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

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

تسا  روحمراتفگ  عونتم و  تدحو  ویدار  یاه  انریاهمانرب

  | ییاتسور عماوج  رادیاپ  هعسوت  رد  یمومع  یاه  هناخباتک لیدب  یب شقن 

نیالنآ سراف  رهم یرازگربخ 
ناریا باتک  ۲یرازگربخ 

دوش  یم  رازگرب  یراج  لاس  هام  نابآ  موس  زا  یقازق  یکرت  نابز  شزومآ  یللملا  نیب  ییابطابطهاگراک  همالع  هاگشناد 

کرتشم  یاه  هرود  یرازگرب  یارب  ناریا  یکشزپ  مولع  همالع و  هاگشناد  یگدامآ ۲ 

انسیا
راک ۱رازاب 

 « غاب هرق  نارحب  یسررب  انسیا«

دننک  یم ییامنزاب  تسه  هک  یزیچ  نآ  زا  رتدب  ار  ایند  عضو  اه  همالعهناسر هاگشناد  انطع -

اهناتسا  ناهفصا  دیسر  پاچ  هب  یللملا  نیب  یرثکادح  تکراشم  اب  حلص " مان  هب  یدولم   " مینستباتک یرازگربخ 

مینک  انشآ  درادناتسا  تایبدا  اب  ار  همالعهاگشناد  هاگشناد  انطع -

حرط یماجنارس  یب اوه / رد  قلعم  یاه  تیلب تلود / طسوت  تنار  داجیا  اب  سلجم  تفلاخم 
یلاخ  یاه  هناخرب تایلام  هلاس  قرشم۴۷

ار خیرات  فیرحت  هار  (ع ) نسح ماما  حلص  یارجام  نییبت  اب  عجارم  ییوجشناد |  جیسب  همان ۱۹۴ 
دندنبب 

اناد ناتسرواخ سراف یرازگربخ 
سراف ۳یرازگربخ 

دش  رشتنم  باقن »  » ییوجشناد هیرشن  هرامش ۴  بوخ /  لاح  ات  مدق  وجشنادکی  یرازگربخ 

دوب  قفوم  روحم  باتک یاه  همانرب رد  سراف  ناتسا 

باتک یرازگربخ 
ناریا نیالنآ سراف 

رهم ۲یرازگربخ 

دننک  تیلوئسم  ساسحا  هعماج  تالکشم  یارب  اه ، هاگشناد سرافنارگشهوژپ  یرازگربخ 

نایوجشناد  هاگدید  زا  یلاع  شزومآ  رب  انورک  ریثات 

نیالنآ مق 
۱انسیا

درک  راک  هب زاغآ  سوواکدبنگ  رد  ناریا  نالک  داصتقا  یاه  شلاچ یزاجم  انریاشیامه 

یاه باتک شیاریو  همان  هویش نیودت  رب  دیکات  یسرد ؛ نوتم  رد  یسراف  نابز  هب  یشخب  تیوه 
یسراف  نابز  ناتسگنهرف  شهوژپ و  نامزاس  یراکمه  یپرد  اناپیسرد  یرازگربخ 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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!؟  هرت تریغ  یب  همه  زا  یک  / مارگاتسنیا رد  یراب  دنب و  انربیب  یرازگربخ 

زا یو  یت  سرپ  ارچ  دوش / یمن تیامح  یزرم  نورب  یاه  هکبش زا  یسایس  لیالد  هب  یدسا :
؟  تسین رادروخرب  هبناج  همه  وجشنادتیامح  یرازگربخ 

تسا  دصرد  ریز ۱۰  اه  هراوهام ییانورک  رابخا  هب  ناوجدامتعا  همانزور 

دوش  یم رازگرب  زاریش  رد  یدابآ  هار  یلم  تسشن  نیمود 

نیالنآ سراف 
هاگشاب

ناراگنربخ
یمومع یاه  هناخباتک  داهن 

روشک
۳انسیا

تشذگرس تیاور  یارب  یا  هیام نب یدرک  همانهاش  / دیسانشب نآ  قلاخ  و  یدرک » همانهاش  »
تسا  یسامح  نانامرهق 

سراف یرازگربخ 
رهپس همانزور 

برغ

سراف ۲یرازگربخ 

دش  هار  ریزو  رواشم  یرفعج  شناد 

تراجت لصف  زوین کاترف 
نیشرپ

وردوخ نیالنآ رگراک  زوین نیت 
رهم ۵یرازگربخ 

ناریا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  یراکمه  همان  مهافت داقعنا 

انلیا
مولع ۱ترازو 

یرگ  یشابوا  یلصا  للع  تیمورحم  رقف و  یعامتجا ، یاه  انریایرباربان

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

یداصتقا نامرآ  نیالنآ  ۵۵ داصتقا لصف  انسیا ۲۴ داصتقا یلیلحت  ، یربخ هاگیاپ 

تراجت لصف  تعاس ۲۴ تعاس ۲۴

تاعالطا و یربخ  سناژآ 
۸یروانف

دنا  هدروخ تسکش  ناریا  رد  اه  هدنهدباتش گمیهدباتش و  هبنش 

 « هنوم ناژ  همانرب  اپورا - هیداحتا  یشهوژپ  یاه  تصرف  یفرعم   » یللملا نیب  هاگراک 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

ییابطابط همالع  ۱هاگشناد 

دوش  یم رازگرب  یئابطابط  همالع هاگشناد  تیامح  اب  یعونصم  شوه  یپاتراتسا  ییابطابطۀسردم  همالع  هاگشناد 

ءاضما کرتشم  یراکمه  همان  مهافت  ناریا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یئابطابط و  همالع  هاگشناد 
ییابطابطدندرک  همالع  هاگشناد 

یئابطابط  همالع  هاگشناد  یرادا  نانکراک  باهذ  بایا و  سیورس  یراذگاو  یمومع  ییابطابطهصقانم  همالع  هاگشناد 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم
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دش  فلا »  » هجرد بسک  هب  قفوم  ینامرد » ناور هرواشم و  گنهرف   » هیرشن لاس ۱۳۹۸ همالعرد  هاگشناد  انطع -

یرگشدرگ  یاه  پاتراتسا تیقفوم  مهم  لماع  یرادم  همالعیرتشم هاگشناد  انطع -

یتسه  تخانش  یارب  لوا  ماگ  سفن ؛ انکیاتفرعم 

دش  رشتنم  رحس »  » ییوجشناد هیرشن  هرامش  نیمهن  تسیب و  هیاس /  رد  وجشنادتندیزرپ  یرازگربخ 

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

تیفافش  یرارقرب  یریگ و  میمصت ماظن  حالصا  اب  یلم  دیلوت  قنور 

زوین وسارف  تراجت لصف 
۲انریا

دش  رشتنم  هیلاعتم  تسایس  همانلصف  مهن  تسیب و  هرامش 

مق
سرپ

رهم ۱یرازگربخ 

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

تسا  رقف  زا  رتارف  ناهاوخ  هعسوت ناراذگتسایس و  نهذ  همالعتکالف  هاگشناد  انطع -

 « هنوم ناژ  همانرب  اپورا - هیداحتا  یشهوژپ  یاه  تصرف  یفرعم   » یللملا نیب  هاگراک 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

ییابطابط همالع  ۱هاگشناد 

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

تسا  روشک  تالکشم  زا  تفر  نورب  هار  مدرم  اب  یتسارور  یرالاستقادص و  مدرم  همانزور 

دور  یم داب  رب  هک  ییاه  هیامرس ظفح  یارب  مدرم  ناهیکشالت  همانزور 

دش  رشتنم  یسایس » نوتم  شیاریو  شراگن و  ناوج« همانزور 

نارذگهر  مامت  میارب  دنا  هبیرغ

یرازگربخ
اناپ

ناریا ۱همانزور 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انریا   

دوخ هبحاصم  نیلوا  رد  تفرگ ، هدهع  هب  ار  امیـس  ادـص و  نامزاس  یادـص  تنواعم  شیپ  هتفه  ود  هک  هداز  یـشخب یلع 
تدـحو سنارفنک  نیمراهچ  یـس و  یرازگرب  لوالا و  عیبر  هام  زاغآ  اب  نامزمه  تدـحو  ویدار  تیلاعف  ترورـض  هب  انریا  اب 

.دوش یم هضرع  نابطاخم  هب  فلتخم  یاه  بلاق رد  تدحو  ویدار  یاه  همانرب تفگ : درک و  هراشا 
رظن رد  زین  یزاس  همانرب  عونتم  یاه  بلاق  یلو  دـشاب  روحمراـتفگ  یاـه  هماـنرب  اـه ، هماـنرب  یلـصا  روحم  تسا  یعیبط 

.تسا هدش  هتفرگ 
یفنـص هچ  هک  دوش  یم  دصر  امیـس  ادـص و  یجنـسرظن  زکرم  رد  مئاد  رما  نیا  داد : همادا  امیـس  ادـص و  نامزاس  نواعم 

کی رد  دـنهد و  یم  ناـشن  یرتـشیب  تبغر  یزاـس  هماـنرب  یاـه  هنوـگ  زا  هنوـگ  مادـک  هـب  یتعاـس  هـچ  رد  اـم  ناـبطاخم  زا 
.تسا هناملاع  هنالقاع و  یتکرح  تدحو  ویدار  تکرح  تفگ  دیاب  مالک 

زاغآ مسارم  دش و  حاتتفا  ص )  ) لوسر هللا تما  یلدمه  یادص  راعـش  اب  لوالا  عیبر  هام  زاغآ  اب  نامزمه  تدـحو  ویدار 
ادـص و نامزاس  ماـقم  مئاـق  یوسوم  یلعناضمردیـس  مالـسا  جـجح  روضح  اـب  رهم )  ۲۸  ) هبنـشود زور  نآ  یمـسر  راـک  هب 
ادـص و نامزاس  نالوئـسم  یخرب  نینچمه  یمالـسا  بهاذـم  بیرقت  یناهج  عمجم  لـک  ریبد  یرایرهـش  دـیمح  اـمیس و 

.دش رازگرب  امیس 
تدـحو یناـهج و  حطـس  رد  لوـسر هللا  تما  ناـیم  رد  رتـشیب  یردارب  یلدـمه و  داـجیا  هماـنرب  نیا  یزادـنا  هار  زا  فدـه 

تدـحو و هتفه  ناـیاپ  اـت  ویدار  نیا  یاـه  هماـنرب  هک  دـشاب  یم  روشک  لـخاد  هعیـش  تنـس و  لـها  ناردارب  ناـیم  رتشیب 
.تشاد دهاوخ  همادا  ص )  ) مرکا ربمایپ  دالیم  زورلاس 

رارق نیعلا  بصن اب  تشون : ادص  نواعم  مکح  رد  شیپ  هتفه  ود  امیس  ادص و  نامزاس  سیئر  یرگـسع  یلع  یلعلادبع 
قیمعت روـظنم  هـب یزاـس و  ندــمت یزادرپ و  هعماـج یزاـسدوخ ، یارب  یروـشنم  هباـثم  هـب بـالقنا  مود  ماــگ  هیناــیب  نداد 
شیازفا عوـنت و  داـجیا  تـیفیک ، ندرب  ـالاب  رد  دــیدج ، ناگدنونــش  بذــج  نـیرید و  ناــبطاخم  اــب  طاــبترا  رتـشیب  هـچره 

داحآ نایم  رد  یمالـسا  یناریا -  یگدنز  کبـس  جیورت  یهاگآ و  دیما ، قالخا ، نید ، شرتسگ  فدهاب  اه  همانرب تیباذج 
.دیروآ لمع هب  یدج  مامتها  هعماج 

وــیدار و ناــیم  لــماعت  یرارقرب  لیهــست  قــیرط  زا  یجنــس  هـقئاذ یهوژپ و  بطاــخم مـهم  هلوــقم  هـب  هجوــت  دوزفا : یو 
یواـح رخاـف  ییاقیــسوم  راـثآ  زا  هدافتــسا  یموـمع ، راـکفا  تاـبلاطم  اـهزاین و  هـب  یوگخــساپ  نآ ، هـتخیهرف  ناگدـنونش 

شیامن روشک و  یتیموق  عونت  اه و  گنهرف قیالـس ، ظاحل  اب  اه  همانرب هب  یـشخب  عونت دـهعتم ، نارعاـش  لیـصا  راعـشا 
نواعم یارب  امیـسوادص  نامزاس  سیئر  تیرومأم  یاـهروحم  نیرت  مهم هلمجزا  هنافـصنم  دـقن  نیع  رد  ماـظن  یدـمآراک 

.دور یمرامش  هب  ادص  دیدج 
ود رد  نیا  زا  شیپ  تسا و  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یعامتجا  مولع  دشرا  یسانشراک  هتخومآ  شناد هداز  یشخب یلع 

.دراد دوخ  یراک  همانراک  رد  ار  امیس  ود  هکبش  تیریدم  نینچمه  هدوب و  نامزاس  یبایزرا  تراظن و  زکرم  سیئر  عطقم 
دیــس ناـکیدزن  ناراـی و  زا  دوـب و  قارع  ثـعب  مـیژر  دــنبرد  لاـس  تـشه  هـک  تـسا  سدــقم  عاـفد  نارود  ناـگدازآ  زا  یو 

.دور یم رامش  هب  یبارتوبا  ربکا  یلعدیس  مالسالا  تجح سدقم  عافد  ناگدازآ 

تسا تسا روحمراتفگ   روحمراتفگ عونتم  وو   عونتم تدحو   تدحو ویدار   ویدار یاه   یاه همانرب همانرب

ویدار نـیا  یاـه  هماـنرب تـفگ : تدـحو  وـیدار  یزادـنا  هار تـیمها  هـب  هراـشا  اـب  امیـس  ادـص و  ناـمزاس  یادـص  نواـعم  اـنریا - نارهت -
.تسا روحمراتفگ  هتبلا  فلتخم و  یاه  بلاق رد  عونتم 
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رهم یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / ناریا  باتک  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

اب یدابآ  هار  یزاجم  یاه  تسشن هلسلس  زا  هسلج  نیمود  سراف ، رد  انبیا )  ) ناریا باتک  یرازگربخ  راگنربخ  شرازگ  هب   
رد یزاـجم  تروص  هب  هامرهم ۱۳۹۹  هبنـش ۲۹  هس  هاگماش  ییاتـسور  تامدـخ  یارب  شناد  تاـعالطا و  یرادـیاپ  عوضوم 
هب نادنمقالع  نالوئسم و  نارادباتک ، لابقتـسا  اب  سراف  یمومع  یاه  هناخباتک لک  هرادا  ینابزیم  هب  مور و  یاکـسا  رتسب 

.دش رازگرب  باتک  هزوح 

یاـه هماـنرب یتخاـسریز و  یهدـناماس  فدـه  اـب  دوزفا : روـشک ، رد  ییاتـسور  ینوـیلیم  تسیب  تیعمج  هب  هراـشا  اـب  یو   
اتسور نونکات ۶۵۰۰  هک  تسا  هدش  یحارط  باتک  رادتسود  یاتـسور  هراونـشج  روشک ، یاهاتـسور  رد  یناوخباتک  باتک و 

.دنا هتشاد تکرش  هتشذگ  هرود  رد ۶ 

تکرـش تسـشن  نیا  رد  هک  ییاتـسور  یاه  هناخباتک یمامت  هب  روحم ، باتک  یاه  هماـنرب زا  تیاـمح  فدـه  اـب  نینچمه   
باتک هتسب  زاریـش و ۵  یرادرهـش  رد  باـتک  یتختیاـپ  یمئاد  هناـخریبد  یوس  زا  ناوجون  کدوـک و  باـتک  دـلج   ۵۰ دندرک ،

.تفرگ قلعت  اه  باتک نیا  هدنسیون  یمیظعریم ، یدهم  یوس  زا  یا  هحفص کی 

اب یدابآ  هار  یزاجم  یاه  تسشن هلسلس  زا  هسلج  نیمود  سراف ، رد  انبیا )  ) ناریا باتک  یرازگربخ  راگنربخ  شرازگ  هب 
رد یزاجم  تروص  هب  هامرهم ۱۳۹۹  هبنـش ۲۹  هس  هاگماش  ییاتـسور  تامدخ  یارب  شناد  تاعالطا و  یرادیاپ  عوضوم 

نادـنمقالع نالوئـسم و  نارادـباتک ، لابقتـسا  اب  سراف  یمومع  یاه  هناخباتک لک  هرادا  ینابزیم  هب  مور و  یاکـسا  رتسب 
.دش رازگرب  باتک  هزوح  هب 

هب طوـبرم  میهاـفم  نییبـت  اــب  هـسلج  نـیا  رد  ییاــبطابط ، همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وـضع  ینموـم ، تمــصع  رتـکد 
.دنشاب رادیاپ  هعسوت  رد  لیخد  یاهداهن  نیرت  یلصا زا  یکی  دنناوت  یم ییاتسور  یاه  هناخباتک تفگ : رادیاپ ، هعسوت 

یاـقترا اـب  دـنناوت  یم ییاتـسور  یاـه  هناـخباتک دوزفا : تسا ، راذـگریثات  هنیمز  نـیا  رد  هـک  ییاـه  تیلاـعف فیـصوت  اـب  یو 
.دنشاب هتشاد  رادیاپ  هعسوت  رد  یلیدب  یب شقن  ناییاتسور  شناد 

یرادیاپ دوش و  هاگن  نآ  هب  دیاب  ماظن  کی  ناونع  هب  تسا  هدـنز  متـسیس  کی  هناخباتک  درک : دـیکأت  هاگـشناد  داتـسا  نیا 
.تسا نآ  فیاظو  زا  تاعالطا 

، قابطنا یراگزاس ، نوچمه  هعماج  ییاناوت  نتشاد  هگن  هدنز  یارب  ار  شناد  یاه  لدم دناوت  یم ییاتسور  یاه  هناخباتک
.دنک داجیا  ...و  طیحم   هب  ییوگ  خساپ  یارب  لوحت 

هب ار  نآ  دهد و  هعسوت  ار  یتنس ) درخ   ) اتـسور مدرم  یموب  شناد  دناوت  یم ییاتـسور  یاه  هناخباتک درک : دیکات  ینموم 
.دنک لیدبت  روحم  شناد درخ 

.تسا هتسباو  شناد  تاعالطا و  یرادیاپ  هب  نآ  یعامتجا  هعسوت  دنتسه و  یعامتجا  داهن  اه  هناخباتک
مهارف هعـسوت  یارب  ار  تاـعالطا  یرادـیاپ  هـک  دـشاب  هتـشاد  ددـجم  یناوخزاـب  دـناوت  یم یتنــس ، یناـعم  اـب  یموـب  شناد 

.دوب دنهاوخ  شناد  نیا  ناملعم  نارادباتک  دنک و  یم
تسا رهش  رد  تاناکما  زا  یرایسب  نیزگیاج  اتسور  رد  هناخباتک 

 | | ییاتسور ییاتسور عماوج   عماوج رادیاپ   رادیاپ هعسوت   هعسوت ردرد   یمومع   یمومع یاه   یاه هناخباتک هناخباتک لیدب   لیدب یبیب شقن   شقن

«، غارچلچ  » هماــن هـتفه لوئــسمریدم  ناوــجون و  کدوــک و  هزوــح  توسکــشیپ  هدنــسیون  یلیلخ ، هدازوــمع  نودــیرف  هــتفگ  هــب 
.دشاب رهش  رد  اه  هچب تاناکما  زا  یرایسب  نیزگیاج  دناوت  یم اتسور  رد  هناخباتک 
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شقن هــب  هراــشا  اــب  هــسلج  هــمادا  رد  زین  ناوــجون  کدوــک و  هزوــح  توسکــشیپ  هدنــسیون  یلیلخ ، هدازوــمع  نودــیرف 
تیصخش یریگ  لکـش رد  راذگرثا  یاه  هعومجم نیرتمهم  زا  یمومع  یاه  هناخباتک تفگ : کدوک ، هدنیآ  رد  اه  هناخباتک

.دنتسه کدوک  هدنیآ  و 
کدوک نآ  رد  هک  دـشاب  ییاج  یمومع  هناخباتک  رگا  تفگ : یمومع  یاه  هناخباتک رد  یزاساضف  تیمها  رب  دـیکات  اـب  یو 

دوش و یم هفاضا  وا  هب  اه  یدـنمناوت تاناکما و  هک  هتفرگ  رارق  ییاضف  رد  هک  دـنک  سح  نآ  رد  نتـشاذگ  ماگ  ضحم  هب 
رادـیاپ دوـش ، داـجیا  کدوـک  یارب  هناـخباتک  نیا  رد  یـشناد  ره  دـتفیب ، وپاـکت  هب  یزادرپاـیور  ندرک و  قـلخ  یارب  شنهذ 

.تسا کدوک  نهذ  یارب  یا   هدوزفا شزرا  قلاخ  دوب و  دهاوخ 
راـک یاـضف  عون  تسا ، ناـیم  رد  ناوجون  کدوک و  بطاـخم  یاـپ  یتـقو  درک : دـیکأت  کدوک ، تاـیبدا  هزوح  هدنـسیون  نیا 

.دوش یم ضوع 
ییایوپ دنوش و  لاعف  نآ  رد  اه  هچب ات  دنک  مهارف  تصرف  دناوت  یم هزادنا  هچ  ات  ناکما  اضف و  هک  تسا  نیا  زیامت  هجو 

.دنک لاعف  ار  کدوک  لیخت  یاضف  طیحم 
تسا نیا  نآ  دراد و  دوجو  رهش  اتسور و  هناخباتک  نیب  یرادانعم  توافت  غارچلچ ،»  » همان هتفه لوئسمریدم  هتفگ  هب 

.دشاب رهش  رد  اه  هچب تاناکما  زا  یرایسب  نیزگیاج  دناوت  یم اتسور  رد  هناخباتک  هک 
اه هچب هـب  هـک  یرما  ره  رد  درک : هفاـضا  دیفـس ،» دـهده   » هیرـشن رد  دوـخ  یراـک  هـبرجت  هـب  هراـشا  اـب  یلیلخ  هدازوـمع 

.دنک ادیپ  زورب  اه  هچب تیقالخ  ات  دنشاب  راک  ی  هدننک ناشدوخ  دنشاب و  هتشاد  روضح  دیاب  نانآ  دوش  یم طوبرم 
.دریگ یم قلعت  اه  هچب راثآ  هب  باتک  نیا  موس  کی  یمومع ، یاه  هناخباتک داهن  دیفس » دهده   » هیرشن رد 

نآ هراــبرد  اــه  هـچب هـک  یا  هناــخباتک دــنا ؛ هتــشون دوـخ  یاــیور  سح و  زا  هدرک و  قـلخ  راــکهاش  اــه  هـچب شخب  نـیا  رد 
.تسا هدنز  دراد و  حور  دنسیون  یم

تسا هدوب  قفوم  روحم  باتک یاه  همانرب رد  سراف  ناتسا 
هراونـشج ریبد  یمالـسا و  داشرا  گنهرف و  ترازو  یگنهرف  تاعلاطم  رتفد  لکریدـم  یردـیح ، میهاربا  هسلج ، همادا  رد 

هدوـب گـنهرف  ترازو  یاـه  تیوـلوا زا  یکی  ناوـنع  هـب  لاـس ۹۳  زا  یناوخباـتک  ثـحب  درک : ناوـنع  ناریا ، باـتک  تختیاــپ 
.تسا

اب ات  تسا  اه  هاگتـسد ییازفا  مه یلـصا  فدـه  میدرک و  یحارط  مدرم  یارب  ار  اه  هماـنرب زا  یا  هعومجم هزوح  نیا  رد  اـم 
، دوش یم رازگرب  یحطـس  ره  رد  یا  هریزج تروص  هب هک  ییاـه  هماـنرب ندرک  هچراـپکی  هاگتـسد و  ره  ییاـناوت  زا  هدافتـسا 

.دروخب مقر  اتسور  رهش و  رد  یگنهرف  هعسوت 
ریاـشع و هراونــشج  ناریا ، باـتک  یتختیاـپ  تـفگ : روـحم ، باـتک  یاـه  هراونــشج زا  هدرتـسگ  لابقتــسا  هـب  هراـشا  اــب  یو 

نیا هـــلمج  زا  ناوـــجون  کدوـــک و  یاـــه  هاگـــشاب ماـــج  ندـــناوخ و  ناـــجرم  هراونـــشج  باـــتک ، رادتــــسود  یاهاتــــسور 
شوخ روحم  باتک یاـه  هراونـشج رد  نونکاـت  اـه  هاگتـسد همه  یراـکمه  اـب  سراـف  ناتـسا  هناتخبـشوخ  تساـه ؛ هماـنرب

.دش هدیزگرب  ناریا  باتک  تختیاپ  ناونع  هب  زاریش  زین  لاسما  تسا و  هدیشخرد 
: دوزفا یناوخباـتک ، نیجورم  هراونـشج  زا  یناوخباـتک  هزوح  رد  لاـعف  فـلتخم  یاـه  هورگ لابقتـسا  هب  هراـشا  اـب  یردـیح 

.دنتسه یناوخباتک  هنیمز  رد  لاعف  یاهداهن  یاهوزاب  ناونع  هب  هراونشج  نیا  رد  هدننک  تکرش یاه  هورگ
رد ییازـس  هب ریثأـت  هک  میتـسه  یناوـخ   باـتک یاـه  عمج داـجیا  لاـبند  هب  زین  یناوخباـتک  یاـه  هاگـشاب ماـج  رد  نینچمه 

.دراد روشک  رد  یناوخباتک  هعلاطم  هنارس 
یاـه هماـنرب یتخاـسریز و  یهدـناماس  فدـه  اـب  دوزفا : روـشک ، رد  ییاتـسور  ینوـیلیم  تسیب  تیعمج  هـب  هراـشا  اـب  یو 

نونکاـت ۶۵۰۰ هـک  تـسا  هدـش  یحارط  باـتک  رادتــسود  یاتــسور  هراونــشج  روـشک ، یاهاتــسور  رد  یناوخباـتک  باـتک و 
.دنا هتشاد تکرش  هتشذگ  هرود  رد ۶  اتسور 

تیاــمح و اهاتــسور و  یناوخباــتک  باــتک و  اــه  تخاــسریز هعــسوت  هـب  کــمک  مـه  ار  هراونــشج  نـیا  یلــصا  فدــه  یو 
کمک هـک  تـسا  نـیا  هراونــشج  نـیا  جـیاتن  زا  تـفگ : تـسناد و  اهاتــسور  رد  یناوخباـتک  جــیورت  یاـه  هماـنرب یناـبیتشپ 
داجیا ثعاب  هدـش و   فوطعم  ییاتـسور  یاه  هناخباتک هزوح  هب  هراونـشج  نیا  اب  نیریخ  یتلودریغ و  یتلود و  یاهداهن 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 2  رهم   26۶



.تسا هدش  روشک  رد  اه  هعومجم نیا  طسوت  هناخباتک  نیدنچ 
هدـش داـجیا  باـتک  رادتـسود  یاهاتـسور  هکبـش  قـیرط  زا  هک  ییاـه  هناـخباتک زا  یا  هکبـش قـلخ  اـب  تفگ : ناـیاپ ، رد  یو 

.درک یزاسوگلا  یناوخباتک  باتک و  هزوح  رد  روشک  یاهاتسور  یارب  دوش ، یم تسا 
یاتــسور یادهــش  یاـه  هناــخباک یزاــساضف  اــه و  تیلاــعف زا  پـیلک  شخپ  نمــض  یزاــجم ، تســشن  نـیا  ی  هـمادا رد 
هراونـشج ناگدـیزگرب  زا  اتـسور  ود  ره  هک  ناهفـصا ، هدوـپ  یاتـسور  راـهب  هنیجنگ  هناـخباتک  یوـضر و  ناـسارخ  ناـسیوبا 

دوـخ هناـخباتک  صوـصخ  رد  یتاحیــضوت  هـئارا  هـب  هناـخباتک  ود  نـیا  نالوئــسم  دنتــسه ، زین  باــتک  رادتــسود  یاتــسور 
.دنتخادرپ

ناجورم نارادباتک و  ییارجا ، یاه  هاگتسد نالوئسم  لک و  ناریدم  هاگـشناد ، دیتاسا  تسـشن  نیا  رد  دوش ، یم روآدای 
.دنتشاد روضح  روشک  ناتسا  زا ۱۲  یناوخباتک 

تکرـش تسـشن  نیا  رد  هک  ییاتـسور  یاه  هناخباتک یمامت  هب  روحم ، باتک  یاـه  هماـنرب زا  تیاـمح  فدـه  اـب  نینچمه 
باتک هتسب  زاریـش و ۵  یرادرهـش  رد  باتک  یتختیاپ  یمئاد  هناخریبد  یوس  زا  ناوجون  کدوک و  باـتک  دـلج   ۵۰ دندرک ،

.تفرگ قلعت  اه  باتک نیا  هدنسیون  یمیظعریم ، یدهم  یوس  زا  یا  هحفص کی 
روپوکین نیسحدمحم  رگشرازگ 
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ناـبز و یـشزومآ  هورگ  دوــش  یم  رازگرب  یراـج  لاـس  هاـم  ناـبآ  موس  زا  یقازق  یکرت  ناــبز  شزوـمآ  یللملا  نـیب  هاــگراک 
ناـبز شزوـمآ   » یللملا نیب  هاـگراک  ناتـسقازق  یباراـفلا  هاگـشناد  یراـکمه  اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یکرت  تاـیبدا 

.دنک یم  رازگرب  ار  یقازق » یکرت 
.https;//meeting/atu یناشن هب  یشزومآ  یاه  هاگراک  نیا  زا  هدافتسا  یارب  دنناوت  یم  نادنمقالع 
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یمیم رازگرب   رازگرب یراج   یراج لاس   لاس هام   هام نابآ   نابآ موس   موس زازا   یقازق   یقازق یکرت   یکرت نابز   نابز شزومآ   شزومآ یللملا   یللملا نیب   نیب هاگراک   هاگراک
دوش دوش
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انسیا یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / راک  رازاب   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

تاعلاطم دـنمزاین  مه  اـم  اذـل  دراد ، دوجو  کرتشم  یراـکمه  هعـسوت  یارب  یا  هتـشر  نیب  تواـفتم  یاـه  هنیمز  عقاو  رد   
همــالع هاگــشناد  کرتـشم  هژورپ  نـیلوا  ماــجنا  هـب  هراــشا  اــب  یو.میتـسه  یکــشزپ  هزوـح  رد  هژیو  هـب  اــه  هاگــشناد  ریاــس 

یـشزومآ یاـه  هرود  اـت  میراد  ار  یگداـمآ  نیا  تفگ : یتخانـش  موـلع  هزوـح  رد  ناریا  یکـشزپ  موـلع  هاگـشناد  یئاـبطابط و 
مینک رازگرب  یهوژپ  هدنیآ  یلام و  تیریدم  یکـشزپ ، داصتقا  یکـشزپ ، قوقح  ریظن  فلتخم  یاه  هنیمز  رد  ار  تدم  هاتوک 
رتکد همادا  رد.مینک  هئارا  کرتشم  یاه  هژورپ  ناریا ، یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  اب  مه  یروانف  یـشهوژپ و  یاـه  هزوح  رد  و 

ندیسر یارب  اه  هاگشناد  نیب  لماعت  یراکمه و  ترورض  هب  هراشا  اب  ناریا  یکشزپ  مولع  هاگـشناد  سیئر  هداز ، هیاپهوک 
یعاـمتجا ییوگخـساپ  هزوح  رد  میناوت  یمن  ییاـهنت  هب  اـه  هنیمز  زا  یرایـسب  رد  تفگ : تمالـس  هزوح  رد  مهم  فادـها  هب 

ریاــس اــب  لــماعت  یراــکمه و  دــنمزاین  یعاــمتجا  طــباور  رب  ینتبم  روــحم  تمالـــس  ثحاــبم  رد  اذـــل  مــینک ؛ شقن  یاــفیا 
راهظا تسا ، یناسنا  مولع  هزوح  رد  اه  هاگشناد دمآرس  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  هکنیا  نایب  اب  یو.میتسه  اههاگـشناد 
یرثوم یاه  ماگ  روشک  یالتعا  تهج  رد  اـت  دوش  مهارف  هاگـشناد  ود  ره  یراـکمه  رتسب  رتعیرـس  هچ  ره  درک  یراودـیما 

یگنهاـمه یزیر و  هماـنرب یحارط ، مسارم  نـیا  رد  ییاـبطابط ، همـالع  هاگـشناد  یموـمع  طـباور  شرازگ  هب.دوـش  هتـشادرب 
تاررقم نیناوـق و  تیاـعر  اـب  ناـمرد  داـصتقا  قوـقح و  یکـشزپ ، هفــسلف  یاـه  هتــشر رد  کرتـشم  یــشزومآ  ۀرود  یرازگرب 

تدم هاتوک  یاه  هرود تروص  هب یزاجم )  ) یروضحریغ یروضح و  یاه  شزومآ ۀئارا  رد  یراکمه  طبر ، یذ یاه  هناخ ترازو
مولع هسردـم  یـشزومآ  هاـگراک  یارجا  رد  یراـکمه  زاـین ، دروـم  نکمم و  یـشزومآ  یاـه  هزوـح بوچراـچ  رد  تدـمدنلب  اـی  و 

DBA، MBA یاــه هرود یرازگرب  رد  تکراــشم  نــیفرط ، قــفاوت  ساــسا  رب  یــشخرچ  اــی  کرتــشم  تروــص  هــب  یتخاــنش 
قـالخا ریظن  یا  هتــشر نـیب ۀرود  تیریدـم ،) شیارگ  اـب   ) MPH (، یعاـمتجا یناـسنا و  مولع  یکـشزپ ، کرتـشم  یاـه  هزوح )
کرتـشم ۀرود  یرازگرب  یارب  یزیر  هماـنرب هاگــشناد ، یــصصخت  یاـه  هزوـح بوچراـچ  رد  هباــشم  دراوـم  ریاــس  یراتــسرپ و 

، یشخب ناوت داصتقا  یشخب ، ناوت رد  قوقح  یدربراک ، یـسانش  نابز (، Health Tourism  ) تمالس یرگشدرگ  یشزومآ 
ود یراـکمه  یلیمکت ؛ تالیــصحت  عـطقم  رد  یزادرپ  هـیرظن هفــسلف و  یموـمع و  یراذـگ  تسایــس یــشخب ، ناوـت رد  هـمیب 

هباشم و  یاه  هتشر ریاس  یراکددم و  هرواشم و  ینیلاب ، یسانش  ناور یاه  هتـشر رد  یزروراک  سورد  یارجا  رد  هاگـشناد 
همان مهافت  مهم  فادها  زا  یدنملاس ) هاگشناد   ) ینس لسن  نیموس  هاگشناد  یموب  یوگلا  یارجا  یزادنا و  هار یحارط و 

.تسا هدش  ناونع  شزومآ  هزوح  رد 

ربخ کرتشم  یاه  هرود  یرازگرب  یارب  ناریا  یکشزپ  مولع  اب  هاگشناد  نیا  یراکمه  زا  یئابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 
، یکـشزپ قوقح  ریظن  فلتخم  یاه  هنیمز  رد  ار  تدـم  هاتوک  یـشزومآ  یاـه  هرود  اـت  میراد  ار  یگداـمآ  نیا  تفگ : داد و 

کرتشم کرتشم یاه   یاه هرود   هرود یرازگرب   یرازگرب یارب   یارب ناریا   ناریا یکشزپ   یکشزپ مولع   مولع همالع  وو   همالع هاگشناد   هاگشناد یگدامآ  ۲۲   یگدامآ

داد و ربخ  کرتشم  یاـه  هرود  یرازگرب  یارب  ناریا  یکـشزپ  مولع  اـب  هاگـشناد  نیا  یراـکمه  زا  یئاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  سیئر 
، یکشزپ داصتقا  یکشزپ ، قوقح  ریظن  فلتخم  یاه  هنیمز  رد  ار  تدم  هاتوک  یشزومآ  یاه  هرود  ات  میراد  ار  یگدامآ  نیا  تفگ :

.مینک رازگرب  یهوژپ  هدنیآ  یلام و  تیریدم 
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یاضما مسارم  رد  یمیلس  نیسح  رتکد  انسیا ، شرازگ  هب.مینک  رازگرب  یهوژپ  هدنیآ  یلام و  تیریدم  یکشزپ ، داصتقا 
رانک رد  فلتخم  مولع  تفگ : ناریا  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  کرتشم  یراکمه  همان  مهاـفت 

.دنور شیپ  یلاعت  تمس  هب  دنناوت  یم  مه 
تاعلاطم دـنمزاین  مه  اـم  اذـل  دراد ، دوجو  کرتشم  یراـکمه  هعـسوت  یارب  یا  هتـشر  نیب  تواـفتم  یاـه  هنیمز  عقاو  رد 

همالع هاگـشناد  کرتـشم  هژورپ  نـیلوا  ماـجنا  هـب  هراـشا  اــب  یو.میتـسه  یکــشزپ  هزوـح  رد  هژیو  هـب  اــه  هاگــشناد  ریاــس 
یـشزومآ یاه  هرود  ات  میراد  ار  یگداـمآ  نیا  تفگ : یتخانـش  مولع  هزوح  رد  ناریا  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  یئاـبطابط و 

رازگرب یهوژپ  هدـنیآ  یلاـم و  تیریدـم  یکـشزپ ، داـصتقا  یکـشزپ ، قوـقح  ریظن  فـلتخم  یاـه  هنیمز  رد  ار  تدـم  هاـتوک 
رد.مـینک هـئارا  کرتـشم  یاـه  هژورپ  ناریا ، یکـشزپ  موـلع  هاگـشناد  اـب  مـه  یرواـنف  یـشهوژپ و  یاـه  هزوـح  رد  مـینک و 

اه هاگشناد  نیب  لماعت  یراکمه و  ترورض  هب  هراشا  اب  ناریا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیئر  هداز ، هیاپهوک  رتکد  همادا 
هزوــح رد  میناوــت  یمن  ییاــهنت  هـب  اــه  هـنیمز  زا  یرایــسب  رد  تـفگ : تمالــس  هزوــح  رد  مـهم  فادــها  هــب  ندیــسر  یارب 

یراکمه و دـنمزاین  یعامتجا  طباور  رب  ینتبم  روحم  تمالـس  ثحاـبم  رد  اذـل  مینک ؛ شقن  یاـفیا  یعاـمتجا  ییوگخـساپ 
مولع هزوـح  رد  اـه  هاگـشناد دمآرـس  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  هکنیا  ناـیب  اـب  یو.میتسه  اههاگـشناد  ریاـس  اـب  لـماعت 

یالتعا تهج  رد  اـت  دوش  مهارف  هاگـشناد  ود  ره  یراـکمه  رتسب  رتعیرـس  هچ  ره  درک  یراودـیما  راـهظا  تسا ، یناـسنا 
، یحارط مسارم  نـیا  رد  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  یمومع  طـباور  شرازگ  هب.دوش  هتـشادرب  یرثوم  یاـه  ماـگ  روـشک 
اب ناـمرد  داـصتقا  قوـقح و  یکـشزپ ، هفـسلف  یاـه  هتـشر رد  کرتـشم  یـشزومآ  ۀرود  یرازگرب  یگنهاـمه  یزیر و  هماـنرب
( یزاـجم  ) یروضحریغ یروـضح و  یاـه  شزوـمآ ۀـئارا  رد  یراـکمه  طـبر ، یذ یاـه  هناـخ ترازو تاررقم  نیناوـق و  تیاـعر 

یارجا رد  یراکمه  زاین ، دروم  نکمم و  یـشزومآ  یاه  هزوح بوچراچ  رد  تدمدنلب  ای  تدـم و  هاتوک  یاه  هرود تروص  هب
یرازگرب رد  تکراشم  نیفرط ، قفاوت  ساسا  رب  یـشخرچ  ای  کرتشم  تروص  هب  یتخانـش  مولع  هسردم  یـشزومآ  هاگراک 

ۀرود تیریدـم ،) شیارگ  اـب   ) MPH (، یعاـمتجا یناـسنا و  مولع  یکـشزپ ، کرتـشم  یاـه  هزوح  ) DBA، MBA یاه هرود
یارب یزیر  همانرب هاگـشناد ، یـصصخت  یاه  هزوح بوچراچ  رد  هباشم  دراوم  ریاس  یراتـسرپ و  قـالخا  ریظن  یا  هتـشر نیب

رد قوــقح  یدربراــک ، یـــسانش  ناـــبز (، Health Tourism  ) تمالــــس یرگــــشدرگ  یــــشزومآ  کرتـــشم  ۀرود  یرازگرب 
عطقم رد  یزادرپ  هیرظن هفـسلف و  یمومع و  یراذـگ  تسایـس یـشخب ، ناوت رد  همیب  یـشخب ، ناوت داصتقا  یـشخب ، ناوت

هرواـشم و ینیلاـب ، یـسانش  ناور یاـه  هتـشر رد  یزروراـک  سورد  یارجا  رد  هاگـشناد  ود  یراـکمه  یلیمکت ؛ تالیــصحت 
ینــس لــسن  نیموـس  هاگــشناد  یموــب  یوــگلا  یارجا  یزادــنا و  هار یحارط و  هباــشم و   یاــه  هتــشر ریاــس  یراکددــم و 

.تسا هدش  ناونع  شزومآ  هزوح  رد  همان  مهافت  مهم  فادها  زا  یدنملاس ) هاگشناد  )

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

انسیا کرتشم -  یاه  هرود  یرازگرب  یارب  ناریا  یکشزپ  مولع  همالع و  هاگشناد  یگدامآ ۲   

۱۱
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۷:۳۱



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

ناـبآ مـکی  هبنـشجنپ  زور  رگــشهوژپ  یجلاـک ـ  رگ  هزوـک یلو  رتـکد  روـضح  اـب  هماـنرب  نـیا  انــسیا ، نایوجــشناد  شرازگ  هـب 
سردآ هـــــــب  مارگاتــــــــسنیا  رد  لـــــــلملا  نـــــــیب طــــــــباور  یملع  نـــــــمجنا  هحفــــــــص  قـــــــیرط  زا  تعاـــــــــــس ۲۲   ۱۳۹۹

«« غاب غاب هرق   هرق نارحب   نارحب یسررب   یسررب »»

(، ساریا  ) ایساروا ناریا و  تاعلاطم  هسسوم  یراکمه  اب  ییابطابط  همالع  هاگـشناد  للملا  نیب طباور  ییوجـشناد  یملع  نمجنا 
.دنک یم یسررب  ار  غاب » هرق  نارحب  مارگاتسنیا «  هدنز  همانرب  رد 

 

https://www.isna.ir/news/99080100456/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA
https://www.isna.ir/news/99080100456/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA


.دوش یم رازگرب   instagram.com/internationalrelation_atu
طباور ییوجـشناد  یملع  نـمجنا  لاـناک  @ ATU_IR یدـیآ هب  دـنناوت  یم  رتـشیب  تاـعالطا  بـسک  تـهج  نادـنم  هقـالع 

.دننک هعجارم  ییابطابط  همالع  هاگشناد  للملا  نیب
مایپ یاهتنا 

۱۱
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۳۲

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هک یربـخ  دراد و  لـیبق  نیا  زا  ییاـهزیچ  عوـنت و  ناـجیه ، هب  یتاذ  لـیم  کـی  رـشب  هک  تسا  نیا  تـسیچ ؟ لـیامت  نـیا   
نیا زا  ییاـهزیچ  ناـجیه و  تیباذـج ، عونت ، هک  یراـبخا  یفرط  زا  دراد ؛ یرتـشیب  تیباذـج  شیارب  دـشاب ، اـه  نیا رب  رظاـن 
کی هک ، یزیچ  کی  هکنیا  هب  اه  ناسنا قایتشا  : » دوزفا هراـب  نیمه  رد  اـهیدرم  «. دنتـسه یدـب  راـبخا  رتشیب  دـنراد ، لـیبق 

، دنـشاب دـب  یاهربخ  بلاط  هکنیا  هب  ار  اه  نآ میقتـسمریغ  تروص  هب  دـشاب ، زیگنا  ناجیه یربخ  دـیایبرد و  اجکان  زا  هبترم 
نآ هب  دـنناد و  یم ناشدوخ  قح  دـنراد  هک  ار  ییاهزیچ  نآ  ًالومعم  مدرم  هکنیا ، نایب  اب  اهیدرم  یـضترم  «. دـنک یم لـصتم 

ای نویزیولت  یتقو  هک  میـشاب  هتـشاد  تسود  ام  ات  تسا  یفاک  نیا  دوخ  : » تفگ دننک ، یم هجوت  رتشیب  دـنرادن  هک  یزیچ 
تسا و هتفر  تسد  زا  نآ  تسا و  دوباـن  نیا  تسا ، بارخ  نآ  تسا ، دـب  نیا  دـیوگب  هدـنهد  شرازگ مینک ، یم زاـب  ار  وـیدار 
هب یا  هنارکنم هاگن  ام  زا  یرایـسب  نالف ، تسا و  بوخ  عاضوا  هن ، هک  دیوگب  دـیایب  یـسک  رگا  دـنک و  یم رت  یـضار ار  ام  نیا 

نادـقتنم ای  یـسایس  نازرابم  نارادـم ، تسایـس زا  یرایـسب  هدافتـسا  دروم  یمومع ، تلاـح  نیا  : » دوزفا وا  «. مینک یم نآ 
رد نیا  ریخن  تسا ، یقالخا  بیع  کی  نیا  دـینکن  رکف  هک  دـنیوگب  اـم  هب  هک  دریگ  یم رارق  نارکفنـشور  یتح  اـی  یـسایس و 

داــقتنا دــیاب  هراوــمه  دــهعتم  دنورهـــش  لاــعف و  ناــسنا  یقــالخا ، ناــسنا  ناوــنع  هــب  امـــش  تــسا و  بوــخ  یلیخ  عــقاو 
، درک رکذ  هک  یدراوم  نیرخآ  زا  یریگ  هجیتن هب  همادا  رد  اهیدرم  یـضترم  دیـسدنتسه  یداـصتقا  هاـگنب  اـه ، هناـسر «. دـینک

ربخ دیلوت  ماقم  رد  هک  مه  یـسک  نآ  دـهد  یم هجیتن  دـهد ؟ یم یا  هجیتن هچ  اه  نیا هعومجم  : » درک حیرـصت  تخادرپ و 
دــنک و یم هاـگن  هـنیمز  نـیا  رد  یــسایس  تاـغیلبت  هـب  رگید  فرط  زا  دــنک و  یم هاـگن  هماـع  ی  هـقئاذ هـب  فرط  کـی  زا  تـسا 

همالع هاگشناد  تاطابترا  هدکـشناد  رایـشناد  «. دنک تیوقت  ار  ینینچ  نیا رابخا  هک  تسا  نیا  شا  هفیظو دنک  یم ساسحا 
تیعقاو زا  دـح  هچ  اـت  هناـسر  هک  عوـضوم  نیا  دروـم  رد  : » دـناسر ناـیاپ  هب  هنوـگ  نـیا ار  شنانخـس  لوا  شخب  ییاـبطابط ،

هاگنب کی  هکنیا  لیلد  هب  اه  هناـسر هکنیا  تسا و  ناگدـننک  فرـصم هماـع  ی  هقئاذ هب  هجوت  مهم  ثحب  کـی  دراد ، تاـکاحم 
لماع نیا  تسا و  مهم  اـه  نآ یارب  یرتشم  تیاـضر  یرتشم و  بلط  تیاـهن  رد  دنتـسه ، یداـصتقا  هاـگنب  کـی  دنتـسه ،

، تسا عـقاولا  یف هـک  یزیچ  نآ  زا  رتدـب  رایـسب  ار  اـیند  هـک  دـشک  یم ییوـس  هـب  ار  اـه  هناـسر زا  یرایـسب  هـک  تـسه  یمهم 
تاــطابترا و موـلع  هدکــشناد  سیئر  یهللارــصن ، ربـکا  رتکدتــسا  یبــسن  یرما  ربــخ  ندوـب  دــب  اــی  بوـخ  «. دــننک ییاــمنزاب 
اب ار  دوخ  یاه  تبحص تشاد ، روضح  یسرک  نیا  رد  ینوریب  دقتنم  ماقم  رد  هک  یمالسا ، دازآ  هاگـشناد  هناسر  تاعلاطم 

دنیوگب ار  دوخ  هلئسم  دیاب ، ناشیا  هلئـسم  حرط  رد  : » تفگ درک و  زاغآ  اهیدرم  رتکد  هلاقم  هلئـسم  حرط  شخب  زا  داقتنا 
ۀلاقم ی  هدروآ لک  دوش ، دانتـسا  یلبق  تاـملک  هب  هکنیا  نودـب  ناـشیا ، ی  هلئـسم حرط  رد  دـننک ، حرطم  ار  ناـش  لاؤس اـی 
راهظا اهیدرم ، رتکد  هلاقم  نتم » نورد  عاجرا   » هب هراشا  اب  همادا  رد  یهللارـصن  «. دـنتفگ ناشدوخ  ریبعت  هب  ار  ناـشدوخ 

لقن بلاطم  یخرب  تسین ، لماک  قیقد و  اه  نآ ینتم  نورد  عاجرا  هک  مدـید  ار  یبلاطم  نم  فلتخم  تاحفـص  رد  : » درک
یقیقد سردآ  اــی  هدــش و  لــقن  تسرداــن  مـه  دراوــم  یخرب  تـسا و  یــسک  هـچ  زا  تــسین  صخــشم  عــقاو  رد  هــک  هدــش 

رتـکد نانخــس  زا  شخب  نآ  هـب  هراـشا  اـب  یمالــسا ، دازآ  هاگــشناد  هناـسر  تاـعلاطم  تاـطابترا و  هدکــشناد  سیئر  «. درادــن
راـبخا هک  هچ  ینعی  : » درک حیرـصت  تخادرپ و  رظن  نیا  دـقن  هب  تشاد ، دـیکأت  دـب » راـبخا  ندوـب  رت  باذـج رب   » هک اـهیدرم 

دننک دننک یمیم ییامنزاب   ییامنزاب تسه   تسه هکهک   یزیچ   یزیچ نآنآ   زازا   رتدب   رتدب ارار   ایند   ایند عضو   عضو اهاه   هناسر هناسر

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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کی نم  رظن  زا  تسا  نکمم  یرتشم  ُرپ  باذج و  رابخا  دنراد ؟ ار  دب  رابخا  رب  لامتـشا  سناش  رتشیب  یرتشم  ُرپ  باذـج و 
رد «. دنتسه یبسن  رـضاح  لاح  رد  دراد و  یتایلمع  فیرعت  هب  زاین  اه  نیا دشاب و  یرگید  زیچ  امـش  رظن  زا  دشاب و  یزیچ 

یقیقحت شور   » ینعی دوــب  هدرک  رکذ  دوــخ  ۀــلاقم  یارب  اــهیدرم  رتــکد  هـک  یــشور  زا  داــقتنا  هـب  یهللارــصن  رتــکد  هـمادا 
یبرجت یقیقحت  شور  ماــن  هـب  یزیچ  اــم  قــیقحت  شور  تاــیبدا  رد  هـک  مـنک  یم رکف  نـم  : » تـفگ تــخادرپ و  یبرجت ،»

یفیصوت یلیلحت  یعون  هب  عقاو  رد  اهیدرم  رتکد  یاقآ  بانج  راک  هک  دسر  یم رظن  هب  : » دوزفا هراب  نیمه  رد  یو  «. میرادن
اب دوـخ  نانخــس  رگید  شخب  رد  یهللارــصن  ربــکا  «. دــنرادن یبرجت  یلیلحت  شور  تـسا و  ینادــیم  ًــالامتحا  ناــش  شور و 
هچ امـش  ار  ییامنزاب  دراد  یگتـسب  منک ، یم دیکأت  مه  زاب  : » درک هفاضا  اهیدرم ، رتکد  ۀلاقم  رد  ییامنزاب  موهفم  هب  هراشا 

لالتخا نیا  دوخ  تسه ، نیمه  مه  بلاغ  فیرعت  هک  مینک  فیرعت  ندرک  یراک  تسد ار  ییامنزاب  رگا  دـینک ؛ یم فیرعت 
داجیا لالتخا  رما  نیا  میـشاب ، هتـشاد  شیارگ  یرتشم  هقئاذ  زا  تیعبت  هب  ًالثم  رگا  ام  هک  تسین  روطنیا  تسا و  مایپ  رد 
لکشم اب  ناشیا  یادص  دوب ، طوبرم  یهللارـصن  رتکد  طابترا  هب  هک  یلکـشم  لیلد  هب  یـسرک  نیا  زا  ییاه  شخب رد  «. دنک

، یمرهج هدازربکا  نیدلا  لامج دیـس  رتکد  یهللارـصن ، زا  سپتـسا  یلک  هزادنا  زا  شیب  هلاقم  ناونع.دش  هارمه  شخپ  رد 
ناــیب ار  دوــخ  بلاــطم  تاــکن و  یلخاد ، دـــقتنم  ماـــقم  رد  ییاـــبطابط  همـــالع  هاگـــشناد  تاـــطابترا  هدکـــشناد  رایداتـــسا 

درک و زاـغآ  ار  دوـخ  نانخــس  تـسه ، یلک  دــح  زا  شیب  اـهیدرم  رتـکد  هلاـقم  ناوـنع  هـکنیا  ناــیب  اــب  یمرهج  هدازربـکا.درک 
هدازربـکا «. تسیچ عوضوم  یلـصا  ِمت  هک  دوش  یمن هجوـتم  دـنیبب  ار  امـش  هلاـقم  ناوـنع  یـسک  رگا  : » داد همادا  هنوـگ  نیا

اه هرازگ زا  یلیخ  : » تفگ دوب ، هدرک  هراشا  نآ  هب  مه  یهللارـصن  رتکد  هک  نتم » رد  عاجرا   » ۀلئـسم هب  هراـشا  اـب  یمرهج 
یم دــیلوت  یفنم  ربــخ  رتــشیب  اــه  هناــسر هـک  نـیمه  ًــالثم  تـسا ؛ هدــماین  اــه  نآ یارب  ( fact  ) یتــکف یلو  هدــمآ  یهیدــب 

هلاقم و یلـصا  یاه  هدیا اب  نم  : » درک حیرـصت  هلاقم ، یلـصا  یاه  هدیا اب  دوخ  تقفاوم  نایب  نمـض  همادا  رد  یو  «. دـننک
.دراد قابطنا  مه  ام  زورما  طیارش  اب  تسا و  یتسرد  فرح  ًالماک  مقفاوم و  نآ  تایلک 

ماـجنا شور  رکذ  «. دـنوش یناـبیتشپ  دراد  دوـجو  هزوـح  نیا  رد  هک  ینغ  تاـیبدا  کـی  اـب  هکنیا  هب  دـنراد  زاـین  اـه  نـیا یلو   
یوس زا  هدش  حرطم  یاه  داقتنا هب  خساپ  رد  اهیدرم  یضترم  یـسرک ، ۀمادا  ردصاخ  یدراوم  رد  رگم  درادن  یموزل  قیقحت 

.درک نایب  ار  یبلاطم  یمرهج ، هدازربکا  یهللارصن و 

جاجوعا راچد  دـناوت  یم هک  نداد ، لاقتنا  عون  کی  هکلب  یراک  تسد هن  ار  ییاـمنزاب  زا  دوخ  دوصقم  اـهیدرم  یلک  روط  هب   
موهفم ود  رد  نزاوت  تیمها  «. ریذپانزیرگ مه  دـشاب و  ریذـپزیرگ  دـناوت  یم مه  جاجوعا  نیا  : » داد همادا  تسناد و  دوش ،

نارگـشنک و هناسر ، دروم  رد  اهیدرم  رتکد  بلاطم  هب  هراشا  اـب  هسلج  یدـنب  عمج رد  یهللارـصن ، ربکایریذـپرثا  یراذـگرثا و 
هجوت و هناسر  یریذـپرثا  هب  طقف  بطاخم  فلتخم و  نارگـشنک  هناسر ، دروم  رد  امـش  دـسر  یم رظن  هب  : » تفگ بطاـخم ،
زا سپ  «. دییامرفب هجوت  ود  ره  یراذگرثا ، یریذپرثا و  نزاوت  ثحب  هب  هک  تسه  نیا  رب  مدـیکأت  نم  هک  دـیتشاد ، تیانع 

تاـکن هـب  اـت  داد  اـهیدرم  رتـکد  هـب  ار  تـصرف  رگید  راـب  یــسرک  ریبد  ناــیناما  لــضفلاوبا  یهللارــصن ، ییاــهن  یاــه  تـبحص
نم خـساپ  تسا  نکمم  : » دوزفا دـنا ، هداد ًـالبق  ار  نانخـس  نیا  باوـج  هکنیا  ناـیب  اـب  اـهیدرم  اـما  دـهدب  خـساپ  یهللارـصن 
«. مرادن مه  ینیشن  بقع یارب  یا  هزیگنا مرادن و  شرارکت  یارب  یا  هزیگنا تسا ، نامه  نم  خساپ  یلو  دشابن  لوبق  دروم 

«، هناسانـش تخانـش  ینییبـت  راـبخا ؛ ییاـمنزاب   » ناونع اـب  یملع  هدـیا  دـقن  هضرع و  یجیورت  یـسرکسنوی  یدزیا  دـمحم 
روـضح اـب  یـسرک  نیا  اـنطع ، شارزگ  هب.دـش  رازگرب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یزاـجم  رـالات  رد  هاــم  رهم  هبنش ۲۹  هس

هدـیا نیا  هدـنهد  هئارا ناوـنع  هـب  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  تاـطابترا  هدکـشناد  رایـشناد  اـهیدرم ، یـضترم  دیـس  رتکد 
ناونع هب  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  تاطابترا  هدکـشناد  رایداتـسا  یمرهج ، هدازربکا  نیدـلا  لاـمج  دیـس  رتکد  یملع ،
ناونع هب  یمالـسا ، دازآ  هاگـشناد  هناـسر  تاـعلاطم  تاـطابترا و  هدکـشناد  سیئر  یهللارـصن  ربـکا  رتـکد  یلخاد ، دـقتنم 

تاکاحم نردم ؛ یایند  عورـش.دش  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  یـسرک ، ریبد  ناونع  هب  نایناما  لضفلاوبا  ینوریب و  دـقتنم 
عورـش : » درک زاـغآ  هنوگ  نیا نردـم ، یاـیند  عورـش  ۀوحن  هب  هراـشا  اـب  ار  دوخ  ی  هئارا اـهیدرم ، یـضترم  دیـسنیع  زا  نهذ 
ناونع هب  رتشیب  اـم  هک  یناـسک  لقادـح  اـی  نادنمـشناد  ۀـیوس  رد  مه  تسه ، مدـقتم  هتینردـم  مروظنم  نردـم ، یاـیند 

 



یعون اـب  میـسانش ، یم ار  اـه  نآ فوسلیف  ناونع  هب  رتشیب  هک  یناـسک  ۀـیوس  رد  مه  میـسانش و  یم ار  اـه  نآ دنمـشناد 
اب ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  تاـطابترا  هدکـشناد  رایـشناد  «. دوـب هارمه  اـی  دـش  زاـغآ  نیع  زا  نهذ  تاـکاحم  رد  دـیدرت 
هک ییاه  زیچ لک  هناسر و  هک  میریذپب  ام  رگا  : » تفگ میراد ، اه  هناسر زا  ام  هک  یتفایرد  رد  هطـساو »  » شقن هب  هراشا 

نیا مینک ، یم تفایرد  ار  نآ  هطـساو  کی  اب  ام  هک  تسا  یزیچ  هناسر ، رابخا  ًاصخـشم  مینک و  یم تفایرد  هناـسر  زا  اـم 
.تسا تیعقاو  رد  هک  دشابن  یزیچ  نآ  دنک ، یم هضرع  ام  هب  هک  هچ  نآ  دنک و  ییاه  تلاخد دناوت  یم هطساو 

ویدار و عارتخا  یادـتبا  رد  هکنیا  هب  هراشا  اب  اهیدرم  «. هدـش مه  داجیا  هتبلا  دوش و  یم داجیا  دـیدرت  مه  هناـسر  دروم  رد 
رد دش ، هتـساک  دامتعا  نیا  زا  نامز  تشذگ  زا  دعب  یلو  دنتـشاد  لماک  دامتعا  هناسر  ود  نیا  هب  مدرم  همانزور ، پاچ  ای 

نـیلوا و : » تـفگ درک و  حرطم  داـقتنا  دــنچ  هـن ، اــی  دــننک  ناــیب  ار  تـیعقاو  دــنناوت  یم اــه  هناــسر اــیآ  هـکنیا  اــب  ههجاوـم 
یم تروص  یزیمم  رابخا  راک  رد  کیتامتـسیس  تروص  هب  هک  تسا  یـسایس  ۀتـسب  یاه  ماـظن نیا  اـه ، نآ نیرت  فورعم

.مینک ثحب  نآ  ی  هرابرد میهاوخب  هک  تسا  نآ  زا  رت  نشور نیا  دنهد و 
یم تیامح  دـنریگ ، یم تاناکما  دـنریگ ، یم لوپ  تورث  تردـق و  نابحاص  زا  یا  هناسر یاـهرازبا  هک  هدوب  نیا  مود ، دروم 
هک موس ، دروم  : » داد همادا  هراب  نیمه  رد  اهیدرم  «. دـننک یم حرطم  ار  یبلاطم  اـه  نآ عفاـنم  تهج  رد  ًـالباقتم  دـنریگ و 

مناد یمن رترخأــتم و  تاــیرظن  یــضعب  رد  هــک  یرت  هدــیچیپ یدــح  اــت  لکـــش  رد  دــشاب  مود  لوا و  دروــم  نــیمه  دــیاش 
دوجوم و ماـظن  ماـن  هب  میراد  یتـیلک  کـی  اـم  هک  تسا  نیا  دوـب ، حرطم  اـه  ثحب روـج  نیا  زا  یواـکاو و  یراـتخاساسپ و 

نیا لـخاد  رد  هعوـمجم  نیا  یارب  هـک  ییاـهداهن  ۀـیلک  تـسا و  تردـق  طـباور  زا  یا  هعوـمجم لوـصحم  هـک  نردـم  ماـظن 
ًالثم هک  تسا  نیا  هیـضق  رهاظ  میروخب ؛ ار  رهاظ  لوگ  دـیابن  ام  نطاب و  کی  دـنراد و  رهاظ  کی  دـننک ، یم راک  هعومجم 

نیمه رب  مدرم و  ی  هماع دیاقع  تیاضر و  هب  رظن  اب  یریگ  میمصت راک  رد  یـسارکومد  تسا ، قیاقح  فشک  راک  رد  ملع 
نآ هعوـمجم و  کـی  زا  دنتــسه  یتاــیلجت  اــه  نـیا : » داد هـمادا  وا  «. اــه نـیا رــشب و  قوـقح  مـناد  یمن هاــگداد و  ساــسا 

دهد و ماود  ار  تردق  طباور  نآ  تسا  رارق  هک  یلاکـشا  اهرازبا و  زورب  تردـق و  طباور  دـنیارب  زج  تسین  یزیچ  هعومجم 
.تردق هدننک  یوقت زج  تسین  یزیچ  شنطاب  یلو  دراد  یتسرد  رهاظ  هک  تسا  ییاه  زیچ دنک ؛ رادیاپ 

فطاوع «. دـنک یم دـیلوتزاب  ار  تردـق  طـباور  نیمه  هک  تسا  یزیچ  هک  درک  هاـگن  هنوگ  نیا دـیاب  مه  هناـسر  هب  نیارباـنب ،
همالع هاگـشناد  تاــطابترا  هدکــشناد  رایــشناد  اــهیدرم ، یـــضترم  دراذــگ  یم رثا  تــیعقاو  زا  ناــسنا  شرازگ  رب  یناــسنا 

هاگن یتقو  امـش  دیوگ ، یم هبرجت  رب  یروئت  مدقت  : » تشاد راهظا  هبرجت  رب  یروئت  مدقت  موهفم  رب  هراشا  اب  ییابطابط ،
ناتدوخ دیاش  هکنیا  نودـب  یلو  دـیتسه  فرط  یب رگـشرازگ  کی  ماقم  رد  دـینک ، یم شرازگ  ار  دوخ  هدـهاشم  دـینک و  یم
دنمشناد نالف  ای  هیرظن  نالف  رب  امش  هک  یشیارگ  ای  دیراد  امش  هک  یشناد  دیا ، هدید هک  یـشزومآ  دیـشاب ، هتـشاد  ربخ 

رد ناـسنا  فـطاوع  ریثأـت  هب  هراـشا  اـب  ثحب  ی  هـمادا رد  اـهیدرم  «. دراذـگ یم ریثأـت  دـینیب  یم یزیچ  هـچ  هـکنیا  رد  دـیراد ،
نآ هب  تبسن  هکنیا  هب  هتسب  دیهد ، یم شرازگ  یتیعقاو  کی  زا  دیراد  امـش  یتقو  : » دوزفا دنک ، یم تشادرب  هک  یزیچ 

هناــنیب عــقاو ریغ  ار  امــش  شرازگ  دــناوت  یم نــیا  سکعرب ، اــی  دیــشاب  هتــشاد  یتــبحم  دیــشاب ، هتــشاد  هقــالع  عوــضوم 
ییاکیرمآ ناخروم  زا  یکی  هک  نمکات  نوناق  هب  هراـشا  اـب  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  تاطابترا  هدکشناد  رایـشناد  «. دنک

یم ادـیپ  لاقتنا  رتشیب  اه  هناسر قیرط  زا  یفنم ، ثداوح  ربارب  هد  ات  جـنپ  دودـح  یزیچ  دـیوگ  یم وا  : » داد همادا  تسا ،
همادا هنوگنیا  ار  ثحب  نمکات ، نوناق  ندوب  تسرد  رب  ضرف  اب  همادا  رد  وادراد  یرت  شیب ۀدننک  فرـصم دب ، رابخا  «. دنک

هچ دـنراد و  تسود  رگید  راـبخا  زا  رتشیب  ار  یراـبخا  دنتـسه ، مدرم  مومع  هک  ربـخ  ناـیرتشم  هک  تسا  نیا  اـعدا  : » داد
فرـصم لـیامت  نیا  رب  رظاـن  دراد ، دوـجو  یا  هناـسر تادـیلوت  رد  هـک  ییاـه  یریگ تـهج نآ  زا  یهجوـت  لـباق  ریداـقم  اـسب 

.تسا هدننک 
هک یربـخ  دراد و  لـیبق  نیا  زا  ییاـهزیچ  عوـنت و  ناـجیه ، هب  یتاذ  لـیم  کـی  رـشب  هک  تسا  نیا  تـسیچ ؟ لـیامت  نـیا 

نیا زا  ییاهزیچ  ناجیه و  تیباذـج ، عونت ، هک  یرابخا  یفرط  زا  دراد ؛ یرتشیب  تیباذـج  شیارب  دـشاب ، اه  نیا رب  رظاـن 
کی هک ، یزیچ  کی  هکنیا  هب  اه  ناسنا قایتشا  : » دوزفا هراب  نیمه  رد  اهیدرم  «. دنتـسه یدب  رابخا  رتشیب  دـنراد ، لیبق 

، دنشاب دب  یاهربخ  بلاط  هکنیا  هب  ار  اه  نآ میقتسمریغ  تروص  هب  دشاب ، زیگنا  ناجیه یربخ  دیایبرد و  اجکان  زا  هبترم 
هب دـنناد و  یم ناشدوخ  قح  دـنراد  هک  ار  ییاهزیچ  نآ  ًـالومعم  مدرم  هکنیا ، ناـیب  اـب  اـهیدرم  یـضترم  «. دـنک یم لـصتم 

 



یتـقو هـک  میــشاب  هتــشاد  تـسود  اـم  اـت  تـسا  یفاـک  نـیا  دوـخ  : » تـفگ دــننک ، یم هجوـت  رتـشیب  دــنرادن  هـک  یزیچ  نآ 
تـسد زا  نآ  تسا و  دوبان  نیا  تسا ، بارخ  نآ  تسا ، دب  نیا  دـیوگب  هدـنهد  شرازگ مینک ، یم زاب  ار  ویدار  ای  نویزیولت 

هاگن ام  زا  یرایسب  نالف ، تسا و  بوخ  عاضوا  هن ، هک  دیوگب  دیایب  یـسک  رگا  دنک و  یم رت  یـضار ار  ام  نیا  تسا و  هتفر 
نازراــبم نارادــم ، تسایــس زا  یرایــسب  هدافتــسا  دروـم  یموــمع ، تلاــح  نـیا  : » دوزفا وا  «. مـینک یم نآ  هـب  یا  هـنارکنم
یقالخا بیع  کی  نیا  دینکن  رکف  هک  دنیوگب  ام  هب  هک  دریگ  یم رارق  نارکفنشور  یتح  ای  یسایس و  نادقتنم  ای  یسایس 

هراومه دـهعتم  دنورهـش  لاعف و  ناسنا  یقالخا ، ناـسنا  ناونع  هب  امـش  تسا و  بوخ  یلیخ  عقاو  رد  نیا  ریخن  تسا ،
یدراوم نیرخآ  زا  یریگ  هجیتن هب  همادا  رد  اهیدرم  یـضترم  دیـسدنتسه  یداصتقا  هاـگنب  اـه ، هناـسر «. دـینک داـقتنا  دـیاب 

رد هک  مه  یـسک  نآ  دـهد  یم هجیتـن  دـهد ؟ یم یا  هجیتـن هچ  اـه  نیا هعوـمجم  : » درک حیرـصت  تخادرپ و  درک ، رکذ  هک 
هنیمز نیا  رد  یـسایس  تاغیلبت  هب  رگید  فرط  زا  دـنک و  یم هاـگن  هماـع  ی  هقئاذ هب  فرط  کـی  زا  تسا  ربخ  دـیلوت  ماـقم 

تاطابترا هدکشناد  رایشناد  «. دنک تیوقت  ار  ینینچ  نیا رابخا  هک  تسا  نیا  شا  هفیظو دنک  یم ساسحا  دنک و  یم هاگن 
هچ ات  هناسر  هک  عوضوم  نیا  دروم  رد  : » دـناسر ناـیاپ  هب  هنوگ  نیا ار  شنانخـس  لوا  شخب  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد 

لیلد هب  اه  هناسر هکنیا  تسا و  ناگدـننک  فرـصم هماع  ی  هقئاذ هب  هجوت  مهم  ثحب  کی  دراد ، تاکاحم  تیعقاو  زا  دـح 
مهم اـه  نآ یارب  یرتشم  تیاـضر  یرتشم و  بلط  تیاـهن  رد  دنتـسه ، یداـصتقا  هاـگنب  کـی  دنتـسه ، هاـگنب  کـی  هکنیا 

هک یزیچ  نآ  زا  رتدـب  رایـسب  ار  ایند  هک  دـشک  یم ییوس  هب  ار  اه  هناسر زا  یرایـسب  هک  تسه  یمهم  لـماع  نیا  تسا و 
مولع هدکـشناد  سیئر  یهللارـصن ، ربکا  رتکدتـسا  یبسن  یرما  ربخ  ندوب  دـب  ای  بوخ  «. دـننک ییامنزاب  تسا ، عقاولا  یف

، تــشاد روــضح  یــسرک  نــیا  رد  ینوریب  دــقتنم  ماــقم  رد  هــک  یمالــسا ، دازآ  هاگـــشناد  هناــسر  تاــعلاطم  تاــطابترا و 
ناـشیا هلئـسم  حرط  رد  : » تفگ درک و  زاـغآ  اـهیدرم  رتـکد  هلاـقم  هلئـسم  حرط  شخب  زا  داـقتنا  اـب  ار  دوـخ  یاـه  تبحص

یلبق تاـملک  هـب  هـکنیا  نودـب  ناـشیا ، ی  هلئـسم حرط  رد  دـننک ، حرطم  ار  ناـش  لاؤـس اـی  دـنیوگب  ار  دوـخ  هلئــسم  دـیاب ،
نورد عاجرا   » هب هراشا  اب  همادا  رد  یهللارصن  «. دنتفگ ناشدوخ  ریبعت  هب  ار  ناشدوخ  ۀلاقم  ی  هدروآ لک  دوش ، دانتـسا 
قیقد اه  نآ ینتم  نورد  عاجرا  هک  مدـید  ار  یبلاطم  نم  فلتخم  تاحفـص  رد  : » درک راهظا  اهیدرم ، رتکد  هلاـقم  نتم »

تـسردان مه  دراوم  یخرب  تسا و  یـسک  هچ  زا  تسین  صخـشم  عقاو  رد  هک  هدـش  لقن  بلاطم  یخرب  تسین ، لماک  و 
هب هراشا  اب  یمالـسا ، دازآ  هاگـشناد  هناسر  تاعلاطم  تاطابترا و  هدکـشناد  سیئر  «. درادن یقیقد  سردآ  ای  هدـش و  لقن 

حیرـصت تخادرپ و  رظن  نیا  دقن  هب  تشاد ، دیکأت  دب » رابخا  ندوب  رت  باذـج رب   » هک اهیدرم  رتکد  نانخـس  زا  شخب  نآ 
یرتشم ُرپ  باذج و  رابخا  دنراد ؟ ار  دـب  رابخا  رب  لامتـشا  سناش  رتشیب  یرتشم  ُرپ  باذـج و  رابخا  هک  هچ  ینعی  : » درک

رد دراد و  یتایلمع  فیرعت  هب  زاین  اه  نیا دـشاب و  یرگید  زیچ  امـش  رظن  زا  دـشاب و  یزیچ  کـی  نم  رظن  زا  تسا  نکمم 
هدرک رکذ  دوخ  ۀـلاقم  یارب  اهیدرم  رتکد  هک  یـشور  زا  داقتنا  هب  یهللارـصن  رتکد  همادا  رد  «. دنتـسه یبسن  رـضاح  لاح 

هب یزیچ  اـم  قـیقحت  شور  تاـیبدا  رد  هـک  مـنک  یم رکف  نـم  : » تـفگ تـخادرپ و  یبرجت ،» یقیقحت  شور   » ینعی دوـب 
رد اـهیدرم  رتـکد  یاـقآ  باـنج  راـک  هک  دـسر  یم رظن  هب  : » دوزفا هراـب  نیمه  رد  یو  «. میرادـن یبرجت  یقیقحت  شور  ماـن 

یهللارـصن ربـکا  «. دـنرادن یبرجت  یلیلحت  شور  تسا و  ینادـیم  ًـالامتحا  ناـش  شور یفیـصوت و  یلیلحت  یعون  هب  عقاو 
، منک یم دـیکأت  مه  زاب  : » درک هفاضا  اهیدرم ، رتکد  ۀـلاقم  رد  ییامنزاب  موهفم  هب  هراشا  اب  دوخ  نانخـس  رگید  شخب  رد 

بلاغ فیرعت  هک  مینک  فیرعت  ندرک  یراـک  تسد ار  ییاـمنزاب  رگا  دـینک ؛ یم فیرعت  هچ  امـش  ار  ییاـمنزاب  دراد  یگتـسب 
یرتـشم هـقئاذ  زا  تـیعبت  هـب  ًـالثم  رگا  اـم  هـک  تـسین  روـطنیا  تـسا و  ماــیپ  رد  لــالتخا  نـیا  دوـخ  تـسه ، نـیمه  مـه 

رتکد طابترا  هب  هک  یلکشم  لیلد  هب  یسرک  نیا  زا  ییاه  شخب رد  «. دنک داجیا  لالتخا  رما  نیا  میـشاب ، هتـشاد  شیارگ 
زا سپتـسا  یلک  هزادـنا  زا  شیب  هلاـقم  ناونع.دـش  هارمه  شخپ  رد  لکــشم  اـب  ناـشیا  یادـص  دوـب ، طوـبرم  یهللارــصن 

ماقم رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  تاطابترا  هدکشناد  رایداتسا  یمرهج ، هدازربکا  نیدلا  لامج دیـس  رتکد  یهللارـصن ،
دح زا  شیب  اهیدرم  رتکد  هلاقم  ناونع  هکنیا  نایب  اب  یمرهج  هدازربکا.درک  نایب  ار  دوخ  بلاطم  تاـکن و  یلخاد ، دـقتنم 
دوش یمن هجوتم  دـنیبب  ار  امـش  هلاـقم  ناونع  یـسک  رگا  : » داد همادا  هنوگ  نیا درک و  زاـغآ  ار  دوـخ  نانخـس  تسه ، یلک 
نآ هب  مه  یهللارـصن  رتکد  هک  نتم » رد  عاجرا   » ۀلئـسم هب  هراشا  اب  یمرهج  هدازربکا  «. تسیچ عوضوم  یلـصا  ِمت  هک 
هک نیمه  ًالثم  تسا ؛ هدـماین  اـه  نآ یارب  ( fact  ) یتکف یلو  هدـمآ  یهیدـب  اـه  هرازگ زا  یلیخ  : » تفگ دوب ، هدرک  هراـشا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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حیرـصت هلاقم ، یلـصا  یاه  هدیا اب  دوخ  تقفاوم  نایب  نمـض  همادا  رد  یو  «. دننک یم دیلوت  یفنم  ربخ  رتشیب  اه  هناسر
قابطنا مه  ام  زورما  طیارـش  اب  تسا و  یتسرد  فرح  ًالماک  مقفاوم و  نآ  تایلک  هلاقم و  یلـصا  یاه  هدیا اب  نم  : » درک

.دراد
ماـجنا شور  رکذ  «. دـنوش یناـبیتشپ  دراد  دوـجو  هزوـح  نیا  رد  هک  ینغ  تاـیبدا  کـی  اـب  هکنیا  هـب  دـنراد  زاـین  اـه  نـیا یلو 

زا هدـش  حرطم  یاـه  داـقتنا هب  خـساپ  رد  اـهیدرم  یـضترم  یـسرک ، ۀـمادا  ردـصاخ  یدراوـم  رد  رگم  درادـن  یموزل  قـیقحت 
.درک نایب  ار  یبلاطم  یمرهج ، هدازربکا  یهللارصن و  یوس 

نیا هب  دـیاب  ییاـهزیچ  هچ  هکنیا  هـب  عـجار  یبلاـطم  ناتـسود  : » تـفگ دوـخ  ۀـلاقم  ندوـبن  لـماک  داـقتنا  هـب  خـساپ  رد  وا 
‐ یم لیدبت  یا  هحفـص دصراهچ  دصیـس  باتک  کی  هب  ار  نآ  منک  یم نامگ  نم  هک  دندرک  حرطم  ار  دش  یم هفاضا  هلاقم 
ام دنسیون و  یم باتک  دنراد  دیتاسا  ملاع و  ناگرزب  مومع  : » درک نایب  یسانش  شور زا  داقتنا  هب  خساپ  رد  اهیدرم  «. درک
اب اهیدرم  «. دوب نآ  ای  دوب  نیا  نم  شور  هک  دنـسیون  یمن باتک  ۀـمدقم  رد  مه  ًاقلطم  میناوخ و  یم ار  اه  نآ یاه  باـتک
هک دوب  نیا  مروصت  نم  : » درک راهظا  یـسرک ، رد  هدـش  حرطم نانخـس  یاج  هب  هلاقم  نتم  رب  دـقتنم  ود  هجوت  هب  هراـشا 

، تسا لوبق  لباق  شیارب  یهاگـشناد  هیرـشن  کی  رظنم  زا  هلاـقم  هک  ییاـهزیچ  نآ  هلاـقم و  یور  هکنیا  زا  رتشیب  اـجنیا 
هب سپس  اهیدرم  یضترم  دیستسا  نداد  لاقتنا  عون  کی  ییامنزاب  «. میوش یم زکرمتم  نانخس  لصا  هب  میوش ، زکرمتم 

! هن : » داد خساپ  هنوگ  نیا ار  نآ  تخادرپ و  دوخ  نانخس  رد  ییامنزاب  موهفم  هب  تبسن  یهللارصن  رتکد  داقتنا 
هب متـسه ، هک  یـصخش  ماقم  رد  نم  هکنیا  ینعی  ییامنزاب  دـینیبب ، تسین ؛ یراک  تسد یانعم  هب  ییامنزاب  نم  رظن  زا 
رد دراوـم  زا  یرایـسب  رد  اـسب  هچ  : » دوزفا هراـب  نـیا  رد  وا  «. دراد دوـجو  یرگید  یاـج  رد  هـک  مـهد  لاـقتنا  ار  یزیچ  اـمش 

«. مهد یم ماجنا  ار  راک  نیا  هناقداص  مراد  هک  تسه  نیا  مه  مدوخ  یهاگآدوخ 
جاجوعا راچد  دـناوت  یم هک  نداد ، لاقتنا  عون  کی  هکلب  یراـک  تسد هن  ار  ییاـمنزاب  زا  دوخ  دوصقم  اـهیدرم  یلک  روط  هب 

ود رد  نزاوـت  تـیمها  «. ریذــپانزیرگ مـه  دــشاب و  ریذــپزیرگ  دــناوت  یم مـه  جاــجوعا  نـیا  : » داد هـمادا  تـسناد و  دوـش ،
، هناـسر دروم  رد  اـهیدرم  رتـکد  بلاـطم  هب  هراـشا  اـب  هسلج  یدـنب  عـمج رد  یهللارـصن ، ربکایریذـپرثا  یراذـگرثا و  موـهفم 

یریذـپرثا هب  طقف  بطاخم  فلتخم و  نارگـشنک  هناـسر ، دروم  رد  امـش  دـسر  یم رظن  هب  : » تفگ بطاـخم ، نارگـشنک و 
هجوت ود  ره  یراذـگرثا ، یریذـپرثا و  نزاوت  ثحب  هب  هک  تسه  نیا  رب  مدـیکأت  نم  هک  دـیتشاد ، تیاـنع  هجوـت و  هناـسر 
اهیدرم رتکد  هب  ار  تصرف  رگید  راب  یـسرک  ریبد  ناـیناما  لـضفلاوبا  یهللارـصن ، ییاـهن  یاـه  تبحـص زا  سپ  «. دـییامرفب
نکمم : » دوزفا دـنا ، هداد ًالبق  ار  نانخـس  نیا  باوج  هکنیا  نایب  اـب  اـهیدرم  اـما  دـهدب  خـساپ  یهللارـصن  تاـکن  هب  اـت  داد 

بقع یارب  یا  هزیگنا مرادـن و  شرارکت  یارب  یا  هزیگنا تسا ، ناـمه  نم  خـساپ  یلو  دـشابن  لوبق  دروم  نم  خـساپ  تسا 
«. مرادن مه  ینیشن 

همالع هاگشناد  تاـطابترا  هدکـشناد  یداـصتقا  هاـگنب  ییاـمنزاب  یهللارـصن  ربـکا  تاـطابترا  یفنم  راـبخا  یدـیلک : تاـملک 
: یراذــــــگ کارتشااــــــهیدرم  یــــــضترم  اــــــنطع  یمرهج  هدازربــــــکا  نیدــــــلا  لاــــــمج  دیـــــــس  اــــــه  هناــــــسر ییاــــــبطابط 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / مینست  یرازگربخ   

ناهفصا ناهفصا دیسر   دیسر پاچ   پاچ هبهب   یللملا   یللملا نیب   نیب یرثکادح   یرثکادح تکراشم   تکراشم اباب   حلص " " حلص مان   مان هبهب   یدولم   یدولم  " " باتک باتک
اهناتسا اهناتسا

یمومع یساملپید  زکرم  تیامح  اب  یناهج  حلص  یارب  هژورپ  کی  زا  یشخب  ناونع  هب  حلص  مان  هب  یدولم  باتک  - اه ناتـسا هورگ 
یللملا نــیب یتاراــشتنا  رد  یللملا  نــیب یرثکادــح  تکراــشم  اــب  تــسا  ناریا  یمالـــسا  یروــهمج  هجراــخروما  ترازو  یا  هناــسر و 

.دنناسرب پاچ  هب  نویستدرت 
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

حیرـصت دـناوخ و  یللملا  نیب راد و  هبتر یتاراـشتنا  ار  تسا  ناـملآ  گروبماـه  رد  شا  یزکرم رتـفد  هک  تاراـشتنا  نیا  یو   
طباور یاــه  هزوــح یللملا  نــیب دــیتاسا  زا  لکـــشتم  هرفن  یهورگ ۲۵  اــــکیرمآ ، اــــپورا و  رد  رثا  نــــیا  پاـــــچ  زا  سپ  درک :

.دندرک مالعا  هژورپ  نیا  اب  هطبار  رد  ار  دوخ  رظن  یسیلگنا  تایبدا  یهوژپ و  حلص یا ، هقطنم تاعلاطم  للملا ، نیب

هیاـمن اـکیرمآ ، رد  هاـم  باـتک  ناوـنع  هب باـتک  باـختنا  یاـیازم  زا  هکنیا  ناـیباب  ندـمت  حلـص و  ناروآ  ماـیپ یمداـکآ  ریدـم   
هک باتک  نیا  درک : نایب  تسا ، روشک  یاه  هاگشناد یاه  هناخباتک زا  یـضعب  یللملا و  نیب ربتعم  یاه  یرازگربخ رد  ندش 

ناـهج روشک  زا ۳۰  شیب  تکراــشم  اــب  یــسیلگنا و  ناــبز  هـب  دراد  ماــن   "" Una Melodia Chiamata Pace نیتـال هب 
.تسا یناهج  حلص  روآ  مایپ تسا و  هدشرشتنم 

، روشک هجراخ  ترازو  قباس  یوگنخـس  یوسوم  ساـبع  دیـس  طـسوت  باـتک  نیا  همدـقم  ندـش  هتـشاگن  هب  هراـشا  اـب  یو   
اب باـتک  نـیا  زا  ییاـمنور  مـسارم  نارهت  رد  ناـکیتاو  ریفـس  یدراـکبوئل » طـسوت «  زین  هتـشذگ  هامرویرهــش   ۲۷ درک : زاربا 

.دش رازگرب  ناکیتاو  ترافس  رد  هژورپ  نیا  ناراکردنا  تسد اه و  تاملپید روضح 

هب یدولم   » هژورپ تشاد : راهظا  ناهفـصا  رد  مینـست  راـگنربخ  اـب  وگو  تفگ رد  ندـمت  حلـص و  ناروآ  ماـیپ یمداـکآ  ریدـم 
زا یرادرب  هدرپ یفرعم و  نییآ  هتـشذگ  هامریت  هک  تسا  حلـص  تاعلاطم  هنیمز  رد  یا  هراق نیب یژولوتنآ  کـی  حلـص » ماـن 
اب ناهفـصا  یلحم  نالوئــسم  دـیتاسا و  نایوجــشناد ، روـشک ، دـنچ  ناریفــس  تکرــش  اـب  ناهفــصا  نامــسآ  لـته  رد  نآ 

.دش ییامنور  یا  هناسر یساملپید و  حرط  کی  ناونع  هب قباس  یوگنخس  یوسوم  سابع  دیس  روضح 
زا سپ  دوزفا : تسا ، هدیـسر  پاـچ  هب  زین  اـکیرمآ  رد  یباـتک  تروص  هب  هژورپ  نیا  هکنیا  ناـیب  اـب  یونهد  یلیقع  ساـیلا 

.دش باختنا  اکیرمآ  رد  نویستدرت  یللملا  نیب تاراشتنا  هام  باتک  ناونع  هب  باتک  نیا  ددعتم  یاه  یرواد یسررب و 
حیرـصت دـناوخ و  یللملا  نیب راد و  هبتر یتاراـشتنا  ار  تسا  ناـملآ  گروبماـه  رد  شا  یزکرم رتـفد  هک  تاراـشتنا  نـیا  یو 

طباور یاــه  هزوــح یللملا  نـیب دــیتاسا  زا  لکــشتم  هرفن  یهورگ ۲۵  اـــکیرمآ ، اــــپورا و  رد  رثا  نـــیا  پاــــچ  زا  سپ  درک :
.دندرک مالعا  هژورپ  نیا  اب  هطبار  رد  ار  دوخ  رظن  یسیلگنا  تایبدا  یهوژپ و  حلص یا ، هقطنم تاعلاطم  للملا ، نیب

وــتا د نیداــن   » مناــخ داد : هــمادا  یئاـــبطابط  همالع  هاگـشناد  لــلملا  نـیب طــباور  یملع  نــمجنا  یزکرم  یاروــش  وــضع 
عـالطا هب  ربـتکا  لوا  خـیرات  رد  ار  ربـخ  نیا  نویـستدرت  یللملا  نیب تاراـشتنا  یتاـعوبطم  یا و  هناـسر لکریدـم  یناووـج »

زین تاراشتنا  نیا  یعامتجا  یاه  هکبـش تیاس و  بو رد  ربخ  نیا  دناسر و  ندـمت  حلـص و  ناروآ  مایپ یللملا  نیب یمداکآ 
.تسا هدشرشتنم 

قافتا نیا  هدـحتم  تالایا رد  هنایهام  تروص  هب ًالومعم  تسا و  تباـث  یدـنور  هاـم  باـتک  باـختنا  تفگ : یونهد  یلیقع 
اب هک  یهاگـشناد  دیتاسا  زا  یهورگ  رثا ، پاچ  ییاهن  دییات  نتفرگ  زا  سپ  هک  تسا  تروص  نیدـب  هسورپ  دـهد ، یم خر 

.دننک یم مالعا  ار  دوخ  یأر  ًاتیاهن  هتخادرپ و  باتک  ییاوتحم  یسررب  هب  دنراد  یراکمه  همان  مهافت هعومجم  نیا 
یاــه هاگــشناد زا  یدــیتاسا  ییاــکیرمآ ، یاــه  هناــسر رگید  تاراــشتنا و  نــیا  تیاــس  بو مــالعا  رب  اــنب  درک : هفاــضا  یو 

.دننک یم یرواد  ار  هام  باتک  نیا  تلوبماه  دروفدنتسا ، دراوراه ، گربنیدا ،
هیاـمن اـکیرمآ ، رد  هاـم  باـتک  ناوـنع  هب باـتک  باـختنا  یاـیازم  زا  هکنیا  ناـیباب  ندـمت  حلـص و  ناروآ  ماـیپ یمداـکآ  ریدـم 

باتک نیا  درک : نایب  تسا ، روشک  یاه  هاگـشناد یاه  هناـخباتک زا  یـضعب  یللملا و  نیب ربتعم  یاـه  یرازگربخ رد  ندـش 
ناهج روشک  زا ۳۰  شیب  تکراشم  اب  یـسیلگنا و  نابز  هب  دراد  ماـن   "" Una Melodia Chiamata Pace نیتال هب  هک 

.تسا یناهج  حلص  روآ  مایپ تسا و  هدشرشتنم 
، روشک هجراخ  ترازو  قباس  یوگنخـس  یوسوم  ساـبع  دیـس  طـسوت  باـتک  نیا  همدـقم  ندـش  هتـشاگن  هب  هراـشا  اـب  یو 
اب باتک  نیا  زا  ییامنور  مسارم  نارهت  رد  ناـکیتاو  ریفـس  یدراـکبوئل » طـسوت «  زین  هتـشذگ  هامرویرهـش   ۲۷ درک : زاربا 

.دش رازگرب  ناکیتاو  ترافس  رد  هژورپ  نیا  ناراکردنا  تسد اه و  تاملپید روضح 
دنا هتـسناوت یناریا  ناناوج  هک  دـهد  یم ناشن  ار  دوخ  ینامز  رثا  نیا  تیمها  درک : ناـشنرطاخ  ناـیاپ  رد  یونهد  یلیقع 

 



شوگ هب  اسر  تروص  هب ار  دوخ  یادص  دراد ، هناساره  ناریا  یناریا و  دض  یوب  گنر و  یللملا  نیب یاضف  هک  یطیارش  رد 
.دنناسرب پاچ  هب  نویستدرت ، یللملا  نیب یتاراشتنا  رد  ار  باتک  نیا  یللملا  نیب یرثکادح  تکراشم  اب  دنناسرب و  ایند 

اب هک  تسا  حلـص  تاـعلاطم  هنیمز  رد  یا  هراـق نیب حرط  نـیرت  گرزب حلـص » ماـن  هـب  یدوـلم   » هژورپ مینـست ، شرازگ  هـب 
یمالـسا یروهمج  هجراـخ  روـما  ترازو  یا  هناـسر یموـمع و  یـساملپید  زکرم  ندـمت ، حلـص و  ناروآ  ماـیپ یمداـکآ  تمه 

.تسا هدیسر  پاچ  هب  یلخاد  دیتاسا  زا  یعمج  یراکمه  اب  نارهت و  رد  ناکیتاو  ترافس  ناریا و 
 ، ناجیابرذآ یروهمج  رد  ناریا  یمالـسا  یروهمج  ریفـس  هجراـخ و  روما  ترازو  قباـس  یوگنخـس  یوسوم ، ساـبع  دـیس 

.دنا هتشون باتک  نیا  رد  یمهم  یاه  همدقم للملا ، نیب طباور  یناریا  نمجنا  سیئر  یروبص  نیدلاءایض 
میهـس باـتک  نـیا  شراـگن  رد  همالع  هاگشناد  لـلملا  نیب طـباور  رایداتـسا  یلیجآ ، یداـه  نوـچمه  یدـیتاسا  نینچمه 

.دندوب
/۱۶۹/ح مایپ یاهتنا 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

زا تظافح  ، » ینعی ۲۰۲۰ لاسما  راعـش  هک  دوش  یم نییعت  درادناتـسا  یناهج  زور  یارب  یناهج  راعـش  کـی  هلاـس  همه   
همـالع هاگـشناد  یـسانش  شناد تاـعالطا و  مـلع  یملع  تـئیه  وـضع  یعیمـص ، ارتـیم.تسا  اهدرادناتــسا » اـب  نـیمز  هرک 

رد ناریا ، درادناتـسا  یلم  نامزاس  یزیر  همانرب تراـظن و  یـصصخت و  نویـسیمک  وضع  ۀـتیمک TC ۴۶ و  ریبد  ییابطابط و 
ناریا درادناتـسا  یناهج  زور  رد  تکرـش  یارب  یا  همانتوعد هتـشذگ ، یاه  لاس فالخرب  لاـسما  : » دـیوگ یم اـنطع  اـب  وگتفگ 

.مدرکن تفایرد  ناریا  درادناتسا  یلم  نامزاس  زا  دیووک ۱۹  یرامیب  عویش  لیلد  هب 

شهاک یراک و  یاـه  لمعلاروتـسد اـه و  هماـن نییآ یلم ، یاهدرادناتـسا  نیودـت  هب  نداد  تعرـس  یارب  زین  اـم  روشک  رد   
اهدرادناتــسا و نـیا  شریذــپ  یارب  مزــال  راــکوزاس  ، ISO ناـمزاس یناــهج  تامدــخ  زا  یدــنم  هرهب و  بترتـم ، یاــه  هـنیزه

.دراد دوجو  ییاهدرادناتسا  نینچ  زا  هدافتسا 

یاه هتیمک اب  یرظانتم  یاه  هتیمک ، ISO یاهدرادناتسا نیودت  رد  رتشیب  هچره  تکراشم  یارب  نامروشک  رد  نینچمه   
هربـخ ناصــصختم  نارظن و  بحاـص هدـش و  لیکــشت  ناریا  درادناتــسا  یلم  ناـمزاس  یربـهار  تیریدـم و  تـحت   ISO ینف

یاهدرادناتـــسا نیودـــت  رد  لاـــعف  تروـــص  هــب  رظاـــنتم ، یاـــه  هــتیمک نـــیا  بلاـــق  رد  فـــلتخم  یاـــه  هزوـــح رد  یلخاد   
یاهدـنیارف راـتخاس و  یرواـنف ، حوطـس  روـشک ، عفاـنم  اـب  نیودـت  ماـگنه  رد  اهدرادناتـسا  نیا  اـت  دـننک  یم تکراـشم  ISO 

لخاد رد  ناریا  یمالـسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانـسا و  نامزاس  هژیو  هب یناسر و  عالطا زکارم  اه و  هناخباتک عاونا  یراـک 
تارییغت نودـب  یلم  درادناتـسا  هب  درادناتـسا  نیا  رتـشیب  هچره  لیدـبت  یارب  دـناوتب  اـت  هتـشاد  یرثکادـح  یراـگزاس  روشک 

.داد تروص  ار  همزال  تامادقا  یا  هژیو

زا مدرم  تخانــش  فدــه  اـب  هاـم  رهم  اــب ۲۲  ربارب  ربـتکا  رد ۱۴  لاـس  ره  درادناتـسا  یللملا  نـیب زورنییاـپ  کـلم همططاـف 
.دوش یم هتشاد  یمارگ  یفرصم  یالاک  رب  درادناتسا  دیاوف  اه و  یگژیو

زا تظافح  ، » ینعی ۲۰۲۰ لاسما  راعـش  هک  دوش  یم نییعت  درادناتـسا  یناهج  زور  یارب  یناـهج  راعـش  کـی  هلاـس  همه 
همالع هاگشناد  یـسانش  شناد تاـعالطا و  ملع  یملع  تئیه  وـضع  یعیمـص ، ارتـیم.تسا  اهدرادناتـسا » اـب  نیمز  هرک 

مینک مینک انشآ   انشآ درادناتسا   درادناتسا تایبدا   تایبدا اباب   ارار   هاگشناد   هاگشناد

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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رد ناریا ، درادناتسا  یلم  نامزاس  یزیر  همانرب تراظن و  یصصخت و  نویـسیمک  وضع  ۀتیمک TC ۴۶ و  ریبد  ییابطابط و 
ناریا درادناتسا  یناهج  زور  رد  تکرـش  یارب  یا  همانتوعد هتـشذگ ، یاه  لاس فالخرب  لاسما  : » دیوگ یم انطع  اب  وگتفگ 

.مدرکن تفایرد  ناریا  درادناتسا  یلم  نامزاس  زا  دیووک ۱۹  یرامیب  عویش  لیلد  هب 
دـش و یم رازگرب  ناریا  درادناتـسا  یلم  نامزاس  تمه  هب  درادناتـسا  یناـهج  زور  تبـسانم  هب  یتشادـگرزب  نییآ  هلاـسره 

یزیر هماـنرب تراـظن و  یـصصخت و  نویـسیمک  وضع  «. دـمآ یم لـمع  هب  ریدـقت  مه  هنومن  یدـیلوت  یاهدـحاو  زا  ًـالومعم 
ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس  : » دوزفا یراج  لاس  رد  دیلوت » شهج   » راعـش هب  هراشا  اب  ناریا  درادناتـسا  یلم  نامزاس 

یارب هدش  نیودت  یاهدرادناتـسا  ینیبزاب  ریظن  تسا ، هداد ماجنا  یداصتقا  شهج  لاس  راعـش  ققحت  یارب  ار  یتامادقا 
یاـهالاک عیرـس  نیمأـت  روـظنم  هب  ساـسح  ینارحب و  طیارـش  یارب  یریبادـت  نارجاـت ، یلخاد و  ناگدـننکدیلوت  هب  کـمک 

تالکـــشم عـــفر  یارب  یتامیمــــصت  طـــبر ، یذ یاـــه  هاگتــــسد یگنهاـــمه  یراـــکمه و  هعماـــج ، فرــــصمرپ  یــــساسا و 
.یفیک حطس  شیازفا  اب  هارمه  هعماج  دارفا  تمالس  ینمیا و  تیروحم  اب  ناگدننکرداص  ناگدننکدیلوت و 

یلم ناـمزاس  تیاـسبو  رد  هـک  تـسا  هدــش ماـجنا  ناـمزاس  نـیا  رد  اـنورک  سوریو  اــب  هلباــقم  یارب  یتامادــقا  نـینچمه 
تازیهجت یلم  درادناتــسا  دـنا و ۱۳  هداد صاـصتخا  مـیهد » یم تسکـش  ار  اـنورک   » ناوـنع اـب  یـشخب  ناریا ، درادناتـسا 

دیلوت نایلوتم  سرتسد  رد  ناگیار  تروص  هب  هدـش و  نیودـت  سوریو  نیا  اـب  هلباـقم  یارب  یـصخش  تظاـفح  یکـشزپ و 
یاهدرادناتسا زا  هدافتـسا  اب  : » تفگ  ISO درادناتـسا رب  دـیکأت  اب  همادا  رد  یعیمـص  «. تسا هتفرگ  رارق  تالوصحم  نیا 

دروم تامازلا  ندروآ  تسد  هب یلم و  یاهدرادناتسا  نیودت  یاه  یگدیچیپ هنیزه و  یلم ، یاهدرادناتـسا  ناونع  هب  ISO
یلک حطـس  هتفاـی و  شهاـک  یناـسر  عـالطا زکارم  اـه و  هناـخباتک رد  یدربراـک  یاهدرادناتـسا  اـب  قاـبطنا  تاـبثا  یارب  زاـین 

.دبای یم دوبهب  یناسر  عالطا ناصصختم  یارب  ناربراک  هب  تاعالطا  تامدخ و  ۀئارا 
شهاک یراـک و  یاـه  لمعلاروتـسد اـه و  هماـن نییآ یلم ، یاهدرادناتـسا  نیودـت  هب  نداد  تعرـس  یارب  زین  اـم  روشک  رد 

اهدرادناتــسا و نـیا  شریذــپ  یارب  مزـال  راـکوزاس  ، ISO ناـمزاس یناـهج  تامدـخ  زا  یدــنم  هرهب و  بترتـم ، یاـه  هـنیزه
.دراد دوجو  ییاهدرادناتسا  نینچ  زا  هدافتسا 

یاه هتیمک اب  یرظانتم  یاه  هتیمک ، ISO یاهدرادناتسا نیودت  رد  رتشیب  هچره  تکراشم  یارب  نامروشک  رد  نینچمه 
هربخ ناصـصختم  نارظن و  بحاـص هدـش و  لیکـشت  ناریا  درادناتـسا  یلم  ناـمزاس  یربـهار  تیریدـم و  تحت   ISO ینف

یاهدرادناتـــسا نیودـــت  رد  لاــعف  تروــص  هــب  رظاـــنتم ، یاـــه  هــتیمک نــیا  بلاـــق  رد  فــلتخم  یاـــه  هزوــح رد  یلخاد   
یاهدـنیارف راتخاس و  یروانف ، حوطـس  روشک ، عفانم  اب  نیودـت  ماـگنه  رد  اهدرادناتـسا  نیا  اـت  دـننک  یم تکراـشم  ISO 

رد ناریا  یمالــسا  یروـهمج  یلم  هناـخباتک  دانــسا و  ناـمزاس  هژیو  هـب یناـسر و  عـالطا زکارم  اـه و  هناـخباتک عاوـنا  یراــک 
نودـب یلم  درادناتـسا  هب  درادناتـسا  نیا  رتـشیب  هچره  لیدـبت  یارب  دـناوتب  اـت  هتـشاد  یرثکادـح  یراـگزاس  روـشک  لـخاد 

.داد تروص  ار  همزال  تامادقا  یا  هژیو تارییغت 
تیلاعف لاحرد  هزوح  نیا  نارظن  بحاـص روضح  اـب  ISIRI/TC۴۶ ینف   ۀـتیمک  یـسانش  شناد تاـعالطا و  ملع  هزوـح  رد 

.تسا
نیا رد  یناهج  دمآزور  یاهزاین  ثحابم و  رد  تکراشم  یرادروخرب و  یرثکادح ، تکراشم  ناکما  یارب  دوش  یم داهنـشیپ 

: یدیلک تاملک  «. دریگ لکـش  اه  هاگـشناد اه و  نامزاس رد  رظانتم  ینف  ۀتیمک  نیا  لد  رد  یـشهوژپ  یاه  هتـسه هزوح ،
درادناتـسا یناـهجزور  ییاـبطابط  همالع  هاگـشناد  اهدرادناتــسا  اـب  نـیمز  هرک  زا  تظاـفح  یناــسر  عــالطا درادناتــسا   ISO

کارتشایعیمـص ارتـیم  یـسانش  شناد تاـعالطا و  مـلع  اـنطع  ناریا  یمالـسا  یروـهمج  یلم  هناـخباتک  دانــسا و  ناـمزاس 
https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۷۵۰۹ یراذگ :
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / قرشم   

، اــه شرازگ هصــالخ  لــماش  ار  اــه » هماــنزور یداــصتقا  بلاــطم  هدــیزگ  ، » حبــص زور  ره  قرــشم - یداــصتقا  سیورس 
.دیناوخب قرشم  رد  بوتکم ، یاه  هناسر یداصتقا  یاه  هبحاصم یصاصتخا و  یاهربخ  اه ، تشاددای

یلم  نامرآ  * 
دنراد  ییاه  هیالگ یتلود  یاه  تیامح ندوب  زیچان  هب  تبسن  اهراکو  بسک رثکا  - 

لغاشم زا  یـشخب  یارب  یدج  یدیدهت  انورک  اعطق  تسا : هتفگ  یلم  نامرآ  هب  تلود  یماح  نادداصتقا  یمیرک  ، ارهز 
رب انورک  ریثات  زا  یتسدـکی  ریوصت  و  هدرک ؛ داجیا  اهراکو  بسک زا  یهورگ  یارب  مه  ار  ییاه  تصرف لاح  نیع  رد  هدوب و 

.تسا هدشن  هدید  ایند  یاج  چیه  رد  اه  هاگنب درکلمع 
شزومآ ای  دـیرخ  دـننام  هتـشاد ، راک  رـس و  تنرتنیا  اب  یوحن  هب  هک  ییاه  تیلاعف انورک  اـب  ههجاوم  رد  اـهروشک  همه  رد 

.دنا هتفرگ قنور  یزاجم 
.دنا هتشاد دشر  اه  ینیب شیپ زا  رتارف  یتح  هتشاد و  یبوخ  یاهدمآرد  نیالنآ  یاه  هاگشورف اه و  تکرش مه  ناریا  رد 

، اه ناروتـسر اه ، لته دننام  یدایز  رایـسب  یاه  هاگنب یلو  دـنا ؛ هدرب دوس  دـیدج  طیارـش  زا  اه  هاگنب زا  یهورگ  هجیتن  رد 
شهاک عبت  هب و  دنا ؛ هدید یدج  بیسآ  اهرختسا  یشزرو و  یاه  هاگشاب اه ، هاگشزومآ اه ، سیورس فلس اه ، هناخزپشآ

.دنا هدرک لیدعت  مه  ار  دوخ  راک  یورین  اه ، تیلاعف
دننام دـنوش ، عمج  نآ  رد  دـیاب  مدرم  دـنراد و  یگتـسب  تیعمج  زا  ییاـه  هورگ هب  هک  یتامدـخ  یاـه  تیلاـعف زا  یرایـسب 

.دنا هداد تسد  زا  ناشراک  اه  هاگنب زا  تسد  نیا  نالغاش  زا  یرایسب  دنا و  هدید یدج  بیسآ  ناروتسر ، لته و 
هدش داجیا  نیالنآ  یاه  هاگشورف زا  یخرب  یتح  یتنرتنیا و  یاه  پاتراتـسا زا  یخرب  رد  یا  یلغـش یاه  تصرف لباقم  رد 

.مینک یسررب  ار  اهرامآ  دیاب  توافتم  ریثات  ود  نیا  دنیآرب  یسررب  یارب  اما  تسا ،
وحن هب  یلغـش  یاه  تصرف هک  دهد  یم ناشن  ناتـسبات ۹۹ ، راهب و  هب  طوبرم  راک  یورین  یراکیب  لاغتـشا و  دیدج  رامآ 

.تسا هدمآ  نییاپ  مه  تکراشم  خرن  هدرک و  ادیپ  شهاک  یریگمشچ 
.تسا هتشاد  شهاک  رفن  نویلیم  دودح ۵/۱  راهب ۱۳۹۸ ، اب  هسیاقم  رد  راهب ۱۳۹۹  رد  نالغاش  دادعت 

قافتا نیا  هک  تسا  هدش  مک  یلغـش  تصرف  رازه  نویلیم و ۲۰۰  کی  ناتسبات ۱۳۹۸ ، اب  هسیاقم  رد  ناتسبات ۹۹ ، رد 
.تسانورک عویش  زا  یشان  نیقی ، هب  بیرق  سدح  اب 

زا رتـشیب  هدــش  لـمحتم  داـصتقا  لـک  هـک  یا  هبرــض یلو  دــنا ، هدرب دوـس  اـنورک  عویــش  زا  اـه  هاـگنب زا  یخرب  هـچرگا  سپ 
.تسا هدوب  نآ  تعفنم 

.تسا هدوب  یدج  تدش  هب یفنم و  نالک  حطس  رد  انورک  ریثات 
، دنا هدش لیطعت  ریخا  یدج  هبرض  اب  دنتـشادن و  ییالاب  یروآدوس  مه  انورک  زا  لبق  اه  هاگنب زا  یخرب  هکنیا  هب  هجوت  اب 

.دندرگنرب قباس  تیلاعف  هب  رگید  دراد  لامتحا 
.دنا هدید بیسآ  تدش  هب  دراد ، یهورگ  روضح  هب  زاین  هک  ییاه  تیلاعف

.دنزکرمتم اهنآ  رد  دمآرد  مک ریذپ و  بیسآ یاه  هورگ هک  هدش  دراو  ییاه  تیلاعف زا  یرایسب  هب  یتخس  هبرض 
زا ار  ناشراک  هنیطنرق  لوا  یاه  هام رد  دندرک ، یم راک  نارگید  یاه  هناخ رد  هک  دـمآرد ، مک راشقا  زا  ینانز  لاثم  ناونع  هب
زا رتمک  رودـقملا  یتح اـی  دوشن  دراو  ناـش  هناـخ هب  یـسک  دـنهد  یم حـیجرت  اـهراوناخ  مه  رـضاح  لاـح  رد  دـنداد ؛ تسد 

یماجنارس یماجنارس یبیب اوه / / اوه ردرد   قلعم   قلعم یاه   یاه تیلب تیلب تلود / / تلود طسوت   طسوت تنار   تنار داجیا   داجیا اباب   سلجم   سلجم تفلاخم   تفلاخم
یلاخ یلاخ یاه   یاه هناخرب هناخرب تایلام   تایلام هلاس   هلاس حرط  ۴۷۴۷ حرط

لوـگ ناـشدوخ  یزکرم  کـناب  نالوئـسم  دوـش و  یمن نازرا  نکــسم  یزاـسرامآ  اـب  تـسا ، یزکرم  کـناب  تساوـخ  زرا  خرن  شیازفا 
.تسا اه  همانزور زورما  مهم  یداصتقا  نیوانع  ریاس  دنروخن ،
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.دننک هدافتسا  هناخ  تفاظن  یارب  رگراک 
ار ینیگنـس  یداـصتقا  راـشف  دنتـشاد و  ینییاـپ  یاهدـمآرد  مه  اـنورک  زا  لـبق  هک  ریذـپ ، بیـسآ تدـش  هـب راـشقا  یهورگ 

.دنا هداد تسد  زا  ار  ناش  لغش انورک  عویش  زا  سپ  دندرک ، یم لمحت 
یرتـشم و اـنورک ، زا  مدرم  ینارگن  لـیلد  هب  دـنا ، هدرک عورـش  ار  دوخ  راـکو  بسک اـه  هاـگنب زا  یخرب  هکنیا  دوـجو  اـب  یتـح 

.دنرادن ینادنچ  یاضاقت 
هیارک تخادرپ  هب  رداـق  رـضاح  لاـح  رد  دـنا ، هدرک عورـش  ار  یتیلاـعف  یتخـس  هب  ماو و  تفاـیرد  اـب  هک  اـه  هاـگنب زا  یخرب 

.دننک یم لیطعت  ار  راک  لیلد  نیمه  هب  و  دنتسین ؛ راک  لحم 
.دنا هتفای قنور  دننک ، یم هئارا  رود  هار  زا  ار  یتامدخ  هک  ییاه  هاگنب لباقم  رد 

، منک یم سیردـت  هک  نم  دوخ  تسا ، هدـش  لابند  یدـج  تروص  هب  یـصوصخ  یتلود و  گرزب  یاـه  تکرـش رد  یراـکرود 
.مراد یزاجم  یاه  سالک هتشذگ  مرت  زا  ناراکمه ، رگید  لثم 

یزاجم یاـه  سـالک اهرانیمـس و  یرازگرب  یارب  ییاـه  لاـناک یحارط  اـی  اـه  تیاـس بو  یحارط  ناـشراک  هک  ییاـه  تکرش
یلو هدرک  ادـیپ  شیازفا  ییاهدـحاو  نینچ  رد  یلغـش  یاه  تصرف الامتحا  دـنا و  هدـش لاـعف  رایـسب  تدـم  نیا  رد  هدوب ،
یاه هنیزه نیمات  یارب  یلام  ناکما  اه  هاگنب زا  هورگ  نیا  هدرک و  ادـیپ  شهاک  اـه  تکرـش زا  یرایـسب  دـمآرد  تیلاـعف و 

.دنوش دنم  هرهب یراکرود  تامدخ  زا  دنناوت  یمن و  دنرادن ؛ ار  دوخ 
.درادن یموهفم  کچوک  یاه  تکرش زا  یرایسب  رد  یراکرود  لاح  نیع  رد 

.تسا یرورض  مدرم  روضح  اه ، ناروتسر دننام  تیهام ، رب  انب  اه  تیلاعف زا  یخرب  هتبلا 
نایرتشم زا  یخرب  هدرک و  مهارف  اذغ  لیوحت  یارب  ار  یطیارش  دنراد ، یرتهب  یتنرتنیا  تاناکما  هک  اه  ناروتـسر زا  یخرب 

.دننک یم ظفح  ار  دوخ 
تمالـس هب  تبـسن  هکارچ  دـننک  تـسرد  ناـشدوخ  هناـخ  رد  ار  اذـغ  دـنهد  یم حـیجرت  اـه  یلیخ ییاـنورک  طیارـش  رد  یلو 

.دنتسین نئمطم  دنرخ ، یم ناروتسر  زا  هک  ییاذغ 
.تسا دیفم  نکمم و  یتلود  تارادا  یوس  زا  یتنرتنیا  تامدخ  هئارا 

.دوب حرطم  کینورتکلا  تلود  عوضوم  مه  البق  هک  روطنامه  دریگب  تروص  یتنرتنیا  دیاب  یرادا  یاه  تیلاعف زا  یرایسب 
.تسا هتفرگ  یرتشیب  باتش  یکینورتکلا  تامدخ  هئارا  انورک ، عویش  رطخ  هب  هجوت  اب  رضاح ، لاح  رد  یلو 

.تسا هدیشخب  باتش  ناریا  رد  ار  کینورتکلا  تلود  هک  هدوب  یزایتما  مه  نیا 
.درک هئارا  یروضحریغ  تروص  هب  ار  تامدخ  همه  ناوت  یمن تسین و  ریذپ  ناکما یراکرود  اه  هاگنب همه  یارب  یلو 

موــس مود و  یاـــه  هــتفه زا  یلو  درک ، قــیوشت  ار  یراـــکرود  تـــشهبیدرا ۹۹  نـــیدرورف و  لاـــس ۹۸ و  رخاوا  رد  تــلود 
تلع هب  تلود  ناـنکراک  زا  یرایـسب  هنافـساتم  هک  داتـسرف  تارادا  هب  ار  ناـنکراک  هـمه  وـغل و  ار  اـه  یراـکرود تـشهبیدرا 

.دندش انورک  راتفرگ  تارادا ، رد  ماحدزا 
رد قـیرط  ره  هـب  یلو  دوـش ؛ ظـفح  ناـنکراک  عوـجر و  باـبرا  نـیب  هلـصاف  دـننک  یم یعـس  تارادا  زا  یرایــسب  اـه و  کـناب

رتشیب دـیووک ۱۹  یرامیب  عویـش  رطخ  دنتـسه ، مه  کیدزن  شیبامک  ینالوط  یاـه  تعاـس یارب  دارفا  هک  هتـسب  یاـضف 
.تسا

هب اـه  یلیخ دـش و  ریگارف  ناتـسبات  هـمین  رد  اـنورک  روـشک ، یاـه  ناتـسا زا  رگید  زا  یرایــسب  لـثم  ناردـنزام ، ناتــسا  رد 
.دنک زورب  یلکشم  نینچ  ناتسبات  رد  تشادن  راظتنا  یسک  هک  یتروصرد  دندش ؛ راتفرگ  یرامیب 

.درادن یدج  هنارکتبم و  تامادقا  یراکرود  یارب  رضاح  لاح  رد  تلود  دسر  یم رظن  هب
اب ناوت  یمن الومعم  دـهد ، یم خر  ینارحب  یتقو  میراد ، هگن  رود  اـهراکو  بسک زا  ار  اـنورک  میرحت و  هک  تسا  نکممریغ 

.درک لح  ار  نارحب  لکشم  جیار ، لومعم و  یاهراکوزاس  زا  هدافتسا 
نآ عیرـس  یلیخ  اـی  تفرگ  یم ار  نارحب  زورب  یولج  تشاد  رگا  هک  درادـن ؛ دوجو  نارحب  عفر  یارب  ینورد  راـکوزاس  اـبلاغ   

.درب یم نیب  زا  ار 
.دهد رییغت  ار  طیارش  دناوتب  هک  درادن  دوجو  ناریا  رد  یراکوزاس  چیه  دوجوم ، عضو  موادت  اب  لیلد ، نیمه  هب 

 



نیا یدودــح  اـت  میناوـت  یم یلو  میربـب ؛ نـیب  زا  ار  اــهراکو  بـسک رب  نآ  یفنم  رثا  اــنورک و  میناوـت  یمن رگید ، نخــس  هـب 
.مینک تیاده  رطخ  مک یاه  شخب هب  رطخرپ  یاه  هصرع زا  هدرک و  تیریدم  ار  نارحب 

.مینک داجیا  یدیدج  یتشادهب  ینامرد و  طیارش  دیاب  انورک  سوریو  ندرک  نک  هشیر لرتنک و  یارب 
.مینک لح  ار  اه  میرحت زا  یشان  تالکشم  میناوت  یمن هجو  چیه  هب  تسا ، روطنیمه  مه  میرحت  دروم  رد 

رب اه  میرحت رثا  یلو  هتفرگ ، قنور  تادراو  ندش  دودحم  زرا و  دوبمک  لیلد  هب  اه  هاگنب زا  یخرب  دـیلوت  هک  تسا  تسرد 
.تسا هجوت  لباق  یفنم و  لک  رد  ناریا  داصتقا 

هدافتـسا اب  ینعی  دشاب ، هتـشاد  هعـسوت  لاح  رد  یاهروشک  یارب  یگرزب  رایـسب  عفانم  دناوت  یم للملا  نیب تراجت  نوچ 
.درک دیلوت  رتهب  تیفیکاب  دیدج و  یاهالاک  ناوت  یم هدش ، قلخ  ایند  رد  هک  یشناد  یژولونکت و  زا 

رد ار ، شمدرم  هاـفر  دــناوت  یمن تـسین و  ناـهج  اــب  تباــقر  هـب  رداــق  روـشک  اــعطق  دوـش ، یم هتــسب  اــه  هار هـمه  یتـقو 
.دنک مهارف  دنراد ، یبوخ  یللملا  نیب طابترا  هک  ییاهروشک  اب  هسیاقم 

اهنآ هب  یغلبم  اه  هاگنب رد  هدش  همیب  رفن  کی  ره  یازا  هب  دوب  هدرک  داهنـشیپ  تلود  متـسه  نایرج  رد  نم  هک  ییاج  ات 
نتشاد و هگن اپرـس  یارب  یدج  هزیگنا  هدوب و  زیچان  یددع  کچوک  طسوتم و  یاه  هاگنب یارب  ماو  نازیم  نیا  دهدب ، ماو 

.تسا هدرکن  داجیا  دیلوت  دشر 
.دنراد ییاه  هیالگ یتلود  یاه  تیامح ندوب  زیچان  هب  تبسن  اهراکو  بسک رثکا 

.تسا دودحم  رایسب  یراکیب  همیب  ششوپ 
.دوش یم تخادرپ  رفن  رازه  دودح ۳۰۰  یارب  یراکیب ، همیب  راکیب ، رفن  نویلیم  هس  زا  شیب  دوجو  اب 

.دشاب هدرک  تخادرپ  همیب  قح  هام  شش  هک  دنک  هدافتسا  یراکیب  همیب  زا  دناوت  یم یسک  نوناق  ساسارب  هکارچ 
.دننک یم ضوع  راک  یورین  هاتوک  ینامز  یاه  هلصاف رد  همیب ، قح  تخادرپ  زا  رارف  یارب  نایامرفراک ، زا  یرایسب 

.دننک یمن همیب  ار  دوخ  نانکراک  کچوک  یاه  هاگنب رد  نایامرفراک  زا  یرایسب 
همیب قح  هام  کی  رگا  یتح  یـسک  ره  هک  درک  تقفاوم  یعامتجا  نیماـت  ناـمزاس  اـنورک  عویـش  زا  دـعب  لـیلد  نیمه  هب 

.دنک هدافتسا  یراکیب  همیب  زا  دناوت  یم دشاب ، هدرک  تخادرپ 
یارب رفن  رازه  دودـح ۷۰۰  هدرک و  یراـکیب  هـمیب  تساوـخرد  رفن  رازه  یهاـتوک ۸۰۰  هرود  رد  نوناــق ، رییغت  نـیا  یپ  رد 

.دندرک تفایرد  یراکیب  همیب  هام  هس  تدم 
.تشگرب ناراکیب  دصرد  زا ۱۰  رتمک  هب  یراکیب  همیب  نتفرگ  قلعت  ینعی  یلبق ، تیعضو  هب  هرابود  طیارش  یلو 

یلو دندرک ؛ تفایرد  یدودحم  رایـسب  یاه  کمک دـندوب  ، هداد  تسد  زا  ار  ناشراک  هک  ینالغاش  هچ  اه و  هاگنب هچ  سپ 
شـشوپ ریز  هورگ  نیا  نوچ  تسا ؛ رتدب  رایـسب  دـنا ، هدـش بذـج  یمـسرریغ  لغاشم  رد  احالطـصا  هک  یدارفا  تیعـضو 

.دننک تفایرد  یراکیب  همیب  دنناوت  یمن دنرادن و  رارق  همیب 
یکمک هـیریخ  هاـگنب  اـی  ناـمزاس  چــیه  زا  هـک  دنتــسه  یلاــحلا  طــسوتم راــشقا  هرمز  رد  یمــسرریغ  نــالغاش  زا  یــشخب 

.دننک یمن تفایرد 
.دوش اطعا  ییاه  کمک تسا  نکمم  ریقف  تدش  هب دارفا  هب  هک  یتروص  رد 

ای هدوب ، یراکیب  همیب  زا  رتالاب  رایـسب  ناش  یگدـنز یاه  هنیزه ای  دـنا ، هتـشادن یراکیب  همیب  ای  هک  یطـسوتم  راـشقا  سپ 
.دننک یم لمحت  ار  راشف  نیرتشیب  ینونک  یمروت  طیارش  رد  هدرک ، ادیپ  شهاک  ادیدش  ناشدمآرد 

هدنـشک راـشف  اـب  ینونک ، طیارـش  رد  تشادـن ؛ ار  دوخ  یراـج  یاـه  هنیزه نیماـت  ناوـت  مه  اـنورک  عویـش  زا  شیپ  تلود 
.تسا هدرک  ادیپ  شهاک  فلتخم  لاکشا  هب  یمومع  یاهدمآرد  هکیلاح  رد  هدش  هجاوم  اه  هنیزه شیازفا 

ام داـصتقا  هک  لـیلد  نیا  هب  دـنک  یمن دراو  روـشک  داـصتقا  هب  یدـج  بیـسآ  روـشک  زا  هبخن  یاـهورین  جورخ  نم ، رظن  هـب
.درادن هبخن  دارفا  یارب  اضاقت  داجیا  یارب  یفاک  ییایوپ 

هکیلاح رد  دـنوشب ؛ هاگـشناد  داتـسا  هک  دـندنمقالع  الاب  یاه  تراهم نتـشاد  اب  یناریا  یاـه  هدرکلیـصحت زا  یگرزب  شخب 
روشک یاـه  هاگـشناد رد  نالیـصحتلا  غراـف زا  یرایـسب  یارب  دنتـسه و  هجاوم  داتـسا  یورین  دازاـم  اـب  اـمومع  اـه  هاگـشناد

.درادن دوجو  یلغش  تصرف 

 



شود رب  یفعاــضم  راــب  درادـــن ، دوــجو  اـــهنآ  یارب  ییاـــضاقت  هــک  یناـــمز  ناریا ، رد  ناگدرکلیـــصحت  زا  یهورگ  ندـــنام 
.دنوش یم دیدش  یتیاضران  یگدرسفا و  راچد  لیصحتلا  غراف دارفا  دوخ  دنک و  یم لیمحت  اه  هداوناخ

.دنک جراخ  ناریا  زا  ار  دازام  یورین  نیا  ات  تسا  ییارجم  ترجاهم  دیآ  یم رظن  هب
.تسا حرطم  هداس  راک  یورین  دوبمک  ثحب  رگید ، فرط  زا 

دهاوخ لکـشم  راچد  اعطق  رهـش  تفاـظن  یارب  دـشاب ، هتـشادن  یناتـسناغفا  یورین  نارهت  یرادرهـش  رگا  لاـثم  ناونع  هب
.دش

صـصختم همین ای  صـصختم  راک  یورین  نیمه  دوش ، جراخ  ینونک  یاهانگنت  زا  دـشاب و  هتـشاد  ییاـیوپ  اـم  داـصتقا  رگا 
.دنک تمدخ  روشک  یداصتقا  قنور  هب  ای  ددرگرب  روشک  هب  دناوت  یم رجاهم 

یاـهورین اـه و  تکرـش دـشاب  اـیوپ  اـم  داـصتقا  هک  یتروـص رد  دـنیبب ، ناـیز  اـه  ترجاـهم نـیا  زا  ناریا  هـک  تـسین  هنوـگنیا 
ناریا اب  یدنمدوس  رایـسب  یاه  یراکمه دنناوت  یم دـننک ، یم راک  اداناک  اکیرمآ و  ییاپورا ، یاهروشک  رد  هک  یـصصختم 

.دنشاب هتشاد 
.دشاب روشک  نایز  هب  میرادن  نامدوخ  راک  یورین  یارب  یفاک  یاضاقت  ام  هک  طیارش  نیا  رد  ترجاهم  منک  یمن رواب 

دزی  باتفآ  * 
! دنروخن لوگ  ناشدوخ  یزکرم  کناب  نالوئسم  - 

.تسا مطالتم  اهزور  نیا  ناریا  یاهرازاب  هک  تسا  نهربم  تسا   : هتشون  دزی  باتفآ 
.دنک هارمه  دوخ  اب  ار  رازاب  نیا  یمیسن  نوچمه  دناوت  یم تیمها  مک  یتح  یربخ  ره 

.دنور یم وس  نآ وس و  نیا  هب  داب  میالم  یاه  شزو اب  یتح  مدنگ  یاه  هقاس هک  یرازمدنگ  دننامه 
کی زا  یـشان  قافتا  نیا  هک  دوب  صخـشم  نکیل  درک  شزیر  هب  عورـش  الط  هکـس و  رالد ، تمیق  هراـبکی  هب  شیپ  زور  ود 

.دوبن یداصتقا  میمصت 
هناوتـشپ نودـب  هبنـش  هس  زور  رد  اـه  تمیق شهاـک  یلو  تـشاد  یداـصتقا  یناـبم  اـه  تـمیق شیازفا  دـنچره  عـقاو  رد 

.دوب یصاخ 
.دوب شهاک  نیا  یناب  ثعاب و  قارع  هب  یتمه  زیمآ  تیقفوم  رفس  دندوب  دقتعم  یا  هدع

.تسا رازاب  ندش  یشزیر  لیلد  ییاکیرما  ندیاب  وج  یزوریپ  لامتحا  شیازفا  دنتفگ  مه  یخرب 
.دنتسناد یم لیخد  ار  روهمج  سیئر  حاضیتسا  هب  طوبرم  یاهربخ  مهس  مه  یدودحم  دادعت 

هلـصاف هب  اریز  دندوبن  لیخد  عوضوم  نیا  رد  لماوع  نیا  زا  مادک  چـیه  تفگ  ناوت  یم یلـصا  هدـمع و  لیلد  کی  هب  اما 
درگ بقع  دندرک  یم شالت  اه  خرن دوب و  شیازفا  هب  ور  اه  تمیق اددجم  زورما  اه  تمیق یبسن  شهاک  زا  سپ  زور  کی 

.دننک ناربج  ار  هبنش  هس  زور 
درک یم ادـیپ  موادـت  وج  نیا  دـیاب  هدـش  رازاب  رد  تبثم  وج  داجیا  ثعاب  الاب  رابخا  هس  زا  یکی  رگا  یتح  تساجنیا  مضرع 

.دشاب هتشاد  ماود  تعاس  طقف ۲۴  هکنیا  هن  تشاد  همادا  اه  شزیر و 
تسیچ ؟! ارجام  سپ 

.ربخ هن  تسا  لیلحت  افرص  مروآ  یم اجنیا  هک  یا  هتکن
یعــس دراد  راـیتخا  رد  هـک  ییاـهرازبا  ساـسارب  یداـصتقا  یاـه  شـالت راـنکرد  یزکرم  کـناب  دــسر  یم رظن  هـب  یتراـبع  هـب 

.دروایب دوخ  دی  رد  ار  رازاب  زین  یا  هناسر یاهدنفرت  یزاب و  یخرب  اب  دنک  یم
یناور یاـه  گـنج لـیلد  هـب  یزرا  تاــناسون  زا  یــشخب  دنتــسه  دــقتعم  یزکرم  کــناب  ناریگ  میمــصت هـک  اــجنآ  زا  ینعی 

.داد ار  یناور  گنج  خساپ  یناور  گنج  اب  دیاب  اذلف  تسا  نانمشد 
.دنز یم ار  رخآ  لوا و  فرح  هناسر  گنج ، نیا  رد  اعبط 

هیاـپ و نادـنچ  دوش  یم هداد  باـتزاب  اـه  هناـسر رد  رازاـب  یـشزیر  دـنور  زا  هک  یراـبخا  یخرب  دوـب  صخـشم  هبنـش  هس  زور 
.دوش یم فیرعت  یزکرم  کناب  یناور  گنج  هسورپ  نامه  رد  رتشیب  درادن و  یتسرد  ساسا 

گنج نیا  ریـسا  زین  یزکرم  کناب  نالوئـسم  دوخ  ادابم  تساجنیا  ماهبا  مییوگب  دـشاب  رتهب  دـیاش  اـی  یلـصا  لاوس  لاـح 

 



! دنتسه نآ  هدنهد  کرادت ریدم و  دوخ  هک  دنوش  یناور 
دننک روصت  دنزب و  لوگ  ار  نالوئـسم  هدش ، گنهامه  تیاده و  رابخا  یخرب  ادـمع  ای  اوهـس  دراد  دوجو  میب  نیا  عقاو  رد 

.تسا هدش  عقاو  دیفم  هدوب  دیفمان  هک  یتامیمصت  دنا و  هدش مارآ  اهرازاب  یعقاو  تروص  هب 
.دراد زاین  یراتخاس  یساسا و  تاحالصا  تامیمصت و  هب  یعقاو  شمارآ  یارب  نامروشک  داصتقا 

راکتبا  * 
تسا  یزکرم  کناب  تساوخ  زرا  خرن  شیازفا  - 

ناموت رازه  زا ۳۰  شیب  یتمیق  اب  رالد  هتـشذگ  یاه  هتفه یط  تسا : هدرک  یـسررب  ار  زرا  تمیق  رب  رثوم  لماوع  راکتبا 
دنور اـما  دـندش ، یم نییعت  رـالد  خرن  ساـسا  رب  فـلتخم  یاـهرازاب  رد  اـه  تمیق اـهزور  نآ  رد  دوـب ؛ هدـش  لـفاحم  لـقن 

.تسا هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  اهرظن  رالد  تمیق  شزیر  هک  تسا  یزور  دنچ  دوبن و  راد  همادا زرا  خرن  یشیازفا 
رازه و ۵۰۰ شورف ۲۷  یارب  ار  رالد  تمیق  هامرهم ، ما  یـس هتـشذگ  زور  حبـص  زا  اه  کناب یاه  یفارـص اه  یـسررب قبط 

ناگدنشورف زا  ار  رالد  اه  یفارـص رگید  یوس  زا  هدوب ، هارمه  یناموت  رازه  زا ۲  شیب  شهاک  اب  هک  دندرک  مالعا  ناموت 
.دندرک یم یرادیرخ  ناموت  رازه و ۴۷۰  تمیق ۲۵  اب 

یمقر هچ  اـت  رـالد  تمیق  شزیر  هک  دوش  یم حرطم  شـسرپ  نیا  ریخا  زور  دـنچ  یط  زرا  رازاـب  تیعـضو  یـسررب  اـب  لاـح 
تسا ؟ ریذپ  ناکما

.تسا هدش  زاسربخ  زین  هکس  تمیق  شهاک  اهزور  نیا  زرا  خرن  رب  هوالع 
زرا نیگنـس  هضرع  تسا  هتفگ  هکـس  تمیق  شزیر  صوصخرد  نارهت  رهاوج  الط و  هیداحتا  سیئر  یلودمحم ، میهاربا 
الط تمیق  هک  هدش  ثعاب  زین  هلئـسم  نیمه  تسا ، هدش  ور  هبور شهاک  اب  رالد  تمیق  رازاب ، رد  یزکرم  کناب  یوس  زا 

یزکرم کناب  یوس  زا  دنک ، ادیپ  همادا  تیریدـم  نیا  هک  ینامز  ره  ات  دوش ، ور  هبور شهاک  اب  زین  لخاد  رازاب  رد  هکـس  و 
.تفای دهاوخ  شهاک  زین  لخاد  رازاب  رد  الط  هکس و  خرن 

ثعاب داد و  ناشن  الط  هکـس و  رازاـب  رد  ار  دوخ  ریثاـت  تعرـس  هب  هتـشذگ  یاـهزور  یط  زرا  خرن  شهاـک  رگید  یتراـبع  هب 
هک روطنآ  تشاد ؟ دـهاوخ  همادا  اجک  ات  اه  شزیر نیا  اـما  تسا ، هدـش  یزاوم  یاـهرازاب  رد  تمیق  شهاـک  دـیما  داـجیا 

.تسا یرتدیدش  یاه  شزیر راظتنا  رد  رازاب  دوش  یم هدینش 
دـش - یم هـتفگ  هـک  روـطنآ  تخادـنا و  هار  هـب  ار  یناـموت  رازه  رـالد ۲۰  یاـه  همزمز ریخا  یاـهزور  یط  زرا  تـمیق  شهاـک 

زا رالد  ناگدـنراد  هک  یروط  هب  درک ، غاد  ار  زرا  عاونا  شورف  رازاـب  ناـموت ، رازه  هب ۲۰  رالد  تمیق  تفا  لاـمتحا  تیوقت 
.دندش رازاب  هناور  رتشیب  ررض  سرت 

زا یخرب  رگید  یوــس  زا  تـسین ، شیب  یا  هعیاــش یناــموت  رازه  رـالد ۲۰  هـک  دـنرواب  نـیا  رب  رازاـب  نـالاعف  زا  یخرب  هـتبلا 
هـنازور ۵۰ هـضرع  یزرا ، لکــشتم  رازاـب  رد  دـیرخ  فقــس  شیازفا  نوـچمه  تـلود  تامادـقا  دــندقتعم  رازاـب  نارگلیلحت 

هناور ار  یتبثم  یاه  لانگیـس عبانم  یزاسدازآ  یارب  قارع  هب  روشک  یزکرم  کناب  لک  سیئر  رفـس  رازاب و  رد  رالد  نویلیم 
.دریگ یم رارق  یرتهب  طیارش  رد  یتآ  یاهزور  رد  رازاب  اعطق  هدرک و  رازاب 

یارب ار  یرگید  لـیلد  ریخا  یاـهزور  رد  رـالد  تـمیق  شزیر  هـب  هراـشا  اـب  زرا  رازاــب  سانــشراک  یموـصعم ، نسحلوـبا  اــما 
- ناسون لیلد  هب  زرا  رازاب  رد  ریخا  یاه  شزیر تفگ : راکتبا »  » هب صوصخ  نیا  رد  یو  دـنک ، یم حرطم  زرا  خرن  شهاک 

رازه دودح ۲  هتشذگ  زور  هتفرگ و  رارق  یشهاک  ریسم  رد  نونکا  دیسر و  ناموت  رازه  زا ۳۰  شیب  هب  رالد  تسا ، یریگ 
.درک تبث  ار  تمیق  شهاک  ناموت 

خرن شهاک  هدرپ  تشپ  یسایس  یداصتقا و  ثحب  چیه  هدوب و  رازاب  ناریگ  ناسون بناج  زا  اه  شزیر نیا  مدقتعم  نم 
.تسین زرا 

رد ییاـمین  زرا  خرن  تبثت  هب  هجوـت  اـب  داد : هـمادا  یتآ  یاـهزور  رد  رازاـب  تیعـضو  ینیب  شیپ اـب  زرا  رازاـب  سانـشراک  نـیا 
شـشک رالد  رگید  یناـیب  هب  دوش ، تیبثت  دودـح  نیمه  رد  زرا  خرن  هک  دـسر  یم رظن  هب  ناـموت  رازه  هدودحم ۲۵ و ۲۶ 

.دراد ار  ناموت  رازه  لاناک ۲۵  رد  تمیق  شهاک 
ام تفگ : ریخ ، ای  دراذـگ  یم یزاوم  یاهرازاب  رد  اه  تمیق رب  یرثا  رالد  خرن  شزیر  اـیآ  هک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  یو 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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هب نآ  ددـجم  شهاک  زرا و  خرن  شیازفا  زا  سپ  دـهد  یم ناـشن  هبرجت  میدوب ، رـالد  تمیق  شهج  دـهاش  لاس ۹۷  رد 
.درکن ادیپ  یرییغت  فلتخم  یاهرازاب  رد  سانجا  خرن  اه ، تمیق یگدنبسچ  لیلد 

رد اـه  تـمیق ناــموت  رازه  هـنماد ۱۱  هـب  تـمیق  تــفا  زا  سپ  اــما  دیــسر  ناــموت  رازه  زرم ۱۹  هـــب  زرا  خرن  ناــــمز  نآ  رد 
.دوبن هارمه  شزیر  اب  یزاوم  یاهرازاب 

یگدنبـسچ لیلد  هب  اما  دـنک  یم ادـیپ  شهاک  زرا  خرن  رگید  راب  هک  دـسر  یم رظن  هب  لاس ۹۷  هبرجت  ساسا  رب  نیارباـنب 
.دشاب هتشاد  یزاوم  یاهرازاب  رد  اهالاک  خرن  رب  یرتمک  رثا  اه  تمیق

نوـچمه ییاـهرازاب  رد  اـه  تمیق رییغت  تاـناسون و  اـه ، ینارگ لـیلد  مدـقتعم  نـم  درک : راـهظا  زرا  رازاـب  سانـشراک  نـیا 
تسا نادرگرس  یگنیدقن  رگید  یترابع  هب  زرا ، خرن  هن  تسا  مدرم  تسد  رد  دوجوم  یگنیدقن  نکـسم و ...  الط ، هکس ،

.تشاد دهاوخ  یتمیق  لئاسم  رب  یرتمک  رثا  رالد  تمیق  رییغت  دراذگ و  یم رثا  اه  تمیق رب  هک 
دهد  یم ناشن  زرا  رازاب  هب  ار  ریسم  یزکرم  کناب  ولبات 

شیپ ام  تفگ : راکتبا »  » هب رالد  تمیق  شهاک  صوصخ  رد  زین  هاگشناد  داتسا  یداصتقا و  سانشراک  نایزغب ، تربلآ 
یسررب ار  ناموت  رازه  زا ۳۰  شیب  هب  زرا  خرن  شیازفا  رد  رثوم  لـماوع  دـیاب  مینک  هجوـت  زرا  تمیق  شهاـک  هب  هکنیا  زا 

ادـتبا رد  ریخ ؟ اـی  تسا  هدرک  ادـیپ  تمیق  شهاـک  هب  لـیامت  زرا  هک  هتفر  نیب  زا  اـه  شیازفا لـماوع  اـیآ  میـسرپب  مینک و 
رازه زا ۴  زرا  خرن  هک  ینامز  ناـمه  رگید  یتراـبع  هب  تسا ، یزکرم  کـناب  تساوخ  زرا  خرن  شیازفا  هک  منک  هراـشا  دـیاب 
لاس کی  دریگ ، یم مارآ  ناموت  رازه  لانک ۱۱  رد  دنک و  یم درگ  بقع یتدـم  زا  سپ  دـسر و  یم ناموت  رازه  هب ۱۹  ناموت 

ناشن دـنز  یم ار  ناموت  رازه  زا ۳۰  شیب  دروـکر  دریگ و  یم شیپ  رد  ار  شیازفا  ریــسم  رگید  راـب  دــنام و  یم زرم  نـیا  رد 
.تسا یزکرم  کناب  تساوخ  تارییغت  هک  دهد  یم

یزکرم کناب  ولبات  نیا  سکعرب  هکلب  دـناشکب  شدوخ  لاـبند  هب  ار  یزکرم  کـناب  هک  میرادـن  یدازآ  زرا  رازاـب  اـم  نیارباـنب 
.دهد یم ناشن  رازاب  هب  ار  ریسم  هک  تسا 

دیاب هک  تسا  یزکرم  کناب  نوچ  دوش ؟ یم مالعا  اه  خرن دـعب  هب  هدزای  تعاس  ارچ  داد : همادا  یداصتقا  سانـشراک  نیا 
.دنک مالعا  ار  خرن  دریگب و  میمصت 

زا لصاح  یاهزرا  نتـشگنزاب  ای  میرحت و  لیلد  هب  تالکـشم  تسا  نکمم  دـنک ، حرطم  ار  دوخ  لیالد  دـیاب  یزکرم  کـناب 
.دوش یبای  هشیر هلئسم  نیا  یاب ؟ لاحره  هب  دشاب  تارداص 

.دنک هیجوت  ار  زرا  خرن  رییغت  دناوتب  هک  هدادن  خر  یقافتا  مدقتعم  نم  نیاربانب  تفگ : نایزغب 
.تسا هدوب  یزکرم  کناب  تساوخ  هتفرگ  رارق  یشهاک  ریسم  رد  رالد  خرن  هزورما  رگا 

خرن فـلتخم ، یاـهالاک  تـمیق  اـهزور  نـیا  داد : هـمادا  یزاوـم  یاـهرازاب  یریذـپریثات  هـب  هراـشا  اـب  هاگــشناد  داتــسا  نـیا 
.دنهدب ناشن  دوخ  زا  یشنکاو  یتمیق  شزیر  نیا  اب  دیاب  هدوب و  زرا  ریثات  تحت  اه  هنیزه اهب و  هراجا

ار یتسایـس  یزکرم  کـناب  رگا  تفگ : یلرتـنک  یاـه  تسایـس یراگدـنام  ترورـض  هب  هراـشا  اـب  وگو  تفگ همادا  رد  ناـیزغب 
موادت تروص  رد  هکارچ  دشاب  یتقوم  دیابن  اه  تسایـس نیا  دـهد ، همادا  ار  نآ  دـیاب  تسا  هدرک  ذاختا  روما  لرتنک  یارب 

دنتـسین نئمطم  زرا  خرن  شهاک  زا  اهرازاب  نونکا  دـنهد ، ناشن  شنکاو  تارییغت  هب  تبـسن  دـنناوت  یم یزاوم  یاهرازاب 
تـسد هب  تارییغت  هب  تبـسن  دامتعا  دـشاب  راد  همادا یلرتنک  یاه  تسایـس رگا  اـما  دـنرادن  ناـنیمطا  نآ  یراگدـنام  هب  و 

.دیآ یم
لداعت  * 

دوش  یمن نازرا  نکسم  یزاسرامآ  اب  - 
یانعم هب  تقیقح  زا  یشخب  نتفگن  دننک ، یم روصت  هابتشا  هب  دارفا  یخرب  تسا  : هتشون  نکسم  تمیق  هرابرد  لداعت 

.دنک یمن داجیا    یلکشم  مینک ، ناهنپ  بطاخم  زا  ار  تقیقح  زا  یشخب  رگا  تسین و  ییوگغورد 
کانرطخ رایـسب  دـناوت  یم یزاس  میمـصت  یتیریدـم و  یاه  هزوح رد  یدرکیور  نینچ  کی  نتفرگ  شیپ  رد  تسا  نآ  عقاو 

.دشاب
شوتور و اـب  ار  دوخ  یوس  زا  هدـش  هیارا  ریوصت  اـت  دـنک  یم شـالت  یتـلود  ره  اـساسا  هک  مینک  لوبق  دـیاب  رگید  یوس  زا 

 



.دنک هیارا  بطاخم  هب  یرتهب  لیامش  لکشا و 
زا نارهت  قطانم ۳ و ۱  نکسم  تمیق  ندش  هتشاذگ  رانک  صوصخ  رد  یزاسرهـش  هار و  ریزو  هک  یتارابع  نایم ، نیا  رد 

ندرک کاـپ  یزاـسرامآ و  یعون  عقاو  رد  دـنا  هدرک حرطم  ناـموت ، نوـیلیم  هب ۱۵  نارهت  تمیق  طـسوتم  شهاـک  اـهرامآ و 
.تسا هلاسم  تروص 

.درادن یداریا  دننک  ناهنپ  ار  تقیقح  زا  یشخب  رگا  دننک  یم روصت  هک  یدارفا  دننام 
نیگنایم شهاک  تاناسون و  راهم  هب  رداق  فلتخم  عماوج  رد  یتیریدم  یاهراتخاس  هک  دـنک  یم زورب  ینامز  اهراتفر  نیا 
هتـشاذگ نکـسم  مروـت  رد  ار  رثا  رتـشیب  هک  یـشخب  نیارباـنب  دنتـسین و  یداـصتقا  یاـه  صخاـش دوـبهب  نکـسم و  تمیق 

.دننک یم فذح  المع  ار  تسا 
...و نکـسم  یکاروخ و  داوم  لـثم  صاـخ  مـالقا  یخرب  ریثاـت  تحت  هک  ار  مروت  یمومع  خرن  لاـسکی  هک  تسا  نیا  دـننام 

هب تسا  دصرد  الثم ۴۰ روشک  مروت  هک  دوش  هتفگ  مالعا و  مروت  خرن  دـعب  دـنوش و  فذـح...و  هیاـپ  لاـس  رییغت  اـب  تسا 
! یکاروخ داوم  زا  ریغ 

زا دـنا و  هدـماینرب یداصتقا  یاه  هناکت مروت و  راهم  لکـشم  لح  ِسپ  زا  هک  ینامز  یداصتقا ، نالووسم  دـسر  یم رظن  هب 
دننک هیارا  دوخ  درکلمع  زا  یرت  بولطم ریوصت  هکنیا  یارب  دراد ، موادت  نانچمه  نکـسم  شخب  ینارگ  دـنور  رگید  یوس 

.دننز یم ییاه  یزاس رامآ  نینچ  کی  هب  تسد 
زاب دریگب ، رارق  اه  لیلحت کالم  مه  ریزو  یاقآ  یوس  زا  هدش  مالعا  ناموت  نویلیم  نیمه ۱۵ رگا  یتح  تساجنیا  بلاج 

، لاـس لوـط  ماـمت  رد  رگا  یناریا  ناوـج  کـی  تسا  نـیا  نآ  یاـنعم  تـسا و  شخب  نـیا  رد  ـالاب  رایـسب  مروـت  یاـیوگ  مـه 
اهنت لاـس  ناـیاپ  رد  مـه  زاـب  دـهن ، ماـجنا...و  لـقن  لـمح و  کاروـخ ، کاـشوپ ، هزوـح  رد  یجرخ  چـیه  دــنک و  راـک  تـخس 

.دنکب زادنا  سپ  لوپ  نارهت  رد  نکسم  رتم  هزادنا ۲ هب  دناوت  یم
دوش یم جراخ  لرتنک  زا  اه  تمیق شیازفا  هک  دـنور  یم تمـس  نیا  هب  یرامآ  زکارم  اهداهن و  اه ، نامزاس یناـمز  اـمومع 

.دننز یم یمادقا  نینچ  کی  هب  تسد  هعماج  یناور  یاضف  ندرک  رت  مارآ یاتسار  رد  و 
رد یدایز  باتزاب  اما  دشاب  هتـشاد  هقباس  مه  یلبق  یاه  تلود رد  اهراتفر  عون  نیا  زا  ییاه  هنومن تسا  نکمم  دنچره 

.تسا هتشادن  هعماج 
راـمآ ـالثم  هک  مرادـن  رطاـخ  هـب  اـما  دـننکن ، رـشتنم  ار  یرورـضریغ  یاـهرامآ  یخرب  تـسا  نـکمم  اـه  هـهرب یخرب  رد  هـتبلا 

.دشاب هدش  یراکتسد   ... نکسم و تمیق  دشر  مروت ،
.تسا هیاپ  لاس  رییغت  اب  طبترم  دنتفرگ ، یم شیپ  رد  مروت  یاهرامآ  صوصخ  رد  فلتخم  یاه  تلود هک  یا  هلاسم

.دنک یم ادیپ  رییغت  راب  کی لاس  ره ۵ هیاپ  لاس  فرع  ساسا  رب 
.تسا هدش  داجیا  یرامآ  یاه  لیلحت رد  یتارییغت  هیاپ ۹۵  لاس  هیاپ ۹۰ و  هلاس  هیاپ ۸۵ ، لاس  الثم 

ار هیاپ  لاس  اهراوناخ ، یفرصم  دبس  رییغت  اب  الومعم  اه  تلود تسین و  یلبق  تلود  ای  تلود  نیا  اب  طبترم  دنیآرف  نیا 
.دنداد یم رییغت  زین 

مالعا رید  ار  اهرامآ  ای  هک  تسا  نیا  الومعم  دنهد ، یم ماجنا  اه  تلود هک  یراک  دید ، یـسایس  دـیابن  ار  تاعوضوم  نیا 
.دوش مکاح  رازاب  رد  یرتشیب  شمارآ  یناور ، رظنم  زا  ات  دننک  یم رییغت  راچد  ار  هیاپ  لاس  ای  دننک ، یم

ناـش هناـخترازو  دوـخ و  یدرکلمع  ریوـصت  دوـبهب  لاـبند  هب  یزاسرهـش  هار و  ریزو  منک ، یم رکف  مه  صاـخ  دروـم  نیا  رد 
.درک ناهنپ  ار  اهنآ  یزاساضف  اب  ناوتب  هک  دنتسین  یزیچ  یرامآ  تایعقاو  هنرگو  دنا ، هدوب

مدرم یارب  مینادـب  دـیاب  اما  دـننک ، یزاب  یرامآ  ماقرا  دادـعا و  یخرب  اب  ات  دـننک  یم شالت  یتیریدـم  یاهراتخاس  دـنچره 
، اـه تـمیق اـب  ینیع  ههجاوـم  رد  هـکلب  نـالووسم  طـسوت  هدـش  هـیارا  ماـقرا  دادــعا و  رد  هـن  یراـمآ  یاـه  تـیعقاو یداـع ،

.دوش یم رولبتم 
ای هدز  دروکر  یفرصم ، مالقا  تمیق  ایآ  هن ؟ ای  تسا  ینارحب  نکـسم  تیعـضو  ایآ  هک  دنوش  یم هجوتم  یگداس  هب  مدرم 

.دنوش ور  هبور نا  اب  دیاب  زور  ره  نایناریا  هک  تسد  نیا  زا  یرگید  یاه  هنومنو هن ؟
هب مدرم  یموـمع  هظفاـح  رد  اـهنآ  زا  یبوـلطم  درکلمع  اـت  دنتـسه  نـیا  لاـبند  هـب  رگا  نیمزرــس  نـیا  نـالووسم  نیارباـنب 

 



یماقرا دادعا و  زا  هدافتـسا  اب  هن  دننک ، لح  نیداینب  ییانبریز و  تروص  هب  ار  تالکـشم  ات  دننک  شالت  دیاب  دنامب  راگدای 
.درک زاب  باسح  ناشدانتسا  یور  دایز  ناوت  یمن هک 

ناوج  * 
اوه  رد  قلعم  یاه  تیلب - 

شیازفا زا  ییامیپاوه  یاـه  تکرـش نمجنا  ریبد  هک  دوب  هاـمرهم   ۱۸ تسا  : هتـشون  اـمیپاوه  تیلب  تمیق  هراـبرد  ناوج 
داد و ربـخ  لاـسما  ناـبآ  زا  یلخاد  یاـهزاورپ  تـیلب  یارب  دـیدج  هماـن  خرن لودــج  یارجا  یلخاد و  یاـهزاورپ  تـیلب  خرن 

.تسا » هتفای  شیازفا  دصرد  ات ۸۰ یلخاد ۵۰ یاهریسم  رد  امیپاوه  تیلب  تمیق  نیگنایم  تروص  هب  : » تفگ
ناونع تیلب  یاهب  شیازفا  هناهب  ار  انورک  یلم  داتـس  یوس  زا  دـیدج  لکتورپ  یارجا  انورک و  سوریو  عویـش  اه ، نیـالریا
تیاـعر زین  زاورپ  نیباـک  رد  یعاـمتجا  یراذـگ  هلـصاف رپ و  دـصرد  اـت ۶۰ رثکادـح  زاورپ  تیفرظ  هاـم  ناـبآ زا  هـکارچ  دـندرک ،

.دوب ییامیپاوه  یاه  تکرش یاهدمآرد  شهاک  یانعم  هب  نیا  هک  دوش 
.دندرب هرهب  اهزاورپ  خرن  شیازفا  یارب  نآ  زا  اه  نیالریا هک  دوب  یرگید  هناهب  یزرا ، یاه  هنیزه

تامدـخ هئارا  یارب  دوخ  یزاس  هدامآ تازیهجت و  نیمأت  یارب  ییاـمیپاوه  یاـه  تکرـش هنیزه  دـصرد  دنیوگ ۶۰ یم اه  نآ
دودـح رالد  خرن  نونکا  مه هک  یلاـح  رد  دوب ، ناـموت  رازه  یلبق ۱۱  هماـن  خرن  لودـج  رد  زرا  خرن  تـسا و  یزرا  مدرم  هـب 

.تسا هتفای  شیازفا  ناموت  رازه   ۲۸
فلاخم  یاهداب  شزو 

نارمع نویـسیمک  وضع  یدابروپ ، یزوریف  هللا  تمحر دـش ؛ هجاوم  سلجم  ناگدـنیامن  نالوئـسم و  شنکاو  اب  اعدا  نیا 
ینونک طیارـش  رد  اـمیپاوه  تیلب  تمیق  شیازفا  ندوبن  لوبق  لـباق  هب  هراـشا  اـب  هنیمز  نیا  رد  یمالـسا  یاروش  سلجم 

، تسامیپاوه تیلب  تمیق  شیازفا  لیلد  رالد  خرن  شیازفا  هک  دـننک  یم اـعدا  ییاـمیپاوه  یاـه  تکرـش نمجنا  : » تفگ
هدرکن ذاختا  ار  مزال  تالیهـست  زین  تلود  دـشاب و  یم رالد  هب  نآ  یرادـهگن  یاه  هنیزه امیپاوه و  تاعطق  ًاتدـمع  هکارچ 

ار عوضوم  نیا  سلجم  ًاعطق  دوب و  دـهاوخن  اه  نآ عفن  هب  میمـصت  نیا  اما  دـنرادن ، تمیق  شیازفا  زج  یا  هراچ اه  نآ و 
مه سلجم  نارمع  نویـسیمک  سیئر  یچوک ، ییاضر  اضردـمحم  .درک » دـهاوخ  یـسررب  طبر  یذ یاه  هاگتـسد روضح  اب 
هجو چـیه هب  هلئـسم  نـیا  ًاـعطق  : » تـفگ تـمیق  هناـیفخم  شیازفا  اـه و  نیـالریا دـیدج  هماـن  خرن راـشتنا  هـب  شنکاو  رد 
رظن هب  اریز  دـشاب ، دوـخ  یاـه  هعوـمجمریز هناـیفخم  تامادـقا  بـقارم  دـیاب  یزاسرهـش  هار و  ریزو  تـسین و  لوـبق  لـباق 

.دنتسه اه  تمیق شوماخ  غارچ  شیازفا  لابند  هب  اه  نیالریا هک  دسر  یم
هار ریزو  تفلاـخم  هـک  دــسر  یم رظن  هـب  دــهد ، ار  اـهامیپاوه  تـیلب  تـمیق  شیازفا  هزاــجا  دــیابن  یزاسرهــش  هار و  ریزو 

جروت هک  تساجنآ  بلاج  .دـنک » لمع  هطبار  نیا  رد  یتسرد  هب  هتـسناوتن  ییامیپاوه  ناـمزاس  درادـن و  ییارجا  تناـمض 
امیپاوـه تیلب  تـمیق  یزاـساهر  اـب  : » تـسا هـتفگ  انـسیا  هـب  مـه  یروـشک  ییاـمیپاوه  ناـمزاس  سیئر  هـنگنز ، یناـقهد 

.میتسه فلاخم 
هار و ریزو  روـضح  اـب  هـک  یکرتـشم  هـسلج  رد  دوـش و  یم صخــشم  ور  شیپ یاـهزور  رد  اــمیپاوه  تـیلب  تـمیق  فـیلکت 

زرا تمیق  هک  ینامز  ات  اه  نآ یاه  هنیزه هک  میریگ  یم رظن  رد  اه  نیالریا یارب  یتاناکما  دش ، دـهاوخ  رازگرب  یزاسرهش 
.دوش » ناربج  دیآ ، یم نییاپ 

یزاسرهش  هار و  ترازو  شنکاو 
شیازفا تـفگ : ادــتبا  رد  اـهزاورپ  خرن  یگنهاـمه  نودــب  شیازفا  زا  داــقتنا  اــب  زین  یزاسرهــش  هار و  ریزو  رگید  یوـس  زا 

نابآ لوا  زا  دوب  رارق  هک  دـیدج  یاه  تمیق تسین و  ربتعم  ییامیپاوه  یاه  تکرـش نمجنا  یوس  زا  هدـش  مـالعا  تمیق 
.تسا هدش  وغل  دوش ، لامعا  هام 

رثکادح تیاعر  موزل  هب  هجوت  اب  اه  تمیق شیازفا  ییاهن  خرن  نییعت  یارب  ات  تساوخ  اه  نیالریا زا  دعب ، هلحرم  رد  یو 
یلام یاه  تروص زرا ،) خرن  دـشر   ) یداصتقا یتمیق و  یاه  ناسون نابآ ۱۳۹۹ و  لوا  زا  اهامیپاوه  تیفرظ  یدـصرد   ۶۰
هئارا یروشک  ییامیپاوه  ناـمزاس  هب  ار  تسخن ۱۳۹۹  ههام  شـش  لاس ۱۳۹۷ و ۹۸ و  دییأت  دروم  هدش و  یـسرباسح 

مزال تالیهـست  دوش و  هتفرگ  اه  نیـالریا زا  تیاـمح  یارب  مزـال  تامیمـصت  قیقد ، یلاـم  یاـه  یـسررب ساـسارب  اـت  دـننک 

 



دوخ هسلج  رد  ییامیپاوه  یاه  تکرـش لماع  ناریدـم هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دوش  داختا  مکاح  طیارـش  زا  تفر  نورب یارب 
طــسوت تاریمعت  ینف و  تامدــخ  هـئارا  یارب  رـالد  یلاـیر  لداــعم  تفاــیرد  نوـچ  یدراوـم ، هـب  یزاسرهــش  هار و  ریزو  اــب 
یربوان اه و  هاگدورف تکرـش  یاه  هفرعت رمحا ، لـاله یدـصرد  کـی  اـه و  یرادرهـش دـصرد  مهـس ۵ یلخاد ، یاـه  تکرش

تمیق هــب  هجوــت  اــه ، نیــالریا زا  تــلود  تیاــمح  موزل  اــه ، نیــالریا یارب  اـــقب  یژتارتــسا  نیودـــت  موزل  ناریا ، ییاوــه 
موزل اهامیپاوه ، یدصرد  تیفرظ ۶۰  یارب  یملع  یانبم  نتشادن  ینمیا ، تارطاخم  هب  هجوت  امیپاوه ، تیلب  هدش  مامت

.دندرک هراشا  ار  یرتراچ  یاهزاورپ  وغل  موزل  یتفایرد و  تالیهست  تخادرپزاب رد  لاهمتسا 
دنیآ  یم یلام  یاه  تروص

انـسیا هب  اه  تیلب تمیق  تیعـضو  نیرخآ  هرابرد  مه  ییاـمیپاوه  یاـه  تکرـش نمجنا  ریبد  یناـماس ، یدعـسا  دوصقم 
مدرم یارب  ار  رفـس  هـنیزه  هـکارچ  دنتـسین ، اـمیپاوه  تـیلب  خرن  شیازفا  قـفاوم  مـه  ییاـمیپاوه  یاـه  تکرـش : » تـفگ

زا هک  ار  ام  یاه  هنیزه تلود  رگا  اـما  میـشاب ، هتـشاد  یرتمک  رفاـسم  دوش  یم ببـس  رگید  یوس  زا  دـهد و  یم شیازفا 
یروآ باــت دــنکن ، ناربـج  هدــش ، دراو  اــه  نیــالریا رب  اــمیپاوه  یدــصرد  تــــیفرظ ۶۰ تیاــــعر  زرا و  خرن  شیازفا  لـــــحم 

.میهد » شیازفا  ار  امیپاوه  تیلب  تمیق  میتسه  روبجم  دش و  دهاوخ  رتمک  مک و  ییامیپاوه  یاه  تکرش
، ییاـمیپاوه یاـه  تکرــش هـب  هدــش  لــیمحت  یاــه  هـنیزه ناربـج  یارب  اتــسار و  نـیا  رد  : » داد هـمادا  یناــماس  یدعــسا 

لقنو لـمح میهاوخب  رگا  هکارچ  میا ، هداد یمالـسا  یاروش  سلجم  ناگدـنیامن  یزاسرهـش و  هار و  ریزو  هب  یتاداهنـشیپ 
هداد اه  نآ هب  تمیق  شیازفا  هزاجا  هکنیا  ای  دنکن  ادیپ  شیازفا  اه  نیالریا یارب  اه  هنیزه دیاب  ای  میشاب  هتشاد  یرادیاپ 

.دوش »

تعنص  ناهج  * 
یلاخ  یاه  هناخرب تایلام  هلاس  حرط ۴۷ یماجنارس  یب - 

هب هـک  یزور  اـت  ناریا  یاـه  تـلود تـسا  : هداد  شرازگ  یلاـخ  یاـه  هناـخرب تاـیلام  یارجا  مدــع  هراـبرد  تعنــص  ناــهج 
تاـیلام تـلود  هـب  هـکنیا  رــس  رب  یداـصتقا  نـالاعف  مدرم و  اـب  زگره  دــنا  هدوـب لـصو  تـفن  تارداـص  یاهدــمآرد  یاـیرد 

.دنرادن هتشادن و  یراک  دنهدب 
دمآرد زا  مدرم و  بـیج  زا  دــیاب  دــتفا  یم ناــشدای  دریگ  رارق  یریزارــس  رد  تــفن  ییاــیور  یاهدــمآرد  هاــگره  لــباقم  رد 

.دننک رپ  ار  هنازخ  یداصتقا  یاه  تیلاعف رب  تایلام 
.تسا هجاوم  یرسک  اب  هجدوب  هدرک  مالعا  تلود  لاس ۹۹  رد  هژیو  هب  هدش و  یرپس  هزات  لاس  ود  رد 

ققحم لاسما  هجدوب  نوناق  رد  هدش  ینیب  شیپ دمآرد  زا  دصرد  ات ۵۰  دیاش  دهد  یم ناشن  یمسرریغ  تاعالطا  یخرب 
.دروایبرد لوپ  رگید  یاه  لحم زا  دیاب  تلود  دوشن و 

یاج رب  کین  مان  مه  یبالقنا  یاه  میمـصت اه و  مادـقا اب  دـهاوخ  یم هک  هزات  سلجم  کـی  هک  تسا  یتیعـضو  نینچ  رد 
، دراد نوناـق  هـب  زاـین  اـی  هداـتفین  شرکف  هـب  تـلود  هـک  دروآرد  لوـپ  ییاـهاج  زا  دوـش  یم دــیوگب  مدرم  هـب  مـه  دراذــگب و 

.دریگ یم یمهم  یاه  میمصت
.تسا یلاخ  یاه  هناخ زا  تایلام  تفایرد  یارب  سلجم  دیدج  حرط  اه  میمصت نیا  زا  یکی 

حرط نیا  اب  نمـض  رد  دـنروایبرد و  تلود  یارب  یلوپ  نوناق  نیا  اـب  دـنناوت  یم هک  تسا  نیا  ناـشروصت  تلود  سلجم و 
.دنهاکب یدمآرد  یاه  یرباربان زا  نینچمه  هدرک و  کمک  هناخ  ندش  نازرا  هب 

رـصتخم روـط  هب  همادا  رد  هک  دراد  هلاـس  یا ۴۷ هقباـس تسین و  هزاـت  حرط  کـی  زگره  حرط  نیا  هک  تـسا  نـیا  تـیعقاو 
.میوش یم روآدای 

 



لاس ۱۳۵۲  نوناق 
هزاـت عباـنم  هب  زاـین  ساـسحا  تقو  تلود  هک  دوـبن  یا  هزادـنا هب  یناـهج  یاـهرازاب  رد  تـفن  تـمیق  زوـنه  لاـس ۱۳۵۲  رد 

دهاوـخ یم تسا و  نآ  رکف  هب  دـیوگب  نادنورهـش  هب  دراد  زاـین  تقو  تلود  هک  تـسا  ییاـه  لاـس هـتبلا  دـشاب و  هتـشادن 
.دنک ادیپ  اهب  هراجا تیبثت  یارب  یهار  تلود ، یارب  دمآرد  بسک  نمض 

یلم یاروش  سلجم  بیوصت  زا  سپ  دش و  هداد  سلجم  هب  رذآ ۱۳۵۲  رد ۲۷  هحیال  سرتسد ، رد  تاعالطا  ساسا  رب 
.دیسر انس  سلجم  بیوصت  هب 

کلام فرط  زا  تسا  نداد  هراجا  یارب  هداـمآ  هک  یلحم  هاـگره  نوناـق  نیا  یارجا  خـیرات  زا  دوب  هدـمآ  نوناـق  هدام ۸  رد 
یـضراوع تسا  هدنام  یلاخ  قوف  تدم  یاضقنا  زا  دعب  لغتـسم  هک  یتدم  یارب  دوش  هتـشاد  هاگن  یلاخ  هام  زا ۶  شیب 

سپ ییاراد  ترازو  هلیسو  هب  هدام ۶  عوضوم  همان  نییآ رد  طباوض  ساسا  رب  لغتـسم  یراجا  شزرا  دـصرد  لداعم ۳۰ 
.دش دهاوخ  ذخا  کلام  زا  ینوناق  عناوم  مدع  زارحا  یگدیسر و  زا 

لاس ۱۳۶۶  نوناق 
نازیم نیرتـمک  هب  تفن  تمیق  دوـب و  یداـم  یلاـم و  یاـهراشف  نیرتدـب  ریز  تقو  تلود  هـک  لاـس ۱۳۶۶  رد  رگید و  راـب 

صاصتخا کالما  رب  تایلام  هب  هک  نآ لوا  لصف  رد  حرط و  موس  سلجم  رد  میقتـسم  یاه  تایلام هحیـال  دوب ، هدیـسر 
دوب : هدمآ  تشاد 

کالما دروم  بسح  دوخ و  کالما  شزرا  عمج  هب  تبسن  یقوقح ) یقیقح و  صاخـشا  زا  معا   ) نیکلام هیلک  هدام ۳ – 
دحاو کی  یانثتسا  هب   ) اه کرهش اهرهش و  هدودحم  رد  عقاو  کالما  ریاس  ینوکسم و  زا  معا  دوخ  لفکت  تحت  نادنزرف 
دنشاب : یم  هنالاس  تایلام  لومشم  ریز  حرش  هب  وا ) باختنا  هب  نامتراپآ  ای  هناخ  زا  معا  یقیقح  صخش  ینوکسم 

فاعم ؛ لایر  غلبم ۲۰۰۰۰۰۰۰  ات 
خرن ۲ ؛% هب  لایر  دازام ۲۰۰۰۰۰۰۰  هب  تبسن  لایر  غلبم ۴۰۰۰۰۰۰۰  ات 
خرن ۳ ؛% هب  لایر  دازام ۴۰۰۰۰۰۰۰  هب  تبسن  لایر  غلبم ۶۰۰۰۰۰۰۰  ات 
خرن ۴ ؛% هب  لایر  دازام ۶۰۰۰۰۰۰۰  هب  تبسن  لایر  غلبم ۸۰۰۰۰۰۰۰  ات 
خرن ۶ ؛% هب  لایر  دازام ۸۰۰۰۰۰۰۰  هب  تبسن  لایر  غلبم ۱۰۰۰۰۰۰۰۰  ات 

خرن ۸ % هب  لایر  دازام ۱۰۰۰۰۰۰۰۰  هب  تبسن 
.دش دهاوخ  هبساحم  نوناق  نیا  هدام ۶۴  عوضوم  یتالماعم  شزرا  ساسا  رب  کالما  شزرا 

.ددرگ یمن روظنم  راجشا  تمیق  هنالاس  تایلام  نییعت  ظاحل  زا  کالما  شزرا  نییعت  رد 
لاس  زا ۳۳  سپ  الاح  و 

سپ لاس  لاس ۱۳۶۶ و ۴۷  بیوصت  زا  سپ  لاـس  الاـح ۳۳  مهدزاود  تلود  مرتـحم و  سلجم  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
یاـه هناـخ رب  تاـیلام  دـنا  هداـتفا رکف  نیا  هب  هتفاـی  شهاـک  ناریا  تفن  دـمآرد  هک  یتیعـضو  رد  لاس ۱۳۵۲ و  نوناـق  زا 

.دننک هدنز  هرابود  ار  یلاخ 
رازه  ات ۱۰۹  نویلیم  زا ۳ 

ریسفت و هدیسر و  نادنورهش  عالطا  هب  هیهت و  فلتخم  یاهداهن  یوس  زا  یلاخ  یاه  هناخ نازیم  زا  ینوگانوگ  یاهرامآ 
راک تامدـقم  هدـش و  روصت  دروآرد  نآ  زا  دوش  یم هک  یگرزب  لوپ  یلاخ و  هناخ  نازیم  نیا  رب  زین  یرامـشرپ  یاه  لیلحت

.دنهد عالطا  ار  دوخ  تیعضو  هدش  هتساوخ  ناکلام  زا  عورش و  زین 
ینعی ۱۰۹ دـصرد  هس  طقف  یلاـخ  هناـخ  نویلیم  هس  زا  یزکرم  کـناب  هناـسر  کـی  یوس  زا  هدـش  مـالعا  شرازگ  ساـسارب 

.تسا هدش  ییاسانش  تفرگ  تایلام  نآ  زا  دوشب  هک  یلاخ  هناخ  رازه 
هک تسا  یتدم  نکـسم  رازاب  یهدناماس  فدـه  اب  یلاخ  یاه  هناخ رب  تایلام  دـیدج  حرط  : » میناوخ یم هتـشون  نیا  رد 

.تسا لیدعت  حرج و  لاح  رد  نابهگن  یاروش  سلجم و  یاه  مخ چیپ و  رد 
زین دادعت  نیا  زا  هک  دراد  دوجو  روشک  لک  رد  یلاخ  نکـسم  نویلیم  هس  دودـح  رد  یزیچ  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  اهرامآ 

.تسا نارهت  رهش  هب  قلعتم  دحاو  رازه   ۵۰۰

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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اهنت روشک ، ناکـسا  کالما و  عماج  هناـماس  یزادـنا  هار رد  یزاسرهـشو  هار ترازو  هلاـس  نیدـنچ  شـالت  زا  دـعب  نینچمه 
تایلام تفایرد  یارب  ییاسانـش و  یلاخ  هلاخ  ناونع  هب  یدوجوم ) یمالعا  یاهرامآ  زا  دصرد  ینعی ۳   ) دحاو رازه   ۱۰۹

«. تسا هدش  یفرعم  یتایلام  روما  نامزاس  هب 
نکـسم  » ناونع هب  هدش  یفرعم  یاهدـحاو  زا  دـصرد  ود  اهنت  یتایلام  روما  نامزاس  نالووسم  هتفگ  هب  انب  زین  همادا  رد 

.دنا هدوب یلاخ  هناخ  هب  کوکشم  زین  یقبام  هدش و  زرحم  یلاخ »
تایلام یارجا  رد  نیناوق  یدـمآراکان  اهانگنت و  نیا  لـیالد  هک  تسا  نیا  دوش  یم حرطم  هک  یلاوس  یطیارـش  نینچ  رد 

تسا ؟ زیچان  رایسب  هدش  ییاسانش  یلاخ  یاه  هناخ نازیم  ارچ  تسیچ ؟ یلاخ  هناخ  رب 
اه  شلاچ

هدـشدای تایلام  هچرگا  : » تسا هتـشون  انبیا  رد  یکناب  هدکـشهوژپ و  داصتقا  هورگ  یملع  تایه  وضع  نایداه ، یدـهم 
تاـیلام هوقلاـب  روـط  هـب نکـسم ، تیکلاـم  دـقاف  یاـه  هداوناـخ زا  تیاـمح  نکـسم و  شخب  رد  یراذگتـسایس  یاتـسار  رد 

رد ییارجا  فعــض  یتراــظن ، یاــه  هزوــح رد  یراذــگنوناق  فعـــض  هــلمج  زا  یدراوــم  نــکیل  دیـــسر ، یم رظن  هــب  یرثوــم 
تایلام لوصو  یاه  هنیزه دایدزا  کـالما و  یراذگـشزرا  یتاـیلام و  هیاـپ  رد  یداـینب  فعـض  یلاـخ ، یاـه  هناـخ ییاـسانش 

.دش میقتسم  یاه  تایلام نوناق   ۱۳۸۰ لاس هیحالصا  رد  نآ  وغل  ثعاب  هدش  یروآ  عمج یاهدمآرد  هب  تبسن 
یط یلاـخ  ینوکـسم  یاهدـحاو  شیازفا  هب  ور  دـنور  هب  هجوت  اـب  یلاـخ  یاـه  هناـخ زا  تاـیلام  ذـخا  نوناـق  دوجو ، نیا  اـب 

، نآ هنارگادوس  یاه  تیلاعف اب  هلباقم  نکـسم و  رازاب  میظنت  فدـه  اـب  تاـیلام  رازبا  زا  هدافتـسا  ترورـض  ههد ۱۳۸۰ و 
لاس ۱۳۹۴ رد  اددجم  نآ ، یدـعب  تاحالـصا  میقتـسم و  یاه  تایلام نوناق  حالـصا  هحیال  ررکم  ( ۵۴  ) هدام بجوم  هب 

.دیدرگ ایحا 
نمهب ات  ینعی  نوناق ، بیوصت  زا  دعب  هام  شش  ات  رثکادح  دش  فظوم  یزاسرهش  نکـسم و  هار ، ترازو  نیا ، رب  هوالع 
هجیتـن هب  فـلتخم  لـیالد  هـب  هتـشذگ  لاـس  جـنپ  یط  هـک  دـنک  داـجیا  ار  روـشک » ناکـسا  کـالما و  یلم  هناـماس   » ۱۳۹۴

.تسا هدیسرن 
دانــسا و تـبث  ناـمزاس  دـننام  طـبترم  هاگتــسد  یداـیز  دادـعت  یراـکمه  اـب  دـیاب  هار  ترازو  ناکــسا ، کـالما و  هناـماس  رد 
کالما و هناماس  رد  ار  ناکـسا  هب  طوبرم  تاعالطا  اجان  نکاما  رتساداک و  تسپ ، تکرـش  لاوحا ، تبث  ناـمزاس  کـالما ،
اب تاـعالطا  نیا  یروآ  عـمج هیهت و  یناـمزاس ، نـیب یاـه  یگنهاـمهان هـب  هجوـت  اـب  دـسر  یم رظن  هـب  هـک  دـنک  دراو  ناکـسا 

.تسا » هدش  ور  هبور یددعتم  یاه  شلاچ
هجیتن  یب

ییاسانــش رد  رثوـم  ناـکرا  نتــشاگنا  هدــیدان  هـک  دــهد  یم ناـشن  قوـف  بلاــطم  : » تـسا هدــش  هفاــضا  هتــشون  نـیا  رد 
یتاـعالطا و یاـه  هاـگیاپ نتـشاد  راـیتخا  رد  هب  هجوـت  اـب  اـه  یرادرهـش شقن  هـب  هجوـت  مدـع  هژیو  هـب  یلاـخ و  یاـه  هناـخ
رد دوـجوم  تاـناکما  زا  بساـنمان  صیـصخت  کـی  هب  یعوـن  هب  نوناـق  نیا  هک  هدـش  ببـس  کـالما ، یزیمم  یاـه  هناـماس

هدـش رجنم  اـه  لاـس نیا  یط  نآ  ندـش  ییارجا  مدـع  هب  تیاـهن  رد  هک  دوش  لیدـبت  یلوـتم  یاـه  هاگتـسد اـه و  ناـمزاس
.تسا

حرط یلاـخ ، یاـه  هناـخ رب  تاـیلام  عوـضوم  رد  یراذـگنوناق  تـالوحت  براـجت و  ندوـب  سرتـسد  رد  مـغر  یلع هنافــساتم 
کـالما و زا  یناتـس  تاـیلام ییاسانـش و  رما  رد  اـهداهن  اـه و  هاگتـسد یبـسن  تیزم  هب  یهجوـت  چـیه  زین  سلجم  دـیدج 

نیرت مـهم ناوــنع  هـب  نآ  یلوــتم  یاــه  هاگتــسد یارب  یــشزیگنا  یاــه  مسیناــکم ظاــحل  نــینچمه  یلاــخ و  تالغتــسم 
ینیب شیپ هک  تسا  ساـسا  نیمه  رب  هتـشادن و  اـه  حرط هنوـگ  نیا  یتیاـمح  یداـصتقا و  فادـها  تیقفوـم  طرـش  شیپ
مدـع فادـها و  هـب  یباـیتسد  رد  ییاراـک  مدـع اـب  لـمع  رد  ییاـهن ، بیوـصت  تروـص  رد  یتـح  زین  دـیدج  نوناـق  دوـش ، یم

.دشاب » هارمه  نآ  درکلمع  رد  تیقفوم 
تایلام کی  ناونع  هب  یلاخ  یاه  هناخ رب  تایلام  اـساسا  هک  تسا  نآ  رگناـیب  اـهروشک  رگید  براـجت  تسا ، رکذ  ناـیاش 

.دنراد هدهعرب  ورشیپ  یشقن  یلحم  یاه  تلود اه و  یرادرهش هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  حرطم  یلحم 
تاماهبا اب  زین  یدـعب  لحارم  رد  دراد و  رارق  ینوناق  یاه  مخو جـیپ رد  یلاخ  یاه  هناخ رب  تایلام  زونه  هکنآ  هب  هجوت  اـب 

 



هب هجوت  اـب  دوش  یم داهنـشیپ  دوب ، دـهاوخ  فقوتم  یهاگتـسد  نیب یراـکمه  یاـه  هماـنمهافت ییارجا و  یاـه  هماـن نییآ
یحارط اـب  یلاـخ ، تالغتـسم  کـالما و  ییاسانـش  یاتـسار  رد  تسخن و  ماـگ  رد  هدـش ، هـئارا  فعـض  طاـقن  اـه و  شلاـچ

.دوش هدافتسا  دنیآرف  نیا  رد  اهنآ  یبسن  یاه  تیزم زا  اه  یرادرهش یارب  یشزیگنا  یاه  مسیناکم
یزاسلوپ  یایور 

یاـه ناـیرج اـه و  هناـسر زین  نارادمتــسایس و  زا  یرامــش  هدــش  یرپـس  هزاـت  لاـس  ود  رد  تعنــص ،» ناـهج  » شرازگ هـب 
یاه هناخ زا  تایلام  تفایرد  لثم  نوگانوگ  عبانم  زا  دمآرد  بسک  یارب  ییاهایور  نارکفنشور  زا  یخرب  یتح  یـسایس و 

.دنراد تهابش  تاغیلبت  زین  وزرآ و  هب  رتشیب  هک  دوش  یم هئارا  هیهت و  تمیق و … نارگ یاه  لیبموتا زا  تایلام  سکول ،
نیا لابند  یلایخ  یاه  حرط هئارا  یاج  هب  دیاب  یـسایس  یرکفنـشور و  یا و  هناسر یاهداهن  زین  سلجم و  یلعف ، تلود 

لیدـبت تیعقاو  هب  ار  هعماج  دـمآرد  دـیلوت  هار  زا  اـی  تراـجت  ریـسم  زا  دـنناسرب و  بولطم  هطقن  هب  ار  داـصتقا  هک  دنـشاب 
.دننک

بیجع  یاهزور  رد  یناحور  بیجع  روتسد  - 
.دراد ور  شیپ  زین  ار  یتخس  یاهزور  هدرک و  یرپس  ار  یتخس  یاهزور  ناریا  داصتقا  تسا  : هتشون  تعنص  ناهج 

رامـشرپ لـیلد  هـب  روـشک  ناگدـننک  هرادا ناریدـم و  هـک  تـسا  یهیدـب  ناریا  داـصتقا  بـیجع  تخــس و  یاـهزور  نـینچ  رد 
، تردــق رــس  رب  یاــهدربن  تسایــس و  اــب  نآ  ندــش  هدــینت  مــه  رد  زین  یداــصتقا و  ندوــب  هیالدــنچ  وــتردوت و  ندوــب و 

.دنهدب دنریگب و  بیجع  یاهروتسد  اه و  میمصت
رد روشک  یدیلوت  دحاو  هنافساتم ۱۷۱۸  تسا  هتفگ  روشک  ریزو  نواعم  تسرپ  نید کباب  هچنآ  ساسارب  لاثم و  روط  هب 

.دنتفرگ رارق  اه  کناب کلمت 
هکبــش یارب  یروـهمج  تساـیر یوـس  زا  روتــسد  تـفه  هتــشذگ  لاـس  هـس  رد  : » تـسا هداد  هـمادا  یــسایس  ماـقم  نـیا 
هکبـش هب  یدـیلوت  یاهدـحاو  همه  ندـنادرگرب  رب  ینبم  یزکرم  کناب  لک  سییر  ییاراد و  یداـصتقا و  روما  ریزو  یکناـب ،

.میتشاد لاغتشا 
یزکرم کناب  ییاراد و  یداصتقا و  روما  ترازو  هک  دش  رازگرب  روشک  دـیلوت  عفر  داتـس  هسلج  نیمتـشهودون  هتـشذگ  زور 

نیا رد  هـک  دـندوب  هدـش  هـسلج  هـب  روـهمج  سییر تاروتـسد  یارجا  یاتــسار  رد  ناـش  تامادـقا شرازگ  هـئارا  هـب  فـظوم 
.میراد یکناب  هکبش  کلمت  تحت  یدیلوت  دحاو  رازه و ۷۱۸  شرازگ ،

اب هک  دنوش  لاعف  اهدحاو  نیا  یسررب  اب  ات  هدوب  راک  روتـسد  رد  روشک  لاعفریغ  ندعم  رازه و ۵۰۰  راهچ  فیلکت  نییعت
.تسا » میقتسم  لاغتشا  رفن  رازه  هک ۱۱  دوش  یم ییازلاغتشا  رفن  رازه  یگدیسر ۸۸۸  نیا 

میوش : یم روآدای  هصالخ  روط  هب  ار  هتکن  دنچ  مهدزاود  تلود  سییر  بیجع  روتسد  نیا  هرابرد 
.دهد روتسد  دریگب و  میمصت  ناریا  یداصتقا  یسایس و  لئاسم  نیرت  یدربهار هرابرد  دیاب  تلود  سییر  مکی -

رد دوش  یم رجنم  ناریا  یزرا  یاـه  ییاراد تیعونمم  عـفر  هب  هک  ار  ییاـهدربهار  دـیاب  ناریا  روـهمج  سییر لاـثم  روـط  هب 
هلداجم هب  طوبرم  روما  دـنک و  ادـیپ  طیارـش  نیا  رد  ار  ناریا  یزرا  ریاخذ  ندروآ  نوریب  یاه  هار دـهد و  رارق  هجوت  نوناـک 

.دنهد هلصیف  ار  راک  اهنآ  ات  دراپسب  ناریزو  هب  تلاح  نیرتهب  رد  ینایم و  ناریدم  هب  ار  ناراد  هناخراک اب  اه  کناب
وا روتـسد  هب  یـسک  هداد و  راب  تفه  ار  روتـسد  کی  دـنک  یروآدای  وا  هب  هک  درادـن  ینامزاس  ناریا  روهمج  سییر ایآ  مود -

.تسا هدرکن  هجوت 
هعجارم روـهمج  سییر هب  راـب  تفه  تسا  ناـیرج  رد  تسا  لاـس  هس  هک  رما  کـی  یارب  دـنناوت  یم هنوـگچ  یدارفا و  هچ 

.تسا هداد  روتسد  راب  تفه  دروم  کی  نیا  یارب  دنک  یم شومارف  زین  ناشیا  دننک و  یم
دوش ؟ یم هتفرگ  هدیدان  وا  یاهروتسد  ارچ  هک  دهاوخ  یمن شناریدم  زا  وا  ایآ 

هک دنتسه  ییاه  هاگنب اقافتا  دنتـسه و  یداصتقا  یاه  هاگنب زین  اه  کناب میوش  یم روآدای  روهمج  سییر یاقآ  هب  موس -
.دنا هدرک نیمات  طسوتم  کچوک و  راذگ  هدرپس اه  نویلیم ار  اهنآ  عبانم 

زا یـشخب  هدرک و  همیرج  ار  دنا  هداد رده  هتفرگ و  ار  مدرم  لوپ  هک  ییاهدمآراکان  زین  اه و  باسحدـب دـنراد  قح  اه  کناب
اهنآ  زا  ار  دوخ  هیامرس  لصا  هتفر و  تسدزا دوس  ناوات 

 



.دنریگب سپ 
داجیا هتسکشرو  یاه  هاگنب نیا  اب  ناوتب  دیاش  هک  تسا  یا  هشیر یب تسس و  لاغتـشا  زا  تیامح  یارب  هار  نیرتدب  نیا 

.درک
مدرم بیج  زا  دـیابن  تسا و  یداصتقاریغ  دـمآراکان و  دـنک  تخادرپ  ار  شیاه  یهدـب دـناوت  یمن لیلد  ره  هب  هک  یهاگنب 

.تخادنا هار  هرابود  هدوهیب  ار  اهنآ  درک و  شاپو  تخیر
داصتقا  یایند  * 

یزرا  جوم  اب  وردوخ  رازاب  شزرل  - 
هب اــکیرمآ ، یور  شیپ  تاــباختنا  رد  یلاــمتحا  هـلزلز  تاــشاعترا  تـسا : هتــشون  وردوــخ  تــمیق  هراــبرد  داــصتقا  یاــیند

.درب یبیشارس  هب  زین  ار  وردوخ  هکس ، زرا و  تمیق  ینحنم  ندرک  یلوزن  اب  نامزمه  دیسر و  زین  ناریا  یاهرازاب 
ات ۳۰ نیب ۱۰  هتـشذگ  هتفه  اب  هسیاقم  رد  یلخاد  یاـهوردوخ  تمیق  دـهد  یم ناـشن  وردوخ  رازاـب  یلعف  عاـضوا  رورم 
تسا و هقباـس  یب هتـشذگ  هاـم  شـش  لوـط  رد  هک  یقاـفتا  شرازگ ،) نـیا  مـیظنت  هـظحل  اـت   ) هدرک تـفا  ناـموت  نوـیلیم 

.دسرب تبث  هب  زین  رت  نییاپ ییاه  تمیق زورما  دراد  ناکما 
، دوـش یم طوـبرم  هکـس  زرا و  ینیــشن  بـقع اـب  میقتــسم  روـط  هـب دـش ، یلوزن  رازاـب  رد  وردوـخ  تـمیق  ینحنم  ارچ  هـکنیا 

.تسا هتفرگ  همشچرس  یجراخ  یاه  لانگیس زا  دوخ  هک  یقافتا 
اه یجنسرظن اه و  لیلحت هدنام ، یقاب  اکیرمآ  یروهمج  تسایر تاباختنا  یرازگرب  هب  هک  یا  هتفه ود  زا  رتمک  هلصاف  رد 

.تسا هتفرگ  توق  یتآ ، لاس  راهچ  رد  ندیاب  وج  زا  دیفس  خاک  ینابزیم  پمارت و  دلانود  تسکش  رب  ینبم 
شیپ رد  ناریا  دروـم  رد  ار  یرت  میـالم  یاـه  تسایـس اـکیرمآ  تارکوـمد  بزح  هدـنیامن  ناوـنع  هـب ندـیاب  دـسر  یم رظن  هـب
دوجو زین  یللملا ) نیب دنـس  نیا  هب  ناریا  اکیرمآ و  تشگزاب   ) ماجرب یا  هتـسه قفاوت  ندـش  هدـنز  لامتحا  یتح  دریگب و 

.دراد
لاـس راـهچ  لوـط  رد  یو  هکنآ  هچ  دـنک ، رت  تخـس ناریا  یارب  ار  طیارـش  دـناوت  یم پـمارت  هراـبود  باـختنا  اـما  لـباقم  رد 

.درادن زین  یمیرحتارف  تامادقا  زا  ییابا  یتح  ییوگ  هدرک و  لامعا  روشک  هیلع  ار  اه  میرحت نیرتدیدش  هتشذگ 
اما درک ، لماک  دامتعا  اه  یجنـسرظن جـیاتن  هب  ناوت  یمن تاباختنا ۲۰۱۶ ) هژیو  هب  ) یلبق یاه  هبرجت هب  هجوت  اـب  دـنچره 

.دنناد یم پمارت  زا  شیب  ار  ندیاب  سناش  نارگلیلحت  یلعف ، عطقم  رد  لاح  ره  هب 
تمیق دـسر  یم رظن  هب هدـش و  نادنورهـش  یراظتنا  مروت  شهاک  ببـس  اما  ناریا  یاـهرازاب  رد  اـه  لـیلحت نیا  ساـکعنا 

.دراد ارجام  نیمه  رد  هشیر  هتفر ، لوزن  هب  ور  زور  دنچ  نیا  رد  هک  وردوخ  هکس و  زرا و 
زین نآ  ندـش  یـشهاک  دـش ، لاسما  یط  هژیو  هب اه  تمیق دـشر  ببـس  یراظتنا  مروت  نتفر  ـالاب  هک  روط  ناـمه  عقاو  رد 

.تسا هدیشک  ار  اهرازاب  زمرت 
شهاـک دــنور  پـمارت ، زا  ندــیاب  یزاتــشیپ  رب  ینبم ییاـکیرمآ  یاــه  لانگیــس لاــسرا  موادــت  تروـص  رد  بـیترت  نـیا  هـب 

دهاوـخ هـمادا  اـکیرمآ  هدــحتم  تـالایا یروـهمج  تساـیر تاـباختنا  یرازگرب  زور  اـت  لقادــح  ناریا  یاـهرازاب  رد  اـه  تـمیق
.دوش یم زین  ناموت  رازه   ۲۰ لاناک هب  زرا  خرن  تشگزاب  زا  تبحص  هکنآ  هچ  تشاد ،

دیلوت یاـهوردوخ  ماـمت  دـهد ، یم ناـشن  هتـشذگ  هتفه  یراـج و  هتفه  رد  وردوخ  رازاـب  تمیق  هسیاـقم  هک  روـط  نآ اـما 
.دنا هدرک تفا  زین  ناموت  نویلیم  زا ۲۵  شیب  ات  یتح  دنا و  هدش هجاوم  تمیق  هجوت  لباق  تفا  اب  لخاد 

ناموت نویلیم  دودـح ۱۱۰  هب  ـالاح  دوب ، هتفرگ  جوا  زین  ناـموت  نوـیلیم  ات ۱۲۸  هتـشذگ  هتفه  هک  دـیارپ  لاـثم ، ناونع  هب
.تسا هدیسر 

ار یناموت  نویلیم  یطوقس ۲۷  مه  وردوخ  نیا  پیت ۵  هتسشن و  بقع  ناموت  نویلیم  دودح ۲۵  هک  پیت ۲  وژپ ۲۰۶ 
.تسا هدرک  هبرجت 

زین ناـموت  نوـیلیم  تـمیق ۲۱۵  اـب  رــضاح  لاـح  رد  هدـش  تـبث  نآ  یارب  تـمیق  تـفا  ناـموت  نوـیلیم  هـک ۱۵  زین  دـنمس 
.دوش یم هضرع 

یرایـسب الوا  هکنآ  هچ  دنرادن ، یرادیرخ  نادنچ  زین  اه  تمیق نیمه  هک  تساجنیا  وردوخ  رازاب  دروم  رد  رگید  مهم  هتکن 

 



زا شیب  ییاه  تمیق شهاک  راظتنا  ایناث  دنتـسین و  رادروخرب  اضف  نیا  رد  مزـال  دـیرخ  تردـق  زا  ناـنچمه  نادنورهـش  زا 
.دنشک یم ار  نیا 

یارب ور  نیمه  زا  دـمآ ، دـهاوخ  زین  رت  نییاپ هکـس  زرا و  یلوزن  دـنور  هب  هجوت  اب  وردوخ  تمیق  دـندقتعم  یخرب  عقاو  رد 
.دنا هتشاد هگن  تسد  دیرخ 

وردوخ  یروتسد  یراذگ  خرن اب  یدج  مزر 
یراذـگ خرن تسایـس  وغل  یارب  ییالط  یتصرف  دـندقتعم  نازاس  میمـصت یتح  ناسانـشراک و  زا  یرایـسب  اما  اضف  نیا  رد 

.تسا هدش  داجیا  وردوخ »  » هژیو هب اهرازاب  رد  یروتسد 
( هناخراک رد   ) وردوخ الثم  اهالاک  تمیق  تسایـس ، نیا  فذـح  اب  هک  تسا  نیا  یروتـسد  یراذـگ  خرن وغل  زا  یلـصا  سرت 

.دش دهاوخ  یمومع  یتیاضران  ببس  عوضوم  نیا  دنک و  یم ادیپ  دشر  تدش  هب 
.دش ساسحا  دوب  هتفرگ  جوا  ...و  وردوخ  هکس و  زرا و  تمیق  هک  زین  هتشذگ  هتفه  نیمه  ات  هژیو  هب سرت  نیا 

تـسایس نتـشاذگ  رانک  یارب  ار  تصرف  نارگلیلحت  ارجاـم ، نیا  موادـت  لاـمتحا  اـه و  تمیق شزیر  هب  هجوت  اـب  اـما  ـالاح 
.دنناد یم منتغم  یروتسد  یراذگ  خرن

نیارباـنب تسا ، رازاـب  هیـشاح  رد  یراذـگ  تمیق اـی  تمیق  لـماک  یزاـسدازآ  یاـنعم  هب  عقاو  رد  یروتـسد  یراذـگ  خرن وغل 
رتمک تسایـس ، نیا  نتـشاذگ  رانک  زا  یـشان  راجفنا  جوم  دنا ، هدرک تفا  وردوخ ) رازاب  هژیو  هب  ) رازاب رد  اه  تمیق هک  الاح 

.دوب دهاوخ  هتشذگ  زا  رت  لمحت لباق و 
نیا فذـح  لاـبند  هـب یروتـسد ، یراذـگ  خرن تارـضم  هـب  دانتــسا  اـب  تـلود  هندـب  رد  یخرب  نازاـسوردوخ و  تساـه  لاـس 

.دنا هدروخ رتالاب  یاهداهن  ای  یمالسا  یاروش  سلجم  تلود و  هتسب  رد  هب  راب  ره  اما  دنتسه ، تسایس 
صوصخ هب  فلتخم  یاه  هاگنب یلام  تالکـشم  روشک و  ناماسبان  یداصتقا  عاضوا  هب  هجوت  اب  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 

راـنک یاتــسار  رد  یدــج  یمزع  اـیوگ  رگید ، یوـس  زا  یرگ  هطــساو یلـالد و  یریگ  جوا وـسکی و  زا  هـعطق  وردوـخ و  عیاـنص 
.تسا هدش  داجیا  یروتسد  یراذگ  خرن تسایس  نتشاذگ 

روشک گرزب  نازاسوردوخ  تفگنه  هتشابنا  نایز  یلصا  لیلد  یروتسد  یراذگ  خرن وردوخ ، تعنـص  نالاعف  هتفگ  هب  انب 
.تسا هدوب  راذگرثا  زین  یفیک  تفا  دیلوت و  شهاک  رد  هکنآ  نمض  تسا ،

تنار هدـش و  داـجیا  یلخاد  یاـهوردوخ  رازاـب  هناـخراک و  خرن  نـیب  یداـیز  رایـسب  هلـصاف  یتـلود ، تسایــس  نـیا  عـبت  هـب 
نارگ هطـساو نـالالد و  هکلب  یعقاو ، ناگدـننک  فرـصم هن  دور و  یم ناگدـننکدیلوت  بیج  هـب  هـن  نآ ، زا  لـصاح  تـفگنه 

.دننز یم بیج  هب  ار  نآ  نالک ، درخ و 
یراذـگ تـمیق حرط  دراد  دـصق  تراـجت  ندـعم و  تعنـص ، دراو  هزاـت ریزو  ینیــسح ، مزر اـضریلع  دوـش  یم هـتفگ  اـما  ـالاح 

.دریگب ار  نآ  یارجا  زوجم  هدرب و  اوق  نارس  یداصتقا  یگنهامه  یاروش  هب  ار  رازاب  هیشاح  رد  وردوخ 
نییعت هب  زاجم  الامتحا  زاسوردوخ  یاه  تکرش تسا و  وردوخ  یروتسد  یراذگ  خرن فذح  یانعم  هب  حرط  نیا  بیوصت 

.دش دنهاوخ  رازاب  خرن  ریز  دصرد  دنچ  دوخ  تالوصحم  تمیق 
زین یرگ  هطـساو یلالد و  اهوردوخ ، رازاب  هناخراک و  تمیق  هلـصاف  ندیـسر  لقادـح  هب  نمـض  دـهدب ، خر  قافتا  نیا  رگا 

نامز و زورم  هب  تمیق  ینحنم  دنا ، هداد هدعو  نازاسوردوخ  هک  روط  نآ  یتح  درک و  دهاوخ  لیم  ندش  رفـص  تمـس  هب 
.دش دهاوخ  یلوزن  هضرع  دیلوت و  دشر  اب 

قرش  * 
تلود  طسوت  تنار  داجیا  اب  سلجم  تفلاخم  - 

هیلوا هدام  تمیق  شیازفا  تازلف و  خرن  رب  رالد  تمیق  ریثأت  تسا  : هتـشون  دالوف  یروتـسد  یراذـگ  تمیق هراـبرد  قرش 
دـصق لکـشم ، نیا  لـح  یارب  تلود  اـما  تسا  هدوب  دـیلوت  شخب  نـالاعف  ضارتـعا  دروـم  هراوـمه  یلخاد ، عیانـص  یارب 
یارب یناـموت  دراــیلیم  رازه  جــنپ تـنار  داــجیا  هـب  رجنم  مـه  نـیازا  شیپ هـک  دریگب  زاــسرطخ  از و  تـنار یمیمــصت  تـشاد 

.دنرادن دیلوت  رد  یشقن  هک  دوب  هدش  ییاه  هطساو
.دنک نییعت  سروب  رد  یروتسد  تروص  هب ار  دالوف  خرن  تساوخ  یم تلود 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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یئارجا ریدـم  یبوقعی ، دـیحو  الاح  دـش و  هجاوم  یزاجم  یاضف  رد  سروب  نالاعف  دـیدش  شنکاو  اب  تلود  میمـصت  نیا 
یارب تلود  میمـصت  هراـبرد  تلود  اـب  سلجم ، هناـمرحم  هسلج  رد  هک  دـهد  یم ربخ  ناریا  دـالوف  ناگدـننکدیلوت  نمجنا 

توکـسم سلجم ، ناگدـنیامن  یفنم  یأر  اب  میمـصت  نیا  هدـش و  رظن  لدابت ثحب و  دـالوف ، تمیق  رد  یروتـسد  تلاـخد 
.تسا هدنام 

رثا نـیا  دراد  دـصق  تـلود  رگا  اـما  درک  لرتـنک  ار  دـالوف  خرن  رب  رـالد  رثا  ناوـت  یمن لـماکروط  هـب هـک  تـسا  رواـب  نـیا  رب  وا 
، یتارداص فادها  یلخاد و  عیانـص  هیلوا  هدام  نیمأت  فده  اب  هیوناث  هیلوا و  سروب  لیکـشت  اب  دـناوت  یم دوش ، گنرمک 

.دهد ناماس  ار  هدمآ  شیپ لضعم  یدودح  ات 
تعنـص شخب  تسناوت  یم اه  تدم ات  نآ  تاعبت  هک  دوب  ییاز  تنار یاهریبدت  نآ  زا  دالوف  یارب  یروتـسد  یراذگ  تمیق

.دنک ریگرد  ار  روشک 
لیامتم یروتـسد  تامادـقا  تمـس  هب  هراـبود  تلود  ارچ  تسین  مولعم  اـما  دوب  هدـش  هدومزآ  زین  نیازا  شیپ هویـش  نیا 

.تسا هدش 
یماـــمت نآ  بقاـــعتم  دـــش و  حرطم  یعاـــمتجا  یاـــه  هکبــــش رد  دـــالوف  یروتــــسد  یراذــــگ  تـــمیق ربـــخ  شیپ  زور  ود 

.دنداد ناشن  شنکاو  از  تنار میمصت  نیا  هب  سروب  ناراکردنا  تسد
دالوف هدننکدیلوت  هک  هیجوت  نیا  اب  ار  دالوف  تمیق  تشاد  دصق  تلود  دـش ، یم طابنتـسا  یمـسرریغ  رابخا  زا  هکروط  نآ

ات دـناسرب  یناـهج  خرن  زا  رت  نییاـپ ییاـه  خرن هب  هداد و  شهاـک  یروتـسد  تروص  هب دـنک ، یم تفاـیرد  ...و  یژرنا  هناراـی 
.دخرچب لخاد  دیلوت  خرچ 

: تشون میمـصت  نیا  هب  شنکاو  رد  یزاجم  یاضف  رد  دوخ  یـصخش  هحفـص  رد  مه  سروبارف  لماعریدـم  ینوماهریما ،
نویلیم عفاـنم ۵۰  هک  دریگب  یمیمـصت  دـیابن  تلود  تسا و  نوناـق  فـالخ  رازاـب ، مزیناـکم  زا  جراـخ  تـالوصحم  هضرع  »

«. دتفیب رطخ  هب  رادماهس 
دروم رد  ریخا  میمـصت  دـنک : یم نایب  انـس  اب  وگو  تفگ رد  زین  راداهب  قاروا  سروب و  نامزاس  سیئر  لـصا  فاـبیلاق نسح 

عییضت تنار و  عیزوت  زج  یا  هجیتن الاک ، سروب  رد  یدالوف  تالوصحم  یارب  تباقر  فقس  نییعت  یراذگ و  تمیق دنیارف 
.تشاد دهاوخن  نارادماهس  نویلیم  قوقح ۵۰ 

تباقر فقـس  ندش  هتـشادرب ات  هجیتن  رد  تفرگ و  ماجنا  هباشم  یمادـقا  مه  لاس ۹۷  رد  هنافـسأتم  دهد : یم همادا  وا 
تـالوصحم بذاـک  یاـهاضاقت  شیازفا  تنار و  عـیزوت  نآ  هجیتـن  دـش و  یدـیدش  یاـه  شنت راـچد  رازاـب  ـالاک ، سروـب  رد 

.دوب یزاب  هتفس یرگادوس و  تهج  یدالوف 
یدرایلیمرازه  جنپ تنار  رارکت 

یروتـسد یراذگ  تمیق هرابرد  قرـش »  » اب وگو  تفگ رد  ناریا  دالوف  ناگدننکدیلوت  نمجنا  یئارجا  ریدم  یبوقعی ، دـیحو 
یتح هدـشن و  مالعا  یزیچ  نینچ  دـنک : یم ناونع  یناهج  یاه  تمیق زا  رتمک  دـصرد  ات ۶۰  ییاه  تمیق نییعت  دـالوف و 

.دوب هدشن  مه  بیوصت 
.دوب هدرک  هیهت  دالوف  یروتسد  یراذگ  تمیق هرابرد  یسیون  شیپ تمص  ترازو 

.دوش ییاهن  تلود  رد  دوب  رارق  سیون  شیپ نیا 
، دنتـشاد یروتـسد  یراذـگ  تمیق هب  تبـسن  همه  هک  ییاه  تفلاخم دـش و  تفایرد  هک  یتاـعالطا  اـب  دـهد : یم همادا  وا 

.دش ور  هبور سلجم  تفلاخم  اب  هناتخبشوخ 
.دوش یم میظع  یتنار  عیزوت  لماع  یروتسد  یراذگ  تمیق دنک : یم دیکأت  یبوقعی 

.دسرب لالد  تسد  تمیق  فصن  هب  دالوف  دش  یم ثعاب  دوب و  هدش  هبرجت  هلئسم  نیا  مه  هتشذگ  رد 
.تسا هدش  هبرجت  هیور  نیا  اهراب 

.دیسرن مدرم  هب  شعفن  تقو  چیه دش و  هتفرگ  شیپ  رد  تسایس  نیا  فلتخم  ینامز  هزاب  هس  رد 
هبساحم و یناموت  رازهراهچ و۲۰۰  زرا  اـب  دـالوف  تمیق  هک  دوب  لاس ۹۷  رد  نآ  دروم  نیرت  صخـشم دوش : یم روآداـی  وا 

شمـش دـصرد  شـش  طقف  اـما  دـسرب  رت  نازرا مدرم  تسد  ییاـهن  لوصحم  هک  دـیما  نیا  هب  دـش ، هضرع  ـالاک  سروب  رد 

 



.دش هضرع  الاک  سروب  رد  لوصحم  تروص  هب هدش  یرادیرخ یدالوف 
، دـش داـجیا  یا  هدـع یارب  رویرهـش ۹۷  دادرم و  هاـم  ود  رد  هـک  یدراـیلیمرازه  جـنپ تـنار  هـبرجت  تـلود ، ریخا  میمــصت  اـب 

.دوش یم رارکت  هرابود 
سلجم  رد  تلود  میمصت  در 

اب ار  دوخ  تفلاخم  ییاه  هبحاصم رد  دالوف  نمجنا  سروب و  دـیوگ : یم ناریا  دـالوف  ناگدـننکدیلوت  نمجنا  یئارجا  ریدـم 
.دندرک مالعا  تلود  میمصت 

دــش و در  حرط  نـیا  دــش ، رازگرب  سلجم  رد  شرازگ ) مـیظنت  ناـمز   ) لـبق یقیاـقد  هـک  یا  هـسلج رد  دــنک : یم هفاــضا  وا 
.تسا هدرک  تفلاخم  تلود  حرط  اب  مه  سلجم 

.دنک میظنت  یرگید  حرط  تلود  تسا  رارق 
رد دـیاب  دـنک ، ارجا  ـالاک  سروـب  رد  ار  یروتـسد  یراذـگ  تمیق حرط  دـهاوخب  رگا  تمـص  ترازو  دوـش : یم روآداـی  یبوـقعی 

.دوش بیوصت  هلئسم  نیا  تلود  یداصتقا  یگنهامه  داتس 
.دوب هدرک  هیهت  ار  سیون  شیپ نیا  تلود  دنک : یم هفاضا  وا 

طـسوت سلجم  رد  ندش  حرطم زا  سپ  حرط  نیا  دندروآ ، راشف  هیقب  هیامرـس و  رازاب  نارادماهـس و  دـمآ و  هک  یراشف  اب 
.دندرک تفلاخم  نآ  اب  ناگدنیامن  دش و  در  اتحارص  تلم  ناگدنیامن 

قفاوت تمـص  ترازو  اب  یروتـسد  یراذـگ  تمیق فذـح  یارب  هک  دـش  مـالعا  مه  تلود  سلجم و  کرتشم  هسلج  زا  دـعب 
.تسا هدش 

سروب  رد  هیوناث  رازاب  لیکشت  هب  زاین 
ناــیب یلخاد  هدــننکدیلوت  یارب  نازرا  دــالوف  نیمأــت  راــکهار  هراــبرد  ناریا  دــالوف  ناگدــننکدیلوت  نــمجنا  یئارجا  ریدـــم 

.تسا طبترم  زرا  یاهب  اب  یراذگ  تمیق عون  نیا  دوش و  یم نییعت  یناهج  خرن  ساسا  رب  دالوف  خرن  دنک : یم
.تسا دالوف  یراذگ  خرن رد  یدیلک  روتکاف  زرا  تمیق  عقاو  رد 

.دراذگب زرا  خرن  تیریدم  رب  ار  شزکرمت  دیاب  تلود  دنامب ، یقاب  یراذگ  تمیق شور  نیمه  میهاوخب  رگا 
هیوناث هیلوا و  رازاب  میراد  زاین  مینک ، مک  ار  لخاد  رازاب  رد  رالد  هب  دالوف  خرن  یگتـسباو  میهاوخب  رگا  دـنک : یم هفاضا  وا 

.دیآ دوجو  هب  الاک  سروب  رد 
.دشاب تارداص  صوصخم  هیوناث  رازاب  لخاد و  هضرع  صوصخم  هیلوا  رازاب  دیاب  دنک : یم هفاضا  یبوقعی 

هک ینازیم  ره  هـب  دـنک و  هـضرع  ـالاک  سروـب  رد  لـیفورپ  نـهآریت و  درگلیم ، لـثم  یلوـصحم  هدــننکدیلوت ، دــیوگ : یم وا 
صیـصخت وا  هب  بسانم  خرن  اب  هیلوا  داوم  تفرردـه ، نتفرگرظنرد  اب  صخـشم  تمیق  بیرـض  اـب  درک ، هضرع  لوصحم 

.دوش هداد 
قفاوـم هیــضق  نـیا  اـب  یدـالوف  ناـعفن  یذ زا  یلیخ  دــهد : یم هـمادا  ناریا  دــالوف  ناگدــننکدیلوت  نـمجنا  یئارجا  ریدــم 

.دنتسه
.دنک یم ادج  میقتسم  روط  هب زرا  خرن  زا  ار  یلخاد  رازاب  اریز  دشاب  اشگهار  دناوت  یم هک  تسا  یحرط  نیا 

طیارــش هـب  هجوـت  اـب  حرط  نـیا  اـما  دوـب  دـهاوخ  راذـگرثا  رازاـب  رب  زرا  خرن  میقتــسمریغ  روـط  هـب مـه  طیارــش  نآ  رد  هـتبلا 
.تسا هدش  داهنشیپ  یمیرحت 

رتـمک یلخاد  تـالماعم  رد  زرا  خرن  شقن  مه  دوـش و  یم صخـشم  اـضاقت  هضرع و  مه  شور  نـیا  اـب  دـنک : یم ناـیب  وا 
رـالد زا  رثأـتم  خرن  اـب  مـه  ار  هـیلوا  داوـم  دــیاب  دــنک ، رداـص  ار  شا  ییاـهن لوـصحم  تساوـخ  یــسک  رگا  هـنرگو  دوـش ؛ یم

.دنک یرادیرخ 
دالوف  یراذگ  تمیق دنیارف  هرابرد  تلود  سلجم و  قفاوت 

زا سپ  مه  سلجم  ناگدنیامن  دوب ، هدرک  هراشا  ناریا  دالوف  ناگدـننکدیلوت  نمجنا  یئارجا  ریدـم  یبوقعی  هکروط  نامه
مـالعا ار  دـالوف  یروتــسد  یراذــگ  تـمیق اـب  دوـخ  تفلاـخم  یفلتخم  یاـه  هبحاـصم رد  تـلود  اـب  کرتـشم  هـسلج  ماـمتا 

.دندرک

 



یراذــگ تـمیق عوــن  ره  دــیوگ : یم اــه  هناــسر عــمج  رد  سلجم  یداــصتقا  نویــسیمک  سیئر  یمیهارباروــپ ، اضردــمحم 
هب کـمک  یارب  تسا و  فلاـخم  یروتـسد  یراذـگ  تمیق اـب  سلجم  دوش و  یم روشک  رد  داـسف  تنار و  بجوـم  یروتـسد 

.دوش لابند  یراذگ  تمیق ثحب  رد  ینوناق  یاه  مسیناکم ات  داد  هزاجا  دیاب  روشک  رد  یداصتقا  یاه  تیلاعف
ذاـختا موزل  هـب  هجوـت  اــب  دــالوف  هزوـح  رد  یراذــگ  تـمیق دــنک : یم ناوـنع  تـلود  سلجم و  هـسلج  تاــیوتحم  هراــبرد  وا 

تـسشن نیا  رد  یداصتقا  نالاعف  زا  تیامح  روشک و  رد  ییالاک  یاه  هخرچ یراذـگ  تمیق هزوح  رد  بساـنم  تامیمـصت 
.تفرگ رارق  یسررب  دروم 

.دهد یم ربخ  دالوف  یراذگ  تمیق رس  رب  تلود  اب  قفاوت  زا  یمیهارباروپ 
درک دهاوخ  کمک  ام  هب  عوضوم  نیا  تفرگ و  لکش  تمص  ترازو  هعومجم  اب  یتاقفاوت  هناتخبـشوخ  دنک : یم هفاضا  وا 

.دوش ماجنا  یدیدج  دنیارف  اب  سروب  رازاب  رد  تالوصحم  هضرع  دنور  ات 
ناگتخیهرف  * 

از  مروت یداصتقا  تاهابتشا  رارکت  رطخ  تلود و  - 
.تسا هدش  یتعاس  یتابث ، یب فرط  نآ  زا  هنازور و  اهرازاب  رد  ینارگ  دنور  تسا : هداد  شرازگ  مروت  هرابرد  ناگتخیهرف 

هب لیدبت  لوپ  درادن و  هفرص  کناب  رد  یراذگ  هدرپس  » هک دیونش  یم دوخ  ناکیدزن  ناتـسود و  زا  زور  ره  مه  امـش  دیاش 
ادرف سپ  ینکن ، یفرـصم ) یاهالاک  مالقا و  ای  الط  ماهـس ، نکـسم ،  ) ییـالاک هب  لیدـبت  اعیرـس  رگا  هک  هدـش  یغاد  رجآ 

هب یزاـین  اـهنآ  تاــبثا  دــننک و  یم سمل  ار  نآ  زور  ره  رازاــب  هچوـک و  مدرم  هـک  تـسا  یتاــقافتا  اــهنیا  .تـسا » شزرا  یب
.درادن مه  یزکرم  کناب  رامآ و  زکرم  یاه  هداد

لاس ۹۹ رد  اصوصخم  راب  نیا  اما  هدمآ و  نام  غارس هب  یداصتقا  نارحب  هک  تسا  ریخا  ههد  دنچ  رد  راب  نیمدنچ  یارب 
.تسا هتشذگ  زا  توافتم  تیعضو  هدرک ، اغوغ  ناهج  یاج  همه  رد  هک  انورک  سوریو  زا  یشان  یاهدمایپ  اب 

هک دراد  دوجو  ناریا  داصتقا  رد  مروت  ندوب  نمزم  یارب  یلـصا  تلع  راـهچ  هک  دـهد  یم ناـشن  شرازگ  نیا  یاـه  یـسررب
یزرا و ۴- یاه  شهج اـه و  میرحت - ۳ یگنیدقن ، یلوپ و  هیاپ  دـشر  - ۲ تلود ، یطابضنا  یب هجدوب و  یرـسک  - ۱ لماش ؛

.تسا لوپ ) شدرگ  تعرس  شیازفا  ) یقیقح هرهب  خرن  شهاک 
یاـه تسایـس یارجا  رد  ریخاـت  نینچمه  یزکرم و  کـناب  زا  ضارقتـسا  همادا  رد  تلود  حـضاو  تاهابتـشا  اـب  دراوم  نیا 

.تسا هدرک  رت  هدیچیپ ار  عاضوا  یزکرم ، کناب  یوس  زا  بولطم 
یلوـپ و هیاـپ  زا  تشادرب  رب  تلود  لـیامت  رب  یریثاـت  زین  یزکرم  کـناب  تمـس  زا  یدـصرد  فدـه ۲۲  مروت  باـختنا  یتح 

.تشادن مروت  لرتنک  یارب  وا  هزیگنا  تیوقت 
لیاـمت هدـنام  یقاـب  شرمع  ناـیاپ  هـب  هـک  یمک  یاـه  هاـم هـب  هجوـت  اـب  هـک  تـسا  یمروـت  یاـهزارف  یلــصا  رــصقم  تـلود 

، یلوـپ هیاــپ  شیازفا  شا ؛ هجیتـن هـک  دراد  یفدــه  یب ییاــفو » هدــعولا   » یتیاــمح و یاــه  تسایــس یارجا  هـب  یرایــسب 
.تسا مروت  یگنیدقن و 

ود رد  یطاسبنا » یاه  تسایـس  » و یـضابقنا » یاه  تسایـس  » یارجا تروص  رد  ناریا  یداـصتقا  هدـنیآ  شرازگ  نیا  رد 
.تسا هدش  یسررب  مروتربا ) هیاس  ) هنانیبدب و  دوجوم ) تیعضو  ظفح  ) هنانیب شوخ تلاح 

تعرـس ندوب  الاب  ناگتخیهرف »  » اب هبحاصم  رد  زین  نواعت  ریزو  قباس  یداصتقا  نواعم  نادداـصتقا و  میعزرـس ، یلع 
دوـشن و دوـخ  یاـه  هـنیزه شهاـک  راـهم و  هـب  قـفوم  تـلود  رگا  هـک  تـسا  دـقتعم  هتـسناد و  مروـت  لـماع  ار  لوـپ  پاـچ 
ار ام  داصتقا  ندـش ، ییـالئوزنو  تارطخ  دـهدن  ماـجنا  هدرتسگ  حطـس  رد  زین  ار  ییاراد  شورف  یهدـب و  قاروا  نینچمه 

.درک دهاوخ  دیدهت 
میراد ؟ مروت  هشیمه  ارچ 

ماهس رازاب  زج  هب  هک  میا  هدوب ...و  ماهس  وردوخ ، زرا ، الط ، ییاراد ؛ یاهرازاب  رد  تمیق  تفا  دهاش  هتشذگ  یاهزور  رد 
.دنا هدرک تفا  ریخا  یاهزور  رد  اهرازاب  یقبام  دوب ، هدش  هدیشک  نآ  زمرت  هامدادرم  رد  هک 

هامرویرهش نایاپ  رد  هطقن  هب هطقن مروت  هک  ییاج  ات  هداد  همادا  دوخ  دشر  هب  یفرصم  مالقا  الاک و  تمیق  اما  لباقم  رد 
.تسا هتشگزاب  دصرد  یالاب ۳۰  هب  اددجم  هامریت  رد  یعطقم  تفا  کی  زا  سپ 

 



تسا : هدمآ  ریز  رد  هک  تسا  ریخا  نایلاس  رد  روشک  یالاب  مروت  رازاب و  هبرازاب تاناسون  نیا  هشیر  اما  یلصا  لاوس 
نانکراک دزمتسد  قوقح و  تخادرپ  نآ  هدمع  هک  هتشاد  ییالاب  یاه  هنیزه تلود  تلود : یطابضنا  یب هجدوب و  یرـسک 

.تسا
مادقا هب  تسد  نآ  نیمات  یارب  تلود  هتشادن و  یـشهاک  ریخا  لاس  هس  رد  تلود  یاهدمآرد  شهاک  اب  اه  هنیزه نیا 

.تسا هدز  یکناب  متسیس  زا  میقتسمریغ  ضارقتسا  یزکرم و  کناب  زا  میقتسم  ضارقتسا  کانرطخ ؛ یلوپ و 
هدوبن و مروت  یگنیدقن و  یلوپ ، هیاپ  شیازفا  زج  هتـشاد  روشک  رد  زین  ینالوط  هقباس  هک  برخم  تامیمـصت  نیا  هجیتن 

.دوب دهاوخن 
تـلود و هجدوـب  یرــسک  زا  لاـناک ؛ ود  زا  یگنیدــقن  دــشر  هـمادا  رد  یلوـپ و  هیاـپ  شیازفا  یگنیدــقن : یلوـپ و  هیاـپ  دــشر 

.دریگ یم تأشن  اه  کناب یزارتان 
لوپ پاچ  هب  روبجم  زین  یزکرم  کناب  دریگ و  یم ضرق  یزکرم  کناب  زا  دـشاب  هتـشادن  یتفن  دـمآرد  هک  یناـمز  ره  تلود 

.تسا
دوخ یاهزاین  تسا ، میظع  یاه  یزارتان راچد  بویعم و  یراتخاس  روط  هب هک  زین  روشک  یکناب  متـسیس  تلود ، رب  هوالع

.دنک یم لح  یزکرم  کناب  زا  رابتعا  تفایرد  قیرط  زا  ار 
و ۲۲ دودــح ۲۵  رد  بـیترت  هـب  ریخا  لاـس  رد ۴۰  یلوـپ  هیاـپ  یگنیدـقن و  دـشر  هنـالاس  نگیناـیم  هک  تـسا  نـیمه  یارب 

.تسا هدوب  دصرد 
.تشاد دهاوخن  مروت  زج  ییانعم  یداصتقا  دشر  نودب  یگنیدقن  شیازفا 

.هدناسر تبث  هب  ار  دصرد  یفنم ۷  یداصتقا  دشر  هک  هدوب  دصرد  هتشذگ ۳/۳۱  لاس  رد  یلاحرد  یگنیدقن  دشر 
.تسا هدوب  هلاس  نیگنایم ۴۰  زا  رتالاب  دصرد  نیدنچ  یدصرد  دشر ۳۳  تبث  اب  یگنیدقن  دننامه  زین  یلوپ  هیاپ 

.دوش یم هدیمان  اضاقت  فرط  کوش  ای  یلوپ  کوش  یمروت  نینچ 
هک زرا  خرن  تـسا ، هدـش  دــیدشت  اـی  دــیدمت  اـکیرمآ  هناراـکتیانج  یاـه  مـیرحت هـک  راـب  ره  زرا : خرن  شیازفا  اـه و  مـیرحت

.هدرک ادیپ  شهج  تسا  مدرم  مومع  یمروت  تاراظتنا  کرحم 
یاهدـمآرد شهاـک  دـننک و  یم دودـحم  یتفنریغ ) تارداـص   ) ار یتـفنریغ  یاهدـمآرد  جـلف و  ار  یتـفن  دـمآرد  اـه ؛ میرحت 

.تسا نآ  تمیق  نتشاد  هاگن  نییاپ  زرا و  خرن  بوکرس  رد  تلود  ییاناوت  مدع  ینعم  هب  یزرا 
زج تـسا ، یتادراو  یا  هیامرــس هـیلوا و  داوـم  دـنمزاین  نآ  تادــیلوت  هدــمع  هـک  یروـشک  یارب  زرا  خرن  شیازفا  هـمادا  رد 

.تشاد دهاوخن  یرگید  هجیتن  تالوصحم  تمیق  شیازفا  عبتلاب  اه و  هاگنب هنیزه  شیازفا 
یداـصتقا نـالماع  اـه و  هاـگنب زاـین  دوـش ، یم هدـیمان  یمروـت  دوـکر  اـی  یا  هـنیزه کوـش  داـصتقا ؛ رد  هـک  یطیارـش  نـینچ 

لوکن ثعاب  ای  هلاسم  نیا  هک  دهد  یم شیازفا  دیدج  هیامرـس  هب  ار  دنراد ) یداصتقا  تیلاعف  قیرط  ره  هب  هک  یدارفا  )
.دنک یم رتشیب  ماو  تخادرپ  هب  روبجم  ار  یکناب  متسیس  ای  هدش  یگنیدقن ) قلخ  ) یکناب تارابتعا  طاسقا و 

.دنک یم کیرحت  ار  موس  دروم  اددجم  هدش و  تیوقت  یگنیدقن ) یلوپ و  هیاپ  دشر  ) مود دروم  هک  تسا  راک  همادا  رد 
شیازفا لاـحرد  اـمئاد  هـک  دراد  رارق  یا  هدـننک بیرختدوـخ هـخرچ  ضرعم  رد  روـشک  داـصتقا  هـک  تـسا  یطیارــش  نـینچ 

.تسا بیرخت  تردق 
هدیسر لاس ۹۸  رد  رالد  درایلیم  هب ۹  ههد ۹۰  لیوا  رد  یرالد  درایلیم  ای ۱۲۰  یتفن ۱۱۰  یاهدمآرد  عومجم  زا  ام  روشک 

.دهد یم ناشن  ار  داصتقا  ندش  رتریذپ  بیسآ حوضو  هب  هک  تسا 
روشک داصتقا  هب  نامزمه  هچ  لقتـسم و  تروص  هب  هچ  هدش  هتفگ  یاه  کوش هک  نامز  ره  یقیقح : هرهب  خرن  شهاک 

.تسا هتفر  یقیقح ) هرهب  خرن  ندوب  یفنم  ) یکناب یاهدوس  زا  رتارف  مروت  مقر  هدش ، دراو 
رد دـیاب  رتدوز  هچ  ره  درادـن و  یـشزرا  کناب  رد  یراذـگ  هیامرـس هک  دـننک  یم تفاـیرد  ار  ماـغیپ  نیا  مدرم  تلاـح  نیا  رد 

.دننک مادقا  الاک  ای  اه  ییاراد رازاب 
یـسک درک و  دـنهاوخ  باـترپ  رگید  یکی  تمـس  هب  همه  هک  دوب  دـهاوخ  یغاد  رجآ  هباـشم  لاـیر »  » یتیعـضو نینچ  رد 

.درادن نآ  یرادهگن  هب  یلیامت 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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یراـج و باـسح  هب  یکناـب  تدـمدنلب  یاـه  باـسح زا  لوپ  جورخ  « ) لوپ هب  لوپ  هبـش لیدـبت   » قیرط زا  اـی  لوـپ  تعرس 
.دوش یم رتشیب  مدرم  ندرک  جرخ  قیرط  زا  ای  دوس ) نودب 

کی رد  یراـج ) یاـه  باـسح رد  دوجوم  لوپ  سانکـسا و   ) هعماـج رد  نادرگرـس  ( M۱  ) لوپ دـشر  نازیم  اهرامآ  ساـسارب 
.دوش یم هدز  نیمخت  دصرد  دودح ۷۰  رد  رویرهش ۹۹  هب  یهتنم  لاس 

یاه ۹۷ و ۹۸ لاس رد  اما  هدوب  دصرد  اهنت ۱۰  ات ۹۶  یاه ۹۲  لاس زا  لوپ  دـشر  هنالاس  نیگنایم  هک  تسا  یلاحرد  نیا 
.تسا هدیسر  دصرد  هب ۴۷ و ۴۹ 

هابتشا  رس  تشپ  هابتشا 
زا رت  یدج لاس ۹۹  رد  مروت  دیدهت  هک  دـهد  یم ناشن  هتـشذگ ، اب  نآ  هسیاقم  ریخا و  یاه  هام رد  مروت  دـنور  هدـهاشم 

.تسا هشیمه 
.تفرگ شیپ  رد  یدوعص  یریسم  درک و  هبرجت  ار  فطع  هطقن  کی  هنالاس ، مروت  دنور  لاس ۱۳۹۹ هام  نیدرورف رد 

افرص اه  تمیق یمومع  حطـس  دیـسر و  نونکات  هام ۱۳۹۷  ناـبآ زا  هطقن  نیرتـالاب  هب  هاـمریت ۱۳۹۹  رد  زین  هناـهام  مروت 
.درک هبرجت  ار  دصرد  لداعم ۶  یدشر  زور  یط ۳۱ 

هب ۴/۳۴ هامرویرهـش  ناـیاپ  رد  هتفرگ و  شیپ  رد  ار  دوـخ  یدوعـص  دـنور  اددـجم  هاـمریت  زا  دـعب  زین  هطقن  هب هـطقن مروـت 
.تسا هدیسر  دصرد 

هسیاقم رد  رویرهش ۹۹  رد  اهراوناخ  بختنم  یفرصم و  دبـس  تمیق  یدصرد  شیازفا ۳۴  ینعم  هب  یدصرد  مروت ۳۴ 
.تسا رویرهش ۹۸  اب 

.دنا هدناسر تبث  هب  ار  یهدزاب  دصرد  ۱۷۷و ۱۱۵  ، ۱۱۵ بیترت ۱۰۰ ، هب  زین  زرا  ماهس و  الط ، نکسم ، رازاب 
نینچمه هدوـب و  نآ  یخیراـت  نیگناـیم  زا  رتــالاب  هـک  یگنیدــقن  یدــصرد  شیازفا ۱۷  اــب  لاـس ۹۹  تـسخن  ههاـم  رد ۶ 

خرن هقباس  یب دوعـص  نینچمه  یکناب و  راد  تدم یاه  باسح زا  نآ  جورخ  هعماج و  رد  دوجوم  لوپ  نوزفازور  شیازفا 
.تسا هدش  ساسحا  شیپ  زا  شیب  مروت  زرا 

نودـب اما  تسا  هدز  نماد  یراج  لاس  رد  یداـصتقا  تالـضعم  هب  اـنورک  یمدـیپا  یاـه  تیدودـحم اـه و  میرحت دـنچ  ره 
تسرد و یاه  یراذگتـسایس یارجا  رد  ریخات  تلود ، یطابـضنا  یب ار ؛ الاب  تاقافتا  زورب  یلـصا  لـماع  ناوت  یم ضاـمغا 

.درک ناونع  هتشذگ  یلوپ  تاهابتشا  رب  دیکات  لیجعت و 
هب هباشم  تدم  رد  یگنیدـقن  یدـصرد  شیازفا ۳۹  هتـشذگ و  لاس  دادرخ  اـب  هسیاـقم  رد  یلوپ  هیاـپ  یدـصرد  دشر ۳۴ 

، هکلب هدرکن  کمک  یداصتقا  قنور  هب  اهنت  هن هک  هدوب  تلود  یوس  زا  یلام  یلوپ و  طاـسبنا  یاـه  تسایـس یارجا  ینعم 
.تسا هدش  روشک  رد  هقباس  یب مروت  شیازفا  یلصا  لماع 

لالقتـسا نداد  تـسد  زا  اـب  یزرا  یلوـپ و  یاـه  یراذگتـسایس رد  لوئـسم  داـهن  ناوـنع  هـب زین  یزکرم  کـناب  نـیب  نـیا  رد 
دوــس خرن  شیازفا   » و یکناـــب » نــیب  هرهب  خرن  شیازفا  « ؛ نوــچ ییاـــه  تسایـــس یارجا  رد  لـــیجعت  یاـــج  هــب  دوــخ ،

.تسا هدوب  لوپ  پاچ  تلود و  جرخ  لخد و  نیمات  لوغشم  اه ،» هدرپس
کناب زا  ضارقتـسا   ) هجدوب یرـسک  ندش  یلوپ  زا  یریگولج  یاهراکهار  زا  یکی  هک  یهدـب  قاروا  شورف  رگید  یفرط  زا 

.تسا هدش  یدیدش  تفا  راچد  دوش ، یم بوسحم  تلود  یارب  یلام  نیمات  و  یلم ) هعسوت  قودنص  یزکرم و 
درایلیم رازه  نیگنایم ۱۱  روط  هب تلود  هدوب و  ناموت  دراـیلیم  رازه  هامدادرم ۵۰  نایاپ ۱۵  ات  قاروا  شورف  هک  یروط  هب
ناموت دراـیلیم  رازه  هب ۶  اـهرامآ  نیرخآ  ساـسارب  هـک  تـسا  هدرک  نیماـت  نآ  زا  ار  دوـخ  هناـهام  یاـه  هـنیزه زا  ناـموت 

.تسا هدیسر 
دمآرد یمالــسا  هـنازخ  قاروا  شورف  زا  هناــهام  تروــص  هـب  دراــیلیم  رازه  اـهنت ۶  هتــشذگ  مـینو  هاـم ود  رد  تـلود  ینعی 

( تسا رظندـم  نانکراک  دزمتـسد  قوقح و  اتدـمع  ای  یراج  یاه  هنیزه  ) ار دوخ  هناهام  یاهزاین  یقبام  الامتحا  هتـشاد و 
.تسا هدرک  نیمات  یزکرم  کناب  زا  ضارقتسا  اب  هدوب  ناموت  درایلیم  رازه  دودحرد ۱۵  هک 

ماجنا سروب  رازاب  شزیر  زا  سرت  اب  هک  هدوب  قاروا  دوس  خرن  شیازفا  رد  داصتقا  ترازو  یریگولج  زا  یـشان  هلاسم  نیا 
.تسا هدش 

 



لیمکت ناگتـسشنزاب  نانکراک و  قوقح  یدصرد  زا ۷۰  شیب  شیازفا  اب  باـسحلا  یلع لاس ۹۹  هابتشا  تامیمـصت  لزاپ 
.تسا هدش 

یدصرد  مروت ۲۲  زا  رذگ  یارب  تلود  زاتو  تخات
رب یعــس  ییاــه  تسایــس یارجا  اــب  هدرک و  ینیب  شیپ ار  مروــت  یتآ  ریـــسم  یزکرم  کــناب  ینعی ؛ یمروــت  یراذــگ  فدــه

.دراد رظندم  خرن  هب  نآ  ندناسر 
هب ینامز  یاـه  هزاـب رد  لـیزرب  هیکرت و  دـننام ؛ یا  هعـسوت لاـحرد  یاـهروشک  یتح  اـهروشک  زا  یرایـسب  رد  تسایـس  نیا 

.تسا هدش  ماجنا  قفوم  تروص 
ددـع ۲۲ یور  نآ  نیمخت  تسایـس و  نـیا  یارجا  هـب  مادـقا  راـب  نـیلوا  یارب  یزکرم  کـناب  زین  یراـج  لاـس  هاـمدادرخ  رد 

.درک دصرد  فارحنا ۲ هجرد  اب  دصرد و 
یور ۲۴ اتیاهن  لاس ۹۹  نایاپ  رد  ار  هنالاس  مروت  دراد  دـصق  تلود  یراـکمه  اـب  یزکرم  کـناب  هک  دوب  ینعم  نیا  هب  نیا 

.دنک لرتنک  دصرد 
.دوب مروت  لرتنک  یارب  تلود  هزیگنا  نازیم  مه  نآ  دوب و  رواب  لباق  تروص  کی  رد  اهنت  فده  نیا  تسایس و  نیا 

.تسا هدش  ماجنا  یا  هدرتسگ حطس  رد  مروت  زا  نوصم  قاروا  راشتنا  اب  هارمه  ایند  رد  تسایس  نیا  هنومن ، ناونع  هب
هب قاروا ، دیـسررس  دـعوم  رد  هک  دوش  یم فلکم  یزکرم ) کـناب  اـی  تلود   ) هدننکرـشتنم داـهن  مروت ، زا  نوـصم  قاروا  رد 

مروـت لرتـنک  یارب  لـیامت  اـه  تـلود هـک  تـسا  هزیگنا  نـیمه  رب  یکتم  دـنک و  تـخادرپ  دوـس  نارادــیرخ  هـب  مروـت  هزادــنا 
.تشاد دنهاوخ 

لماع هلاسم  نیمه  هک  هدوب  رگیدکی  اب  ضقانت  رد  تدش  هب تلود  یزکرم و  کناب  یاهراعـش  اهراتفر و  اما  ام  روشک  رد 
.تسا هدش  نالوئسم  حطس  رد  یمومع  دامتعا  شهاک  نینچمه  داصتقا و  حطس  رد  ینانیمطاان  نتفر  الاب 

روـما ندـنارذگ  یارب  افرـص  ناوـت و  ماـمت  اـب  تلود  هـک  تـسا  هتـشاذگ  دـصرد  یلاـح ۲۲  رد  ار  فدــه  مروـت  یزکرم  کـناب 
، نارادماهــس دـننام   ) یتواـفتم یاهرــشق  نتــشاد  هـگن  یــضار  نـینچمه  دوـخ و  رمع  زا  هدـنام  یقاـب هاـم  دـنچ  رد  یراـج 

تیوقت یلوپ و  هیاپ  زا  تشادرب  لاحرد  سروب  رازاب  رد  تلاخد  ای  اه  قوقح شیازفا  قیرط  زا  ناگتـسشنزاب ) نادنمراک و 
.تسا یگنیدقن  دشر 

لقاـال اـی  حالــصا  رد  ار  مدرم  موـمع  نـینچمه  هداد و  شیازفا  تدــش  هـب ار  یمروـت  تاراـظتنا  حطــس  یتاــضقانت ، نـینچ 
.درک دهاوخ  دیماان  طیارش  لرتنک 

دیسر ؟ مروتربا  هب  الئوزنو  هنوگچ 
رارق تاهجوت  نوناـک  رد  اددـجم  ندـش ، ییـالئوزنو  تمـس  هب  ناریا  داـصتقا  تکرح  لاـمتحا  ثحب  هتـشذگ ، زور  دـنچ  رد 

.تسا هتفرگ 
دوخ و یراج  یاه  هنیزه نیمات  یارب  یلوپ  هیاپ  زا  ضارقتسا  رد  هتشذگ  هام  ود  رد  تلود  تسایس  زین  نآ  یلصا  تلع 

.تسا هدوب  ماهس  رازاب  نوچ  ییاهرازاب  رد  تلاخد  اب 
هب زین  ناگتـسشنزاب  نادـنمراک و  قوـقح  یدـصرد  زا ۷۰  شیب  شیازفا  نوـچ ؛ یطاـسبنا  یاـه  تسایـس همادا  نـینچمه 

.تسا هدز  نماد  هلاسم  نیا 
هک دراد  راـیتخا  رد  یتـلود  تسا ، ریگرد  اـیند  خـیرات  لوط  رد  هقباـس  یب یمروـت  ربا  اـب  رـضاح  لاـحرد  هک  ـالئوزنو  داـصتقا 

.تسا هتفرگ  رارق  اکیرمآ  هناملاظ  یاه  میرحت تحت  ناوارف  یتفن  عبانم  نتشاد  مغر  یلع ام  روشک  تلود  دننامه 
دعب یاه  هام رد  هک  تسا  هدوب  دصرد  دودح ۱۹  رد  روشک  نیا  رد  هیوناژ ۲۰۱۷  رد  هطقن  هب هطقن مروت  اهرامآ ، ساسارب 

.دسر یم دصرد  ۶۶ و ۹۲  هب ۴۲ ، بیترت  هب  نآ  زا 
.تسا هدیسر  ربماتپس ۲۰۲۰  رد  دصرد  نویلیم  مقر ۳  هب  رضاح  لاحرد  مروت  نیا 

یتیامح یاه  حرط یتفن و  یاهدمآرد  شهاک  رثا  رب  تلود  هجدوب  یرسک  روشک  نیا  رد  مروتربا  داجیا  لماع  نیرت  مهم
.تسا هدرک  دوخ  یاه  هنیزه نیمات  یارب  لوپ  نوزفازور  پاچ  هب  روبجم  ار  تلود  هک  تسا  هدوب  همانرب  نودب 

هخرچ هـب  داـصتقا  دورو  زا  سپ  اـما  دوـب  دودــحم  دــصرد  اـت ۳۰  دودـح ۱۰  رد  یدادـعا  نـیب  ادـتبا  رد  مروـت  نـیا  دــنچ  ره 

 



دـشر یارب  یلماـع  زین  زرا  خرن  شیازفا  دوـب و  مروـت  زرا و  خرن  شیازفا  لـماع  یگنیدـقن  نآ  رد  هـک  یا  هدـننک بیرختدوـخ
.تفای تسد  دصرد  نویلیم  یالاب ۳  یمقر  هب  هنالاس  مروت  یگنیدقن ، ددجم 

.دنک پاچ  دیدج  لوپ  دوخ ، یاه  حرط یراج و  یاه  هنیزه نیمات  یارب  تلود  ینعی  یبیرختدوخ » هخرچ  »
ددجم تسا  روبجم  تلود  دبای و  یم شیازفا  هجدوب  یرسک  اه ، تمیق شیازفا  هب  هجوت  اب  هدش و  مروت  ببـس  رما  نیا 

.دنک یم ادیپ  همادا  هخرچ  نیا  دنک و  پاچ  دیدج  لوپ 
تلود  اب  تجح  مامتا یارب  ویرانس   ۲

کناـب هجدوـبو و  هماـنرب ناـمزاس  داـصتقا ، ترازو  تلود ، روـشک ؛ یداـصتقا  عاـضوا  رـصقم  هک  تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب 
، تاهابتـشا نآ  رارکت  رارــصا و  نـینچمه  هجدوـب و  یرــسک  نیماـت  رد  دوـخ  هابتــشا  یاـه  تسایــس اـب  هـک  تـسا  یزکرم 

.دندرک تیاده  الاب  مروت  تمس  هب ار  داصتقا 
هک هدرک  ادیپ  شیازفا  ناموت  درایلیم  رازه  دودح ۵۰  رد  یزیچ  لاس  ییادـتبا  ههام  رد ۶  یزکرم  کناب  هب  تلود  یهدب 

۸ یزکرم ، کـناب  یلوـپ  هیاـپ  ناـموت  کـی  ره  یازا  هـب  یکناــب  متــسیس  ینعی ؛ هدـنیازف ۸  بیرـض   ) هدـنیازف ۸ بیرـض  اب 
.تسا هدش  یگنیدقن  هب  لیدبت  تسا ) هدرک  قلخ  یگنیدقن  ناموت 

اب هــک  درک  دــهاوخ  یعــس  دــمآ و  دــهاوخ  نادــیم  هــب  هتــشذگ  نوــچمه  تــلود  داــصتقا ، هدــنیآ  یلعف و  مروــت  زا  سپ 
.دیآرب عاضوا  لرتنک  زا  یلام  یلوپ و  یاه  تسایس

، دـسر یم یا  هجیتـن هـچ  هـب  راـک  مادـک  مینادـب  هـکنیا  یارب  اـما  هدوـبن  قـفوم  یراـک  نـینچ  رد  لاـح  هـب  اـت  تـلود  دــنچره 
.میهد رارق  یسررب  دروم  ناریا  داصتقا  هدنیآ  صوصخرد  ار  هنانیبدب  هنانیب و  شوخ یویرانس  ود  میناوت  یم

هجیتـنرد ...و و  هتـسکشرو  یاـه  کـناب یزارتاـن  هیامرـس ، رازاـب  زا  تلود  یدـج  تیاـمح  یطاـسبنا و  یاـه  تسایـس همادا 
.دشاب یمیظع  یمروت  دیدهت  دناوت  یم لوپ  نوزفازور  پاچ 

شهاـک هـب  دـناوت  یم یجراـخ  تراـجت  یاـهدادرارق  نتــسب  رد  ریخاـت  هدرتـسگ و  حطــس  رد  قاروا  شورف  مدـع نـینچمه 
.دنزب نماد  هجدوب  یرسک  قیمعت  یزرا و  یاهدمآرد 

نودـب یتیامح  یاه  همانرب نینچمه  هعماج و  زا  صاـخ  رـشق  کـی  قوقح  شیازفا  نوچ ؛ ییاـفو  هدـعولا  یاـه  تساـیس
.تسارجالا نکمم ارجا و  لاحرد  کانرطخ  یاه  تسایس ءزج  زین  هعماج  نییاپ  تاقبط  نتفرگ  رارق  فده 

رمع ینایاپ  یاه  هام لیلد  هب هنافساتم  هتفرگ و  شیپ  رد  ریخا  لاس  کی  رد  تلود  هک  ییاه  تسایـس همادا  یلک  روط  هب
یناربج تصرف  رگید  هک  دهد  رارق  یمقر  یاه ۳  مروت هیاس  رد  ار  روشک  تسا  نکمم  درادـن ، نآ  حالـصا  هب  یلیم  دوخ ،

.دیاین دوجو  هب نآ  یارب 
تیوقت نینچمه  یلوـپ و  یلاـم و  یـضابقنا  یاـه  تسایـس زا  یبـیکرت  اـب  دـناوت  یم تلود  هناـنیب  شوـخ یویرانـس  رد  اـما 

نآ ندــش  رتدــب  زا  ظـفح و  ار  یلعف  طیارــش  لـقاال  هجدوـب ، یرــسک  شهاـک  یزرا و  دــمآرد  شیازفا  اـب  یجراـخ  تراـجت 
.دنک یریگولج 

دوب : دهاوخ  تدم  نایم تدم و  هاتوک رد  ریز  دراوم  یارجا  هب  طورشم  هنانیب  شوخ یویرانس  نیا 
تلود  یداصتقا  یاه  هاگتسد نارواشم و  نیب  تافالتخا  لح  تلود و  یداصتقا  میت  رد  یساسا  یرگنزاب   

.دوش یزکرم  کناب  زا  تلود  ضارقتسا  تیاهنرد  هجدوب و  یرسک  تشابنا  هب  رجنم  هک  یحرط  ره  یارجا  زا  یریگولج   
.دوب دهاوخ  یتایح  رایسب  دروم  نیا  رد  یمالسا  یاروش  سلجم  یتراظن  هفیظو 

حطـــس شیازفا  یجراــخ و  تراــجت  تیوــقت  یارب  یرتاــهت  یاــه  تسایـــس یزرا و  یاــه  یراپـــس ناـــمیپ رت  یدـــج یارجا 
یزرا  یاهدمآرد 

دنک یکناب  نیب هرهب  خرن  شیازفا  یکناب و  یاه  هدرپس دوس  خرن  شیازفا  هب  مادقا  رایـسب ، لیجعت  اب  دـیاب  یزکرم  کناب   
.دیآرب یمروت  تاراظتنا  لرتنک  سپ  زا  دناوتب  ات 

هفاـضا شهاـک  اـه و  کـناب ینوناـق  هریخذ  خرن  شیازفا  نـینچمه  دوـخ و  لالقتــسا  تیوـقت  اــب  نـینچمه  یزکرم  کــناب 
.دهاکب اه  کناب یگنیدقن  قلخ  تردق  زا  اه  کناب تشادرب 

.دورب رتالاب  اهنآ  دیرخ  یارب  تابث  دمآرد  یاه  قودنص تیفرظ  رت و  هدرتسگ دیاب  یهدب  قاروا  شورف 

 



.دشاب لبق  زا  رت  باذج دناوت  یم هیوناث  رازاب  لیکشت  نینچمه  دوس و  خرن  شیازفا  اب  یمالسا  هنازخ  قاروا  رازاب 
.دریذپ تروص  تدم  نایم رد  اتیاهن  دیاب  هک  تسا  یتامادقا  اهنیا  همه 

یـسررب یدـعب ، یاـه  شرازگ رد  هـک  دوـب  میهاوـخ  داـصتقا  رد  یــساسا  یاـهراتخاس  رییغت  هـب  دـنمزاین  زین  تدـمدنلب  رد 
.دش دنهاوخ 

مروتربا  هیاس  رد  روشک  داصتقا 
رد یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ریزو  یداصتقا  قباس  نواعم  ییابطابط و  همالع  هاگشناد  داصتقا  داتسا  میعزرس ، یلع 

لماع ار  یداصتقا  دشر  شهاک  نینچمه  یخیرات و  طسوتم  زا  لوپ  پاچ  تعرس  ندوب  الاب  ناگتخیهرف »  » اب هبحاصم 
هبرجنم قاروا  یتـح  اـه و  ییاراد شورف  اـه و  هنیزه شهاـک  رد  تلود  ییاـناوت  مدـع  هک  دـنک  یم دـیکات  هتـسناد و  مروت 

.تسا هدش  یلوپ  هیاپ  یور  رب  رتشیب  راشف 
شهاـک ییاـناوت  هـک  دراد  رارق  سلجم  راـشقا و  یوـسزا  یـسایس » داـصتقا   » یاـهراشف تـحت  تـلود  تـسا  دـقتعم  یو 

.درادن ار  اه  هنیزه
هب مادـقا  اـهراشف ، نیا  راـهم  اـب  تسا  رتـهب  ناریا  داـصتقا  زا  مروتربا  هیاـس  ندـش  هتـشادرب  یارب  رت  عیرـس هچره  تلود 

.دنک دوخ  یراج  یاه  هنیزه نیمات  یارب  اه  ییاراد قاروا و  شورف 
یلـصا لماع  یداصتقا  لضعم  مادـک  هک  ناگتخیهرف »  » لاوس نیا  هب  خـساپ  رد  نواعت ، ریزو  یداصتقا  قباـس  نواـعم 

.تسا هداس  رایسب  هلاسم  : » دیوگ یم هدوب ، رگید  یاه  لاس اب  هسیاقم  رد  یراج  لاس رد  داصتقا  رتشیب  یتابث  یب
رارق دصرد  ای ۲۸  دودـحرد ۲۷  ریغتم  نیا  رد  ام  روشک  یخیرات  طسوتم  هک  دوش  یم پاچ  لوپ  بترم  روط  هب داصتقا  رد 

.دراد
.تسا هدوب  دصرد  زا ۳۰  رتشیب  دشر  نیا  یطیارش ، لیلد  هب اما  یراج  لاس رد 

.تسا ندش  پاچ  لاحرد  یرتشیب  تعرس  اب  هتبلا  هتشذگ  یاه  لاس دننامه  لوپ  نیاربانب 
دــشر  ) تامدــخ ـالاک و  شخب  هـب  دــشر  هزاـجا  هـک  تـسا  یرتدــیدش  یاــه  مـیرحت لاــمعا  رد  و ۹۸  لاـس ۹۹  زیاـمت  اــما 

.تسا هدادن  ار  یداصتقا )
دیلوت فرط ، نآ  زا  یخیرات و  تعرـس  طسوتم  زا  رتشیب  نآ  رد  لوپ  دـیلوت  تعرـس  هک  میتسه  ور  هبور یداصتقا  اـب  سپ 

.تسا شهاک  لاحرد  یفنم و  تامدخ  الاک و 
.تسا » داصتقا  یراج  مروت  زا  یا  هداس لیلحت  اهنیا 

مغر یلع یگنیدـقن ) یلوپ و  هیاپ  شیازفا   ) لوپ پاچ  رب  یزکرم  کـناب  تلود و  رارـصا  ییارچ  درومرد  همادا  رد  میعزرـس   
زین ار  تـلود  یاـه  هـنیزه هدـمع  تـلود و  یاـه  هـنیزه ینعی  تـلود  هجدوـب  یرـسک  : » دـیوگ یم زین  نآ  تاـعبت  تخاـنش 

.دهد یم لیکشت  نآ  ناگتسشنزاب  نادنمراک و  دزمتسد  قوقح و 
راـشقا یفرط  زا  دروآ و  یم راـشف  ناـنکراک  نادـنمراک و  قوـقح  شیازفا  یارب  تلود  هب  سلجم  یطیارـش  نـینچ  رد  لاـح 

.دنتسه ناشدوخ  یارب  تلود  یاه  هنیزه شیازفا  ناهاوخ  دوخ  لغش  یاضتقا  هب  زین  فلتخم 
زا یرتالاب  تمیق  اب  ار  ینیمـضت  یاهدیرخ  تلود  دـنراد  راظتنا  نازرواشک  دـنراد و  قوقح  شیازفا  راظتنا  نادـنمراک  الثم 

.دهد ماجنا  اهنآ 
.دنک یم بلط  یرتشیب  یلوپ  هیاپ  هدرک و  لقتنم  یزکرم  کناب  هب  ار  اهداهن  راشقا و  یاهراشف  تلود  زین  همادا  رد 

.تسا  » تلود  میلست  یزکرم  کناب  راشقا و  میلست  تلود  نآ  رد  هک  تسا  یسایس » داصتقا   » هخرچ نیا 
شهاـک تلود  یاـه  هنیزه هک  تسا  نیا  لـح  هار کـی  هک  دـهد  یم حیـضوت  هنوگ  نیا ار  تیعـضو  نیا  لرتنک  راـکهار  یو 

.تسا یتخس  راک  هک  دوش  لرتنک  لقاال  ای  دنک  ادیپ 
، تسا شیپ  رد  یداـصتقا  یاـه  قـنور تسا و  یتـقوم  طیارـش  نیا  هـکنیا  ضرف  اـب  تـلود  هـک  تـسا  نـیا  یدـعب  لـح  هار

.دنک رشتنم  قاروا  هدرک و  هدنیآ  زا  ضارقتسا  هب  مادقا 
حطس رد  قاروا  راشتنا   ) هدنیآ زا  ضارقتسا  تصرف  زا  هدوب و  ناوتان  اه  هنیزه شهاک  رد  تلود  هک  یلعف  تیعـضو  رد 
نیمه رد  هتبلا  هک  دوـب  دـهاوخ  اـه  ییاراد شورف  دـنام ، یم هـک  یراـکهار  اـهنت  هدرکن ، هدافتـسا  یبوـخ  هـب زین  هدرتـسگ )

 



.تسا هدش  داجیا  یرایسب  یاه  هیشاح زین  ریخا  تدم  رد  تلود  یاه  ییاراد شورف  دروم  هسود 
زین هضرع  فرط  تالکـشم  اه  میرحت لیلد  هب اضاقت ، فرط  تالـضعم  یگنیدقن و  شیازفا  رب  هوالع : » دـیوگ یم میعزرس 

عاضوا تماخو  زا  یریگولج  یارب  هک  دریگ  یم تاشن  لماع  ود  ره  زا  هک  میتسه  ور  هبور یمروت  اـب  هدوب و  یدـج  رایـسب 
.میربب الاب  تلود  یاه  هنیزه راهم  یارب  ار  یسایس  تمواقم  الوا  تسا ؛ مزال 

اه تسایـس نیا  یارجا  رب  زین  تیمکاح  فلتخم  ناـکرا  مهاـفت  تیاـهنرد  مینک و  قاروا  راـشتنا  هب  مادـقا  مود  هلحرم  رد 
.تسا مزال 

تـسا شمارآ  نآ  زا  دـعب  دوب و  دـهاوخ  ارجالا  مزال یرایـسب  یاهراک  یداـصتقا  یتاـبث  یب نیا  زا  ییاـهر  یارب  یلک  روط  هب
درومرد ناـیاپ  رد  یو  .درک » رکف  ...و  هضرع  فرط  تیدودـحم  شهاـک  دـیلوت ، قنور  نوچ  یلئاـسم  درومرد  ناوـت  یم هک 

هب یزاــین  مروـتربا »  » داــجیا : » دــنک یم دــیکات  بوـیعم  یداــصتقا  لکیــس  هـمادا  و  ناریا » داــصتقا  ندــش  ییــالئوزنو  »
هب دناوت  یم نامرف  تسد نیمه  اب  یلعف و  تیعضو  همادا  اب  ام  داصتقا  هتشادن و  روشک  رد  یـصاخ  یراتخاس  تسکش 

.دوش کیدزن  نآ 
طیارـش لرتـنک  یارب  زونه  هک  مداد  ناتـسود  هب  یخـساپ  هدـنب  دوـب ، غاد  ناریا  ندـش  ییـالئوزنو  ثحب  هک  هاـمدادرخ  رد 

.میداد » تسد  زا  نازرا  زین  ار  رگید  هام  هس الاح  اما  تسه ، تصرف  یداصتقا 

زورما  نطو  * 
زرا  رازاب  رد  هلپ  رام و  یزاب  - 

تفا زا  سپ  زور  کـی  تـسا : هداد  شرازگ  نآ  دـیدش  شهاـک  زا  سپ  رازاـب  رد  زرا  تـمیق  یبـسن  شیازفا  زا  زورما  نـطو 
اکیرمآ رالد  ره  تمیق  دندوب ، راودیما  زرا  خرن  یلوزن  دنور  همادا  هب  یرایـسب  هک  یلاح  رد  زرا و  تمیق  یناهگان  دیدش و 

.دیسر ناموت  رازه  هب ۲۹  یناموت  رازه  دودح  یشیازفا  اب 
یراذگ هیامرس رطخ  دهد  یم ناشن  نآ  زورید  یناموت  رازه  شیازفا  هبنش و  هس زور  رد  رالد  تمیق  یناموت  رازه  تفا ۴ 

.تسا هتفای  شیازفا  هشیمه  زا  شیب  زرا  رازاب  رد 
زا سپ  هک  تسا  یراج  لاس  هامدادرم  هنایم  رد  سروب  رازاـب  تیعـضو  هباـشم  اـبیرقت  زرا  رازاـب  ینونک  تیعـضو  عقاو  رد 

ناهگان دـحاو ، رازه  نوـیلیم و ۸۰  اـت ۲  نوـیلیم  هدودـحم ۲  رد  ناـسون  زور  دـنچ  زا  سپ  صخاـش و  شیازفا  اـه  تدــم
هتــشذگ زور  رد  دـحاو  رازه  نوـیلیم و ۴۱۰  کـی  دودـح  هب  یدـصرد  دودـح ۳۰  یـشهاک  اـب  تفرگ و  دوـخ  هب  یلوزن  دـنور 

.دیسر
هکارچ تـسا ؛ هدــش  تخــس  یرگید  ناــمز  ره  زا  شیب  نوـنکا  یتآ  یاــه  هـتفه اــهزور و  رد  زرا  رازاــب  ریــسم  ینیب  شیپ

.دننک یم ییامندوخ  رازاب  رد  یرگید  نامز  ره  زا  شیب  نونکا  رازاب  رد  رضاح  هدنیازفا  هدنهاک و  یاهورین 
نالاعف سرت  یعون  هب  یلم  یفارـص  دازآ و  رازاـب  رد  زرا  شورف  دـیرخ و  خرن  هجوت  لـباق  فـالتخا  دراوم ، نیا  زا  هتـشذگ 

.درک راکشآ  ار  هرابود  شزیر  زا  زرا  رازاب 
زا دایز  رایـسب  یفالتخا  اب  ار  دیرخ  خرن  زرا ،» دیرخ  زا  ندش  ررـضتم  اه و  تمیق ددـجم  تفا   » سرت زا  زرا  رازاب  عقاو  رد 

.تسا هدرک  نییعت  شورف  خرن 
یداـصتقا نـالاعف  مدرم و  زا  یرایـسب  هک  یلاـح  رد  یراـج و  هتفه  هبنـش  هس رد  زرا  خرن  یناـهگان  دـیدش و  تـفا  زا  سپ 

ناموت رازه  دودح ۲۹  هب  یناموت  رازه  دودـح  یـشیازفا  اب  زرا  خرن  دـندوب ، طوقـس  زا  سپ  مود  زور  رد  رازاب  راتفر  رظتنم 
.دیسر

دودـح ۲۸ هب  یناموت  رازه  دودـح ۴  یـشهاک  اب  ناموت  رازه  دودـح ۳۲  زا  اـکیرمآ  رـالد  ره  تمیق  هک  دوـب  شیپ  زور   ۲

 



.دیسر ناموت  رازه 
یرگید تشونرـس  رازاب ، هتـشذگ  زور  تالوحت  اما  درک  راودـیما  زرا  خرن  شهاک  هب  ار  مدرم  زا  یرایـسب  هراـبکی ، تفا  نیا 

.دز مقر  ار 
نیا اب  دش ، یراذـگ  تمیق لبق  زور  هب  تبـسن  یناموت  رازه  شیازفا  اب  هتـشذگ  زور  نایاپ  رد  تیاهن  رد  زرا  خرن  دـنچ  ره 

.تسا هدنام  یقاب یراج  هتفه  هبنش  هس بیجع  تفا  کوش  رد  زونه  رازاب  لاح 
اه یفارــص شورف  دــیرخ و  تـمیق  داـیز  فــالتخا  رد  دــش  یم ار  هبنــش  هـس زور  رد  زرا  تـمیق  هراــبکی  تـفا  کوـش  ریثاــت 

.درک هدهاشم 
یارب هـک  دــندوب  هدرک  مـالعا  ناـموت  رازه  دودـح ۲۹  ار  اـکیرمآ  رـالد  ره  شورف  تـمیق  اـه  یفارـص زا  یرایــسب  یلاـح  رد 

.دندوبن ناموت  رازه  زا ۲۷  شیب  تخادرپ  هب  رضاح  زرا ، دیرخ 
.دش یم هدید  یرتدیدش  لکش  هب  یلم  یفارص  رد  تیعضو  نیمه 

.دش مالعا  ناموت  رازه و ۷۰۰  یرتشم ۲۸  هب  اکیرمآ  رالد  ره  شورف  تمیق  یلم ، یفارص  تیاس  مالعا  نیرخآ  قبط 
.دش مالعا  ناموت  رازه و ۱۲۰  لداعم ۲۵  زرا  دیرخ  تمیق  لاح  نیا  اب 

.تسا یلم  یفارص  رد  زرا  شورف  دیرخ و  تمیق  نایم  یناموت  رازه و ۵۸۰  فالتخا ۳  هدنهد  ناشن ماقرا  نیا 
تفا زا  اه  یفارـص سرت   » ار یلم  یفارـص  دازآ و  رازاـب  رد  زرا  شورف  دـیرخ و  تمیق  شحاـف  فـالتخا  تلع  ناوتب  دـیاش 

.درک ناونع  زرا » دیرخ  زا  ندش  ررضتم  زرا و  خرن  ددجم 
.دنا هدرک زرا  خرن  هرابود  شهاک  رظتنم  ار  دوخ  مارآ  مارآ  زرا  رازاب  نالاعف  دسر  یم رظن  هب  عقاو  رد 

دشن  لابقتسا  یزرا  لکشتم  رازاب  رد  زرا  نیگنس  هضرع  زا 
سانکـسا تروص  هب  زرا  رـالد  نویلیم   ۶۰ دوخ ، یزرا  دـیدج  تسایـس  یارجا  زور  نیمتفه  رد  هتـشذگ  زور  یزکرم  کـناب 

.درک هضرع  رازاب  هیشاح  یاه  خرن رد  یزرا » تالماعم  لکشتم  رازاب   » رد
رازاـب رد  رــالد  رازه  نازیم ۵۰۰  هـب  یفارــص  ره  دــیرخ  ناــکما  هـضرع و  نازیم  نـیا  مـغر  هـب  یزکرم ، کــناب  مــالعا  قـبط 

.دش یرادیرخ  اه  یفارص طسوت  رالد  نویلیم  دودح ۷/۱  اهنت  روکذم ،
.تسا سانکسا  تروص  هب  زرا  یارب  رازاب  رد  رثوم  یاضاقت  نادقف  زا  یکاح  رما  نیا  درک  مالعا  یزکرم  کناب 

تسا نیا  زا  یکاح  امین  هناماس  زا  یتفایرد  یاه  شرازگ دش  مالعا  یزکرم  کناب  هیعالطا  زا  یرگید  شخب  رد  نینچمه 
رازاـب نیا  رد  ناگدـننکرداص  طـسوت  یزرا  هلاوـح  تروـص  هـب  زرا  رـالد  نوـیلیم  دودـح ۱۹۱  هتـشذگ ، زور  تعاـس ۱۴  اـت  هک 

.تسا هدش  هضرع 
دش  دازآ  جراخ  رد  هدشدودسم  یاهزرا  زا  یشخب  یظعاو :

نینچمه زرا و  رازاب  ریخا  تالوحت  هب  تبـسن  ناریزو ، تأـیه هسلج  هیـشاح  رد  هتـشذگ  زور  یروهمج  سیئر رتفد  سیئر 
.درک هئارا  یتاحیضوت  روشک  زا  جراخ  رد  یزرا  ریاخذ  یزاسدازآ  رد  اه  تفرشیپ نیرخآ 

.تشاد دهاوخن  رثا  هجیتن و  اکیرمآ  تامادقا  تفگ : ناریا  داصتقا  رب  اکیرمآ  تامادقا  ریثات  هرابرد  یظعاو  دومحم 
.دنا هداد ماجنا  دنا  هتسناوت هچ  ره  اهنآ 

.داد ناشن  یرگید  لمعلا  سکع اه  ییاکیرمآ تامادقا  هب  زرا  رازاب  مه  هکس و  رازاب  مه  هتشذگ  زور  رد ۲-۳ 
.تشاد دهاوخن  یرثا  چیه  اهنآ  تامادقا  اما  دندرک  شالت  یلیخ  تساهنآ و  یاهراشف  رخآ  یاه  هتفه اهزور و 

یعقاو یاه  تمیق رالد  ینونک  یاه  تمیق میتفگ  لوا  زور  زا  هراومه  تفگ : رازاب  رد  رالد  تمیق  شهاـک  هراـبرد  یظعاو 
.تسا هدرک  تمواقم  نآ  لباقم  رد  هدوب و  فلاخم  زرا  خرن  شیازفا  اب  هراومه  تلود  تسین ؛ ناریا  رازاب  رد 

لوؤسم ار  طبر  یذ نـالوؤسم  یزکرم و  کـناب  لـک  سیئر  تلود ، یداـصتقا  داتـس  رد  هراومه  یروهمج  سیئر دوزفا : یو 
.دننک یزیر  همانرب شالت و  نآ  ندرک  یعقاو  رالد و  تمیق  شهاک  یارب  ات  هدرک 

هک دادرخ ۹۹  اـت  دنفـسا ۹۸  زا  میتـشاد ؛ یعطقم  رد  مه  ییاـه  تیدودـحم هـتبلا  درک : ناـیب  روـهمج  سیئر رتـفد  سیئر 
رازاب دراو  نآ  زرا  دیاب  دعب  هام  دوش ۲-۳  یم ماجنا  هک  یتارداص  ره  دوب  یعیبط  دـش ، فقوتم  ایند  هب  ام  تارداص  ـالمع 

.دش دراو  رازاب  هب  یدایز  راشف  عطقم  نیا  رد  دوش ؛

 



.درک ادیپ  شهاک  مه  یتفنریغ  تارداص  دیسر و  لقادح  هب  روشک  تفن  تارداص  دوزفا : یو 
.ددرگ یمزاب هدش  رداص  هچنآ  هناتخبشوخ  نونکا  میتشاذگ و  رس  تشپ ار  تخس  رایسب  هام   ۴-۳

لبق هـتفه  اـب ۲-۳  هسیاـقم  لـباق  هدــش ، هـضرع  ییاـمین  هناـماس  رد  هـک  یلوـپ  هتــشذگ  یاـهزور  رد  درک : ناــیب  یظعاو 
.تسین

، میدرک عورش  ار  نآ  تیلاعف  تسا و  هدش  زاب  نالا  دوب  هدش  دودسم  جراخ  رد  هک  ام  یاه  لوپ زا  یشخب  رگید  فرط  زا 
یـشهاک ار  زرا  رازاـب  یرادـقم  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  هک  دراد  دوـجو  نآ  راـنک  رد  مـه  یرگید  یـسایس  مئـالع  هـتبلا 

.تسا هدرک 
رگا درک : حیرـصت  ددرگزاـب ، شدوـخ  یعقاو  تمیق  هب  دـیاب  هکـس  زرا و  خرن  هکنیا  رب  دـیکات  اـب  روـهمج  سیئر رتـفد  سیئر 

هارمه هب  هک  ییاـهالاک  تمیق  اـهنیا  هارمه  مینک  شـالت  دـیاب  اـم  تـسا و  تمـالع  کـی  دـیآ ، یم نییاـپ  هکـس  اـی  زرا  خرن 
.دوش یعقاو  مه  هتفر ، الاب  ناش  تمیق زرا  ندش  نارگ 

زرا  یزاجم  یاضف  لالد  یریگتسد ۴ 
داد و ربخ  یزاجم  یاضف  رد  زرا  گرزب  لالد  یریگتسد ۴  زا  گرزب  نارهت  یداصتقا  تینما  سیلپ  سیئر  لاح  نیمه  رد 

هدــش اـه  تـمیق یدوعــص  ریــس  زرا و  رازاـب  تـمیق  تاـناسون  بجوـم  زرا  ینوناـقریغ  شورف  دــیرخ و  اـب  ناـمهتم  تـفگ :
.دندوب

زا نـت  دـش ۷  صخـشم  یزاـجم ، یاـضف  رد  یتاـعالطا  یاهدـصر  رد  درک : راـهظا  یزردوـگروپ  یلو یلع  هاـگآراک  گـنهرس 
زرا تـمیق  تاـناسون  اـه و  ینارگ تـمیق و  نـییعت  رد  یا  هدــمع شقن  یزاـجم  یاـضف  رد  یزرا  یاـه  تیلاـعف اـب  ناربراــک 

.تفرگ رارق  سیلپ  نیا  ناهاگآراک  زا  یمیت  رایتخا  رد  نانآ  یریگتسد  ییاسانش و  هک  دنراد 
هزوـح رد  یزاـجم  یاـضف  رد  ییاـه  قاـتا سیـسات  اـب  اـه  هورگ نـیا  دـش  صخــشم  هدـمآ  لـمع  هـب  یــسررب  رد  دوزفا : یو 

.دنراد تیلاعف  رازاب  یهد  خرن هدش و  بآ  یالط  یذغاک  ییادرف و  تالماعم 
حیرـصت دـندش ، ییاسانـش  یزاجم  یاضف  رد  لاعف  درف  یـسیلپ ۴  تاـقیقحت  نیا  رد  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  یزردوگروپ  یلو

عجرم هب  ریگتسد و  مهتم  ره ۴  ییاضق  یاه  یگنهامه اب  دش و  ییاسانش  دارفا  نیا  تیوه  تاقیقحت ، همادا  رد  درک :
.دندش یفرعم  ییاضق 

یرالد شیازفا ۱۰  مغر  هب درک : ناشنرطاخ  گرزب  نارهت  یداصتقا  تینما  سیلپ  سیئر  سیلپ ، یربخ  هاـگیاپ  شرازگ  هب 
سوسحم شزیر  ییادرف و  تالماعم  یاضاقت  شهاک  رب  یـشحاف  ریثات  دـناب  نیا  یاضعا  یریگتـسد  الط ، یناهج  سنا 

.تسا هتشاد  هکس  الط و  تمیق 
هپت  تفه تاجن  ات  ماگ  کی  - 

راکــشآ لاـمها  زا  سپ  ماجنارــس  تـسا : هداد  شرازگ  هـپت  تـفه رکــشین  تعنــص  تـشک و  تکرــش  هراــبرد  زورما  نـطو 
هب ناـمزاس  نـیا  یهاـتوک  هدــنورپ  هـپت ، تـفه تعنــص  تـشک و  تکرــش  یراذــگاو  وـغل  یارب  یزاـس  یــصوصخ ناــمزاس 

لاملا تیب ظفح  رد  یـصوصخ  نامزاس  لماوع  یهاـتوک  تاـبثا  تروص  رد  اـت  دـش  هداتـسرف  تابـساحم  ناوید  یارـسداد 
.دوش رداص  همزال  ماکحا 

نیا ناریدـم  رگید  یزاـس و  یـصوصخ ناـمزاس  سیئر  یتـلود  تامدـخ  زا  لاـصفنا  ناـکما  عاـنتما ، نیا  تاـبثا  تروص  رد 
.دراد دوجو  نامزاس 

دیعـــس تابـــساحم ، ناوــید  لــک  سیئر  شاپرذـــب  دادرهم  یراــج  لاـــس  هاـــمدادرم  هناـــیم  زورما ،» نــطو   » شرازگ هــب 
درکلمع  » زا صحفت  قـیقحت و  لوؤـسم  ار  داـهن  نـیا  ییاـنبریز  یداـصتقا و  روـما  یــسرباسح  ینف و  نواــعم  یرفع  تـیب

ریز حرش  هب  تابساحم  ناوید  شرازگ  هدیزگ  هک  درک  هپت » تفه رکشین  تعنص  تشک و  تکرـش  یراذگاو  دنور  هوحن و 
یراذـگاو و دـنور  درکلمع ، زا  صحفت  قـیقحت و  رب  ینبم  روـشک  تابـساحم  ناوـید  لـک  سیئر روتـسد  یاتـسار  رد  تـسا :
هک لاملا  تیب زا  یرادساپ  تنایـص و  یاتـسار  رد  هپت و  تفه رکـشین  تعنـص  تشک و  تکرـش  یراذگاو  زا  دعب  تیعـضو 

ریظن روکذم  تکرش  یراذگاو  رد  هتفرگ  تروص تافارحنا  تافلخت و  وریپ  تسا و  روشک  تابساحم  ناوید  یلـصا  تلاسر 
طـسوت نارادـیرخ  یتیریدـم  تیلها  شیاپ  زارحا و  مدـع  یراذـگاو ، هیاپ  تمیق  راـبتعا  یاـضقنا  یراذـگ ، تمیق رد  ماـهبا 

 



یارجا یلاــع  یاروـش  خروــم ۱۶/۸/۱۳۸۸  هرامـش ۱۲۰۶۹۶/۲/۶۳  هبوـصم  رد  دـیکأت  مـغر  هـب  یزاـس  یــصوصخ ناـمزاس 
کـیژتارتسا و ناـیرتشم  باــختنا  شور  لمعلاروتــسد  اــب  تریاــغم  رد  یــساسا و  نوناــق  لـصا ۴۴  یلک  یاـه  تساـیس

جردنم یراذگاو  فادها  ققحت  مدع  یراذـگاو ، تأیه  بوصم ۲۵/۵/۱۳۹۳  یتیریدم  یلرتنک و  ماهس  دیرخ  یـضاقتم 
ییاراک یاقترا  هژیوب  یساسا  نوناق  لصا ۴۴  یلک  یاه  تسایس عوضوم  یربهر  مظعم  ماقم  یغالبا  یاه  تسایـس رد 

یلام راب  زا  نتساک  داصتقا ، رد  یریذپ  تباقر شیازفا  یروانف ، یناسنا و  یدام و  عبانم  یرو  هرهب یداصتقا و  یاه  هاگنب
رد جردـنم  تادـهعت  یاـفیا  رد  نارادـیرخ  یدـهعدب  هب  هجوـت  اـب  لاغتـشا و  یموـمع  حطـس  شیازفا  تلود و  یتیریدـم  و 

مدـع لاـیر ، دراـیلیم  غـلبم ۶۷۴  هـب  دادرارق  قوـعم  طاــسقا  تـخادرپ  تادــهعت  یاــفیا  مدــع  هـلمج  زا  یراذــگاو  دادرارق 
عفر مدـع  لایر ، درایلیم  غلبم ۳۳۳۷  هب  دوس  باستحا  اب  ناریا  عیانـص  یزاسون  شرتسگ  ناـمزاس  یهدـب  تخادرپزاـب 

تادهعت و ینیـشناج  تهج  مادقا  مدـع  وروی و  نویلیم  رالد و ۹/۹  نویلیم  نازیم ۴۹  هب  یتفایرد  یتلود  زرا  تادـهعت 
هب تکرـش  یلام  عبانم  نداد  قوس  نینچمه  یتفایرد و  تالیهـست  تباب  وردیا  یـصصخت  ردام  تکرـش  هرداص  نیماضت 

هدـش یعامتجا  هیامرـس  هب  بیـسآ  یرگراک و  یاـه  نارحب داـجیا  هب  رجنم  هک  رکـشین  تعنـص  فادـها  زا  جراـخ  تیلاـعف 
دادرارق و خــسف  هـب  فـلکم  هدــقعنم ، دادرارق  داــفم  هعوـضوم و  تاررقم  دانتــسا  هـب  یزاــس  یــصوصخ ناــمزاس  تـسا ،

.تسا نآ  ددجم  فیلکت  نییعت
یداصتقا روما  ترازو  هب  ار  یزاس  یـصوصخ نامزاس  طسوت  دادرارق  خـسف  فیلاـکت  تاـفلخت و  بتارم  تابـساحم  ناوید 

.داد دهاوخ  ماجنا  لاملا  تیب قوقح  لماک  یافیتسا  ات  ار  مزال  یریگیپ  مالعا و  ییاراد  و 
یزاس  یصوصخ نامزاس  لامها 

روما ترازو  دـسر  یم رظن  هب  تابـساحم  ناوید  یاه  یریگیپ شرازگ و  نیا  مالعا  زا  زور  زا ۴۰  شیب  تشذگ  زا  دـعب  الاح 
ناوــید ور  نـیمه  زا  دــنرادن ، هـطبار  نــیا  رد  یدــج  مادــقا  یارب  یمزع  یزاــس  یــصوصخ ناــمزاس  ییاراد و  یداــصتقا و 

هپت تفه تعنـص  تشک و  تکرـش  یراذگاو  وغل  رد  یزاس  یـصوصخ نامزاس  عانتما  هدنورپ  عاجرا  هب  مادقا  تابـساحم 
.تسا هدرک  تابساحم  ناوید  یارسداد  هب 

رد نارادـیرخ  هدرتـسگ  تاـفلخت  هب  ناـعذا  مغر  هب یزاـس  یـصوصخ ناـمزاس  : » تسا هدـمآ  تابـساحم  ناوـید  هیناـیب  رد 
تخادرپ مدــع  یراذــگاو ، طاـسقا  زا  طـسق  زا ۴  شیب  تـخادرپ  مدــع  هـلمج  زا  تابــساحم  ناوـید  یلاـسرا  یاــه  شرازگ

ناـمزاس زا  هزاـجا  نودـب  تـشک  لـباق  یاـه  نـیمز هراـجا  ناریا ، عیانـص  یزاـسون  شرتـسگ و  ناـمزاس  هـب  تکرــش  یهدـب 
رکـشین هعـسوت  یلـصا  تیلاعف  زا  جراخ  رد  عبانم  فارحنا  یرگراک ، یاه  نارحب داجیا  تیریدـمءوس و  یزاـس ، یـصوصخ

هب نآ  هیجوــت  رد  هدادــن و  ماــجنا  ینوناــق  فیاــظو  لاــملا و  تـیب قوــقح  یاــفیتسا  تــهج  یرثؤــم  مادــقا  نونکاــت  ...و 
«. تسا هدومن  دانتسا  قوفام  یاه  ماقم تاروتسد 

علخ عوضوم  هدرک و  یرواد  تأیه  لیکـشت  هب  مادـقا  یزاس  یـصوصخ نامزاس  دـیاب  ناـمز  تدـم  نیا  رد  ساـسا  نیا  رب 
.تسا هدادن  ماجنا  ار  تامادقا  نیا  زا  مادک  چیه  هک  درک  یم یریگیپ  ار  یگیبدسا  دیما  دی 

یلم  تینما  یلاع  یاروش  تقفاوم 
هدرک و مالعا  هپت  تفه یراذـگاو  یارب  ار  دوخ  تفلاخم  مدـع  مه  یلم  تینما  یلاـع  یاروش  دـهد  یم ناـشن  اـه  یـسررب

.درادن دوجو  هطبار  نیا  رد  یعنام  چیه 
مه مهم  نیا  هک  تسا  مزال  ینینچنیا  یاه  میمـصت یارب  اروش  نیا  تیاضر  ناتـسزوخ ، ناتـسا  صاـخ  طیارـش  لـیلد  هب 

.تسا هدش  ققحم  یراج  لاس  هامرهم  رد 
هک فلختم  یریدم  دنراد  رارصا  اه  یتلود ارچ  تسین  صخـشم  درادن و  دوجو  دی  علخ  یارب  یعنام  هنوگ  چیه ینعی  نیا 

.یتلود ریدم  کی  تمدخ  زا  لاصفنا  هنیزه  تخادرپ  هب  ولو  دوش  ظفح  دیاب  تسه  مه  لاملا  تیب هب  ناسرررض 
.دهد یم ناشن  نوناق  یارجا  مدع  رد  ار  هدرپ  تشپ یاه  تسد ندوب و  یسایس  هبئاش  لئاسم  نیا 

ینگچ یمتــسر دادرهم  یگیبدـسا و  دـیما  هـب  لاـس ۹۴  هک  تسا  ییاـه  تکرـش وزج  هـپت  تـفه رکـشین  تعنـص  تـشک و 
.دش راذگاو 

هیشاحرپ  یراذگ  تمیق

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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، دـندش راذـگاو  یـصوصخ  شخب  هب  یلعف  تلود  رد  هک  ییاـه  تکرـش ریاـس  نوچمه  هپت  تفه تکرـش  یراذـگاو  هوحن   
.دش حرطم  نآ  یراذگ  تمیق هرابرد  ییاه  هبئاش هدوبن و  لاکشا  زا  یلاخ 

درایلیم  ۲۹۰  ) دوـب هدـش  نییعت  لاـس ۹۳  هک  یتـمیق  هب  لاـس ۹۴  هپت  تفه رکـشین  تعنـص  تشک و  هنوـمن  ناوـنع  هب 
.دش راذگاو  ناموت )

.داد رارق  یزاس  یصوصخ نامزاس  رایتخا  رد  ناموت  درایلیم  یگیبدسا ۶  لوا  تخادرپ  رد  دش و  طیسقت  مقر  نیا 
.درک تفایرد  دیلوت  قنور  یارب  یدرایلیم  تالیهست ۱۰  درف  نیا  ریسم  یادتبا  نامه  رد  هکنیا  بلاج 

.دش تخادرپ  کناب  طسوت  یگیبدسا  هدروآ  هیلوا و  هیامرس  هداس  نابز  هب 
، یداـصتقا هعوـمجم  نـیا  دـیلوت  دوـجو  اـب  اـما  تـسین  تـسد  رد  یدــعب  طاـسقا  تـخادرپ  مدــع  اـی  تـخادرپ  زا  یتاـیئزج 

.تسا هدوبن  یراوشد  راک  طاسقا  نیا  تخادرپزاب 
شورف غلبم  لک  دصرد  افرص ۵  تکرش  یراذگاو  هنیزه  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  اما  تسا  ینوناق  یرما  طیسقت  املسم 

اب تلاــح و  نیرتــهب  رد  دوـش ، تفاــیرد  یدوــس  چــیه  نودــب  ههاــم  یاــه ۶  هزاــب رد  هدوـب  رارق  یدــعب  طاــسقا  هدوــب و 
.تسا هدوب  یسانشراکریغ  هدز و  باتش یمادقا  هاگن ، نیرت  هنانیب شوخ

یزاس  یصوصخ زا  سپ  یزاساهر 
زا دــعب  یناـبیتشپ  تراـظن و   » هـب ناـمزاس  نـیا  فیاـظو ، شخب  رد  یزاـس  یــصوصخ ناــمزاس  همانــساسا  هداـم ۴  قـبط 

.تسا هدادن  خر  هپت  تفه یارب  هاگ  چیه هک  یقافتا  تسا ؛» هدش  فلکم  یراذگاو  فادها  ققحت  یارب  یراذگاو 
تـسا یلاح  رد  نیا  هدـش و  هجاوم  ریخات  اب  اهراب  نارگراـک  قوقح  تخادرپ  هپت ، تفه یزاـس  یـصوصخ زا  سپ  لاـس   ۵

دوخ یرابتعا  تالیهست  یزرا و  تادهعت  تخادرپزاب  رد  راب  نیدنچ  طیارش ، نیا  زا  هدافتساءوس  اب  تکرش  یامرفراک  هک 
.تسا هدیرخ  نامز 

یجنس  تیلها زا  تلفغ  تاعبت 
، روـشک یتعنـص  یاـه  بطق زا  و  یراذـگاو ) زا  شیپ   ) ناریا رد  رکـش  ناگدـننکدیلوت  نیرت  گرزب زا  یکی  هپت  تفه تکرش 

.دش راذگاو  یمتسر  دادرهم  یگیبدسا و  دیما  یاه  مان هب  راذگ  هیامرس حالطصا  هب  درف  هب ۲  لاس ۹۴ 
تراجت رما  رد  ییاه  تیلاـعف افرـص  دـندوبن و  رادروخرب  رکـشین  تعنـص  یزرواـشک و  رما  رد  صـصخت  نیرتمک  زا  ود  نیا 

.دندوب هداد  ماجنا 
.تسا هداد  خر  ریسم  یادتبا  نیمه  رد  نوناق  زا  فارحنا  نیرت  یلصا نیتسخن و 

نوناـق لــصا ۴۴  یلک  یاــه  تسایــس یارجا  یلاــع  یاروـش  لاــس ۸۸  هاــمرهم  هبوـصم ۱۸  رد  یجنــس  تـیلها عوـضوم 
یراذگاو رد  یتیریدم  تیلها  شیاپ  زارحا و  هرابرد  دیاب  یراذـگاو  زا  شیپ  : » تسا هدـمآ  نآ  رد  هدـش و  حرطم  یـساسا 

«. دریگ تروص  مزال  تامادقا  یراذگاو  دروم  یاه  تکرش ماهس و 
نوناق رد  فافـش  تروص  هب  هک  یلاح  رد  دـنا ، هدرک هصالخ  یلام  تیلها  رد  افرـص  ار  نوناق  نیا  یتلود  نالوؤسم  یخرب 

.تسا هدش  هدافتسا  یتیریدم  تیلها  ظفل  زا 
، یلام یرگناوت   » تسا هدـمآ  هدـش ، میظنت  نوناق  نیا  یارب  شیپ  لاـس  هب ۲  کـیدزن  هک  یا  هماـن نییآ رد  رگید  یوس  زا 

یارب یقوقح  یقیقح و  دارفا  تیلها  یبایزرا  یارب  یلـصا  یاه  صخاش نلپ ، سنیزیب نتـشاد  ینف و  یتیریدم ، تیلها 
.تسا یزاس  یصوصخ نامزاس  هفیظو  دراوم  نیا  زارحا  هک  تسا » ماهس  بحاصت 

.تخادرپ تکرش  نیا  دیلوت  یاهرامآ  یسررب  هب  ناوت  یم هپت  تفه دیدج  ناریدم  تیلها  مدع  رت  قیقد مهف  یارب 
هب نت  رازه  زا ۴۵  نآ  رکش  هنالاس  دیلوت  نازیم  یـصوصخ ، شخب  هب  تکرـش  نیا  یراذگاو  نامز  زا  شرازگ ، نیا  رب  انب 

.تسا هتفای  شهاک  راتکه  هب ۷۲۰۰  راتکه  زا ۸۵۰۰  نآ  تشکریز  حطس  هدیسر و  نت  رازه   ۳۱
هتفاــی و لــیلقت  راــتکه  طــسوتم ۶۷۰۰  زا  رتــمک  هــب  راـــتکه  طــسوتم ۸۴۰۰  زا  نآ  رکــشین  تــشادرب  حطـــس  نــینچمه 

.تسا هدیسر  ناموت  درایلیم  زا ۱۰۰۰  شیب  هب  ناموت  درایلیم  دودح ۴۰۰  زا  تکرش  یاه  یهدب

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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سراف یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

یط روشک  یاه  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  رتفد   ۱۹۴ سراف ، یرازگربخ  یهاگـشناد  یاه  لکـشت  راـگنربخ  شرازگ  هب 
طیارــش مزاوـل و  هـلدا ، مالــسلا ،) هـیلع  نـسح (  ماـما  ناـمز   تاــنایرج  اــت  دنتــساوخ  دــیلقت  ماــظع  عـجارم  زا  یا  هماــن 

ات ؛ دـــــــــننک نــــــــشور  ناـــــــــناوج  صوـــــــــصخ  هــــــــب  مدرم و  یارب  ار  قیاـــــــــقح  هدرک و  نییبـــــــــت  ار  ناـــــــــشیا  حـــــــــلص 
.دندنبب دنراد ، خیرات  ندرک  بولطم  هب  هرداصم  رد  یعس  هک  یا  هدع  یارب  ار  هار 

، یزاریش مراکم  تایآ  تارضح  مالـسا ، ناهج  ردقیلاع  عجارم  رـضحم  یلاعت  همسب  تسا : ریز  حرـش  هب  هماـن  نیا  نتم 
تیمکاح یمالسا و  بالقنا  مکیلع ؛ مالس  مهلظ ) مادا هللا  یلمآ (  یداوج  یناحبـس و  ینادـمه ، یرون  یناگرگ ، یولع 

یهارمه و ناشلا و  میظع  ماما  یربهر  هب  هک  تسا  یخیرات  گرزب  یاه  تصرف  تامعن و  زا  یمالسا ،  هعماج  رد  نید 
ایند هـب  ار  رـالاس  مدرم  ینید و  ماـظن  زا  عیدـب  وـن و  یوـگلا  کـی  دروـخ و  مـقر  ناریا  تـلم  یارب  مالـسا  یاـملع  تدـهاجم 

 . درک هضرع 
ردتقم دنمتزع و  تسا  هتـسناوت  یناهج ، رابکتـسا  یاه  یزوت  هنیک  اه و  ینمـشد  همه ی  دوجو  اب  یمالـسا  ماظن  زورما 

.دبای تسد  یرایسب  یاه  تیقفوم  هب  هداد و  همادا  دوخ  هار  هب 
ماــظن رد  هـک  تـسا  هدرک  داــجیا  ار  یگنهرف  یرکف و  یتاــنایرج  اــه ، یگدوــسرف اــه و  یتســس یخرب  اــما  ناــیم  نـیا  رد 
ماجنا ار  ییاه  تیلاعف  ماظن  هیلع  هدش و  رهاظ  نویسیزوپا  تماق  رد  اما  دنراد  تیلوئسم  هاگیاج و  یمالسا  یروهمج 

.دنهد یم 
اب دــنناوتب  اــت  دــنک  یم  داــجیا  قوـف  تاــنایرج  یارب  ریظن  یب یتــصرف  زیگنارب ، تیــساسح  یاــه  لــیلحت  عــضاوم و  نـیا 

.دننک داجیا  روشک  رد  بذاک  یاه  یبطقود  یناور  تایلمع  مومسم و  یا  هناسر  تیلاعف 
هب کیدزن  ماـیا  رد  یناـحور  نسح  رتکد  یاـقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  باـنج  دیرـضحتسم  هک  روطناـمه    ً اـمارتحا

منتغم ار  تـصرف  رگید  راـب  تـلود  تـئیه  هـسلج  رد  مالـسلا ،)  هـیلع  یبـتجم (  نـسح  ماـما  تـیب  لـها  مـیرک  تداـهش 
درکلمع اـت  دـندرک  بوـلطم  هب  هرداـصم  مالـسلا )  هیلع  نـسح (  ماـما  حلـص  عوـضوم  زا  بـیجع  یداـهتجا  اـب  دـندرمش و 

.دنیامن ریهطت  ار  هتشذگ  لاس  تفه  رد  دوخ  تلود  فیعض 
حلـص گنج و  یزاب  نیمه  دوب  نایامن  هک  هچنآ  تدم  نیا  رد  درذگ و  یم  دیما  ریبدـت و  تلود  رمع  زا  مین  لاس و  تفه 

ات داد  رارق  نـکمم  تلاــح  نـیرت  هنــالعفنم  رد  ار  روــشک  هـکلب  درکن ، لــح  ار  روــشک  تالکــشم  اــهنت  هـن  هـک  تـسا  هدوــب 
، رایع مامت  یگنهرف  یداصتقا و  گنج  رد  ار  یمالـسا  تما  هرکاذـم ، یـساملپید و  ماـن  هب  مالـسا  هدروخ  مسق  نانمـشد 

.دنهد رارق  هبناج  همه  همجه  دروم 
یدـیماان زین  یگنهرف و  یعاـمتجا و  ینمااـن  ینارگ ، دـح ، زا  شیب  مروـت  تسا  هدـش  مکاـح  روـشک  رب  زورما  هک  یتـقیقح 
هتـسناوت هک  ییاج  ات  ار  روشک  یاه  هیامرـس  هک  تسا  ناـیاقآ  داـسف  تنار و  رازاـب و  یگتخیـسگراسفا  هدـنیآ ، زا  ناـناوج 

برغ موـقلح  رد  یروحمادـخدک  برغ و  هب  نتـسب  لد  اـب  دـنربب ، جاراـت  هـب  دـنناوت  یمن   ار  هـچنآ  دـنا و  هدرب  جاراـت  هـب  دـنا 
.دنا هتخیر 

همجه دروـم  تلود  یمـسر  نوـبیرت  زا  ار  ناـمز  ماـما  یهاـگ  تسا و  هدوـب  هقباـس  هب  قوبـسم  تاراـهظا  نـیا  هناـتخبروش 
برغ ربارب  رد  یگتخاب  دوخ  هب  زاین  هاگ  ره  دنناد و  یم دقن  لباق  ار  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  یهاگ  دنهد و  یم   رارق 

فیرحت فیرحت هار   هار ((عع ) ) نسح نسح ماما   ماما حلص   حلص یارجام   یارجام نییبت   نییبت اباب   عجارم   عجارم ییوجشناد |  |  ییوجشناد جیسب   جیسب همان  ۱۹۴۱۹۴   همان
دندنبب دندنبب ارار   خیرات   خیرات

نــــــــــــسح و ماــــــــــــما  ناــــــــــــمز  تاــــــــــــنایرج  اــــــــــــت  دنتـــــــــــــساوخ  دــــــــــــیلقت  عــــــــــــجارم  زا  جیـــــــــــــسب  رتاــــــــــــفد  زا  یعمج 
یعـس هک  یناسک  یارب  ار  هار   ات  دـننک  نشور  ناناوج  صوصخ  هب  مدرم و  یارب  ار  قیاـقح  هدرک و  نییبت  ار  ناـشیا  حلـص  طـیارش 

.دیدنبب دنراد ، خیرات  ندرک  بولطم  هب  هرداصم  رد 
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دـننک و یم هدافتـسا  ءوس  نسح  ماـما  ناـمبیرغ ، ماـما  تیمولظم  زا  دوـخ ، لاـعفا  ندـناوخ  یناـهج »  حلـص  اـب «  دـنراد 
.دنریگ یم   راکب  مدرم  بیرف  یگدامآ و  یارب  ار  دوخ  یا  هناسر  تیمامت 

لباـقم ار  رهز  ماـج  هراـبود  هـک  دــنهد  یم  رارق  یطیارــش  رد  ار  هعماــج  ماــما  دوـشن  فـقوتم  رگا  طــلغ  دــنور  نـیا  زورما 
یاـطخ داـجیا  اـب  دـش و  هدز  مـقر  نـینچ  زین  ماـجرب  هیــضق ی  رد  هـکنیا  اـمک  دــنناشونب ،  تـما  ربـهر  هـب  تـما ،  ناگدــید 

.دندناسر هاگترپ  هبل ی  هب  ار  روشک  مدرم  ناهذا  رد  یدربهار 
رامق یارب  اکیرمآ  تاباختنا  هب  نتسب  لد  یگتـسخ و  یریپ و  دوش  یم  هدهاشم  رقتـسم ، تلود  رد  هک  هچنآ  هنافـساتم 

تیفرظ هب  هجوت  اب  مدرم  تالکـشم  لح  یارب  یا  هزیگنا  نادرمتلود    ً ارهاظ تسا و  نادـهعدب  اب  هرکاذـم  هتخاب  شیپ  زا 
.دنرادن روشک  نورد  هدرتسگ  یاه 

هیلع نـسح (  ماـما  ناـمز  تاــنایرج  هـک  مـیراد  اعدتــسا  ردــقلا  لــیلج  عـجرم  ملاــع و  امــش  رــضحم  زا  نایوجــشناد  اــم 
؛ دینک نشور  ناناوج  صوصخ  هب  مدرم و  یارب  ار  قیاقح  هدرک و  نییبت  ار  ناشیا  حلص  طیارـش  مزاول و  هلدا ، مالـسلا ،)

.دیدنبب دنراد ، خیرات  ندرک  بولطم  هب  هرداصم  رد  یعس  هک  یا  هدع یارب  ار  هار  نینچمه 
ناگتفیـش داد  میهاوخن  هزاجا  مالـسا  هوکـش  رـسارس  خیرات  زا  عافد  اب  زین  ام  هک  میراد  یم مالعا  تحارـص  هب  نینچمه 

عجارم هعماج و  ماـما  باـکر  اـپ  نادـیم و  رد  هشیمه  ینازابرـس  ناونعب  دـننک و  لـیمحت  یمالـسا  تما  هب  ار  تلذ  برغ ،
نوگ هیواعم  یاه  خاـک  نورد  زا  فارـشا  هک  تشاذـگ  میهاوخن  یمالـسا  هعماـج  ناربهار  نید و  ناـملاع  دـیلقت ، ماـظع 

.دنروآ مهارف  ار  نآ  میلست  تامدقم  دنهد و  ناشن  نوبز  فیعض و  نارگ  هطلس  ربارب  رد  ار  یمالسا  ماظن  دوخ ، 
داد هب  مالـسا ،  نارـس  یا  هـک : دـنا  هدرک  ناـیب  هـمه  زا  رتـهب  شیپ  اـه  لاـس   ینیمخ  ماـما  ار  اـم  ضئارع  ماـمت  عـقاو  رد 

.دیسرب مالسا  داد  هب  مق ،  یاملع  یا  دیسرب  مالسا  داد  هب  فجن ،  یاملع  یا  دیسرب  مالسا 
ینامیلس مساق  جاح  دبهپس  مالسا ،  زارفارس  رادرس  همان ی  تیصو  زا  یـشخب  ات  میراد  یم   مزال  دوخ  رب  زین  نایاپ  رد 

.دوب مالسا  زیزع  عجارم  امش  هب  باطخ  هک  مییامن  لاسرا  ناتتمدخ  ار 
نأشلا و میظع  یاملع  هب  نادـیم  رد  هلاـس  زابرس ۴۰  کی  زا  هاتوک  ینخـس  دندومرف : دوخ  تیـصو  زا  یـشخب  رد  ناشیا 

 . دیلقت ماظع  عجارم    ً اصوصخ دنتسه ،  اه  یکیرات   ندودز  ببس  هعماج و  ییانشور  بجوم  هک  ردقنارگ  عجارم 
رد امـش  هـک ]  نآ [  یاهـشزرا  زا  هـچنآ  نـید و  دـنیبب ، بیـسآ  ماـظن  نـیا  رگا  هـک  دـید  یناـب ،  هدـید  جرب  کـی  زا  ناـتزابرس 

.دور یم  نیب  زا  دیا ، هدیشک  تمحز  دیا و  هدرک  درخ  ناوختسا  اه  هزوح
.تسا توافتم  اه  هرود همه  اب  اه  هرود نیا 

.دنام یمن   یقاب  یزیچ  مالسا  زا  دندش ، طلسم  رگا  راب  نیا 
.تسا هیقف    ّ یلو یمالسا و  یروهمج  بالقنا ،  زا  هظحالم  هنوگ  ره  نودب  تیامح  حیحص ،  هار 

.دنزادنیب هظحالم  هب  دیتسه  مالسا  دیما  هک  ار  امش  نارگید  ثداوح ، رد  دیابن 
.دیدوب وا  هار  هب  دقتعم  دیتشاد و  تسود  ار  ماما  امش  یگمه 

هیقف   ّ یلو مچرپ  تحت  رابکتـسا ، متـس  تـحت  ناناملـسم  یمالـسا و  یروـهمج  زا  تیاـمح  اـکیرمآ و  اـب  هزراـبم  ماـما  هار 
.تسا

اب ار  هعماـج  رد  رثؤم  اـملع  عجارم و  هک  دـنراد  دنتـشاد و  یعـس  ناـسا    ّ نخ یخرب  مدـید  یم   دوـخ  صقاـن  لـقع  اـب  نم 
 . دنناشکب هظحالم  توکس و  هب  یبناج  هب  قح  تلاح  دوخ و  نانخس 

تـسیاب یم   دنتـسه و  هر )  ینیمخ (  ماـما  ثاریم  هیقف  تیـالو  اـه و  شزرا   یمالـسا و  یروـهمج  تـسا ؛  حـضاو  قـح 
.دنریگ رارق  یدج  تیامح  دروم 

.منیب یم   اهنت  مولظم و  یلیخ  ار  یا  هنماخ   یمظعلا  تیآ هللا  ترضح  نم 
یم ناشیا  اب  ناتیاه  تیامح   ناتیاهرادید و  ناتنایب و  اب  مظعم  تارضح  امش  تسامش و  کمک  یهارمه و  دنمزاین  وا 

.دیهد تهج  ار  هعماج  تسیاب   
ضحم و یرگداـحلا  رب  رابکتـسا  یعـس  هکلب  دوـب ، دـهاوخن  مه  نوـعلم  هاـش  ناـمز  یتـح  دـید ، بیـسآ  بـالقنا  نیا  رگا 

.دوب دهاوخ  تشگرب  لباق  ریغ  قیمع  فارحنا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 2  رهم   26۴۶



ییوجشناد جیسب  مق ،  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  ناهفصا ،  هاگشناد  ییوجـشناد  جیـسب  [ ۱۰:۳۲ ۲۱.۱۰.۲۰ , ] یزاریش
جیــسب ناهفــصا ،  یتعنــص  هاگــشناد  ییوجــشناد  جیــسب  نــالیگ ،  هاگــشناد  ییوجــشناد  جیـــسب  نانمـــس ،  هاگـــشناد 

ییوجشناد جیـسب  نارهت ،  یتشهب  دیهـش  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  ناهفـصا ،  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  ییوجـشناد 
مق یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  مق ،  یتعنص  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  زاوها ،  نارمچ  دیهش  هاگـشناد 

ییوجشناد جیسب  هاشنامرک ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  هاشنامرک ،  یزار  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  ، 
انیس یلعوب   هاگشناد  ییوجشناد  جیـسب  هاشنامرک ،  دازآ  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  هاشنامرک ،  نایگنهرف  هاگـشناد 

ییوجـشناد جیـسب  ناجنز ،  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  ناجنز ،  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  نادـمه ، 
یتعنـص هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  ناـجنز ،  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  ناـجنز ،  ناـیگنهرف  هاگـشناد 

جیسب نانمس ،  نایگنهرف  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  نانمس ،  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  دورهاش ، 
ییوجـشناد جیــسب  زاریــش ،  ییاجردیهــش  یتـلود  هاگــشناد  ییوجــشناد  جیــسب  زاریــش ،  یتـلود  هاگــشناد  ییوجــشناد 

هاگـشناد ییوجـشناد  جیـسب  دـنجریب ،  هاگـشناد  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیــسب  لوفزدروپاـش ،  یدـنج  یتعنــص  هاگــشناد 
جیسب نامرک ،  دازآ  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  نیوزق ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  جیـسب  دنجریب ،  نایگنهرف 

یکـشزپ موـلع  ییوجـشناد  جیـسب  درکرهـش ،  دـحاو  دازآ  هاگـشناد  ییوجــشناد  جیــسب  درکرهــش ،  هاگــشناد  ییوجــشناد 
جیسب نامرکرنهاب ،  دیهش  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  نادهاز ،  یکشزپ  مولع  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  دورهاش ، 

ییوجـشناد جیـسب  زاوـها ،  یکـشزپ  موـلع  هاگـشناد  ییوجــشناد  جیــسب  نـالیگ ،  یکــشزپ  موـلع  هاگــشناد  ییوجــشناد 
جیسب کارا ،  نایگنهرف  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  کارا ،  یکشزپ  مولع    هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  کارا ،  هاگشناد 
جیـسب ناـشاک ،  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  مـالیا ،  رون  ماـیپ  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  دزی ،  هاگـشناد  ییوجـشناد 

ینف و هدکشناد  ییوجشناد  جیسب  ناگساروخ ،  دازآ  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  دابآ ،  فجن  دازآ  هاگـشناد  ییوجـشناد 
روـن ماـیپ  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیــسب  ناـشاک ،  دـحاو  دازآ  هاگــشناد  ییوجــشناد  جیــسب  نارهاوـخ ،  ناـشاک  یا  هـفرح 

 ، ناـشاک یناـشاک  ضیف  همالع  هاگشناد  ییوجـشناد  جیـسب  اضرهـش ،  دحاو  دازآ  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  ناشاک ، 
جیـسب مرهج ،  یتـلود  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  ناتـسرال ،  امـس  هدکــشزومآ  یریــشیلع  دیهــش  ییوجــشناد  جیــسب 

ییوجـشناد جیــسب  نورزاـک ،  زکرم  روـن  ماـیپ  هاگــشناد  ییوجــشناد  جیــسب  باراد ،  یکــشزپاریپ  هدکــشناد  ییوجــشناد 
هاگشناد ییوجشناد  جیسب  نویراد ،  یمالسا  دازآ  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  دابآزوریف ،  ناتـسرهش  یتلود  هاگـشناد 

دحاو یمالسا  دازآ  هاگشناد  ییوجشناد  جیـسب  مرهج ،  رون  مایپ  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  تشدورم ،  یمالـسا  دازآ 
ییوجشناد جیسب  ناتـسرال ،  رون  مایپ  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  مرهج ،  یکـشزپ  مولع  ییوجـشناد  جیـسب    ناقرز ، 

ناجنسرا یمالسادازآ  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  اسف ،  یتلود  هاگشناد  ییوجشناد  جیـسب  دیلقا ،  یلاع  شزومآ  زکرم 
جیــسب نارواــخ ،  زکرم  روــن  ماــیپ  هاگــشناد  ییوجــشناد  جیــسب  زاریــش ،  ینآرق  موــلع  هدکــشناد  ییوجــشناد  جیـــسب  ، 
هاگشناد ییوجشناد  جیسب  رادیق ،  یمالسا  دازآ  هاگشناد  ییوجـشناد  جیـسب  رهبا ،  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  ییوجـشناد 

جیــسب رهبا ،  روـن  ماـیپ  هاگــشناد  ییوجــشناد  جیــسب  رادـیق ،  روـن  ماـیپ  هاگــشناد  ییوجــشناد  جیــسب  ناـجنزرون ،  ماـیپ 
هبزور هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  ناـجنز ،  یفوص  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  ناـجنز ،  ریدـغلا  هاگـشناد  ییوجـشناد 

دازآ هاگشناد  ییوجشناد  جیـسب  راسمرگ ،  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  ناغماد ،  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  ناجنز ، 
ییوجـشناد جیـسب  ناـغماد ،  دازآ  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  دورهاـش ،  دازآ  هاگــشناد  ییوجــشناد  جیــسب  ناـنمس ، 

 ، دورهاش رون  مایپ   هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  نانمس ،  رون  مایپ   هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  راسمرگ ،  دازآ  هاگشناد 
ییوجـشناد جیـسب  راـسمرگ ،  روـن  ماـیپ   هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  ناـغماد ،  روـن  ماـیپ   هاگـشناد  ییوجـشناد  جیــسب 

یلاع هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  راسمرگ ،  ناـبیدا  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  نانمـس ،  یـسدنهم  ینف و  هدکـشناد 
جیسب دابآریما ،  یزرواشک  هدکشناد  ییوجشناد  جیسب  نادارآ ،  یکشزپمولع  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  یک ،  ناویا  

هاگشناد ییوجشناد  جیسب  ناروت ،  یعافتناریغ  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  ناغماد ،  تشادهب  هدکـشناد  ییوجـشناد 
جیـسب ع ،)  لایناد (  شوش  دازآ  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  لمآ ،  یراتـسرپ  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  لـمآ ،  دازآ 

ییوجـشناد جیـسب  ناولا ،  روـن  ماـیپ  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  ع ،)  لاـیناد (  شوـش  روـن  ماـیپ  هاگـشناد  ییوجـشناد 

 



هاگـشناد ییوجـشناد  جیـسب  نارهاوـخ ،  دـحاو  لوـفزد  ناـیگنهرف  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  هردـمرخ ،  راـک  هاگـشناد 
یعیبط عباـنم  یزرواـشک و  مولع  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  ناداـبآ ،  تفن  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  زاوها ،  تفن 

ییوجشناد جیسب  تشر ،  دازآ  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  دنجریب ،  رون  مایپ  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  ناتـسزوخ ، 
, یزاریش دازآ  هاگــشناد  ییوجــشناد  جیــسب  یلزنا ،  ردــنب  دازآ  هاگــشناد  ییوجــشناد  جیـــسب  ناــجیهال ،  دازآ  هاگـــشناد 

سیدرپ نایگنهرف  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  تشر ،  رون  مایپ  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  اراتسآ ،  [ ۱۰:۳۲ ۲۱.۱۰.۲۰]
دیهــش ینف  هاگــشناد  ییوجــشناد  جیــسب  یدـهلا ،  تـنب  سیدرپ  ناـیگنهرف  هاگــشناد  ییوجــشناد  جیــسب  یلع ،  ماـما 
جیـسب ارـس ،  هعموـص  ینف  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  تـشر ،  یهاگـشناد  داـهج  ییوجـشناد  جیــسب  تـشر ،  نارمچ 

ادهـشلادیس ینف  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  رابدور ،  دازآ  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  لیجنم ،  رون  مایپ  ییوجـشناد 
جیـسب لاسام ،  دازآ  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  ناتـسآ ،  رهم  یعافتنا  ریغ  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  دابآ ،  متـسر 

ییوجـشناد جیـسب  تـشر ،  رارحا  یعاـفتنا  ریغ  هاگـشناد  ییوجــشناد  جیــسب  رــسدور ،  روـن  ماـیپ  هاگــشناد  ییوجــشناد 
 ، شلات رون  مایپ  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  شلات ،  دازآ  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  هیفرـشا ،  هناتـسآ  دازآ  هاگـشناد 

جیـسب هاـشنامرک ،  ینآرق  موـلع  هدکـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  تـشر ،  نـیعم  رتـکد  ینف  هدکــشناد  ییوجــشناد  جیــسب 
هدکشناد ییوجشناد  جیسب  دبیم ،  ینآرق  مولع  هدکشناد  ییوجشناد  جیـسب  لمآ ،  ینآرق  مولع  هدکـشناد  ییوجـشناد 

 ، زاریش ینآرق  مولع  هدکشناد  ییوجشناد  جیسب  مق ،  ینآرق  مولع  هدکشناد  ییوجـشناد  جیـسب  درونجب ،  ینآرق  مولع 
نایگنهرف هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  مق ،  رون  مایپ  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  مق ،  دازآ  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب 

هاگـشناد ییوجـشناد  جیـسب  یناـقلاط ،  تـیآ هللا  ناـیگنهرف _  هاگـشناد  ییوجــشناد  جیــسب  یندـم ،  دیهــش  سیدرپ  _ 
 ، لمآ لـمآ _  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  مولعلارقاـب ،  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  نارهت ،  هاگـشناد  یباراـف  سیدرپ 
 ، نیون یروانف  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  امـس ،  هدکـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  لامـش ،  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب 

همـالع ینف  ییوجـشناد  جیـسب  زاره ،  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  اذـف ،  یدربراـک  یملع  هاگـشناد  ییوجــشناد  جیــسب 
هاگشناد ییوجشناد  جیسب  هنیر ،  رون  مایپ  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  لمآ ،  رون  مایپ  ییوجشناد  جیـسب  هداز ،  نسح 

مایپ هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  ناتسزوخ ،  ناتسا  یهاگشناد  داهج  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  زاوها ،  یمالـسا  دازآ 
جیـسب کارا ، دازآ  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  کارا ،  یا  هفرح  ینفروـن و  ماـیپ  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  زاوـهارون ، 
جیـسب دزی ، دازآ  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  دزی  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  دزی ، هاگـشناد  ییوجـشناد 

یلع ماما  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  دزی ، رنه  ملع و  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  دزی ، نایگنهرف  هاگشناد  ییوجشناد 
ییوجـشناد جیـسب  دزی ، روـن  ماـیپ  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  دزی  یقودـص  ینف  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  دزی ، (ع )

یرهطم دیهـش  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  دزی ، هـیقر  ترـضح  هاگـشناد  ییوجــشناد  جیــسب  دزی ، موـلعلاراد  هاگــشناد 
ییوجـشناد جیـسب  دـبیم ، یرئاـح  هاگـشناد  ییوجــشناد  جیــسب  دـبیم ، ینآرق  موـلع  هدکــشناد  ییوجــشناد  جیــسب  دزی ،
ییوجـشناد جیـسب  ناکدرا ، دازآ  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  ناکدرا ، هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  دـبیم ، دازآ  هاگـشناد 
ییوجـشناد جیـسب  تـفت ، دازآ  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  هوـکربا ، هاگـشناد  ییوجــشناد  جیــسب  هوـکربا  دازآ  هاگــشناد 

جیسب چراز ، رون  مایپ  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  رذکشا ، رون  مایپ  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  تفت ، رون  مایپ  هاگشناد 
هاگشناد ییوجشناد  جیسب  یللملا  ، نیب  سیدرپ  دزی  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  ع ،)  ) داوج ماما  هاگشناد  ییوجشناد 

، نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  مق ، یمالسا  فراعم  هاگشناد  ییوجـشناد  جیـسب  مق ، ناردارب  ینف _ 
/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

یرازگربخ دندنبب -  ار  خیرات  فیرحت  هار  (ع ) نسح ماما  حلص  یارجام  نییبت  اب  عجارم  ییوجشناد |  جیسب  همان ۱۹۴   
سراف

ناتسرواخ دندنبب -  ار  خیرات  فیرحت  هار  (ع ) نسح ماما  حلص  یارجام  نییبت  اب  عجارم   

اناد دندنبب -  ار  خیرات  فیرحت  هار  (ع ) نسح ماما  حلص  یارجام  نییبت  اب  عجارم  ییوجشناد |  جیسب  همان ۱۹۴   
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

یسانشناور هدکشناد  لقتسم  نایوجشناد  یمالسا  نمجنا  تمه  هب  وجـشناد ، یرازگربخ  هاگـشناد  راگنربخ  شرازگ  هب 
.دش رشتنم  باقن »  » ییوجشناد هیرشن  مراهچ  هرامش  ییابطابط ، همالع  هاگشناد 

رد ناـناوج  جاودزا  نوـچ ؛ یلئاـسم  هـب  یعاـمتجا  یگنهرف و  هیرـشن  کـی  ناوـنع  هـب  باـقن »  » هیرـشن زا  هرامــش  نـیا  رد 
ورتـم طوطخ  زا  هدافتـسا  یاـه  شلاـچ یزاـجم و  اـی  یروـضح  تروـص  هب  سرادـم  یرازگرب  اـنورک ، سوریو  عویـش  نارود 

.دینک کیلک  ار  اجنیا  هیرشن  نیا  هدهاشم  یارب.تسا  هدش  هتخادرپ  یرهش  تالاقتنا  لقن و  تهج 

۳۰۳۰
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۲۵



نیالنآ سراف  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

یارب شناد  تاـعالطا و  یرادــیاپ  عوـضوم  اـب  هـک  یداـبآ » هار   » یزاـجم تســشن  نـیمود  رد  رهم ، یرازگربـخ  شرازگ  هـب 
، دـش رازگرب  نادـنم  هقـالع یـسانش و  شناد  تاـعالطا و  مـلع  دـیتاسا  نارادـباتک ، هدرتـسگ  روـضح  اـب  ییاتـسور  تامدـخ 

.تسا هدوب  گنهرف  ترازو  یاه  تیولوا زا  یکی  ناونع  هب  لاس ۹۳  زا  یناوخباتک  ثحب  دوزفا :
اب ات  تسا  اه  هاگتـسد ییازفا  مه یلـصا  فدـه  میدرک و  یحارط  مدرم  یارب  ار  اه  هماـنرب زا  یا  هعومجم هزوح  نیا  رد  اـم 
، دوش یم رازگرب  یحطس  رهرد  یا  هریزج تروص  هب  هک  ییاه  همانرب ندرک  هچراپ  کی  هاگتـسد و  ره  ییاناوت  زا  هدافتـسا 

.دروخب مقر  اتسور  رهش و  رد  یگنهرف  هعسوت 
ریاـشع و هراونــشج  ناریا ، باـتک  یتختیاـپ  تـفگ : روـحم ، باـتک  یاـه  هراونــشج زا  هدرتـسگ  لابقتــسا  هـب  هراـشا  اــب  یو 

نیا هـــلمج  زا  ناوـــجون  کدوـــک و  یاـــه  هاگـــشاب ماـــج  ندـــناوخ و  ناـــجرم  هراونـــشج  باـــتک ، رادتــــسود  یاهاتــــسور 
شوخ روحم  باتک یاـه  هراونـشج رد  نونکاـت  اـه  هاگتـسد همه  یراـکمه  اـب  سراـف  ناتـسا  هناتخبـشوخ  تساـه ؛ هماـنرب

.دش هدیزگرب  ناریا  باتک  تختیاپ  ناونع  هب  زاریش  زین  لاسما  تسا و  هدیشخرد 
: دوزفا یناوخباـتک ، نیجورم  هراونـشج  زا  یناوخباـتک  هزوح  رد  لاـعف  فـلتخم  یاـه  هورگ لابقتـسا  هب  هراـشا  اـب  یردـیح 

.دنتسه یناوخباتک  هنیمز  رد  لاعف  یاهداهن  یاهوزاب  ناونع  هب  هراونشج  نیا  رد  هدننک  تکرش یاه  هورگ
رد ییازـس  هب ریثأـت  هک  میتـسه  یناوخ  باـتک یاـه  عـمج داـجیا  لاـبند  هب  زین  یناوخباـتک  یاـه  هاگـشاب ماـج  رد  نینچمه 

.دراد روشک  رد  یناوخباتک  هعلاطم  هنارس 
یاـه هماـنرب یتخاـسریز و  یهدـناماس  فدـه  اـب  دوزفا : روـشک ، رد  ییاتـسور  ینوـیلیم  تسیب  تیعمج  هـب  هراـشا  اـب  یو 

رازه و نونکات ۶  هک  تسا  هدـش  یحارط  باتک  رادتـسود  یاتـسور  هراونـشج  روشک ، یاهاتـسور  رد  یناوخباـتک  باـتک و 

دشدش رشتنم   رشتنم باقن » » باقن  » » ییوجشناد ییوجشناد هیرشن   هیرشن هرامش  ۴۴   هرامش بوخ /  /  بوخ لاح   لاح اتات   مدق   مدق کیکی  

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

دوب دوب قفوم   قفوم روحم   روحم باتک باتک یاه   یاه همانرب همانرب ردرد   سراف   سراف ناتسا   ناتسا

ناتـسا تفگ : ناریا ، باتک  تختیاپ  هراونـشج  ریبد  یمالـسا و  داشرا  گـنهرف و  ترازو  یگنهرف  تاـعلاطم  رتفد  لکریدـم  زاریش -
.تسا هدوب  قفوم  روحم  باتک یاه  همانرب رد  سراف 

 

https://snn.ir/fa/news/884487/%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B4-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/884487/%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B4-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5053358/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5053358/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF


.دنا هتشاد تکرش  هتشذگ  هرود  رد ۶  اتسور   ۵۰۰
تیاـمح و اهاتـسور و  یناوخباـتک  باـتک و  اـه  تخاـسریز هعـسوت  هب  کـمک  مـه  ار  هراونـشج  نـیا  یلـصا  فدـه  یردـیح 

کمک هـک  تـسا  نـیا  هراونــشج  نـیا  جـیاتن  زا  تـفگ : تـسناد و  اهاتــسور  رد  یناوخباـتک  جــیورت  یاـه  هماـنرب یناـبیتشپ 
داجیا ثعاب  هدـش و  فوطعم  ییاتـسور  یاه  هناخباتک هزوح  هب  هراونـشج  نیا  اـب  نیریخ  یتلودریغ و  یتلود و  یاـهداهن 

.تسا هدش  روشک  رد  اه  هعومجم نیا  طسوت  هناخباتک  نیدنچ 
هدـش داـجیا  باـتک  رادتـسود  یاهاتـسور  هکبـش  قـیرط  زا  هک  ییاـه  هناـخباتک زا  یا  هکبـش قـلخ  اـب  تفگ : ناـیاپ ، رد  یو 

.درک یزاسوگلا  یناوخباتک  باتک و  هزوح  رد  روشک  یاهاتسور  یارب  دوش  یم تسا 
دنراد  ییاتسور  عماوج  رادیاپ  هعسوت  رد  یلیدب  یب شقن  اه  هناخباتک

: تـفگ رادــیاپ ، هعــسوت  هـب  طوـبرم  میهاـفم  نییبـت  اـب  هـسلج  نـیا  رد  ییاـبطابط ، همالع  هاگـشناد  یملع  تـئیه  وــضع 
.دنشاب رادیاپ  هعسوت  رد  لیخد  یاهداهن  نیرت  یلصا زا  یکی  دنناوت  یم ییاتسور  یاه  هناخباتک

اب دنناوت  یم ییاتسور  یاه  هناخباتک دوزفا : تسا ، راذگریثأت  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاه  تیلاعف فیصوت  اب  ینمؤم  تمصع 
.دنشاب هتشاد  رادیاپ  هعسوت  رد  یلیدب  یب شقن  ناییاتسور  شناد  یاقترا 

یرادیاپ دوش و  هاگن  نآ  هب  دیاب  ماظن  کی  ناونع  هب  تسا  هدـنز  متـسیس  کی  هناخباتک  درک : دـیکأت  هاگـشناد  داتـسا  نیا 
.تسا نآ  فیاظو  زا  تاعالطا 

، قابطنا یراگزاس ، نوچمه  هعماج  ییاناوت  نتشاد  هگن  هدنز  یارب  ار  شناد  یاه  لدم دناوت  یم ییاتسور  یاه  هناخباتک
.دنک داجیا  طیحم و … هب  ییوگ  خساپ  یارب  لوحت 

هب ار  نآ  دهد و  هعسوت  ار  یتنس ) درخ   ) اتـسور مدرم  یموب  شناد  دناوت  یم ییاتـسور  یاه  هناخباتک درک : دیکات  ینمؤم 
.دنک لیدبت  روحم  شناد درخ 

.تسا هتسباو  شناد  تاعالطا و  یرادیاپ  هب  نآ  یعامتجا  هعسوت  دنتسه و  یعامتجا  داهن  اه  هناخباتک
مهارف هعـسوت  یارب  ار  تاـعالطا  یرادـیاپ  هـک  دـشاب  هتـشاد  ددـجم  یناوخزاـب  دـناوت  یم یتنــس ، یناـعم  اـب  یموـب  شناد 

.دوب دنهاوخ  شناد  نیا  ناملعم  نارادباتک  دنک و  یم
تسا  رهش  رد  تاناکما  زا  یرایسب  نیزگیاج  اتسور  رد  هناخباتک 

هدـنیآ رد  اه  هناخباتک شقن  هب  هراشا  اب  هسلج  همادا  رد  زین  ناوجون  کدوک و  هزوح  هدنـسیون  یلیلخ ، هدازومع نودـیرف 
کدوـک هدــنیآ  تیــصخش و  یریگ  لکــش رد  راذــگرثا  یاـه  هعوـمجم نیرتـمهم  زا  یموـمع  یاـه  هناـخباتک تـفگ : کدوـک ،

.دنتسه
کدوک نآ  رد  هک  دـشاب  ییاج  یمومع  هناخباتک  رگا  تفگ : یمومع  یاه  هناخباتک رد  یزاساضف  تیمها  رب  دـیکات  اـب  یو 

دوش و یم هفاضا  وا  هب  اه  یدـنمناوت تاناکما و  هک  هتفرگ  رارق  ییاضف  رد  هک  دـنک  سح  نآ  رد  نتـشاذگ  ماگ  ضحم  هب 
رادـیاپ دوـش  داـجیا  کدوـک  یارب  هناـخباتک  نـیا  رد  یــشناد  ره  دـتفیب ، وپاـکت  هـب  یزادرپاـیور  ندرک و  قـلخ  یارب  شنهذ 

.تسا کدوک  نهذ  یارب  یا  هدوزفا شزرا  قلاخ  دوب و  دهاوخ 
ضوع راک  یاـضف  عون  تسا ، ناـیم  رد  ناوجون  کدوک و  بطاـخم  یاـپ  یتقو  درک : دـیکأت  کدوک ، تاـیبدا  هدنـسیون  نیا 

.دوش یم
ییایوپ دنوش و  لاعف  نآ  رد  اه  هچب ات  دنک  مهارف  تصرف  دناوت  یم هزادنا  هچ  ات  ناکما  اضف و  هک  تسا  نیا  زیامت  هجو 

.دنک لاعف  ار  کدوک  لیخت  یاضف  طیحم 
اتسور رد  هناخباتک  تسا ؛ رهش  اتـسور و  هناخباتک  نیب  یرادانعم  توافت  غارچلچ ،»  » همان هتفه لوئـسمریدم  هتفگ  هب 

.دشاب رهش  رد  اه  هچب تاناکما  زا  یرایسب  نیزگیاج  دناوت  یم
اه هچب هـب  هـک  یرما  ره  رد  درک : هفاـضا  دیفـس ،» دـهده   » هیرـشن رد  دوـخ  یراـک  هـبرجت  هـب  هراـشا  اـب  یلیلخ  هدازوـمع 

.دنک ادیپ  زورب  اه  هچب تیقالخ  ات  دشاب  راک  هدننک  دوخ  دنشاب و  هتشاد  روضح  دیاب  نانآ  دوش  یم طوبرم 
.دریگ یم قلعت  اه  هچب راثآ  هب  باتک  نیا  موس  کی  یمومع ، یاه  هناخباتک داهن  دیفس  دهده  هیرشن  رد 

نآ هراــبرد  اــه  هـچب هـک  یا  هناــخباتک دــنا ؛ هتــشون دوـخ  یاــیؤر  سح و  زا  هدرک و  قـلخ  راــکهاش  اــه  هـچب شخب  نـیا  رد 

 



.تسا هدنز  دراد و  حور  دنسیون  یم
یوـضر و ناـسارخ  ناـسیوبا  یاتـسور  یادهـش  یاـه  هناـخباک یزاـساضف  اـه و  تیلاـعف زا  پـیلک  شخپ  نمــض  هـمادا  رد 

زین باتک  رادتـسود  یاتـسور  هراونـشج  ناگدـیزگرب  زا  اتـسور  ود  ره  هک  ناهفـصا ، هدوپ  یاتـسور  راـهب  هنیجنگ  هناـخباتک 
.دنتخادرپ دوخ  هناخباتک  صوصخ  رد  یتاحیضوت  هئارا  هب  هناخباتک  ود  نیا  نالوئسم  دنتسه ،

ناجورم نارادباتک و  ییارجا ، یاه  هاگتسد نالوئسم  لک و  ناریدم  هاگشناد ، دیتاسا  تسشن ، نیا  رد  دوش : یم روآدای 
.دنتشاد روضح  روشک  ناتسا  زا ۱۲  یناوخباتک 

تکرـش تسـشن  نیا  رد  هک  ییاتـسور  یاه  هناخباتک یمامت  هب  روحم ، باتک  یاـه  هماـنرب زا  تیاـمح  فدـه  اـب  نینچمه 
باتک هتسب  زاریـش و ۵  یرادرهـش  رد  باتک  یتختیاپ  یمئاد  هناخریبد  یوس  زا  ناوجون  کدوک و  باـتک  دـلج   ۵۰ دندرک ،

.تفرگ قلعت  اه  باتک نیا  هدنسیون  یمیظعریم ، یدهم  یوس  زا  یا  هحفص کی 
تاـعالطا و یرادــیاپ  عوـضوم  اـب  یداـبآ  هار  یزاـجم  یاـه  تســشن هلــسلس  زا  هـسلج  نـیمود  رهم ، راـگنربخ  شرازگ  هـب 

یمومع یاه  هناخباتک  لـک  هرادا  یناـبزیم  هب  مور و  یاکـسا  رتسب  رد  یزاـجم  تروص  هب  ییاتـسور  تامدـخ  یارب  شناد 
.دش رازگرب  باتک  هزوح  هب  نادنمقالع  نالوئسم و  نارادباتک ، لابقتسا  اب  سراف 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

نیالنآ سراف  دوب -  قفوم  روحم  باتک یاه  همانرب رد  سراف  ناتسا  سراف |  مایپ   

ناریا باتک  یرازگربخ  ییاتسور - |  عماوج  رادیاپ  هعسوت  رد  یمومع  یاه  هناخباتک لیدب  یب شقن   

۳۰۳۰
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۳۶



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

یاـــسؤر ســـالجا  نیمـــشش  تـــسیب و  رد  زورما  ماـــکژد  هللا  فـــطل هللا  تـــیآ زاریــــش ، زا  سراـــف  راـــگنربخ  شرازگ  هـــب 
ییاهدـقن تشاد : راهظا  س )  ) ارهز همطاف  ترـضح  تداهـش  مایا  تیلـست  نمـض  زاریـش  رد  روشک  گرزب  یاـه  هاگـشناد

یا هدـنزرا رایـسب  تامدـخ  ًاملــسم  تـسین ، اـه  هاگــشناد نالوئــسم  تاـمحز  یــسانشانردق  باـسح  هـب مـضیارع  اـما  مراد 
.دراد ینادردق  یاج  هک  تسا  هدش  ماجنا روشک  گرزب  یاه  هاگشناد ًاصوصخ  اه و  هاگشناد هطساو  هب

یمالـسا بالقنا  فادـها  وزج  ار  یدـنمتزع  نیا  میـشاب ، دنلبرـس  لقتـسم و  زیزع ، هک  میدرک  بالقنا  ام  هکنیا  ناـیباب  وا 
، مالـسا لام  هک  یدنلبرـس  تمظع و  تزع ، نیا  هب  هک  دـهاوخ  یم زین  ناـنچمه  تساوخ و  یم ناـملد  تفگ : تسناد و 
زا یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  زا  شیپ  هک  یلاحرد میبایب  تسد  تسا  هدوب  خـیرات  لوط  رد  نایناریا  نانمؤم و  ناناملـسم ،

.میدوب هتفرگ  هلصاف  نآ 
، دـش یم ماـجنا  شناد  ملع و  رب  ینتبم  یاـهراک  دـیاب  تزع  نیا  هـب  ندیـسر  یارب  ًاملـسم  داد : هـمادا  زاریـش  هـعمج  ماـما

.دوب اناد  هک  ره  دوب  اناوت  هکنیا  یارب 
یــضعب یا  هـهرب رد  هـکنیا  وــلو  دــیآ  یمن تـسد  هـب  یدنلبرــس  تزع و  ییاــناوت ، رگید  مــینک  فذــح  ار  ییاــناد  رگا  لاــح 

.تسین راگدنام  بولطم و  هدوبن  شناد  ملع و  رب  ینتبم  نوچ  نآ  تدم  ینالوط هجیتن  اما  تسا  نیرفآ  تزع تامادقا 
دـش دیلوت  هب  انب  رگا  تفگ : مینک ، دیلوت  ار  نآ  دیاب  تسا و  اه  شناد نیمه  دیلوت  لحم  هاگـشناد  هکنیا  یروآدای  اب  یو 

نامه رد  راـک  میـشاب  هتـشادن  هکرحم  روتوم  رگا  دـشاب ، یراـک  ماـجنا  هب  رارق  یتقو  اریز  دراد ، تکرح  روتوم  کـی  هب  زاـین 

دننک دننک تیلوئسم   تیلوئسم ساسحا   ساسحا هعماج   هعماج تالکشم   تالکشم یارب   یارب اهاه ، ، هاگشناد هاگشناد نارگشهوژپ   نارگشهوژپ

هب مادـم  تسین و  روشک  لئاسم  لح  هب  فطعنم  اـم  رکف  زونه  تفگ : زاریـش  هعمج  ماـما سراـف و  ناتـسا  رد  هیقف  یلو هدـنیامن 
.میتسه یلخاد  تالکشم  لح  یارب  عماوج  رگید  یاه  لح هار زا  هدافتسا  لابند 
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.تسا ملع  ندرک  یدربراک  یارب  یلمع  مادقا  ینعی  حلاص  لمع  تکرح  روتوم  نآ  دنام ؛ یم فقوتم  هلحرم 
تسا نیا  رس  ثحب  تفگ : تسا ، هدرک  یسررب  ار  روشک  یملع  عماج  هشقن  عناوم  هکنیا  هب  هراشا  اب  زاریـش  هعمج  ماما
دندرک هچ  نارگید  مینیبب  میهاوخ  یم هک  تسا  نیا  ام  ریگ  تسین و  روشک  یلـصا  لـئاسم  لـح  هب  فطعنم  اـم  رکف  هک 

یعاـمتجا و یلــصا  تالکــشم  یارب  یملع  یموـب و  لـح  هار دــیاب  هـکنآ  لاـح مـینک ؛ رارکت  مـیهد و  ماــجنا  ار  ناــمه  اــم  و 
.مینک ادیپ  یگنهرف 

هب ار  روشک  سوملم  زاین  هعماج و  فک  راک  هک  تسا  نیا  لـح  هار درک : ناـشنرطاخ  سراـف  ناتـسا  رد  هیقف  یلو هدـنیامن 
.تسا ملع  دیلوت  نیا  دنک ، فیرعت  راکهار  لح و  هار شیارب  ات  میهدب  هاگشناد 

حلاص لاح  داد : همادا  یلمع ، مادـقا  ینعی  حـلاص  لمع  هکنیا  رب  دـیکأت  اـب  رطاـف و  هکراـبم  هروس  هیآ ۱۰  هب  هراشا  اـب  یو 
یرظن و دـیدج  بلاطم  دـیلوت  زاس  هنیمز حـلاص  لمع  یلو  دراد  ثحب  دوخ  یاج  رد  نآ  یقالخا  تاـظحالم  لـمع و  ندوب 

.تسا یملع 
نیا هفیرــش  هـیآ  نـیا  زا  دـهد و  یم خــساپ  نآ  هدرک و  داـجیا  هلئــسم  یرگید  دــنک ، یم شلیمکت  یرگید  عورــش و  یکی 

.میریگ یم ماهلا  ار  بلطم 
ره هکنیا  هـن  تـسا  بـلطم  نـیمه  شخب  ماـهلا زین  یمالـسا  میلاـعت  هـکنیا  ناـیباب  سراـف  ناتـسا  رد  هـیقف  یلو هدـنیامن 

لمع نادیم  رد  دـیاب  دراد  ییارجا  یلمع و  هبنج  هک  یمولع  تفگ : میهد ، ماجنا  دـیاب  زین  ام  دـنداد  ماجنا  نارگید  یراک 
.دوش داجیا  نآ  یارب  دیدج  هلئسم  دنک و  دشر  دیامزایب ، ار  دوخ 

دربراک لمع و  اب  ار  شناد  نادـیم  دوخ  یملع  یاهراک  زا  ییاه  تمـسق رد  هتـشذگ  یاه  لاس لوط  رد  اـم  داد : همادا  یو 
نیدـنچ یربهر  مظعم  ماقم  هک  روط  نامه یلو  یماظن ، عیانـص  رد  ًـالثم  میتفرگ ، یبوخ  جـیاتن  میدرک و  کـیدزن  مه  هب 

، دنک یم دشر  نراقتمان  روشک  یملع  مادنا  تسین و  بلاج  یملع  لئاسم  زا  هشوگ  کی رد  تفرشیپ  هک  دندرک  هراشا  راب 
.میشاب هتشاد  دشر  یملع  عماوج  همه  رد  دیاب 

رد هبناج  همه یدـشر  هب  ندیـسر  موزل  رب  دـیکأت  اب  تسناد و  نزاوتماـن  ار  یملع  یاـهراک  داـعبا  رد  دـشر  ماـکژد  هللا  تیآ
.دش روآدای  ار  یناسنا  مولع  هصرع  هب  دورو  موزل  یملع ، لئاسم 

نیا رد  هـک  ییاـهزاین  تـفگ : تـسا ، ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  یناـسنا  موـلع  رد  صخاـش  هاگــشناد  هـکنیا  ناـیباب  یو 
.دنا هداد خساپ  ام  هب  هدرک و  دورو  اه  هاگشناد هک  تسا  یزیچ  نآ  زا  شیب  یلیخ  میراد  هصرع 

یاه بیسآ زورب  ببس  ار  نآ  ناونع و  ینیشن  هیشاح ترجاهم و  ار  زاریش  تالضعم  زا  یکی  سراف  رد  هیقف  یلو هدنیامن 
زاریـش ریظن  یرهـش  هیـشاح  دـشاب  راکرـس  هک  مه  یتـلود  ره  ترجاـهم ، شیازفا  اـب  تفگ : تسناد و  یناوارف  یعاـمتجا 

.دوش یم رتشیب  یعامتجا  یاه  بیسآ رت و  گرزب
زا ار  لکـشم  راب  اهنت  دروخرب  عون  نیا  اب  تیـسن ، یـسایس  دروخرب  عوضوم  نیا  لح  هار درک : ناـشنرطاخ  ماـکژد  هللا  تیآ
هب میدرگرب  دـیاب  لکـشم  لـح  یارب  دـنام ؛ یم یقاـب  هلئـسم  لـصا  میزادـنا و  یم یرگید  شود  رب  هتـشادرب و  دوخ  شود 

.دیایب یرادرهش  کمک  هب  هاگشناد  هک  یا  هطقن
داـیز یناـسنا  یعاـمتجا و  لـئاسم  یلمع  یاـه  لـح هار  یرکف و  تادـیلوت  ۀنیمزرد  اـم  عـقوت  هزورما  درک : ناـشنرطاخ  یو 

.دراد هدشن  لح  تالکشم  رایسب  تهج  نیا  زا  روشک  تسا و 
هتــساوخ ار  عوـضوم  نـیا  زاریــش ، رد  یرادرهــش  هاگــشناد و  یراـکمه  اـب  یرواـنف  هیحاـن  داـجیا  موزل  رب  ماـکژد  هللا  تـیآ

.درک دیکات  هنیمز  نیا  رد  اهرهش  ریاس  براجت  زا  یریگ  هرهب  موزل  تسناد و  ناینب  شناد  یاه  تکرش نالاعف 
/ش مایپ یاهتنا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 2  رهم   26۵۲



۳۰۳۰
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۴۵



نیالنآ مق  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ماظن نیودـت  رد  مولع  ترازو  ریبد  همـالع و  هاگـشناد  یلاـع  شزومآ  تیریدـم  یرتکد  هتخومآ  شناد  هداز  یقت  هدیعـس   
رخاوا رد  تـفگ : هناـنموم  یگدـنز  اـنورک و  شیاـمه  هیماـتتخا  نـیییآ  رد  روـشک  یاـه  هاگـشناد شزوـمآ  قـالخا  عماـج  هماـن 

.دش هجاوم  یندرکنرواب  یکوش  اب  ناهج  لاس ۱۳۹۸ 

.تسا هدش  نایب  همادا  رد  راصتخا  هب  هک  هدش  هداد  خساپ  شسرپ  بلاق ۵  رد  تارظن  نیا   

یاراد تسا  نیودـت  لاح  رد  روشک  یلاع  شزومآ  گرزب  هداوناخ  یراکمه  اب  هک  روشک  شزومآ  قالخا  عماج  هماـن  ماـظن   
هـس زاف  رد  هام  رهم  ات ۳۰  یا  هرواشم - یـشزومآ هاگراک  یرازگرب ۵۱  اب  رـضاح  لاـح  رد  هک  زاـف )  ۵  ) تسا یفلتخم  یاـهزاف 

.دراد رارق 

ماـظن نیودـت  رد  مولع  ترازو  ریبد  همالع و  هاگشناد  یلاـع  شزومآ  تیریدـم  یرتکد  هتخومآ  شناد  هداز  یقت  هدـیعس 
رخاوا رد  تفگ : هنانموم  یگدـنز  انورک و  شیاـمه  هیماـتتخا  نیییآ  رد  روشک  یاـه  هاگـشناد شزومآ  قـالخا  عماـج  هماـن 

.دش هجاوم  یندرکنرواب  یکوش  اب  ناهج  لاس ۱۳۹۸ 
.دوب انورک   سوریو  ریگناهج  کوش  نیا 

.تفرگارف ار  ناهج  لک  الاب  رایسب  تعرس  اب  هک  یسوریو 
.دید بیسآ  انورک  رثا  رب  یتیهام  دعب  زا  هچ  یونعم و  دعب  زا  هچ  هک  دوب  یدراوم  هلمج  زا  زین  یلاع  شزومآ 

یلاـع شزومآ  هژیو  هب  شزومآ  رب  اـنورک  ءوس  ریثاـت  ندـناسر  لقادـح  هب  تهج  رد  یرایـسب  یاـه  شـالت هتبلا  دوزفا : یو 
.تفرگ تروص 

رب انورک  ریثات  هب  تبسن  یتارظن  هچ  سناسیل  دشرا و  یرتکد ، نایوجـشناد  هدش  داجیا  طیارـش  تحت  هک  دید  دیاب  لاح 
.دنراد یلاع  شزومآ 

.تسا هدش  نایب  همادا  رد  راصتخا  هب  هک  هدش  هداد  خساپ  شسرپ  بلاق ۵  رد  تارظن  نیا 
مدــع رتـشیب  لـک  رد  نایوجــشناد  تـسیچ ؟ اــنورک  نارود  رد  لیــصحت  یاــه  یتخــس هـک  دوـب  نآ  لوا  لاوـس  تـفگ : یو 
تعرس زاین ، دروم  عبانم  اه و  هناخباتک زا  هدافتسا  ناکما  مدع  لاکـشا ، عفر  یارب  هژیو  هب  دیتاسا  هب  بسانم  یـسرتسد 

دنراد و هنومن  یور  هلخادـم  هب  زاین  هک  یهاگـشیامزآ  یاه  شهوژپ دـننام  اه  شهوژپ زا  یـضعب  ماجنا  تنرتنیا و  نییاپ 
.دندرک نایب  انورک  نارود  رد  لیصحت  یاه  یتخس نیرت  مهم زا  ار  اه  هبحاصم ماجنا  ای 

مک لک  رد  نایوجـشناد  تسیچ ؟ اـنورک  نارود  رد  لیـصحت  یاـیازم  هک  دوب  نآ  یدـعب  لاوس  درک : ناـیب  هاگـشناد  داتـسا 
رد یسرتسد  یـسالک و ،...  یاهراک  یارب  پاچ  یاه  هنیزه شهاک  دمآ ، تفر و  یاه  هنیزه شهاک  دمآ ، تفر و  ندش 

اـه و هاـگیاپ  هـب  ناـگیار  رت و  تـحار  یــسرتسد  هداد و  رارق  هناـماس  رد  داتــسا  هـک  ییاهادــص  اــه و  لــیاف هـب  یناــمز  ره 
.دندرک نایب  ار  اهنآ  عبانم  یملع و  یاه  تیاس

رد نایوجـشناد  دیـشخب ؟ ـالتعا  اـنورک  نارود  رد  ار  شزومآ  دوش  یم روطچ  هکد  وب  نآ  موـس  لاوـس  درکراـهظا : هداز  یقت 
هب نآ  یاه  لیـسناتپ یزاجم و  یاضف  یروانف ، هنیمز  رد  مزال  یاه  شزومآ نداد  تنرتنیا ، تعرـس  تیفیک و  یاقترا  لک 

نایوجشناد نایوجشناد هاگدید   هاگدید زازا   یلاع   یلاع شزومآ   شزومآ ربرب   انورک   انورک ریثات   ریثات

ترازو شزومآ  قالخا  عماج  همان  ماـظن  نیودـت  زا  یـشرازگ  هئارا  اـب  هارمه  نایوجـشناد ؛ هاگدـید  زا  یلاـع  شزومآ  رب  اـنورک  ریثاـت 
.دوب هنانموم  یگدنز  انورک و  شیامه  هدیزگرب  بلاطم  هلمج  زا  یروانف  تاقیقحت و  مولع ،
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شزوـمآ هـنیمز  رد  مزـال  یاـه  تخاـسریز داـجیا  نآ ، زا  تیاـمح  شهوژپ و  یاــه  تـصرف داــجیا  نایوجــشناد ، دــیتاسا و 
.دندرک نایب  ار  یطیارش  نینچ  یارب  زاین  دروم  تادیهمت  ریاس  اه و  همان نییآ  نیناوق ، اه ، لکتورپ داجیا  یزاجم و 

نیب زا  لـک  رد  نایوجـشناد  تسیچ ؟ اـنورک  نارود  رد  لیـصحت  هنیمز  رد  اـه  ینارگن هک  دوـب  نآ  یدـعب  لاوـس  تفگ : یو 
هـبرجت و بـسک  مدـع  دـندوب ، یعاـمتجا  طـباور  شرتـسگ  یریگداـی و  عـبنم  هـک  هدـنزاس  اـیوپ و  یهاگـشناد  طـباور  نـتفر 

.دندرک نایب  ار  هلاسر  ماجنا  نداتفا  قیوعت  هب  ای  ناکما و  مدع  یزروراک و  هژیو  هب  فلتخم  یاهاضف  زا  تراهم 
رد یـساسا  تالوحت  رییغت و  لک  رد  نایوجـشناد  دینیب ؟ یم روطچ  انورک  نارود  رد  ار  یلاع  شزومآ  هدنیآ  درکراهظا : یو 

زاین هب  خـساپ  طیارـش و  اب  اه  هاگـشناد قیبطت  دـمایپ ،) داد و  نورب دـنیآرف ، داد ، نورد  ) یلاع شزومآ  متـسیس  راتخاس و 
.دندرک نایب  هنیمز  نیا  رد  ار  لبق  لاور  هب  شزومآ  تشگرب  هعماج و 

زا هک  مولع  ترازو  یـشزومآ  تنواعم  هدـش  داجیا  ساسح  طیارـش  تحت  دـش و  نایب  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اـب  تفگ : یو 
یاه هاگـشناد شزومآ  قالخا  عماج  همان  ماـظن  نیودـت  لاـح  رد  ناریا  یدربراـک  قـالخا  نمجنا  یراـکمه  اـب  لـبق  یدـنچ 

.دیشخب تعرس  همان  ماظن  نیا  نیودت  دنیآرف  هب  دوب  روشک 
رتکد رواشم  ناونع  هب  نمجنا ) سیئر   ) یکلمارق زرمارف  دحا  رتکد  یاقآ  بانج  همان  ماظن  نیا  نیودـت  رد  درکراهظا : یو 

.دنراد لاعف  روضح  ناریا  یدربراک  قالخا  نمجنا  یاضعا  هارمه  هب  مولع ) ترازو  یشزومآ  نواعم   ) قیدص یکاخ 
یاراد تسا  نیودـت  لاح  رد  روشک  یلاع  شزومآ  گرزب  هداوناخ  یراکمه  اب  هک  روشک  شزومآ  قالخا  عماـج  هماـن  ماـظن 

هس زاف  رد  هام  رهم  ات ۳۰  یا  هرواشم - یشزومآ هاگراک  یرازگرب ۵۱  اب  رـضاح  لاح  رد  هک  زاف )  ۵  ) تسا یفلتخم  یاهزاف 
.دراد رارق 

مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

نیالنآ مق  نایوجشناد -  هاگدید  زا  یلاع  شزومآ  رب  انورک  ریثات   
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رهم
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انریا   

بحاص زا  یـصصخت  هلاقم   ۸۰ تفگ : انریا  راـگنربخ  هب  شیاـمه  نیا  ریبد  سوواکدـبنگ و  هاگـشناد  یملع  تاـیه  وضع 
دـش لاسرا  هزور  کـی  شیاـمه  نیا  هناـخریبد  هب  روشک  رـسارس  یلاـع  شزومآ  زکارم  زا  داـصتقا  هزوح  ناداتـسا  نارظن و 

شریذـپ دروم  یملع  دادـخر  نیا  تالاقم  هعومجم  رد  پاـچ  یارب  دـییات و  هلاـقم  دادـعت ۴۰  نارواد  هتیمک  یـسررب  اب  هک 
.تفرگ رارق 

ارهزلا و هاگـشناد  داتــسا  رفغار " نیــسح   " هـلمج زا  هلاـقم  تـشه  ناگدنــسیون  زورما  شیاـمه  رد  دوزفا : یرهظم  اـضر 
.دننک یم ینارنخس  یزاجم  تروص  هب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  داتسا  ینموم " داشرف  "

یکناب ماظن  درکلمع  عیزوت ، دـیلوت و  رد  نآ  شقن  تایلام و  دـمآرد ، عیزوت  رقف و  یراـکیب ، مروت و  یداـصتقا ، دـشر  یو ،
یاه میرحت ناریا ، داصتقا  رب  یزاس  یصوصخ  لیدعت و  تسایس  تارثا  رادیاپ ، هعـسوت  ینیرفآراک و  ریخا ، ههد  هسرد 
یلم شیاـمه  نـیا  یاـهروحم  نیرتـمهم  زا  ار  نآ  تارثا  زرا و  خرن  مطـالت  نـالک و  یاــهریغتم  رب  نآ  تارثا  یداــصتقا و 

درک درک راک   راک هبهب زاغآ   زاغآ سوواکدبنگ   سوواکدبنگ ردرد   ناریا   ناریا نالک   نالک داصتقا   داصتقا یاه   یاه شلاچ شلاچ یزاجم   یزاجم شیامه   شیامه

نایوجـشناد و ناداتـسا ، رتشیب  ییانـشآ  روظنم  هب  ناریا  نالک  داصتقا  یاه  شلاچ یلم  شیامه  نیموس  اـنریا -  سوواکدـبنگ - 
موـلع هدکـشناد  یناـبزیم  هـب  هبنـشراهچ  زورما  روـشک  داـصتقا  تالکـشم  اـب  یرادـباسح  تیریدـم و  داـصتقا ، هزوـح  نارگـشهوژپ 

.درک راک  هب زاغآ  یزاجم  تروص  هب  سوواکدبنگ  هاگشناد  یناسنا 
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.درک مالعا 
کنیل زا  دــــــــنناوت  یم شیاــــــــمه  نـــــــیا  تــــــــالاقم  بلاــــــــطم و  زا  هدافتــــــــسا  یارب  نادــــــــنمقالع  تـــــــفگ : یرهظم 

.دنیامن هدافتسا  ( elc.gonbad.ac.ir/eghtesad۹۹)
ینابزیم هب  مه  ناریا  نـالک  داـصتقا  یاـه  شلاـچ یلم  شیاـمه  هرود  نیمود  نیتسخن و  نیا  زا  شیپ  اـنریا ، شرازگ  هب 

.دوب هدش  رازگرب  سوواکدبنگ  یناسنا  مولع  هدکشناد 
.تسا ناتسلگ  ناتسا  گرزب  ناتسرهش  نیمود  تیعمج ، رفن  رازه  اب ۳۵۰  سوواکدبنگ 

۳۰۳۰
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۸:۱۰۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / اناپ  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

بدا نابز و  ناتـسگنهرف  یـشزومآ و  یزیر  همانرب شهوژپ و  نامزاس  همان  مهافت یزاس  یتایلمع  هسلج  اـناپ - )  ) نارهت  
.دش لیکشت  یسراف 

ناـبز و هورگ  نواـعم  روضح  اـب  یـشزومآ ، یزیر  هماـنرب شهوژپ و  ناـمزاس  لـلملا  نیب روما  یموـمع و  طـباور  شرازگ  هب   
هدش اضما  همان  مهافت هدام ۳  یاهروحم  نامزاس ، ناریدم  زا  یعمج  یسراف و  بدا  نابز و  ناتسگنهرف  یـسراف  تایبدا 

هاـگیاج شقن و  رب  دـیکأت  اـب  یکلم  نـسح  تسـشن  نـیا  یادـتبا  رد.تـفرگ  رارق  یـسررب  دروـم  تادـهعت  تفرـشیپ  نازیم  و 
یـسراف ناـبز  یقطنم  یدـنب  تروـص  شراـگن و  شیاریو و  لوـصا  دـعاوق و  یزاسدرادناتـسا  رد  یــسراف  ناـبز  ناتــسگنهرف 

یسرد یاه  باتک رد  ناتسگنهرف  یزاسدرادناتسا  تسا  مزال  یسراف  بدا  نابز و  ناتسگنهرف  تیعجرم  تهج  هب  تفگ :
بدا نابز و  ناتسگنهرف  یسراف  تایبدا  نابز و  هورگ  نواعم  یملع و  تأیه  وضع  رگشناد  میرم  همادا  رد.دوش  هدافتسا 
هماـن مهاـفت نـیا  یتاـیلمع  شخب  شیاریو  تـفگ : یـسرد  یاـه  باـتک رد  شیاریو  یزاـس  ناـسکی رب  دـیکأت  نمــض  یــسراف 

یاه یـسررب یط  تفگ : یـسرد  یاه  باتک رد  ناتـسگنهرف  تابوصم  زا  هدافتـسا  صوصخ  رد  یو.تسارجا  لـباق  تسا و 
تـسا هدش  حالـصا  یـسرد  یاه  باتک رد  یزاس و  لداعم هناگیب  یاه  هژاو مهدزای  ات  متفه  یـسرد  هیاپ  رد ۵  هدـش  ماجنا 

هب هراـشا  اـب  رگـشناد.دوش  ماـجنا  زین  هیاـپ  اـه و  باـتک ریاـس  رد  یناـسرزور  هب  نـیا  رمتـسم  لـماعت  کـی  رد  تـسا  زاـین  اـما 
تسا ناتسگنهرف  یاه  تیلاعف مها  رد  عوضوم  نیا  تفگ : یسرد  یاه  باتک رد  یسراف  نابز  هب  یشخب  تیوه  تیمها 

ینیب شیپ هماـن  مهاـفت یزاـس  یتاـیلمع یاتـسار  رد  ناسانـشراک  ناـفلؤم و  یارب  ینیزگ  هژاو  یــشزومآ  هاـگراک  ور  نـیا  زا  و 
یاه هژاو اـه و  هژاو ون  یفرعم  اـه ، هژاو یـسانش  هشیر یـسراف ، ناـبز  ورملق  هب  نتخادرپ  نوچمه  یتاـعوضوم.تسا  هدـش 

.دش هراشا  نآ  هب  هسلج  نیا  رگید  وضع  اویش  رتکد  طسوت  هک  تسا  ییاه  تیباذج هلمج  زا  نهک 

میقتـسمریغ ی  هویـش هب  قیرط  نیا  زا  دـنهد و  یم ناشن  هقالع  تاعوضوم  نیا  هب  تبـسن  نازومآ  شناد یو  داـقتعا  هب   
.دوش یم تیوقت  یسراف  نابز  یشخب  تیوه  عوضوم 

بدا نابز و  ناتـسگنهرف  یـشزومآ و  یزیر  همانرب شهوژپ و  نامزاس  همان  مهافت یزاس  یتایلمع  هسلج  اـناپ - )  ) نارهت

شیاریو شیاریو همان   همان هویش هویش نیودت   نیودت ربرب   دیکات   دیکات یسرد ؛ ؛ یسرد نوتم   نوتم ردرد   یسراف   یسراف نابز   نابز هبهب   یشخب   یشخب تیوه   تیوه
یسراف یسراف نابز   نابز ناتسگنهرف   ناتسگنهرف شهوژپ  وو   شهوژپ نامزاس   نامزاس یراکمه   یراکمه یپرد   یپرد یسرد   یسرد یاه   یاه باتک باتک

یـسراف بدا  نابز و  ناتـسگنهرف  یـشزومآ و  یزیر  همانرب شهوژپ و  نامزاس  همان  مهافت یزاـس  یتاـیلمع  هسلج  اـناپ - )  ) نارهت
.دش لیکشت 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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.دش لیکشت  یسراف 
ناـبز و هورگ  نواـعم  روضح  اـب  یـشزومآ ، یزیر  هماـنرب شهوژپ و  ناـمزاس  لـلملا  نیب روـما  یموـمع و  طـباور  شرازگ  هب 

اـضما همان  مهافت هداـم ۳  یاـهروحم  ناـمزاس ، ناریدـم  زا  یعمج  یـسراف و  بدا  ناـبز و  ناتـسگنهرف  یــسراف  تاـیبدا 
شقن و رب  دـیکأت  اـب  یکلم  نـسح  تسـشن  نـیا  یادـتبا  رد.تـفرگ  رارق  یـسررب  دروـم  تادـهعت  تفرـشیپ  نازیم  هدـش و 

نابز یقطنم  یدـنب  تروص  شراـگن و  شیاریو و  لوصا  دـعاوق و  یزاسدرادناتـسا  رد  یـسراف  ناـبز  ناتـسگنهرف  هاـگیاج 
رد ناتــسگنهرف  یزاسدرادناتــسا  تـسا  مزــال  یــسراف  بدا  ناــبز و  ناتــسگنهرف  تـیعجرم  تــهج  هــب  تــفگ : یــسراف 

یـسراف تاـیبدا  ناـبز و  هورگ  نواـعم  یملع و  تأـیه  وـضع  رگـشناد  مـیرم  هـمادا  رد.دوـش  هدافتـسا  یـسرد  یاـه  باـتک
شخب شیاریو  تفگ : یـسرد  یاـه  باـتک رد  شیاریو  یزاـس  ناـسکی رب  دـیکأت  نمـض  یـسراف  بدا  ناـبز و  ناتـسگنهرف 

یاـه باـتک رد  ناتـسگنهرف  تاـبوصم  زا  هدافتـسا  صوـصخ  رد  یو.تـسارجا  لـباق  تـسا و  هماـن  مهاـفت نـیا  یتاـیلمع 
رد یزاـس و  لداـعم هناـگیب  یاـه  هژاو مهدزاـی  اـت  مـتفه  یـسرد  هیاـپ  رد ۵  هدـش  ماـجنا  یاـه  یـسررب یط  تـفگ : یــسرد 

هیاپ اه و  باتک ریاس  رد  یناسرزور  هب  نیا  رمتـسم  لماعت  کی  رد  تسا  زاـین  اـما  تسا  هدـش  حالـصا  یـسرد  یاـه  باـتک
رد عوضوم  نیا  تفگ : یسرد  یاه  باتک رد  یسراف  نابز  هب  یشخب  تیوه  تیمها  هب  هراشا  اب  رگشناد.دوش  ماجنا  زین 

یاتـسار رد  ناسانـشراک  نافلؤم و  یارب  ینیزگ  هژاو  یـشزومآ  هاـگراک  ور  نیا  زا  تسا و  ناتـسگنهرف  یاـه  تیلاـعف مها 
یسانش هشیر یـسراف ، نابز  ورملق  هب  نتخادرپ  نوچمه  یتاعوضوم.تسا  هدش  ینیب  شیپ همان  مهافت یزاس  یتایلمع

هـسلج نیا  رگید  وضع  اویـش  رتکد  طسوت  هک  تسا  ییاه  تیباذـج هلمج  زا  نهک  یاه  هژاو اه و  هژاو ون  یفرعم  اـه ، هژاو
.دش هراشا  نآ  هب 

میقتـسمریغ ی  هویـش هب  قیرط  نیا  زا  دـنهد و  یم ناشن  هقالع  تاعوضوم  نیا  هب  تبـسن  نازومآ  شناد یو  داـقتعا  هب 
.دوش یم تیوقت  یسراف  نابز  یشخب  تیوه  عوضوم 

رد هدش  ماجنا  تامادقا  زا  ریدقت  نمـض  یـشزومآ  یزیر  همانرب شهوژپ و  نامزاس  سییر  ریزو و  نواعم  هسلج  نیا  رد 
رد اـهنت  هـن  دوـش  یم یریگیپ  شهوژپ  ناـمزاس  رد  یــسرد  هماـنرب  رد  لوـحت  ناوـنع  هـب  هـچنآ  تـفگ : هـسلج  یدـنب  عـمج

یرکف و تادـیلوت  لماک  روط  هب  دـیاب  اذـل  دـنک  زورب  دـیاب  زین  بطاـخم  هب  اوتحم  هئارا  لکـش  ینعی  بلاـق  رد  هکلب  اوتحم 
.دوش ارجا  یسرد  یاه  باتک رد  یملع  راجنه  کی  عبانم و  عجرم  ناونع  هب  یسراف  بدا  نابز و  ناتسگنهرف  یبدا 

شهوژپ و ناــمزاس  نــیب  سانــشراک  لداــبت  دوزفا : ناتـــسگنهرف  تاــبوصم  جــیورت  رب  شزوــمآ  ریثأــت  رب  دــیکأت  اــب  یو 
هب باـطخ  یکلم.دوـش  یم یزاـس  یتاــیلمع دــنیآرف  عیرــست  بجوـم  هماــن  مهاــفت تاــبوصم  بوچراــچ  رد  ناتــسگنهرف 

شیاریو و یزاسدرادناتـسا  روـظنم  هـب  ناـمزاس  دـیدج  راـتخاس  رد  دـحاو  کـی  لیکـشت  تـفگ : هـسلج  رد  رـضاح  ناریدـم 
تأیه وضع.دشاب  شیاریو  همان  هویـش نیودت  دـیاب  دـحاو  نیا  مهم  تامادـقا  زا  یکی  تسا و  یرورـض  نوتم  یراتـساریو 
دحاو تامادــقا  زا  رگید  یکی  ار  یــسرد  نوـتم  رد  شزوـمآ  ناــبز  هماــن  هویــش نیودــت  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  یملع 

نیودـت شدوخ  ییاضتقا  لکـش  نایب و  اـب  ینـس و  هورگ  ره  یارب  دـیاب  یـسرد  نوتم  تفگ : تسناد و  ناـمزاس  شیاریو 
زا یعمج  روــضح  اــب  هـسلج  نـیا  تـسا  رکذ  ناــیاش.دوب  دــهاوخ  اــشگهار  صوــصخ  نــیا  رد  هماــن  هویــش نــیا  دوــش و 

.دش رازگرب  یسراف  بدا  نابز و  ناتسگنهرف  اب  همان  مهافت یزاس  یتایلمع یاتسار  رد  نامزاس و  ناریدم  ناسانشراک و 
یشزومآ یزیر  همانرب شهوژپ و  نامزاس 

یسراف بدا  نابز و  ناتسگنهرف 

رگشناد میرم 
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یسرد یاه  باتک  شیاریو 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انرب  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هکنیا اـی  دـنا  هدرک یروتـسا  اـی  تـُسپ  ار  دنتـسه  یجراـخ  یاـه  یتیربلـس هیبـش  یدـصرد  هـک  ار  دوـخ  زا  یـسکع  رگید  زور   
.دننک یم  دولپآ  ار  دوخ  شیپ  لاس  ریوصت ۱۰  رانک  رد  ار  ناشدیدج  سکع 

ار وا  شنکاو  ات  دینک  ندیشک  راگیس  هب  عورـش  دینیـشنب و  دوخ  ردپ  رانک  یداع  یعیبط و  یلیخ  دنیوگ  یم رگید  زور  کی   
ملیف اـهنآ  شنکاو  زا  دیــشکب و  نییاـپ  ار  دوـخ  رداـم  اـی  ردـپ  راولــش  دـنیوگ  یم دـنراذگ و  یم رتارفاـپ  رگید  زور  کـی  دـینیبب و 

یب ماـسقا  عاوـنا و  دـنوش و  یمن متخ  اـجنیا  هـب  طـقف  اـه  شلاـچ نیا.دـینک  تـُسپ  دوـخ  چـیپ  رد  ندز  گتـشه  اـب  دـیریگب و 
تسا و ماـجنا  لاـح  رد  ناـناوج  طـسوت  اـهزور  نیا  اـما  دروآ  ناـبز  هب  ناوـت  یمن یتـح  هک  تسه  مـه  یرگید  یاـه  یتـمرح
ورین و هـچ  تـسیچ ؟ مارگاتـسنیا  یاـه  شلاـچ هدرپ  تـشپ  اـعقاو  اـما  تساـه  شلاـچ هنوـگنیا  زا  ُرپ  مارگاتــسنیا  تاـحفص 

یمارگاتـسنیا یاـه  شلاـچ ؟ دربـب نـیب  زا  ار  نآ  اـه  شلاـچ نـیا  اـب  دراد  یعــس  تـسا و  هـتفرگ  هناـشن  ار  اـم  گـنهرف  یتردـق 
شزوـمآ و / دــنوش یم هیذــغت  دــنزادنا  یم هار  شلاـچ  هـک  ییاـهرگالب  اـه و  یتیربلــس / دــنوش یم یحارط  رکف  قاــتا  طــسوت 

یعامتجا راگنربخ  اب  وگتفگ  رد  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  یـسانش  هعماـج هورگریدـم  یراـظتنا ، یلعتـسا  لـیطعت  شرورپ 
گنهرف زا  دـیلقت  فرـص  اه  شلاچ نیا  زا  یخرب  تسا  نکمم  تفگ : اه  شلاچ نیا  نتخادـنا  هار  فادـها  هب  هراـشا  اـب  اـنرب 

اهنآ تشپ  ییاه  نایرج هک  دنتـسه  مه  ییاه  شلاچ اعطق  اما  دـشاب  هتـشاد  حـیرفت  یمرگرـس و  هبنج  اـهنت  دـشاب و  رگید 
تــسین هزاـت  الــصا  عوـضوم  نـیا  دوزفا : وا.دــننک  لزلزتـم  ار  اـم  هعماـج  یروـحم  یاــه  شزرا دــنراد  یعــس  هـک  دراد  دوـجو 

تمس هب  ام  یاه  لایرـس اه و  ملیف هک  تسا  لاس  نیدنچ  تسا و  نداد  خر  لاح  رد  ام  یامنیـس  رد  تساهلاس  هکنیاامک 
هنوـمن ییاـیمیک  دوعـسم  یاـه  ملیف هتـشذگ  رد  لاـثم  یارب  دـنوش  یم هتخاـس  یـسومان  تریغ  ندرب  نـیب  زا  گنهرفدـض و 

ییاه ملیف هک  ییاج  ات  دـش  رت  گنر  مک  شزرا  نیا  میتفر  رتولج  هچره  اما  دوب  یناریا  لیـصا  گنهرف  یناریا و  تریغ  زراب 
نویزیولت و امنیـس ، رد  هک  یتاقافتا  درک : حیرـصت  یراظتنا.دنرب  یم لاوسریز  ار  مارتحا  یـسومان و  تریغ  دوش  یم هتخاس 

تـسا زیچ  کی  اهنت  فدـه  عقاورد  دوش  یم لابند  مه  یزاجم  یاضف  رد  تسا ، نداد  خر  لاح  رد  یگناـخ  شیاـمن  هکبش 
ردام ردـپ و  راولـش  دـنزادنا  یم هار  شلاچ  هکنیا  لاـثم  یارب  اـه  گـنهرف دـض  جـیورت  یناریا و  گـنهرف  ندرب  نیب  زا  مه  نآ 
ردـپ هاـگیاج  هـب  گرزب  یمارتـحا  یب  کـی  گـنهرف ، ندرب  نـیب  زا  رب  هوـالع  دـینک  تـُسپ  ار  شملیف  دیــشکب و  نییاـپ  ار  دوـخ 
زور هبور  اـه  شلاـچ نیمه  دوـجو  اـب  نوـنکا  اـما  هدـش  یم هدرامـش  مرتـحم  رایـسب  هتـشذگ  لاسدـنچ  اـت  ناریا  رد  هک  تسا 

نوخیبش هکنیا  نایب  اب  هاگـشناد  داتـسا  نیا.دـنوش  یم راـجنه  هب  لیدـبت  اـه  یراـجنهان دور و  یم نیب  زا  رتشیب  اـه  مارتحا
یقاب رگید  دوش  هدیـشک  نوریب  گـنهرف  کـی  زا  یروحم  یاـه  شزرا رگا  تفگ : تسا ، نداد  خر  لاـحرد  ناریا  رد  یگنهرف 

!؟!؟ هرت هرت تریغ   تریغ یبیب   همه   همه زازا   یکیک   // مارگاتسنیا مارگاتسنیا ردرد   یراب   یراب دنب  وو   دنب یبیب  

ای یتیربلـس  کـی  وریپ  ناـمرثکا  تـسا و  هداد  لیکـشت  ار  ناـم  تـغارف تاـقوا  حـیرفت و  زا  یـشخب  کـی  یمارگاتـسنیا  یاـه  شلاـچ
هتـشاذگ و کارتشا  هب  یزاـجم  یاـضف  رد  هکنیا  مه  میوش و  مرگرـس  مه  اـت  میهد  یم ماـجنا  ار  اـه  شلاـچ ماـسقا  عاونا و  رگـالب 

.میوش هدید 

 

https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1075795-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%87
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1075795-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%87


داتفا و اپورا  اکیرمآ و  رد  هک  یقافتا  دـننام  دوش  یم مهارف  هعماج  کی  گنهرف  لاوز  دور و  یم نیب  زا  یتحار  هب  اه  شزرا
هک یناسک  تسین و  لاحم  یگنهرف  نوخیبش  ای  یگنهرف  مجاهت  نیارباـنب  تسا  نداد  خر  لاـح  رد  ناریا  یارب  مه  نونکا 

شلاچ هک  ییاهرگالب  اه و  یتیربلـس فادها  درومرد  سانـش  هعماج  نیا.دـندز  باوخ  هب  ار  ناشدوخ  دـننک  یم راکنا  ار  نآ 
هار ییاه  شلاچ نینچ  دنناوتب  هک  دنرادن  ار  مزال  شناد  یتفرعم و  روعش  اه  یتیربلـس اهرگالب و  تفگ : دنزادنا ، یم هار  هب 
دنرت ار  یـشلاچ  هچ  ینیعم  ناـمز  رد  دوـش  یم هتفگ  اـهنآ  هـب  دـنوش و  یم هیذـغت  یرکف  قاـتا  کـی  زا  اـهنآ  عـقاورد  دـنزادنیب 

دیهد و ماجنا  مه  امـش  دنیوگ  یم دوخ  یاهروولاف  هب  سپـس  دنهد و  یم ماجنا  ار  لمع  نآ  ناشدوخ  ادتبا  مه  اهنآ  دننک 
اهرگالب و زا  هتـسد  نآ  دوزفا : وا.مراذگ  یم هحفـص  رد  مه  نم  ار  دشاب  باذج  یلیخ  هک  ییاهوئدیو  اقافتا  دـینک  گت  ارام 
ار هعماــج  شنکاو  تـسا و  ساــسح  دــنناد  یم هـک  یعوـضوم  کــی  ناــشدوخ  دــنرادن  رکف  قاــتا  هـک  مـه  ییاــه  یتـیربلس

دنناوتب دـنوش و  حرطم  دـنریگب و  یرتشیب  کیال  دـننک ، بذـج  یرتشیب  روولاف  ات  دـننک  یم شلاچ  هب  لیدـبت  ار  دزیگنا  یمرب
ناوت یم نآ  قـیرط  زا  هک  ییاـه  هار هب  هراـشا  اـب  هاگـشناد  داتـسا  نیا.دـنوش  یـسانشرس  درف  هب  لیدـبت  یزاـجم  یاـضف  رد 

یهاـگآ و اـه  شلاـچ نیا  رد  ندـشن  ریگرد  یارب  هار  اـهنت  تفگ : داد ، تاـجن  اـه  شلاـچ نیا  رد  ندـش  راـتفرگ  زا  ار  ناـناوج 
نینچ هنافــساتم  اـما  دــهد  شزوـمآ  ناـناوج  اـه و  هداوناـخ هـب  ار  نآ  اـمئاد  دــیاب  امیــس  ادــص و  هـک  تـسا  یا  هناــسر داوـس 

دریگب و شتـسد  کاس  هچب  کی  رگا  دوزفا : وا.درادن  عوضوم  نیا  هب  یا  هجوت چـیه  یلم  هناسر  دوش و  یمن هئارا  یـشزومآ 
...و تساجک ؟ تردام  ردپ و  یور ؟ یم ارچ  یور ؟ یم اجک  هک  دنریگ  یم ار  وا  یولج  رفن  نارازه  دوش  نابایخ  یهار 

مارگاتسنیا رد  ینک ؟ یم راک  هچ  هک  دنـسرپ  یمن لاوس  وا  زا  ردام  و  ردپ   دریگ  یم شتـسد  یـشوگ  یتقو  هچب  نیمه  اما   
هتـشاد یا  هناـسر داوس  دـیاب  اـهردام  ردـپ و  هک  یتروـصرد  ...و   دنتـسه  یناـسک  هچ  اـهنآ  ینک ؟ یم لاـبند  ار  یتاحفـص  هچ 
شرورپ شزوـمآ و  شقن  هـب  سانـش  هعماـج  نیا.دـنوشن  بیـسآ  راـچد  اـت  دـننک  لرتـنک  ار  ناـشناکدوک  دـنناوتب  هـک  دنــشاب 
یریثاـــت تـــقو  چـــیه  دوـــب و  فرح  کـــی  دـــح  رد  طـــقف  شرورپ  شزوـــمآ و  نیداـــینب  لوـــحت  دنـــس  تـــفگ : درک و  دـــیکات 

روخن و درد  هب  یرارکت ، بلاـطم  ناـنچمه  هدـشن و  زور  هب  تساـهلاس  اـم  شرورپ  شزومآ و  درک : راـهظا  یراظتنا.تشادـن 
دیاب هناخترازو  نیا  دراد  دوجو  یدـج  عوضوم  نینچ  یتقو  هک  یتروص  رد  دـهد  یم شزومآ  اه  هچب هب  زور  عوضوم  زا  ادـج 

ات دــنک  هدافتــسا  هعماـج  زور  روـما  هـب  نانــشآ  ناوـج و  نارواــشم  ناــملعم و  زا  زور و  هـب  ار  دوـخ  یــسرد  باــتک  یاوـتحم 
ملعم رازه  دوبمک ۱۹۰  اب  شرورپ  شزومآ.دـنک و  ادـج  دـب  زا  ار  بوخ  دـنناوتب  دـننیبب و  شزومآ  ار  یربهردوخ  اـم  یاـه  هچب

ایند رد  هبتر ۱۲  ناریا  شرورپ  شزومآ و  / سرادـم رد  زور  لئاسم  هب  هاگآ  داوساب و  یاه  ملعم روضح  موزل  تسور / هب  ور 
ییارچ هب  هراشا  اب  اـنرب  یعاـمتجا  راـگنربخ  اـب  وگتفگرد  شرورپ  شزومآ و  نویـسیمک  یوگنخـس  یحـالف ، نیـسحدمحادراد 

شرورپ شزوـمآ و  نیداـینب  لوـحت  دنــس  هـک  تـسا  لاسدـنچ  تـفگ : شرورپ  شزوـمآ و  نیداـینب  لوـحت  دنــس  یدــمآراکان 
زونه یربهر  مظعم  ماـقم  تادـیکات  دوجواـب  هدـماین و  رد  شراـگن  هب  نآ  یاـه  ماـظنریز هنافـساتم  اـما  تسا  هدـش  نیودـت 

زا دوزفا : وا.تسا  شرورپ  شزومآ و  مهم  هناخترازو  رد  دنس  نیا  یدمآراکان  مدع  لیالد  زا  یکی  نیا  تسا و  هدشن  ماجنا 
ریگرد ادیدش  شزومآ  نویسیمک  رد  ام  تسا و  لکشم  راچد  دوخ  یناسنا  یورین  دادعت  رد  شرورپ  شزومآ و  رگید  یفرط 
دودـح هناخترازو  نیا  تفگ : شرورپ  شزومآ و  ناملعم  دوبمک  دادـعت  درومرد  یحالف.دوش  فرطرب  ات  میتسه  شلاچ  نیا 

وا قح  رد  یگرزب  ملظ  هک  نایگنهرف  هاگـشناد  یزاس  کچوک  لـیلد  هب  ریخا  لاـس  دـنچ  نیا  رد  دراد و  مک  ملعم  رازه   ۱۹۰
هدروآ دوجو  هب  شرورپ  شزومآ و  یارب  یناسنا  یورین  ظاـحل  زا  یناوارف  تالکـشم  هدام ۱۲۸  قیرط  زا  ملعم  بذـج  دوب و 

نیا.تسا سرادم  رد  شزومآ  تیفیک  شهاک  هدنهد  ناشن  نیا  هدیسر و  هب ۱۲  ایند  رد  نآ  تیفیک  هک  یا  هنوگ هب  تسا 
دقتعم هدـنب  درک : ناـیب  یا  هناـسر داوـس  شزوـمآ  هـئارا  رد  اـه  مـلعم ریثاـت  هـب  هراـشا  اـب  یمالــسا  یاروـش  سلجم  هدــنیامن 

یا هناسر داوس  نازیم  اعطق  دنوش ، هتفرگ  راک  هب  سرادـم  رد  هعماج  زور  لئاسم  هب  هاگآ  داوساب و  یاه  ملعم رگا  متـسه 
اه شلاچ مادـک  زا  دـننک و  ارجا  دـیابن  ار  ییاه  شلاـچ هچ  دـنوش  یم هاـگآ  اـهنآ  دـنک و  یم ادـیپ  شیازفا  ناـم  نازومآ شناد 

یاروش سلجم  شزومآ  نویسیمک  وضع  نیا.تسا  هدرک  للخ  راچد  ار  رما  نیا  ورین  دوبمک  هنافساتم  اما  دننکن  لابقتـسا 
شزوـمآ و رد  ورین  دوـبمک  ـالخ  عـفر  ثـحب  ریگیپ  تیدـج  اـب  یمالـسا  یاروـش  سلجم  شزوـمآ  نویـسیمک  دوزفا : یمالــسا 

یوــلج اــت  دراد  یتــیبرت  یگنهرف و  ثـحب  هــب  یا  هژیو هجوــت  مــیدرک و  دزــشوگ  ریزو  هــب  ار  عوــضوم  نــیا  تــسا و  شرورپ 
هئارا نازومآ  شناد  هب  یزاـجم  یاـضف  زا  هدافتـسا  هوـحن  شیازفا و  یا  هناـسر داوـس  دوـش و  هتفرگ  یعاـمتجا  یاـه  بیـسآ

 



زور و لـئاسم  دـنک و  رییغت  دـیاب  یـسرد  بتک  یاوـتحم  درک : راـهظا  یـسرد  بتک  یاوـتحم  رییغت  هب  هراـشا  اـب  یحـالف.دوش 
عمج هب  شرورپ  شزومآ و  شزومآ و  نویـسیمک  دـهد و  خر  رییغت  نیا  لاسما  مراودـیما  دوش ، لـماش  ار  هعماـج  هبـالتبم 

لابقتـــسا یـــشلاچ  ره  زا  / یزاـــجم یاـــضف  یاـــه  شلاـــچ دروآ  هر تیــــصخش  لالتخا.دنــــسرب  صوـــصخ  نـــیا  رد  یدـــنب 
یاه لاس رد  نابقارم  اب  ییادتبا  تالماعت  هژیو  هب یطیحم و  یکیتنژ و  لماوع  ییازفا  مه  هک  دندقتعم  ناسانشناوردینکن 

.دنهد یم لکش  ار  ام  تیصخش  یلصا  راتخاس  یگدنز  لوا 

دیوش یم ور  هب  ور  یا  هدع اب  تاقوا  یهاگ  دـینک  زاب  ار  دوخ  مارگاتـسنیا  یتقو  انرب ؛ یرازگربخ  یعامتجا  هورگ  شرازگ  هب 
.دنتشاذگ کارتشا  هب  ار  دوخ  یریپ  هرهچ  دنتسه و  اصع  هب  تسد  هک 

هکنیا اـی  دـنا  هدرک یروتـسا  اـی  تـُسپ  ار  دنتـسه  یجراـخ  یاـه  یتیربلـس هیبـش  یدـصرد  هـک  ار  دوـخ  زا  یــسکع  رگید  زور 
.دننک یم  دولپآ  ار  دوخ  شیپ  لاس  ریوصت ۱۰  رانک  رد  ار  ناشدیدج  سکع 

سکع ای  دـندش  یم یلکـش  هچ  دـندوب  فلاخم  سنج  رگا  دـهد  ناشن  هک  دـنراذگ  یم  دوخ  زا  ییاـه  سکع  دارفا  یهاـگ 
.دنراذگ یم ار  دوخ  یلم  تراک 

، دـننک یم زاـب  اـپ  اـب  ار  یرطب  رد  دــنهد ، یم خــساپ  مـه  تـالاوس  هـب  نـیبرود و  یوـلج  دننیــشن  یم اـهرهوش  نز و  یزور 
ناـشدوخ رـس  یور  خـی  بآ  لطـس  دـنهد ، یم رارق  شیارآ  نودـب  سکع  دـننک ، یم یزاـسزاب  ار  دوخ  یکدوـک  یاـه  سکع

.میشاب هدرک  مه  تکرش  دیاش  یتح  میدوب و  اهنآ  رگ  هراظن  ام  همه  هک  لیبق  نیا  زا  ییاهراک  دننک و  یم یلاخ 
ینیـشن هناـخ  لـیلد  هـب  هتـشذگ  هامدـنچ  رد  اـقافتا  هـک  دـنوش  یم یحارط  یمرگرـس  یارب  افرـص  اـه  شلاـچ نـیا  زا  یخرب 

زا یخرب  اـما  دــننک  مرگرــس  ار  دوـخ  یا  هـنیطنرق یاــهزور  رد  دــنناوتب  یعوـن  هـب  اــت  درک  ادــیپ  جاور  رایــسب  مدرم ، یراــبجا 
زا ار  گنهرف  مارتحا و  ندـیدنخ  یمرگرـس و  مسا  هب  دـننک و  یم جـیورت  ار  گنهرفدـض  کی  هتـشاذگ و  رتارف  اپ  اه  شلاچ

دنزادـنا یم هار  شلاـچ  زور  کـی  ؟ دراد دوجو  یرکف  قاـتا  هچ  اـه  شلاـچ  تشپ  تسا   حرطم  لاوس  نیا  هک  دـنرب  یم نیب 
ملیف اهنآ  شنکاو  زا  دـننزب و  فرح  دوخ  رتخد  ای  رـسپ  تسود  اب  دننیـشنب و  ناشردـپ  ردام و  راـنک  اهرـسپ  اـهرتخد و  هک 

.دنراذگب کارتشا  هب  ناش  هحفص  رد  دنریگب و 
ار وا  شنکاو  ات  دینک  ندیشک  راگیس  هب  عورـش  دینیـشنب و  دوخ  ردپ  رانک  یداع  یعیبط و  یلیخ  دنیوگ  یم رگید  زور  کی 

ملیف اهنآ  شنکاو  زا  دیـشکب و  نییاپ  ار  دوخ  رداـم  اـی  ردـپ  راولـش  دـنیوگ  یم دـنراذگ و  یم رتارفاـپ  رگید  زور  کـی  دـینیبب و 
یب ماسقا  عاونا و  دـنوش و  یمن متخ  اـجنیا  هب  طـقف  اـه  شلاـچ نیا.دـینک  تُسپ  دوخ  چـیپ  رد  ندز  گتـشه  اـب  دـیریگب و 

تسا و ماجنا  لاـح  رد  ناـناوج  طـسوت  اـهزور  نیا  اـما  دروآ  ناـبز  هب  ناوت  یمن یتح  هک  تسه  مه  یرگید  یاـه  یتمرح
ورین و هچ  تسیچ ؟ مارگاتـسنیا  یاـه  شلاـچ هدرپ  تشپ  اـعقاو  اـما  تساـه  شلاـچ هنوگنیا  زا  ُرپ  مارگاتـسنیا  تاـحفص 

یمارگاتـسنیا یاـه  شلاـچ ؟ دربـب نیب  زا  ار  نآ  اـه  شلاـچ نیا  اـب  دراد  یعـس  تسا و  هتفرگ  هناـشن  ار  اـم  گـنهرف  یتردـق 
شزوـمآ و / دـنوش یم هیذـغت  دـنزادنا  یم هار  شلاـچ  هـک  ییاـهرگالب  اـه و  یتیربلــس / دــنوش یم یحارط  رکف  قاـتا  طـسوت 

یعامتجا راگنربخ  اب  وگتفگ  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یسانش  هعماج هورگریدم  یراظتنا ، یلعتـسا  لیطعت  شرورپ 
گنهرف زا  دیلقت  فرـص  اه  شلاچ نیا  زا  یخرب  تسا  نکمم  تفگ : اه  شلاچ نیا  نتخادنا  هار  فادـها  هب  هراشا  اب  انرب 

اهنآ تشپ  ییاه  نایرج هک  دنتسه  مه  ییاه  شلاچ اعطق  اما  دشاب  هتشاد  حیرفت  یمرگرـس و  هبنج  اهنت  دشاب و  رگید 
تـسین هزاـت  الـصا  عوـضوم  نـیا  دوزفا : وا.دـننک  لزلزتـم  ار  اـم  هعماـج  یروـحم  یاـه  شزرا دـنراد  یعــس  هـک  دراد  دوـجو 

هب اـم  یاـه  لایرـس اـه و  ملیف هـک  تـسا  لاـس  نیدـنچ  تـسا و  نداد  خر  لاـح  رد  اـم  یامنیـس  رد  تساـهلاس  هکنیااـمک 
ییایمیک دوعـسم  یاه  ملیف هتـشذگ  رد  لاثم  یارب  دـنوش  یم هتخاس  یـسومان  تریغ  ندرب  نیب  زا  گنهرفدـض و  تمس 

هک ییاـج  اـت  دـش  رت  گـنر  مک  شزرا  نیا  میتـفر  رتولج  هچره  اـما  دوب  یناریا  لیـصا  گـنهرف  یناریا و  تریغ  زراـب  هنوـمن 
رد هـک  یتاــقافتا  درک : حیرــصت  یراظتنا.دــنرب  یم لاوــسریز  ار  مارتــحا  یــسومان و  تریغ  دوــش  یم هتخاــس  ییاــه  مـلیف

عقاورد دوـش  یم لاـبند  مـه  یزاـجم  یاـضف  رد  تـسا ، نداد  خر  لاـح  رد  یگناـخ  شیاــمن  هکبــش  نوـیزیولت و  اــمنیس ،
هار شلاـچ  هکنیا  لاـثم  یارب  اـه  گـنهرف دـض  جـیورت  یناریا و  گـنهرف  ندرب  نیب  زا  مه  نآ  تـسا  زیچ  کـی  اـهنت  فدـه 
یب کـی  گـنهرف ، ندرب  نیب  زا  رب  هوـالع  دـینک  تـُسپ  ار  شملیف  دیـشکب و  نییاـپ  ار  دوـخ  رداـم  ردـپ و  راولـش  دـنزادنا  یم

 



اب نوـنکا  اـما  هدـش  یم هدرامـش  مرتـحم  رایـسب  هتـشذگ  لاسدـنچ  اـت  ناریا  رد  هـک  تـسا  ردـپ  هاـگیاج  هـب  گرزب  یمارتـحا 
داتـسا نیا.دنوش  یم راجنه  هب  لیدـبت  اه  یراجنهان دور و  یم نیب  زا  رتشیب  اه  مارتحا زور  هبور  اه  شلاچ نیمه  دوجو 

کی زا  یروــحم  یاــه  شزرا رگا  تـفگ : تـسا ، نداد  خر  لاــحرد  ناریا  رد  یگنهرف  نوخیبــش  هــکنیا  ناــیب  اــب  هاگــشناد 
دوش یم مهارف  هعماج  کی  گنهرف  لاوز  دور و  یم نیب  زا  یتحار  هب  اه  شزرا یقاـب  رگید  دوش  هدیـشک  نوریب  گـنهرف 

ای یگنهرف  مجاهت  نیاربانب  تسا  نداد  خر  لاـح  رد  ناریا  یارب  مه  نونکا  داـتفا و  اـپورا  اـکیرمآ و  رد  هک  یقاـفتا  دـننام 
سانــش هعماـج  نیا.دـندز  باوـخ  هـب  ار  ناـشدوخ  دـننک  یم راـکنا  ار  نآ  هـک  یناـسک  تـسین و  لاـحم  یگنهرف  نوخیبـش 

یتفرعم و روعـش  اه  یتیربلـس اهرگالب و  تفگ : دنزادنا ، یم هار  هب  شلاچ  هک  ییاهرگالب  اه و  یتیربلـس فادـها  درومرد 
هب دـنوش و  یم هیذـغت  یرکف  قاتا  کی  زا  اهنآ  عقاورد  دـنزادنیب  هار  ییاه  شلاـچ نینچ  دـنناوتب  هک  دـنرادن  ار  مزـال  شناد 

دـنهد و یم ماـجنا  ار  لـمع  نآ  ناـشدوخ  ادـتبا  مه  اـهنآ  دـننک  دـنرت  ار  یـشلاچ  هچ  ینیعم  ناـمز  رد  دوـش  یم هتفگ  اـهنآ 
ار دشاب  باذج  یلیخ  هک  ییاهوئدیو  اقافتا  دینک  گت  ارام  دیهد و  ماجنا  مه  امـش  دنیوگ  یم دوخ  یاهروولاف  هب  سپس 

کی ناشدوخ  دـنرادن  رکف  قاتا  هک  مه  ییاـه  یتیربلـس اـهرگالب و  زا  هتـسد  نآ  دوزفا : وا.مراذـگ  یم هحفـص  رد  مه  نم 
یرتشیب روولاف  ات  دـننک  یم شلاچ  هب  لیدـبت  ار  دزیگنا  یمرب ار  هعماـج  شنکاو  تسا و  ساـسح  دـنناد  یم هک  یعوضوم 
نیا.دـنوش یـسانشرس  درف  هب  لیدـبت  یزاـجم  یاـضف  رد  دـنناوتب  دـنوش و  حرطم  دـنریگب و  یرتـشیب  کـیال  دـننک ، بذـج 

، داد تاجن  اه  شلاچ نیا  رد  ندـش  راتفرگ  زا  ار  ناناوج  ناوت  یم نآ  قیرط  زا  هک  ییاه  هار هب  هراـشا  اـب  هاگـشناد  داتـسا 
هب ار  نآ  امئاد  دیاب  امیـس  ادص و  هک  تسا  یا  هناسر داوس  یهاگآ و  اه  شلاچ نیا  رد  ندشن  ریگرد  یارب  هار  اهنت  تفگ :

نیا هب  یا  هجوت چـیه  یلم  هناـسر  دوـش و  یمن هئارا  یـشزومآ  نینچ  هنافـساتم  اـما  دـهد  شزوـمآ  ناـناوج  اـه و  هداوناـخ
هک دـنریگ  یم ار  وا  یولج  رفن  نارازه  دوش  ناـبایخ  یهار  دریگب و  شتـسد  کاـس  هچب  کـی  رگا  دوزفا : وا.درادـن  عوـضوم 
زا ردام  و  ردپ   دریگ  یم شتـسد  یـشوگ  یتقو  هچب  نیمه  اما  ...و  تساجک ؟ تردام  ردپ و  یور ؟ یم ارچ  یور ؟ یم اجک 

...و  دنتسه  یناسک  هچ  اهنآ  ینک ؟ یم لابند  ار  یتاحفص  هچ  مارگاتسنیا  رد  ینک ؟ یم راک  هچ  هک  دنسرپ  یمن لاوس  وا 
بیـسآ راچد  اـت  دـننک  لرتنک  ار  ناـشناکدوک  دـنناوتب  هک  دنـشاب  هتـشاد  یا  هناـسر داوس  دـیاب  اـهردام  ردـپ و  هک  یتروصرد 

طقف شرورپ  شزومآ و  نیداینب  لوحت  دنس  تفگ : درک و  دیکات  شرورپ  شزومآ و  شقن  هب  سانـش  هعماج  نیا.دنوشن 
هدشن و زور  هب  تساهلاس  ام  شرورپ  شزومآ و  درک : راهظا  یراظتنا.تشادن  یریثات  تقو  چیه  دوب و  فرح  کی  دح  رد 

نینچ یتـقو  هک  یتروص  رد  دـهد  یم شزومآ  اـه  هچب هب  زور  عوضوم  زا  ادـج  روـخن و  درد  هب  یرارکت ، بلاـطم  ناـنچمه 
ناوج و نارواـشم  ناـملعم و  زا  زور و  هب  ار  دوـخ  یـسرد  باـتک  یاوـتحم  دـیاب  هناـخترازو  نیا  دراد  دوـجو  یدـج  عوـضوم 

ادـج دـب  زا  ار  بوـخ  دـنناوتب  دـننیبب و  شزوـمآ  ار  یربـهردوخ  اـم  یاـه  هچب اـت  دـنک  هدافتـسا  هعماـج  زور  روـما  هـب  نانـشآ 
زور لـئاسم  هب  هاـگآ  داوساـب و  یاـه  ملعم روضح  موزل  تسور / هب  ور  ملعم  رازه  دوبمک ۱۹۰  اب  شرورپ  شزومآ.دـنک و 

شرورپ شزومآ و  نویسیمک  یوگنخـس  یحالف ، نیـسحدمحادراد  ایند  رد  هبتر ۱۲  ناریا  شرورپ  شزومآ و  / سرادـم رد 
لاسدنچ تفگ : شرورپ  شزومآ و  نیداینب  لوحت  دنـس  یدمآراکان  ییارچ  هب  هراشا  اب  انرب  یعامتجا  راگنربخ  اب  وگتفگرد 

رد شراـگن  هـب  نآ  یاـه  ماـظنریز هنافــساتم  اـما  تـسا  هدـش  نیودـت  شرورپ  شزوـمآ و  نیداـینب  لوـحت  دنــس  هـک  تـسا 
دنـس نیا  یدمآراکان  مدع  لیالد  زا  یکی  نیا  تسا و  هدشن  ماجنا  زونه  یربهر  مظعم  ماقم  تادیکات  دوجواب  هدماین و 
دوـخ یناـسنا  یورین  دادـعت  رد  شرورپ  شزوـمآ و  رگید  یفرط  زا  دوزفا : وا.تـسا  شرورپ  شزوـمآ و  مـهم  هناـخترازو  رد 

دادعت درومرد  یحالف.دوش  فرطرب  ات  میتسه  شلاچ  نیا  ریگرد  ادیدش  شزومآ  نویسیمک  رد  ام  تسا و  لکـشم  راچد 
هب ریخا  لاـس  دـنچ  نـیا  رد  دراد و  مـک  مـلعم  رازه  دودـح ۱۹۰  هناـخترازو  نیا  تفگ : شرورپ  شزومآ و  ناـملعم  دوـبمک 

تالکشم هداـم ۱۲۸  قـیرط  زا  ملعم  بذـج  دوـب و  وا  قـح  رد  یگرزب  ملظ  هک  ناـیگنهرف  هاگـشناد  یزاـس  کـچوک  لـیلد 
هب ۱۲ اـیند  رد  نآ  تیفیک  هک  یا  هنوگ هب  تسا  هدروآ  دوجو  هب  شرورپ  شزوـمآ و  یارب  یناـسنا  یورین  ظاـحل  زا  یناوارف 

هراشا اب  یمالـسا  یاروش  سلجم  هدـنیامن  نیا.تسا  سرادـم  رد  شزومآ  تیفیک  شهاـک  هدـنهد  ناـشن  نیا  هدیـسر و 
هب هاـگآ  داوساـب و  یاـه  مـلعم رگا  متـسه  دـقتعم  هدـنب  درک : ناـیب  یا  هناـسر داوـس  شزوـمآ  هـئارا  رد  اـه  مـلعم ریثاـت  هـب 

ادــیپ شیازفا  ناـم  نازوـمآ شناد  یا  هناـسر داوـس  نازیم  اـعطق  دــنوش ، هـتفرگ  راـک  هـب  سرادــم  رد  هعماـج  زور  لــئاسم 
هنافـساتم اما  دـننکن  لابقتـسا  اه  شلاچ مادـک  زا  دـننک و  ارجا  دـیابن  ار  ییاـه  شلاـچ هچ  دـنوش  یم هاـگآ  اـهنآ  دـنک و  یم
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نویـسیمک دوزفا : یمالـسا  یاروش  سلجم  شزومآ  نویـسیمک  وضع  نیا.تسا  هدرک  للخ  راچد  ار  رما  نیا  ورین  دوبمک 
عوضوم نیا  تسا و  شرورپ  شزومآ و  رد  ورین  دوبمک  الخ  عفر  ثحب  ریگیپ  تیدج  اب  یمالـسا  یاروش  سلجم  شزومآ 

دوش و هتفرگ  یعامتجا  یاه  بیـسآ یولج  ات  دراد  یتیبرت  یگنهرف و  ثحب  هب  یا  هژیو هجوت  میدرک و  دزـشوگ  ریزو  هب  ار 
رییغت هـب  هراـشا  اـب  یحـالف.دوش  هـئارا  نازوـمآ  شناد  هـب  یزاــجم  یاــضف  زا  هدافتــسا  هوـحن  شیازفا و  یا  هناــسر داوـس 

، دوش لماش  ار  هعماج  هبالتبم  زور و  لئاسم  دـنک و  رییغت  دـیاب  یـسرد  بتک  یاوتحم  درک : راـهظا  یـسرد  بتک  یاوتحم 
صوــصخ نـیا  رد  یدــنب  عــمج  هـب  شرورپ  شزوــمآ و  شزوــمآ و  نویــسیمک  دــهد و  خر  رییغت  نــیا  لاــسما  مراودــیما 

هک دـندقتعم  ناسانـشناوردینکن  لابقتـسا  یـشلاچ  ره  زا  / یزاجم یاضف  یاه  شلاـچ دروآ  هر تیـصخش  لالتخا.دنـسرب 
یلـصا راتخاس  یگدـنز  لوا  یاـه  لاـس رد  ناـبقارم  اـب  ییادـتبا  تـالماعت  هژیو  هب یطیحم و  یکیتنژ و  لـماوع  ییازفا  مه 

.دنهد یم لکش  ار  ام  تیصخش 
.دننک یم رثأتم  ًاقیمع  ار  ام  یدرف  نیب طباور  راتفر و  تاساسحا ، راکفا ، یتیصخش  یاه  وگلا

راتفر لرتنک  رد  یتالکشم  دوش  یم ببس  دنیآرد ، هدش  فیرحت  دیدش و  تخس ، تروص  هب رکفت  یاه  وگلا نیا  هک  ینامز
هب تیـصخش  لالتخا  زا  نخـس  ناوت  یم اجنیا  دـنوش ، درکراـک  تفا  ثعاـب  یدرف ، نیب تالکـشم  داـجیا  اـب  دـیآ و  دوجو  هب
رد مینک  رکف  هکنیا  نودـب  دـشابن و  میهد ، یم ماجنا  مارگاتـسنیا  رد  هک  ییاـهراک  هب  نامـساوح  رگا  نیارباـنب  دروآ  ناـیم 

لرتـنک رد  اـعطق  میهد ، ماـجنا  ار  یتـمرح  یب  ره  یهاـگآ  نودـب  هدـنخ و  یخوـش و  فرـص  مـینک و  تکرـش  یـشلاچ   ره 
۶ مایپ : یاهتنا  // .میوش راچد  تیصخش  لالتخا  هب  تسا  نکمم  دوب و  دهاوخ  راذگریثات  زین  ام  تیصخش  راتفر و 

دیناوخب : رتشیب 

اه  یتیربلس یارب  یدج  دیدهت 

یقیقح یایند  سیون  همانرب  یزاجم ، یاضف 
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روشک رسارس  یاه  هاگشناد نایوجشناد و  زا  اه  ملیف ریواصت و  رابخا ، نیرتدیدج 
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ای برغ  زا  هدـش  ساـبتقا  یراـگن  هماـنزور  اـت  تسا  یموـب  تـسا ، شلاـبند  یو  یت  یت  سرپ  هـک  یراـگن  هماـنزور  عوـن  نآ   
.رگید یاه  روشک  ریاس 

ینعی درذگ ، یم  شدلوت  زا  هک  تسا  لاس  تسا و ۱۳  دیدج  هناسر  کی  سرپ  نوچ  تسا  راظتنا  رد  مه  ینشور  هدنیآ   
.تسا لاهن  کی  هتفرگ و  اپ  هزات  تسا ، هدیسرن  غولب  هب  زونه 

دیاب ام  نیارباـنب  دـنراد ، ینـالوط  هقباـس  کـی  هک  تسا  رطاـخ  نیا  هب  دنتـسه  یوق  نا  نا  یـس  اـی  یـس  یب  یب  ـالثم  رگا   
مک تسا و  یدیدج  یمسر  هناسر  نوچ  دبایب ، زین  یرتشیب  ییافوکش  دورب  رتالاب  شنس  هچ  ره  هکبش  نیا  میشاب  رظتنم 

.تسا لاس  نس و 

رثوـکلا هکبـش  شخپ  عـطق  ربـخ  هـک  دوـب  شیپ  یتدـم  لـگ ؛ لیعامـسا  ساـبع  وجـشناد : یرازگربـخ  رنه  گـنهرف و  هورگ 
لیلد هــب  تــس  کاــپ هراوهاــم  یور  زا  رحــس  هکبـــش  شخپ  عــطق  نــینچمه  تــس و  لــتوی یا  هراوهاــم تکرـــش  طــسوت 

ناـکما قاـفتا  نیا  اـب  هک  دوـب  هدـش  زاـسربخ  یا  هراوهاـم یاـه  تکرـش نـیا  هـب  امیـسوادص  ناـمزاس  هتـشابنا  یاـه  یهدـب
نوـیلیم اـه  دـص رثوـکلا و  هکبـش  هـب  اـقیرفآ  لامـش  ایــسآ و  برغ  رد  هـقطنم  یبرع  یاـه  روـشک رد  ناـبطاخم  یــسرتسد 

شالت رب  ینبم  یرابخا  اهنت  هن  تدم  نیا  یط  تسا و  هدـش  عطق  هراق  هبـش هقطنم  رد  ییودرا  رحـس  هکبـش  هب  بطاخم 
رب ینبم  یراوگاـن  یاـه  ربخ هکلب  تسا  هدـشن  رـشتنم  اـه  هکبـش نیا  یزرا  نیماـت  لکـشم و  لـح  یارب  یتلود  نـالوؤسم 
هب یزرا  یاـه  یهدـب تشاـبنا  رطاـخ  هب  یو  یت  سرپ  نوچمه  امیـسوادص  یزرم  نورب  یاـه  هکبـش ریاـس  عطق  لاـمتحا 

نیا یلم  هناسر  هب  تلود  یوس  زا  یزرا  هجدوب  نتفاین  صیـصخت  مدـع  اب  هک  دـسریم  شوگ  هب  یا  هراوهام یاـه  تکرش
یربخ مولع  هتخومآ  شناد  ییابطابط و  همالع  هاگشناد  یراگن  همانزور  داتسا  یدسا  سابع.دوب  دهاوخ  لمتحم  قافتا 
هیبشت یلاهن  هب  ار  نآ  تسناد و  ناهج  رسارس  هدیدمتس  مدرم  یادص  ار  یو  یت  سرپ  ، سیراپ هاگشناد  زا  تاطابترا  و  

.دراد فلتخم  یاه  هاگتسد  یراکمه  تدعاسم و  هب  زاین  غولب  هب  ندیسر  یارب  هک  درک 
: دیناوخ یم  همادا  رد  ار  وگو  تفگ   نیا  حورشم 

ناـیب رد  ار  هکبـش  نیا  شقن  تسا  راوتـسا  یناـسر  عـالطا  رب  یو  یت  سرپ  هکبـش  یریگ  لکـش  رتـسب  هکنیا  هـب  هجوـت  اـب 
؟ دینیب یم  هنوگچ  ناهج  مدرم  یارب  یمالسا  یروهمج  زا  قیاقح 

یربــخ مسیلاــیرپما  ربارب  رد  هتــسناوت  هــک  تــسا  ویتاــنرتلآ  یعقاو  یاــنعم  هــب  هکبـــش  کــی  یو  یت  سرپ  نــم  رظن  هــب 
تبـسن رگید  یاه  هناسر  اه و  یرازگربخ  عقاو  رد  هک  یناهج  ار - موس  ناهج  هب  طوبرم  یاـه  تیعقاو  دـنک و  یگداتـسیا 

.دهد ششوپ  باتزاب و  نسحا  وحن  هب  دنراد - یفنم  یهاگن  نآ  هب 
یاه هناسر  هکنیا  مغر  یلع  دـهد  ناشن  دـنک و  سکعنم  ار  موس  ناهج  هب  طوبرم  یاه  تیعقاو  هتـسناوت  یو  یت  سرپ 
ارجام مامت  دنهد ، یم  شـشوپ  ار  یفنم  رابخا  تنوشخ و  گنج و  هب  طوبرم  رابخا  موس ، ناهج  دروم  رد  هراومه  یبرغ 

.تسین هنوگ  نیا 
ششوپ ار  اه  نیا  دوش  یم  دراد و  دوجو  موس  ناهج  هرابرد  مه  تبثم  طاقن  هک  دهد  یم  ناشن  یو  یت  سرپ  عقاو  رد 

.داد
؟ دشاب اراد  ار  اه  یگژیو  نیا  هک  تسا  امش  رظن  دم  یو  یت  سرپ  زا  یصاخ  همانرب 

هب ار  ناریا  هب  طوبرم  یاـه  ییاـبیز  دوش و  یم  شخپ  یو  یت  سرپ  هکبـش  زا  هک  ناریا »  » هماـنرب نیمه  شا  هنومن  هلب 
یتسیرورت روشک  کی  اهنت  هن  ناریا  یبرغ ، یاه  هناسر  رظن  فالخ  رب  هک  دنک  یم  نایب  یفرعم و  دوخ  یناهج  نابطاخم 

.تسا یتسیروت  روشک  کی  هکلب  تسین 
عماـجم رد  ناریا  یاـبیز  تـبثم و  هرهچ  شیاـمن  هـب  دـناوت  یم  دزاـس ، یم  یو  یت  سرپ  هـک  ناریا »  » لـثم ییاـه  هماـنرب 

.دنک کمک  یللملا  نیب  یمومع و 
یم توعد  هک  یناسانـشراک  دراد ، یـشخب  یهاـگآ  رد  هک  یـشقن  تیوـه و  هب  هجوـت  اـب  یو  یت  سرپ  لـثم  یا  هکبـش  رد 
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؟ دنشاب رادروخرب  ییاه  یگژیو  هچ  زا  دیاب  دنوش ،
کی داـعبا  هک  دـنک  یم  توـعد  هک  ار  یدـنمناوت  رایـسب  ناسانـشراک  یو  یت  سرپ  تسا ، یمهم  رایـسب  عوـضوم  نیا  هـلب 

.تسا نیسحت  لباق  رایسب  رایسب  نیا  دننک  یم  یرگنشور  دنفاکش و  یم  ار  ربخ  کی  عوضوم و 
هب طوبرم  لئاسم  هک  دنرادن  ار  تعاجـش  تارج و  لمع ، لالقتـسا  نیا  هک  میدهاش  یبرغ  یاه  هناسر  زا  یرایـسب  رد  ام 
کی ناهج  رسارس  زا  توافتم  عونتم و  ناسانـشراک  بذج  اب  هتـسناوت  هکبـش  نیا  اما  دننک ، نایب  ار  هعماج  روشک و  کی 

.درک هدافتسا  تقیقح  نایب  یارب  یناهج  یاه  تیفرظ  زا  ناوت  یم  هک  دیوگب  دهد و  ناشن  نایناهج  هب  دیدج  یوگلا 
یفصن رفن و  ود  عقاو  رد  اه  نیا  هک  میتسه  دهاش  مینک ، یم  هاگن  ار  هتسباو  یاه  هناسر  ریاس  یس و  یب  یب  ام  یتقو 

نارگلیلحت یو  یت  سرپ  رد  اـم  یلو  دـننز  یم  یا  هـشیلک  یاـه  فرح  دــنا و  یرارکت  مـه  هـشیمه  هـک  دــنراد  سانــشراک 
 . نز درم و  ینعی  فلتخم  سنج  زا  ناسانشراک  یتح  مینیب  یم  یفلتخم 

یو یت  سرپ  یارب  ار  بساـنم  یتـیفرظ  صــصخت ، یناـکم و  تیعقوـم  یتیــسنج ، ظاـحل  زا  سانــشراک  عوـنت  ینعی  نـیا 
زاـین ساـسا  رب  دـنبایرد و  یبوـخ  هـب  ار  ناـهج  راـبخا  تیعقوـم  دــنا  هتــسناوت  یو  یت  سرپ  ناراذگتــسایس  هدرک و  داـجیا 

.دنربب شیپ  ار  ناشیاه  همانرب  هدرک و  یلیلحت  یراذگتسایس  یناهج  نابطاخم 
راک هب  یمالسا  بالقنا  هرهچ  ندرک  شودخم  یارب  ار  دوخ  شالت  مامت  دناعم  یاه  هکبـش  دیتسه  دهاش  هک  هنوگنامه 

.دنا هتسب 
؟ تسا هدرک  لمع  قفوم  اه  مایپ  نیا  ندرک  یثنخ  رد  ردقچ  یو  یت  سرپ  امش  رظن  هب 

.تسا یللملا  نیب  یناهج و  هکبش  کی  یو  یت  سرپ  مدقتعم  نم 
.دننک یم  شخپ  همانرب  یسراف  نابز  هب  هک  یدناعم  یاه  هکبش  هب  میهاکب  ورف  ار  نآ  هاگیاج  دیابن 

یناــهج ناــبطاخم  عـقاو  رد  یو  یت  سرپ  ناــبطاخم  دنتــسین ، ناــنابز  یــسراف  شناــبطاخم  یو  یت  سرپ  هکبــش  الــصا 
.دنمهف یم  ناهج  رسارس  رد  ار  بلاطم  ای  دننک  یم  تبحص  یسیلگنا  نابز  هب  هک  دنتسه 

هک دـشاب  ینابز  یـسراف  یاـه  هکبـش  زا  رتـالاب  رایـسب  هک  مینک  فیرعت  یو  یت  سرپ  یارب  ار  یهاـگیاج  دـیاب  اـم  نیارباـنب 
.دنرادن مه  ینانچنآ  نابطاخم 

.مینک هسیاقم  هنوگ  نیا  دیابن  نیاربانب 
.تسا یو  یت  سرپ  قح  رد  افج  ملظ و  یعون  ندرک  هسیاقم  هنوگنیا 

.یزرم نورب  نابز  یسراف  دناعم  یاه  هناسر  اب  هن  مینک  هسیاقم  یللملا  نیب  یاه  هناسر  اب  ار  یو  یت  سرپ  دیاب  ام 
؟ دشاب هتشاد  یقفوم  شقن  هقطنم  تاقافتا  زا  دیدج  یتیاور  داجیا  رد  هتسناوت  ردقچ  یو  یت  سرپ 

یربـخ یزاـس  ناـیرج  کـی  هریزجلا و ....  لـثم  یا  هقطنم  یاـه  هناـسر  ریاـس  یاـپمه  هتـسناوت  هکبـش  نـیا  نـم  رظن  هـب 
لیدـبت بیقر  مک  هناـسر  کـی  هب  بـیقر ، یب  مییوـگن  رگا  هناـسر  کـی  هـب  اـبقر  ناـیم  رد  دـنک و  داـجیا  ار  راذـگ  ریثاـت  رایـسب 

.دوش
.دراد نتفگ  یارب  یفرح  مه  یا  هناسر  هزوح  رد  ناریا  یمالسا  یروهمج  هک  دنامهفب  ایند  هب  هتسناوت  هکبش  نیا 

هعماـج نیا  دوخ  نورد  رد  هک  دـننک  یم  هرادا  یناـسک  ار  هکبـش  نیا  ینعی  تسا ؛ هتخاـس  دوـخ  یا  هناـسر  یو  یت  سرپ 
یدارفا ینعی  دنا ، یا  هراجا  عقاو  رد  هریزجلا  لثم  اه  هناسر  ریاس  لباقم ، هطقن  رد.دنا  هدرک  لیـصحت  دنا و  هدش  گرزب 

.تسا یموب  هناسر  کی  لصا  رد  یو  یت  سرپ  اما  دننک  ، یم  تسرد  ار  هریزجلا  دنیآ و  یم  یس  یب  یب  زا 
یم تیلاعف  اجنآ  دـنا و  هدـمآ  رگید  یاهاج  زا  ناشنادـنمراک  هک  دنتـسه  یا  هراـجا  هناـسر  عون  کـی  نآ  لاـثما  هریزجلا و 

هکبـش ود  نیا  یزاـس  هماـنرب  تـیفیک  رد  ردـقچ  دراد  هریزجلا  لاـثم  روـط  هـب  یو و  یت  سرپ  هـک  یا  هجدوـب  توافت.دـننک 
لباق الـصا  دریگ  یم  هریزجلا  هک  یا  هجدوب  دـنک و  یم  تفاـیرد  یو  یت  سرپ  هک  یا  هجدوب  تسا ؟ هدرک  داـجیا  تواـفت 

یمیظع تورث  تلود و  اما  دـنک  یم  هزرابم  یربخ  مسیلایرپما  اب  یلاخ  تسد  اب  یو  یت  سرپ  دنتـسین ، مه  اب  هسیاـقم 
.دراد رارق  هجوت  دروم  مه  ار  هلئسم  نیا  دیاب  اذل  تسا ، هریزجلا  لاثما  رس  تشپ 

ای برغ  زا  هدـش  ساـبتقا  یراـگن  هماـنزور  اـت  تسا  یموـب  تـسا ، شلاـبند  یو  یت  یت  سرپ  هـک  یراـگن  هماـنزور  عوـن  نآ 
.رگید یاه  روشک  ریاس 
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.تسا توافتم  رایسب  لکش  هئارا  رد  مه  اوتحم و  دیلوت  رد  مه  یو  یت  سرپ 
دـشر زور  هب  زور  دناوتب  یو  یت  سرپ  هک  دـننک  کمک  دنتـسه  راکردـنا  تسد  هک  یدارفا  تلود و  یتسیاب  امتح  نیا  ربانب 

.دوش کمک  نآ  هب  هکنیا  طرش  هب  متسه  راودیما  هکبش  نیا  هدنیآ  هب  نم  دنک ، ادیپ 
هکبش نیا  هک  دنشاب  نیا  لابند  یبرغ  یاه  روشک  زا  یرایـسب  هدش  ثعاب  هک  تسا  یو  یت  سرپ  ییافوکـش  دشر و  نیا 

رد ـالثم  هـک  دوـش  یم  دودــحم  هـچ  یارب  سپ  تشادــن  رثا  هکبــش  نـیا  رگا  دــنربب ؛ نـیب  زا  دــننک و  روسناــس  اــی  رتـلیف  ار 
یعامتجا یاه  هکبش  رد  ار  شا  یربراک  یاه  باسح  ارچ  ای  دسرن ، رگید  یاهاج  هب  دوشن و  شخپ  شسناکرف  یعطقم 

.تسا راذگ  رثا  هکبش  نیا  سپ  دننک ؟ یم  دودسم 
تیدودحم داجیا  نیا  سپ  دیسرپ  دیاب  درادن ، بطاخم  ای  تسین  راذگرثا  یو  یت  سرپ  دنیوگ  یم  هک  یخرب  هب  خساپ  رد 

؟ تسیچ یارب  اه 
مه هـمه  دنتــسه و  ناریا  یمالــسا  یروـهمج  ماـظن  نوـبیرت  امیــسوادص  یزرم  نورب  یاــه  هکبــش  هـکنیا  هـب  هجوـت  اــب 

مچرپ دنناوت  یم  هک  دنتـسه  یزرم  نورب  یاه  هکبـش  نیا  رـضاح  لاح  ساسح  طیارـش  رد  دننک و  یم  لمع  یحانجارف 
؟ دینیب یم  هنوگچ  ار  تلود  سلجم و  یتیامح  شقن  دنشاب ، ماظن  راد 

یم رکف  مناد ، یمن  یمالـسا  یروهمج  یزرم  نورب  یاه  هناسر  طقف  ار  یمالـسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هناـسر  نم 
رگنـس رد  دـنا و  هدـش  عقاو  مولظم  هک  یللم  همه  یارب  دنتـسه و  هدـید  متـس  للم  یزرم  نورب  یاـه  هناـسر  اـهنیا  منک 

.دننک یم  راک  دنتمواقم ،
.درک هاگن  عوضوم  نیا  زا  رتارف  دیاب  ار  اه  هکبش  نیا 

هب اـم  امیـسوادص  زا  جراـخ  رد  یزرم  نورب  یاـه  هکبــش  هـب  هجدوـب  قـیرزت  نـییعت و  ناراکردـنا  تـسد  هنافــساتم  هـکنیا 
.دراد فسات  یاج  دننک ، تیامح  دیاش  دیاب و  هک  نانچنآ  یزرم  نورب  یاه  هکبش  زا  دنتسین  رضاح  یسایس  لیالد 

یزرم نورب  یاه  هناسر  زا  یونعم  یلام و  رایـسب  رایـسب  یاـه  تیاـمح  اـیند  یاـهروشک  رثکا  رد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
.دننک یم  ناش 

؟ تسیچ یزرم  نورب  یاه  هکبش  هدنیآ  یارب  امش  زادنا  مشچ 
یللملا نـیب  هـصرع  رد  هـک  ینارظنبحاــص  زا  دــناوتب  هـکنیا  طرــش  هـب  دراد  یبوــخ  هدــنیآ  یو  یت  سرپ  هـک  مدــقتعم  نـم 
.دشاب هتشاد  یرت  لاعف  یربخ  یراذگتسایس  دناوتب  ات  دهد  لیکشت  یرکف  قاتا  دنک و  هدافتسا  دنراد ، هدیا  و  هبرجت  

.دوش لیدبت  ایند  مولظم  مدرم  یادص  هب  دشاب و  هتشاد  هنالقتسم  تسایس  نانچمه  دیاب  یو  یت  سرپ 
ینعی درذگ ، یم  شدلوت  زا  هک  تسا  لاس  تسا و ۱۳  دیدج  هناسر  کی  سرپ  نوچ  تسا  راظتنا  رد  مه  ینـشور  هدنیآ 

.تسا لاهن  کی  هتفرگ و  اپ  هزات  تسا ، هدیسرن  غولب  هب  زونه 
.دش دهاوخ  لیدبت  تردقربا  هناسر  کی  هب  دنک ، یم  هک  دنک  ادیپ  موادت  هدنیآ  رد  دناوتب  رگا  نم  رظن  هب 

دیاب اـم  نیارباـنب  دـنراد ، ینـالوط  هقباـس  کـی  هک  تسا  رطاـخ  نیا  هب  دنتـسه  یوق  نا  نا  یـس  اـی  یـس  یب  یب  ـالثم  رگا 
تسا و یدیدج  یمسر  هناسر  نوچ  دبایب ، زین  یرتشیب  ییافوکـش  دورب  رتالاب  شنـس  هچ  ره  هکبـش  نیا  میـشاب  رظتنم 

.تسا لاس  نس و  مک 
رد مه  یرتشیب  نابطاخم  دوش و  لیدـبت  زاـتمم  هناـسر  کـی  هب  دـناوت  یم  تشاد و  دـهاوخ  یبوخ  هدـنیآ  اـمتح  نیارباـنب 

 . دنک ادیپ  ناهج  طاقن  ریاس 
هناـسر زا  تسا و  رت  قیمع  یاـه  لـیلحت  اـب  یراـبخا  رت و  ینیع  رت ، یعقاو  راـبخا  لاـبند  هب  هدـش و  هتـسخ  زورما  یاـیند 

.دنا هدش  هتسخ  دننک ، یم  شخپ  یا  هشیلک  لئاسم  یا و  هشیلک  رابخا  ناشنابحاص  فرط  زا  هک  ییاه 
.تسا اهنآ  یارب  تقیقح  یادص  نیا  یو  یت  سرپ  دنونشب ، ار  تقیقح  نآ  زا  هک  دنتسه  یا  هناسر  لابند  زورما  مدرم 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ناوج  همانزور   

یـس یب یب امیـسوادص ، یا  هناـسر تادـیلوت  نآ  رد  هـک  شهوژپ  نـیا  ساـسا  رب  نیـالنآ : ناوـج  رنه  گـنهرف و  سیورس 
کیدزن ۵۵ امیـسوادص  تسا ، هدـش  نآ  ساسا  رب  یملع  یجنـسرظن  یـسررب و  یا » وا یو  » لانـشنرتنیا و ناریا یـسراف ،

یجنسرظن جیاتن  رگید  زا.تسا  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ییانورک  یاه  شرازگ رابخا و  هنیمز  رد  ار  یمومع  دامتعا  دصرد 
ندوـب نییاـپ  رطاـخ  هـب  دـهد  یم ناـشن  هـک  تساـنورک  نارود  زا  دـعب  یا  هراوهاـم یاـه  هکبــش هـب  ددـجم  هـعجارم  نازیم 

ار روشک  رابخا  دنهد  یم حیجرت  دنا  هدرک مالعا  ناگدنهد  خساپ بلغا  یا ، هراوهام یاه  هناسر تادیلوت  هب  دامتعا  نازیم 
هب نآ  یمدــناپ  اـنورک و  عویــشهناسر  هـب  داـمتعا  نوـمزآ  انورک.دــننک ؛ لاـبند  یا  هراوهاـم یاـه  هکبــش زا  ریغ  یا  هناـسر زا 

.تسا هدش  لیدبت  ناهج  رد  یتسیز  شلاچ  نیرت  مهم
انورک نوماریپ  راـبخا  رـشنزاب  رـشن و  لوـح  یعاـمتجا  یاـه  هکبـش یاوـتحم  اـه و  هناـسر تادـیلوت  زا  یهجوـت  لـباق  شخب 

رد اـه  هناـسر ذوـفن  تردـق  تخانـش  یارب  یرازبا  هـب  یا  هناـسر تادـیلوت  هـب  هعماـج  داـمتعا  هدافتـسا و  نازیم  درذـگ و  یم
.تسا هدش  لدبم  هعماج  نایم 

دوجو اب  دهد  یم ناشن  تسا ، هدـش  ماجنا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  نایوجشناد  یوس  زا  هک  یا  یهاگـشناد شهوژپ 
هدافتـسا نابز  یـسراف یا  هراوهاـم یاـه  هکبـش راـبخا  زا  امیـسوادص  راـنک  رد  یراـمآ  هعماـج  زا  دـصرد  زا ۸۶  شیب  هــکنیا 
نابطاخم نایم  رد  ار  دامتعا  یربخ و  تیعجرم  نازیم  نیرتشیب  ناریا  یمالـسا  یروهمج  یامیـسوادص  رابخا  دـننک ، یم

.دراد
لباقم رد  تسا و  دایز  یلیخ  دایز و  حطس  رد  زین  امیـسوادص  یوس  زا  انورک  نارحب  یا  هناسر شـشوپ  زا  تیاضر  نازیم 

.تسا مک  یلیخ مک و  حطس  رد  مارگلت ، دننام  یعامتجا  یاه  هکبش رد  انورک  رابخا  ششوپ  زا  یدنمتیاضر  نازیم 
.دنا هدرک ناونع  هناسر  باختنا  لماع  نیرت  مهم ار  انورک  اب  طبترم  رابخا  راشتنا  رد  یریگوس » مدع  » نابطاخم

رشتنم انورک  عویش  هرابرد  یرت  عماج یاوتحم  دیاب  یربخ  تیعجرم  ظفح  یارب  امیسوادص  دهد  یم ناشن  هعلاطم  نیا 
ناوت یم دهد ، یم رارق  ریثأت  تحت  میقتـسمریغ  ای  میقتـسم  تروص  هب  ار  هعماج  کی  تیرثکا  یا  هلئـسم هک  ینامز.دنک 

.دنک رییغت  شوختسد و  راچد  ار  هعماج  رب  مکاح  یاه  شرگن اه و  راتفر نآ  زا  یشان  تاریثأت  تشاد  راظتنا 
رارق یــسررب  دروـم  دوـخ  تاـعلاطم  رد  ار  نآ  دـنرب و  یم ماـن  یعاـمتجا  راـتفر  ناوـنع  هـب  طیارــش  نـیا  زا  ناسانــش  هعماـج

.دنهد یم
هدننک نییعت یلماع  هب  دریگ ، یم رارق  رابخا  راشتنا  دـیلوت و  یانبم  هک  یعامتجا  مهم  یاه  دادـخر زین  تاطابترا  هزوح  رد 

، دیدج یاه  یروانف هعـسوت.دوش  یم لیدـبت  نآ  رابخا  تحـص  هب  بطاخم  دامتعا  اه و  هناسر یربخ  تیعجرم  نازیم  رد 
یا هناسر نامزاس  رظن  زا  طقف  هن  هک  ییاه  باـختنا دـهد ؛ یم رارق  بطاـخم  راـیتخا  رد  یددـعتم  یا  هناـسر یاـه  باـختنا

ار عجرم  هناسر  دـننزب و  شنیزگ  هب  تسد  فلتخم ، لـیالد  ساـسا  رب  دزاـس  یم رداـق  ار  دارفا  هناـسر ، لکـش  رظن  زا  هکلب 
، یگدـنهد یهاـگآ یغیلبت ، یربخ ، شقن  دـننام  یفلتخم  یاـه  شقن اـه  هناـسر یارب.دـننک  باـختنا  راـبخا  تفاـیرد  یارب 

.دنا هدش لئاق  ...و  یحیرفت 
اه نآ تینـالقع  هب  ییوس  زا  و  فطاوع ) کـیرحت   ) تفگ نخـس  مدرم  تاـساسحا  اـب  ییوس  زا  ناوت  یم اـه  شقن نیا  رد 

تاـطابترا ناـققحم  هک  دوـش  یم رادروـخرب  یتـیمها  ناـنچ  زا  اـه  هناـسر تیلاـعف  نیارباـنب  لـیلحت ،) هئارا   ) تـشاد هجوـت 
یاـه هفلؤم ییوس  زا  اـت  دنتـسه  ...و  ناـبطاخم  تفاـیرد  لـیلحت  ماـیپ ، یراذـگرثا  اـهنآ ، درکراـک  هعلاـطم  یپ  رد  هراوـمه 

تسا تسا دصرد   دصرد ریز  ۱۰۱۰   ریز اهاه   هراوهام هراوهام ییانورک   ییانورک رابخا   رابخا هبهب   دامتعا   دامتعا

رابخا هب  یمومع  دامتعا  نازیم  هرابرد  یا  هراوهام یاه  هکبش یزاساضف  فالخرب  دهد  یم ناشن  یهاگـشناد  شهوژپ  کی  جیاتن 
هب دامتعا  نازیم  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  بطاخم  دامتعا  نازیم  نیرتشیب  امیسوادص  مه  زونه  اهنآ ، یوس  زا  هدش  رشتنم 

.تسا دصرد  ریز ۱۰  یا  هراوهام یاه  هکبش رابخا 

 

https://www.javanonline.ir/fa/news/1024287/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.javanonline.ir/fa/news/1024287/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


هب دامتعا  یلم  هناسر  هب  دامتعا.دـنیای  تسد  نابطاخم  داـمتعا  یاـه  راـکهار هب  رگید  یوس  زا  دنـسانشب و  ار  ماـیپ  ریثأـت 
یاـه نارحب زا  روـبع  یلــصا  لـماوع  زا  یکی  دـناوت  یم تـسا ، هداد  خر  نارحب  هـک  یطیارــش  رد  هناـسر  هـب  داـمتعاتیمکاح 

.دشاب یماظن  یسایس و  یتسیز ،
الاـب هب  ینونک ، یاـه  نارحب اـه و  اـنگنت زا  هعماـج  روبع  یارب  هک  تسا  یـشقن  مهـس و  هب  رتشیب  هجوت  تسا ، مهم  هچنآ 

.تسا هدش  هدرپس  یا  هناسر یاه  شناوت تاطابترا و  نتفر 
ناسنا یروآ  بات تیاور  تردـق و  نارحب ،» تاـطابترا   » درک و روبع  تاـطابترا »  » زا یدـنم  هرهب نودـب  ناوت  یمن نارحب  زا 

دوخ یـسایس  ماـظن  هب  داـمتعا.تسا  یعمج  تسیز  زا  ییاـهر  هب  هدـنهد  قوـس یاـه  ـالب اـه و  دـیدهت ربارب  رد  یعاـمتجا 
.دشاب هناسر  هب  دامتعا  رب  یلماع  دناوت  یم

.تسا طابنتسا  لباق  ینشور  هب  ناگود  زندیگ و  یارآ  زا  موهفم  نیا 
یصخشریغ یاه  راتخاس هجوتم  هکلب  صاخشا  نیب  هن  هک  تسا  دامتعا  زا  یلکش  دننک ، یم حرطم  هیرظن  ود  نیا  هچنآ 

.تسا
.دنراد یتیمکاح  یاه  داهن هب  مدرم  هک  یدامتعا  ینعی  تسا ، یداهن » دامتعا  ، » دامتعا عون  نیا  زا  ناگود  ریبعت 

.تسا یلم  هناسر  اه  داهن نیا  زا  یکی 
دامتعا شیازفا.دوش  یم زین  تموکح  نآ  هب  هتسباو  هناسر  هب  دامتعا  لماش  تیمکاح ، هب  مدرم  دامتعا  رگید  ترابع  هب 

کی ذوفن  بیرـض  شیازفا  رد  هدـننک  نییعت یلماع  ناونع  هب  هناسر  هب  دامتعا  هلئـسم  ناـیم  نیا  ردـیلخاد  یاـه  راـمآ هب 
.دور یم رامش  هب  شنابطاخم ، رب  رابخا  راشتنا  رد  نآ  یریگوس  هناسر و 

.تسا یریگوس  عون  ود  یاراد  نابز ، یسراف یجراخ  یا  هراوهام یاه  هکبش یلم و  هناسر  رد  انورک  رابخا  ششوپ 
هب بطاخم  دامتعا  نازیم  ناریا ، رد  یتنرتنیا  یاه  نویزیولت یا و  هراوهام یاه  هدـنریگ زا  هدافتـسا  شرتسگ  هب  هجوت  اب 

.دهد یم ناشن  رتشیب  ار  دوخ  یتسیز  یسایس و  یعامتجا ، یاه  نارحب رد  یجراخ  یلخاد و  یاه  هناسر رابخا 
.دشاب هناسر  هب  نآ  دامتعا  نازیم  هدنهد  ناشن دناوت  یم هدش  دیلوت  رابخا  عون  زا  بطاخم  یدنمتیاضر  نازیم  کرد 

یاـه داـهن یوـس  زا  هک  اـنورک  رثا  رب  ناگتـشذگرد  ناـگتفایدوبهب و  ناـیالتبم ، یاـه  راـمآ هـئارا  دـهد  یم ناـشن  اـه  یـسررب
رذـگ اـب  هک  یوحن  هب  تسا ، هدـش  یلخاد  راـبخا  هب  داـمتعا  داـجیا  ثعاـب  دوـش ، یم رـشتنم  یلخاد  یاـه  هناـسر یمـسر و 

هب لاس ۹۸  دنفـسا  رد  دصرد  زا ۶۹  یدامتعا  یب نازیم  هتـشاد و  یلوبق  لباق  دـشر  یمـسر  رامآ  هب  دامتعا  نازیم  نامز ،
اب یا  هراوهام یاه  هکبش یوس  زا  ادتبا  هک  یلخاد  یمسر  یاه  رامآ تقادص.تسا  هدیـسر  تشهبیدرا ۹۹  رد  دصرد   ۴۸

مدرم یوس  زا  دامتعا  لباق  یعجرم  ناونع  هب  نونکا  دوب ، هدـش  هجاوم  یلخاد  داـمتعا  بلـس  روظنم  هب  کیکـشت  داـجیا 
.دنهد یمن رونام  یلخاد  یاه  رامآ هب  یدامتعا  یب یور  رگید  نابز  یسراف یا  هراوهام یاه  هکبش تسا و  هدش  لیدبت 

۲۸۲۸
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۳۸



روشک یمومع  یاه  هناخباتک  داهن  یلصا : عبنم   ۱۱۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

دنوـــــــیپ قـــــــیرط  زا  دـــــــنناوت  یم نادـــــــنم  هقـــــــالع  درک : مـــــــالعا  سراـــــــف  یموـــــــمع  یاـــــــه  هناـــــــخباتک لکریدــــــــم   
.دنشاب یگنهرف  تشن  نیا  نامهم   https://www.skyroom.online/ch/farspl/raheabadi

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب زاریش   زاریش ردرد   یدابآ   یدابآ هار   هار یلم   یلم تسشن   تسشن نیمود   نیمود

یارب شناد  تاعالطا و  یرادـیاپ  عوضوم  اب  یدابآ  هار  همانرب  هژیو  تسـشن  نیمود  تفگ : سراف  یمومع  یاه  هناـخباتک لکریدـم 
.دوش یم رازگرب  یزاجم  تروص  هب  رهم  هبنش ۲۹  هس زور  ییاتسور  تامدخ 

 

https://www.isna.ir/news/99072820338/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%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/99072820338/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


هار  » ناونع اب  یریاشع  قطانم  اهاتـسور و  رد  یناوخباتک  جـیورت  یزاـجم  یاـه  تسـشن هلـسلس  شرازگ ، نیا  ساـسارب   
هب هک  تسا  روشک  یمومع  یاـه  هناـخباتک یاـقترا  یملع  نمجنا  یموـمع و  یاـه  هناـخباتک داـهن  کرتـشم  هماـنرب  یداـبآ ،»

.دزادرپ یم اهاتسور  رد  یناوخباتک  جیورت  یاهراکهار  تیعضو و  یسررب 

یاکـسا قیرط  زا  سراف  ناتـسا  یمومع  یاه  هناـخباتک لـک  هرادا  یناـبزیم  هب  راـبکی  هتفه  ره ۲  هک  اـه  تسـشن نـیا  رد   
نارواد تأــیه  یاــضعا  روـشک ، ناــیبدا  ناگدنــسیون و  یــسانش ، شناد  تاــعالطا و  مـلع  ناداتــسا  دوـش ، یم رازگرب  مور 

نارادـباتک باـتک و  رادتـسود  هراونـشج  رد  هدـیزگرب  یاهاتـسور  ناـیرجم  باـتک ، رادتـسود  یاهاتـسور  ریاـشع و  هراونـشج 
هئارا یـسررب و  ار  اهاتـسور  رد  یناوخباتک  جـیورت  هنیمز  رد  ییارجا  تایبرجت  یـصصخت و  ثحاـبم  یمومع ، یاـه  هناـخباتک

.دننک یم

قطاـنم اهاتـسور و  رد  یناوخباـتک  جـیورت  یملع  یاـه  تسـشن هلــسلس  زا  یکی  ار  یداـبآ  هار  هماـنرب  یرهچوـنم  هللا  حور
داشرا گنهرف و  ترازو  یگنهرف  تاـعلاطم  رتفد  لکریدـم  یردـیح ، میهاربا  تسـشن  نیا  رد  تفگ : تسناد و  یریاـشع 

ییابطابط و همالع  هاگشناد  یـسانش  شناد  تاعالطا و  ملع  هورگ  یملع  تأـیه  وضع  ینمؤم  تمـصع  رتکد  یمالـسا ؛
دنهاوخ همانرب  عوضوم  یاتـسار  رد  یتاکن  هئارا  هب  روشک  ناوجون  کدوک و  تاـیبدا  هدنـسیون  یلیلخ ، هدازومع  نودـیرف 

.تخادرپ
تـسشن نیا  یازگرب  نامز  هکنیا  یروآدای  اب  یرهچونم  سراف ، یاه  هناخباتک یمومع  طباور  زا  لقن  هب  انـسیا  شرازگ  هب 

ناتـسا زا  ناسیوبا »  » بتک رادتـسود  یاتـسور  ود  قفوم  تاـیبرجت  داد : همادا  تسا ، هدـش  نییعت  تعاس ۲۰  یزاجم ،
هتــشاذگ کارتــشا  هـب  اهاتــسور  نـیا  ناــیرجم  نارادــباتک و  روـضح  اــب  ناهفــصا  ناتــسا  زا  هدوـپ »  » یوـضر و ناــسارخ 

.دوش یم
دنوـــــــیپ قـــــــیرط  زا  دـــــــنناوت  یم نادــــــــنم  هقـــــــالع  درک : مـــــــالعا  سراـــــــف  یموـــــــمع  یاـــــــه  هناـــــــخباتک لکریدــــــــم 

.دنشاب یگنهرف  تشن  نیا  نامهم   https://www.skyroom.online/ch/farspl/raheabadi
هار  » ناونع اب  یریاشع  قطانم  اهاتـسور و  رد  یناوخباـتک  جـیورت  یزاـجم  یاـه  تسـشن هلـسلس  شرازگ ، نیا  ساـسارب 
هب هک  تسا  روشک  یمومع  یاه  هناخباتک یاقترا  یملع  نمجنا  یمومع و  یاـه  هناـخباتک داـهن  کرتشم  هماـنرب  یداـبآ ،»

.دزادرپ یم اهاتسور  رد  یناوخباتک  جیورت  یاهراکهار  تیعضو و  یسررب 
یاکـسا قیرط  زا  سراف  ناتـسا  یمومع  یاـه  هناـخباتک لـک  هرادا  یناـبزیم  هب  راـبکی  هتفه  ره ۲  هک  اـه  تسـشن نیا  رد 

نارواد تأـیه  یاـضعا  روـشک ، ناـیبدا  ناگدنـسیون و  یــسانش ، شناد  تاـعالطا و  مـلع  ناداتــسا  دوـش ، یم رازگرب  مور 
نارادباتک باتک و  رادتـسود  هراونـشج  رد  هدـیزگرب  یاهاتـسور  نایرجم  باتک ، رادتـسود  یاهاتـسور  ریاشع و  هراونـشج 

هئارا یسررب و  ار  اهاتـسور  رد  یناوخباتک  جیورت  هنیمز  رد  ییارجا  تایبرجت  یـصصخت و  ثحابم  یمومع ، یاه  هناخباتک
.دننک یم

مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

روشک یمومع  یاه  هناخباتک  داهن  دوش -  یم  رازگرب  زاریش  رد  یدابآ » هار   » یلم تسشن  نیمود   

ناراگنربخ هاگشاب  زاریش -  رد  یدابآ  هار  یلم  تسشن  نیمود  یرازگرب   

نیالنآ سراف  دوش -  یم رازگرب  زاریش  رد  یدابآ  هار  یلم  تسشن  نیمود  سراف |  مایپ   
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برغ رهپس  همانزور  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

عباوـت زا  هـلورما  ناتـسهد  رد  لاـس ۱۳۴۲  هامرویرهـش  یدنبـشقن  بویادیـس   جدننـس ، زا  سراـف  یرازگربـخ  شرازگ  هـب 
.دش دلوتم  جدننس  ناتسرهش 

هنیمز رد  تسا و  لوغـشم  هاگـشناد  رد  سیردت  هب  هک  تساه  لاس یـسراف و  تایبدا  نابز و  یارتکد  هتخومآ  شناد یو 
.دنک یم تیلاعف  یدرک  تایبدا  یسراف و  تایبدا  رد  قیقحت  شهوژپ و 

یتالاقم یو  نینچمه  یو و  تافیلات  رگید  زا  ناهج  تایبدا  یناورـش و  یناقاخ  تآشنم  زا  همان  هدزناپ  حرـش  یاه  باتک
تسد و کی  متسر  یـسانش  هرهچ  » لماش هک  هدناسر  پاچ  هب  یگنهرف  یبدا و  یـشهوژپ ، یملع ، ربتعم  تالجم  رد  ار 

یگتخیمآ «، » یدرک بدا  رد  ییارـس  همان مزر ییارـس و  همانهاش هب  یهاـگن  «، » لاز متـسر  اـب  وا  ییارگمه  یرگ و  هزیتس
ریطاسا ریثات  هچین و  هاگدید  زا  ناسنا  ربا  «، » نابز یسراپ  نارعاش  یرعش  میهافم   اب  یلان  اتسومام  یرعـش  میهافم 

«، یدرک یــسامح  بدا  رد   یــسانش  وـید  «، » ناـسنا یگدــنز  رد  ییارگ  هروطــسا ییارگداـمن و  «، » وا هشیدــنا  رب  ناــنوی 
.تسا رگید  راثآ  نیدنچ  و  یسودرف » همانهاش  تیاور  اب  یدرک  همانهاش  رد  شوایس  ناتساد  تیاور  شجنس  »

گنهرف و تایبدا ، نابز ، یللملا  نیب شیاـمه  نیمراـهچ  هلمج ، زا  یلم  یللملا و  نیب یاـه  شیاـمه رد  رگـشهوژپ  نیا 
یزار هاگـشناد  رد  یـسراف  بدا  ناـبز و  جـیورت  نمجنا  یللملا  نیب ییاـمهدرگ  نـیمهدزاود  ناتـسجرگ ، روـشک  رد  خـیرات 
هداد هئارا  ار  یتالاقم  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد  یـسامح  بدا  یهوژپ  نتم  یملع  شیامه  نیمتـشه  هاـشنامرک و 

.تسا
زا رت  لـبق یلیخ  هک  تسا  یناریا  یناولهپ  یـسامح و  یاـه  تیاور زا  نوگاـنوگ  یا  هعومجم یدرک ، هماـن  مزر اـی  هماـنهاش 

.تسا هتشاد  همادا  مه  یسودرف  زادعب  هدش و  عورش  اهنآ  شیارس  یسودرف 
، دــنا هدــش بوـتکم  اــهنآ  زا  یمک  دادــعت  دراد و  رارق  مدرم  یهافــش  گــنهرف  رد  یدرک  یــسامح  تاــیبدا  رتــشیب  شخب 

.دنتوافتم مه  یدایز  یاه  هبنج زا  دنراد و  یتاکارتشا  اه  هنیمز یضعب  رد  یسودرف  همانهاش  یدرک و  همانهاش 
ار یــسودرف  هماـنهاش  هناـگود  یاـیند  زا  ازجم  ییاـضف  دـنا و  هدـشن یدـنبزرم  صخــشم  تروـص  هـب  ییانــشور  یکیراـت و 
تـسا و ناریا  نیــشن  سرگاز ناـنکاس  یناتــساب  هرود   زا  هدـنامزاب  یــسامح و  یرثا  یدرک  هماـنهاش  دـشخب ، یم مـسجت 

نینچمه دـشاب ، هتـشاد  یـصاخ  هاـگیاج  یناریا  یـسامح  بدا  هنهپ  رد  دـناوت  یم دراد و  ار  یـسامح  رثا  کـی  یاـه  یگژیو
تـشذگرس اـه و  ناتـساد یلـصا  یاهروخـشبآ  اـه و  هیاـم نب زا  یرایـسب  هب  دوش  یم ثعاـب  هک  تسا  یریـسم  یاـشگهار 

.میرادرب ماگ  یلم  یاه  هسامح اه و  هروتسا ناهنپ  یاه  هیال یقیقح  تخانش  هار  رد  میربب و  یپ  یسامح  نانامرهق 
۲۳۳۰/۷۷ مایپ / یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

برغ رهپس  همانزور  دیسانشب -  نآ  قلاخ  و  یدرک » همانهاش   » 

 - تسا یسامح  نانامرهق  تشذگرس  تیاور  یارب  یا  هیام نب یدرک  همانهاش  / دیسانشب نآ  قلاخ  و  یدرک » همانهاش   » 

سراف یرازگربخ 

تیاور تیاور یارب   یارب یایا   هیام هیام نبنب یدرک   یدرک همانهاش   همانهاش // دیسانشب دیسانشب نآنآ   قلاخ   قلاخ وو   یدرک » » یدرک همانهاش   همانهاش »»
تسا تسا یسامح   یسامح نانامرهق   نانامرهق تشذگرس   تشذگرس

هک تسا  یناریا  یناوـلهپ  یـسامح و  یاـه  تـیاور زا  نوگاـنوگ  یا  هعوـمجم یدنبـشقن  بویادیـس  رثا  یدرک  هماـن  مزر اـی  هماـنهاش 
یتاکارتشا اه  هنیمز یضعب  رد  یسودرف  همانهاش  یدرک و  همانهاش  تسا ، هدش  عورش  اهنآ  شیارس  یـسودرف  زا  رت  لبق یلیخ 

.دنتوافتم مه  یدایز  یاه  هبنج زا  دنراد و 

 

https://www.farsnews.ir/news/13990716000190
https://www.farsnews.ir/news/13990716000190
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زوین نیت  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۵   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

رواـشم ناوـنع  هـب  ار  یرفعج  شناد  دوواد  یمکح  رد  یزاسرهــش  هار و  ریزو  یمالــسا  دــمحم  رهم ، راـگنربخ  شرازگ  هـب 
.درک بوصنم  لقن  لمح و  هعسوت  قودنص  یزادنا  هار  لوئسم  هار و  ریزو 

هعـسوت مشـش  همانرب  نوناق  شخب ۱۱  رد  جردـنم  داوـم  زا  یدادـعت  ساـسا  رب  لـقن  لـمح و  هعـسوت  قودنـص  سیــسأت 
.تسا هدش  فیلکت  یزاسرهش  هار و  ترازو  هب  لقن ) لمح و  نکسم و  شخب  )

تـلود و تـئیه  رد  قودنـص  نـیا  همانــساسا  بیوـصت  زا  هتــشذگ  لاـس  هاـم  ریت  یزاسرهــش  هار و  ریزو  یمالــسا  دـمحم 
.دوب هداد  ربخ  قودنص  نیا  یزادنا  هار  یارب  لاس ۹۸  هجدوب  نوناق  زا  ناموت  درایلیم  صاصتخا ۲۰ 

فرــصم رد  ییوـج  هفرــص  یــصوصخ ، شخب  عباـنم  یتـلود ، عباـنم  نوناـق ، ساــسا  رب  قودنــص  نـیا  یاــه  هدروآ لــحم 
.تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  یجراخ  یاه  هیامرس بذج  هلمج  زا  اه  یراذگ  هیامرس  عاونا  ریاس  تخوس و 

تــسا ییاــبطابط  همـالع  هاگـشناد  داــــصتقا  هدکــــشناد  یملع  تأــــیه  وــــضع  هـــک  یرفعج  شناد  رتــــکد  تـــسا  ینتف 
تلود تشادهب  ریزو  یمـشاه  هداز  یـضاق  رتکد  یداصتقا  رواشم  مهن ، تلود  داصتقا  ترازو  هلمج  زا  ییاه  تیلوئـسم

، ماظن تحلـصم  صیخـشت  عمجم  نالک  داصتقا  نویـسیمک  ریبد  متفه ، سلجم  داـصتقا  نویـسیمک  تساـیر  مهدزاـی ،
، یمالـسا یاروش  سلجم  مجنپ  هرود  یداصتقا  نویـسیمک  سیئر  بیان  موس و  هماـنرب  قیفلت  نویـسیمک  یـسیئر  بیاـن 

هدـهع رب  دوخ  ییارجا  قباوس  هماـنراک  رد  ار  راـبتعا  لوـپ و  یراوـش  رد  تیوـضع  داـتفه و  ههد  رد  نکـسم  داـینب  تساـیر 
.تسا هتشاد 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوین نیت  دش -  بوصنم  لقن  لمح و  هعسوت  قودنص  یزادنا  هار  لوئسم   

نیالنآ رگراک  دش -  هار  ریزو  رواشم  یرفعج  شناد   

وردوخ نیشرپ  دش -  هار  ریزو  رواشم  یرفعج  شناد   

زوین کاترف  دش -  بوصنم  هار  ریزو  رواشم   

تراجت لصف  دش -  هار  ریزو  رواشم  یرفعج  شناد  داصتقا  یلیلحت  یربخ  تیاس   

۲۸۲۸
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۸:۵۱

انلیا یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / مولع  ترازو   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

دشدش هار   هار ریزو   ریزو رواشم   رواشم یرفعج   یرفعج شناد   شناد

قودنـص یزادـنا  هار  لوئـسم  یزاسرهـش و  هار و  ریزو  رواـشم  ناونع  هب  ار  یرفعج  شناد  دوواد  یمکح  رد  یزاسرهـش  هار و  ریزو 
.درک بوصنم  لقن  لمح و  هعسوت 

ناریا ناریا یکشزپ   یکشزپ مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد یئابطابط  وو   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یراکمه   یراکمه همان   همان مهافت مهافت داقعنا   داقعنا

یاـه یراـکمه شرتـسگ  یاتـسار  رد  ناریا  یکـشزپ  موـلع  هاگـشناد  یئاـبطابط و  همـالع  هاگـشناد  کرتـشم  یراـکمه  هماـن  مهاـفت
...یاضما هب  یزاجم ، هسلج  یرازگرب  اب  یروانف  یشهوژپ و  یشزومآ ،

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 2  رهم   26۶۹

https://www.mehrnews.com/news/5051474/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5051474/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.msrt.ir/fa/news/57659/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.msrt.ir/fa/news/57659/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


هزوح رد  ناریا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  کرتشم  هژورپ  نیلوا  ماجنا  هب  هراشا  اب  یمیلسرتکد   
قوـقح ریظن  فـلتخم  یاـه  هنیمز رد  ار  تدـم  هاـتوک  یـشزومآ  یاـه  هرود اـت  مـیراد  ار  یگداـمآ  نـیا  تـفگ : یتخانـش  موـلع 

هاگشناد اب  مه  یروانف  یشهوژپ و  یاه  هزوح رد  مینک و  رازگرب  یهوژپ  هدنیآ  یلام و  تیریدم  یکشزپ ، داصتقا  یکشزپ ،
.مینک هئارا  کرتشم  یاه  هژورپ ناریا ،

رد کرتشم  یـشزومآ  ۀرود  یرازگرب  یگنهامه  یزیر و  همانرب یحارط ، هب  ناوت  یم یراکمه  هماـن  مهاـفت نیا  فادـها  زا   
رد یراکمه  طبر ، یذ یاه  هناـخ ترازو تاررقم  نیناوق و  تیاـعر  اـب  ناـمرد  داـصتقا  قوقح و  یکـشزپ ، هفـسلف  یاـه  هتـشر

یاه هزوح بوچراچ  رد  تدمدنلب  ای  تدـم و  هاتوک  یاه  هرود تروصب  یزاجم )  ) یروضحریغ یروضح و  یاه  شزومآ ۀـئارا 
یـشخرچ ای  کرتشم  تروص  هب  یتخانـش  مولع  هسردـم  یـشزومآ  هاگراک  یارجا  رد  یراکمه  زاین ، دروم  نکمم و  یـشزومآ 

یناـسنا و مولع  یکـشزپ ، کرتـشم  یاـه  هزوح  ) DBA،MBA یاـه هرود یرازگرب  رد  تکراــشم  نـیفرط و  قـفاوت  ساــسا  رب 
بوچراـچ رد  هباـشم  دراوـم  ریاـس  یراتــسرپ و  قــالخا  ریظن  یا  هتــشر نـیب ۀرود  تیریدــم ،) شیارگ  اــب   ) MPH (، یعامتجا

.درک هراشا  هاگشناد  یصصخت  یاه  هزوح

، یدربراک یـسانش  ناـبز (، Health Tourism) تمالــس یرگــشدرگ  یــشزومآ  کرتـشم  ۀرود  یرازگرب  یارب  یزیر  هماــنرب  
یزادرپ هیرظن هفـسلف و  یمومع و  یراذـگ  تسایـس یـشخب ، ناوت رد  همیب  یـشخب ، ناوت داـصتقا ، یـشخب ، ناوت رد  قوقح 

، ینیلاـب یــسانش  ناور یاــه  هتــشر رد  یزروراــک  سورد  یارجا  رد  هاگــشناد  ود  یراــکمه  یلیمکت ، تالیــصحت  عـطقم  رد 
ینـس لسن  نیموس  هاگـشناد  یموب  یوگلا  یارجا  یزادنا و  هار یحارط و  هباشم و  یاه  هتـشر ریاس  یراکددـم و  هرواشم و 

.دنهد یم لیکشت  ار  یراکمه  همان  مهافت نیا  فادها  رگید  یدنملاس ) هاگشناد  )

سیئر یمیلس  نیــسحرتکد  یئاـبطابط ، همالع  هاگـشناد  زا  لــقن  هــب  موــلع  ترازو  یموــمع  طــباور  لــک  هرادا  شرازگ  ه 
تمس هب  دنناوت  یم مه  رانک  رد  فلتخم  مولع  تفگ : یراکمه  نیا  زا  یدنـسرخ  زاربا  نمـض  یئابطابط  همالع  هاگشناد 

.دنور شیپ  یلاعت 
دنمزاـین مه  اـم  اذـل  دراد ، دوـجو  کرتـشم  یراـکمه  هعـسوت  یارب  یا  هتـشر  نیب  تواـفتم  یاـه  هـنیمز  درک : حیرـصت  یو 

.میتسه یکشزپ  هزوح  رد  هژیوب  اه  هاگشناد  ریاس  تاعلاطم 
هزوح رد  ناریا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  کرتشم  هژورپ  نیلوا  ماجنا  هب  هراشا  اب  یمیلس  رتکد
قوقح ریظن  فلتخم  یاـه  هنیمز رد  ار  تدـم  هاـتوک  یـشزومآ  یاـه  هرود اـت  میراد  ار  یگداـمآ  نیا  تفگ : یتخانـش  موـلع 

اب مـه  یرواـنف  یــشهوژپ و  یاـه  هزوـح رد  مـینک و  رازگرب  یهوژپ  هدــنیآ  یلاــم و  تیریدــم  یکــشزپ ، داــصتقا  یکــشزپ ،
.مینک هئارا  کرتشم  یاه  هژورپ ناریا ، هاگشناد 

نیب لــماعت  یراــکمه و  ترورــض  هــب  هراــشا  اــب  ناریا  یکـــشزپ  موــلع  هاگـــشناد  سیئر  هداز ، هیاــپهوک رتــکد  هــمادا  رد 
رد میناوـت  یمن  ییاـهنت  هب  اـه  هنیمز زا  یرایـسب  رد  تفگ : تمالـس  هزوـح  رد  مهم  فادـها  هـب  ندیـسر  یارب  اـه  هاگـشناد

دنمزاـین یعاــمتجا  طــباور  رب  ینتبم  روـحم  تمالــس  ثحاــبم  رد  اذــل  مـینک ؛ شقن  یاــفیا  یعاــمتجا  ییوـگ  خــساپ هزوـح 
.میتسه اه  هاگشناد ریاس  اب  لماعت  یراکمه و 

: درک یراودـیما  راـهظا  تسا ، یناـسنا  مولع  هزوح  رد  اـه  هاگـشناد دمآرـس  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 
.دوش هتشادرب  یرثوم  یاه  ماگ  روشک  یالتعا  تهج  رد  ات  مهارف  هاگشناد  ود  ره  یراکمه  رتسب  رتعیرس  هچره 

رد کرتشم  یـشزومآ  ۀرود  یرازگرب  یگنهامه  یزیر و  همانرب یحارط ، هب  ناوت  یم یراـکمه  هماـن  مهاـفت نیا  فادـها  زا 
رد یراکمه  طبر ، یذ یاه  هناخ ترازو تاررقم  نیناوق و  تیاعر  اب  نامرد  داصتقا  قوقح و  یکـشزپ ، هفـسلف  یاـه  هتـشر

بوچراــچ رد  تدــمدنلب  اــی  تدــم و  هاــتوک  یاــه  هرود تروـصب  یزاــجم )  ) یروـضحریغ یروــضح و  یاــه  شزوــمآ ۀــئارا 
کرتشم تروص  هب  یتخانـش  مولع  هسردـم  یـشزومآ  هاگراک  یارجا  رد  یراکمه  زاین ، دروم  نکمم و  یـشزومآ  یاه  هزوح

مولع یکشزپ ، کرتشم  یاه  هزوح  ) DBA،MBA یاه هرود یرازگرب  رد  تکراشم  نیفرط و  قفاوت  ساسا  رب  یشخرچ  ای 
رد هباـشم  دراوـم  ریاـس  یراتـسرپ و  قـالخا  ریظن  یا  هتـشر نـیب ۀرود  تیریدـم ،) شیارگ  اـب   ) MPH (، یعامتجا یناـسنا و 

 



.درک هراشا  هاگشناد  یصصخت  یاه  هزوح بوچراچ 
، یدربراک یـسانش  ناـبز (، Health Tourism) تمالــس یرگــشدرگ  یــشزومآ  کرتـشم  ۀرود  یرازگرب  یارب  یزیر  هماــنرب

یزادرپ هیرظن هفسلف و  یمومع و  یراذگ  تسایس یشخب ، ناوت رد  همیب  یـشخب ، ناوت داصتقا ، یـشخب ، ناوت رد  قوقح 
، ینیلاـب یـسانش  ناور یاـه  هتـشر رد  یزروراـک  سورد  یارجا  رد  هاگــشناد  ود  یراـکمه  یلیمکت ، تالیــصحت  عـطقم  رد 

لـسن نیموـس  هاگــشناد  یموـب  یوـگلا  یارجا  یزادـنا و  هار یحارط و  هباـشم و  یاـه  هتــشر ریاـس  یراکددـم و  هرواـشم و 
.دنهد یم لیکشت  ار  یراکمه  همان  مهافت نیا  فادها  رگید  یدنملاس ) هاگشناد   ) ینس

م.ل ۵۴ س.ل ۴۲ /

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

انلیا ناریا -  یکشزپ  مولع  همالع و  یاه  هاگشناد نیب  یراکمه  همان  مهافت داقعنا   
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انریا   

یورین روتـسد  هب  رهـش و  رد  مرجم  یدادـعت  ندـنادرگ  ملیف ، راـشتنا  هتـشذگ  زور  دـنچ  رد  اـنریا ، هبنـشود  زور  شرازگ  هب 
.تشاد لابند  هب  یرایسب  یاه  باتزاب  نارهت  ، یماظتنا 

هدوب نارهت  هیریـشم  هقطنم  رورـش  ناـنآ  هتفگ  هب  هک  ار  یدرف  یراـج ، هاـمرهم  هبنـش ۱۵  هس زور  نارهت  یماـظتنا  یورین 
.دندنادرگ یمومع  راظنا  رد  نابایخ  رد 

هداـتفا قاـفتا  رارـشا  رگید  یزوـمآ  تربـع  تهج  سراـپ  نارهت  رختـسا  هلحم  رد  ینادرگ  لذارا  ثـحب  زین ، هامرویرهـش  رد 
.دوب

یتح خـیرات و  یط  رد  ینادرگ  شابوا ریظن  یلامعا  دـهد  یم ناشن  خـیرات  فلتخم  یاه  هرود یـسررب  هعلاطم و  ییوس  زا 
.تسا هتشاد  دوجو  زین  بالقنا  زا  شیپ 

یرگ یـشابوا  یاه  هشیر لیالد و  زا  یهاگآ  ریخ ، ای  تسا  یتسرد  راـک  ینادرگ  لذارا  اـی  ینادرگ  راـکفالخ  هکنیا   زا  غراـف 
بساـنم و ییاـهراکهار  ناوـت  یم اـهنآ  یباـی  هشیر ینینچ و  نیا  یاـهراتفر  لـیالد  زا  عـالطا  اـب  هک  ارچ  تسا ؛ مهم  یرما 

.درک ذاختا  اهراتفر  عون  نیا  زا  یریگشیپ  رد  روخرد 
.مینیشنب وگ  تفگ و  هب  هاگشناد  داتسا  رگشهوژپ و  سانش ، هعماج  نیورپ ، راتس  اب  دش  ببس  عوضوم  نیا  تیمها 

: دیناوخیم لیذ  رد  ار  وگ  تفگ و  نیا  حورشم 

یرگ یشابوا  یرهش و  یاه  طیحم 

: درک یدـنب  میـسقت  هتـسد  ود  هب  ار  اهراتفر  عون  نیا  ناوت  یم تفگ : هنایارگ  شابوا  یاهراتفر  صوصخ  رد  نیورپ  راـتس 
دـهد و یم خر  ییاـپورا  یاـهروشک  رد  رتـشیب  دراد و  دومن  لاـبتوف  تاـقباسم  رد  اتدـمع  هک  تسا  یرگ  شاـبوا  عون  کـی 

عورش دنریگ و  یم دوخ  هب  یـضارتعا  تلاح  یا  هدع  لابتوف  تاقباسم  زا  سپ  ای  نیح و  رد  ای  تاقباسم  زا  دعب  الومعم 

یرگ یرگ یشابوا   یشابوا یلصا   یلصا للع   للع تیمورحم   تیمورحم رقف  وو   رقف یعامتجا ، ، یعامتجا یاه   یاه یرباربان یرباربان

نیا دیوگ : یم یرگ  یشابوا  یلـصا  للع  هرابرد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  رایشناد  سانش و  هعماج  نیورپ ،" راتـس  - " انریا - نارهت
لکـش رد  تیمورحم  رقف و  یعامتجا ، یاه  یرباربان ریظن  یفلتخم  لماوع  دنتـسین و  صاخ  تلع  کـی  لولعم  اـهنت  اـهراتفر  عون 

.دنراد رثوم  یشقن  ناناوج  نشخ  یاهراتفر  یریگ 

 

https://www.irna.ir/news/84078442/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84078442/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C


 . دننک یم ییارگ  بیرخت نامه  ای  یتسیلادنو  یاهراتفر  یمومع و  لاوما  نتسکش  هب 
هدـنزاب یاه  میت  نارادـفرط  یوس  زا  صوصخب  ییاهراتفر  نینچ  یهاگ   یلخاد  لابتوف  تاقباسم  رد  مه  اـم  هعماـج  رد 

.دوش یم هدید 
دــننزب  نـشخ  یاـهراتفر  هـب  تـسد  ینآ  یاـه  کرحم  ریثاـت  تـحت  تـسا  نـکمم  نادــفرط  ناـیچاشامت و  ساـسا  نـیا  رب 

طـسوت اتدـمع  یرهـش  تـالحم  اـه و  طـیحم رد  رتـشیب  هک  تسا  یرگ  شاـبوا  تسا  بلطم  نیا  رظندـم  هـک  مود  هتـسد  .
.ده یم خر  ناناوج 

.دنناشک یم نارگید  خر  هب  ار  دوخ  تردق  هدرک و  ییامن  تردق  اه ، نابایخ یمومع و  یاه  طیحم رد  هک  یناناوج 
نایارگ شابوا  یاه  یگژیو

ناـناوج و یوـس  زا  اتدــمع  یرگ  شاـبوا یاـهراتفر  تـفگ : ناـیارگ  شاـبوا  یاـه  یگژیو صوـصخ  رد  سانــش  هعماـج  نـیا 
.دهد یم خر  نادرم 

داد اب  یبآم  ردلق  نیا  الومعم  تسا و  هارمه  یزرو  تنوشخ  یبآم و  ردـلق  ییامن ، تردـق  اب  دوخ  تاذ  رد  هک  ییاهراتفر 
.تسا هارمه  نشخ  یاهرازبا  زا  هدافتسا  و  یشک   هدبرع  دایرف و  و 

.دهد یم ناشن  ار  دوخ  یرهش  مورحم   نیشنریقف و  قطانم  رد  اهراتفر  عون  نیا  اتدمع 
یگژیو ییاسانـش  تهج  دراد  ترورـض  اذـل  تسه  زیچاـن  رایـسب  دارفا  نیا  اـب  طاـبترا  رد  یملع  یاـه  شهوژپ  هنافـساتم 

یاـه شهوژپ.دریگ  تروـص  یرتـشیب  تاـعلاطم  اـهراتفر  عوـن  نـیا  یریگ  لکــش  یاـه  هـنیمز  یــسررب  دارفا و  نـیا  یاـه 
.تسه زیچان  رایسب  دارفا  نیا  اب  طابترا  رد  یملع 

تاـعلاطم اـهراتفر  عوـن  نـیا  یریگ  لکـش  یاـه  هـنیمز  یـسررب  دارفا و  نـیا  یاـه  یگژیو  ییاسانــش  تـهج  دراد  ترورض 
.دریگ تروص  یرتشیب 

بعر داجیا  ات  دـننک  باختنا  دوخ  یارب  یراعتـسم  یاـه  ماـن  باـقلا و  ـالومعم  ناـناوج  نیا  دوزفا  : هاگـشناد  داتـسا  نیا 
.دننک سرت 

 . دوش یم هدید  اهنآ  ندب  یاضعا  رد  ییاه  یبوک لاخ  الومعم 
.دنشاب هتشاد  دوخ  رانک  رد  مه  ییاه ) هچون  ای  ) یتسدریز دارفا  تسا  نکمم  اهنآ  یتح 

.دننک اهر  ار  نآ  تسا  نکمم  یلاسنایم  رد  دننک  یم ذاختا  ار  اهراتفر  عون  نیا  هک  یناناوج 
ای دـشاب ، رتشیب  اـهنآ  هنارگـشاخرپ  یاـهراتفر  هچ  ره  دـنبای  یم  شرورپ  نآ  رد  ناـناوج  نیا  هک  یگنهرف  هدرخ  تنـس  رد 

نیا.دروآ یم  ناغمرا  هب  اهنآ  یارب  هلحم  ناناوج  رگید  نالاسمه و  یوس  زا  یرتشیب  دییات  دنشاب   هتـشاد  نادنز  هقباس 
نیا تسا  نکمم  یگنهرف  تنـس  نیا.دـیازفا  یم  تالحم  ناناوج و  ریاس  نیب  رد  اهنآ  تیفورعم  ترهـش و  هب  تیعـضو 
دعب لـسن  هب  یریگداـی  یاهدـنیارف  قیرط  زا  دـنک و  لیدـبت  تیقفوم  یاـهوگلا  هب  یرهـش  مورحم  تـالحم  رد  ار  ناـناوج 

.دوش لقتنم 
هعماج رد  یرگ  یشابوا  للع 

تلع کـی  لوـلعم  اـهنت  اـهراتفر  عوـن  نیا  تـفگ : هعماـج  حطـس  رد  هناـیارگ  شاـبوا  یاـهراتفر  لـلع  صوـصخ  رد  نـیورپ 
.دریگب لکش  اهراتفر  نیا  ات  دنهد  یم مه  تسد  هب  تسد  یفلتخم  لماوع  دنتسین و  صاخ 

.تسا هعماج  راتخاس  رد  اهنآ  نییاپ  تلزنم  یتسد و  ورف  لولعم   ناناوج  نیا  راتفر  تفگ  ناوت  یم
یم ینینچ  نیا  یاـهراتفر  هب  تسد  یرهـش  تسدورف  تـالحم   رد  نکاـس  ناـناوج  همه  هک  تسین  اـنعم  نـیا  هـب  هـتبلا 

.دننز
شقن اذـل  دـنهد و  یم تسد  زا  ار  دوخ  ییاراـک  هسردـم  هداوناـخ و  لـثم  یعاـمتجا  یاـهداهن  تـالحم ، نیا  رد  نینچمه 

هاـگن کـی  رد.دـنرادن  یعاـمتجا  هناـیاونمه  یاـهراجنه  اهـشزرا و  ساـسا  رب  ناـناوج  زا  یخرب  یریذـپ  هعماـج  رد  ینادـنچ 
تیعـضو هب  نشخ  یاهراتفر  هب  ندز  تسد  اب  دارفا  نیا  تسا و  یعامتجا  یاه  یرباربان لولعم  اـهراتفر  عون  نیا  نـالک 

 



.دنهد یم  ناشن  شنکاو  هعماج  رد  دوخ  یتسدورف 
ار دارفا  هک  دریگب  لکش  تالحم  نیا  لد  رد  یعامتجا  یاهشزرا  اب  داضتم  گنهرف  هدرخ  کی  تسا  نکمم  رگید  یوس  زا 

.دننزب نشخ  یاهراتفر  هب  تسد  ات  دننک  قیوشت 
.تسا یعامتجا  یاه  یرباربان لولعم  اهراتفر  عون  نیا  نالک  هاگن  کی  رد 

یزیچ هک  دنوش  یم گرزب  تینهذ  نیا  اب  اتدمع  دننک ، یم دشر  تسد  ورف  ریقف و  تالحم  رد  هک  اهنآ - همه  هن  - یناناوج
تیعــضو هـب  تـسا  یرگــشابوا  هـب  موـسوم  هـک  نـشخ  یاــهراتفر  هـب  ندز  تـسد  اــب  اذــل  دــنرادن و  نداد  تـسد  زا  یارب 

.دنهد یم  ناشن  شنکاو  هعماج  رد  دوخ  یگیامورف  یتسدورف و 
اونمه هعماج  هب  تبـسن  یگناـگیب  ساـسحا  دـننک و  یم مرن  هجنپ  تسد و  یدـیماان  اـب  ناـناوج  ـالومعم  تـالحم  نیا  رد 

 . دنراد
.دریگ یم  لکش  یرهش  مورحم  تالحم  رد  اهراتفر  هنوگ  نیا  هک  تسین  لیلد  یب 

؟ دیاب راک  هچ 

نیرتمهم تفگ : هعماـج  حطـسرد  هناـیارگ  یـشابوا  یاـهراتفر  لرتنک  یارب  مزـال  یاـهراکهار  صوصخ  رد  رگـشهوژپ  نیا 
.تسا یرهش  مورحم  تسدورف و  قطانم  هب  یگدیسر  هلاسم 

میهاـکب و یعاـمتجا  یرهــش و  یاـه  یربارباــن زا  دــیاب  میوـش  هجاوـم  یا  هـشیر تروـص  هـب  هدــیدپ  نـیا  هـب  میهاوـخب  رگا 
نیا رد  یگنهرف  یراذگتــسایس  یاــه  ثـحب نـینچمه   . میهدــب هـئارا  نیــشن  ریقف  قطاــنم  مدرم  هـب  یرتــشیب  تامدــخ 

.دریگ رارق  هجوت  دروم  یدج  تروص  هب  دیاب  تالحم 
.ددرگ یمرب اهنآ  یدمآراک  سرادم و  اه و  هداوناخ روضح  هب  مود  هلاسم  دوزفا : یو  

دـنرادن و ار  دوخ  یراذـگرثا  ییاراک و  یریذـپ  هعماج  یعامتجا  یاهداهن  الومعم  تالحم  نیا  رد  مدرک  نایب  هک  روطناـمه 
.میتسه هجاوم  تالحم  نیا  رد  یریذپ  هعماج  لالتخا  اب  ام 

درادن یبوخ  دمایپ  هعماج  رد  نایارگ  شابوا  ندنادرگ 

اـه و شاـبوا  ندـنادرگ  تـفگ : رهــش  حطــس  رد  ینادرگ  شاـبوا  زا  لـصاح  یاهدـمایپ  صوـصخ  رد  سانــش  هعماـج  نـیا 
.درادن دارفا  نیا  یارب  یبوخ  دمایپ  هنافساتم  هدیدپ  نیا  هب  تبسن  اه  شنکاو 

رگید دـشاب و  هتـشاد  یهاـتوک  ینآ و  تارثا  ماـع ، ـالم  رد  دارفا  نیا  ترارـش  نداد  شیاـمن  تسا  نکمم  تدـم  هاـتوک  رد 
نیا تفریذـپ  دـیاب  یلو  دــننک   لرتـنک  ار  دوـخ  یاـهراتفر  یدودــح  اـت  دــننک و  سرت  ساـسحا  تازاـجم  زا  نـشخ  ناـناوج 

ار هعماج  هب  اهنآ   ندنادرگزاب  هب  تبسن  یلقادح  یاهدیما  نداد  شیامن  عون  نیا  دنتسه و  هعماج  زا  یـشخب  ناناوج  
 . درب یم نیب  زا 

تیلوسم دارفا  هب  اهنآ  لیدـبت  و  اونمه   هعماج  هب  دارفا  نیا  دـنویپزاب  تیاـهن  رد  یمـسر  یاـه  تازاـجم  هفـسلف  هک  ارچ 
.دشاب یمریذپ 

نادـنچ فدـه  نیا  اـب  تـسه  هارمه  سیلپ   یوـس  زا  هناریگـشیپ   ریخ و  تاـین  اـب  املـسم   هـک  نداد   شیاـمن  عوـن  نـیا 
دـناجنگ و ناوـت  یمن مرج  زا  یریگـشیپ  یملع  لوـصا  زا  کـی  چـیه  رد  یلک  روـط  هب  دروـخرب   عوـن  نیا  تـسین ، ناوـخمه 

.دنوش هدنادرگزاب  هعماج  هخرچ  هب  قیرط  نیا  زا  دارفا  نیا  هک  دوب  راودیما  ناوت  یمن یلیخ 
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هاگیاپ یلصا : عبنم   ۴۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۸   ۰   ۰   / یروانف  تاعالطا و  یربخ  سناژآ   
۲۴ داصتقا یلیلحت  ، یربخ

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

نتـسکش ینویزیولت ، مجاهت  دـیدج  جوم  اب  هلباقم  هار  : » دـنیوگ یم ناققحم  نیا  هدـش ، ماجنا  یاـه  یـسررب ساـسا  رب   
هب تیفرظ  لیـسناتپ و  اـت  تسا  هصرع  نـیا  رد  یمدرم  یـصوصخ و  شخبروـضح  ریـسم  ندوـشگ  نوـیزیولت و  رد  راـصحنا 

.دوش هفاضا  اه  همانرب شخپ  دیلوت و  یارب  امیس  ادص و  دودحم  تیفرظ  هب  یلعف  طیارش  زا  یرتشیب  بتارم 

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

یاتـسار رد  یـساسا  نوناق  لـصا ۴۴  یلک  یاـه  تسایـس یارجا  یلوتم  یاـه  هاگتـسد درکلمع  رب  موادـم  قـیقد 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 

مجاهت دیدج  جوم  اب  هلباقم  هار  : » دنیوگ یم یصوصخ  یاه  هناسر سیسات  ناکما  یـسررب  اب  هعلاطم  کی  نارگـشهوژپ 
ات تسا  هصرع  نیا  رد  یمدرم  یـصوصخ و  شخب  روضح  ریـسم  ندوشگ  نویزیولت و  رد  راـصحنا  نتـسکش  ینویزیولت ،

هفاـضا اـه  هماـنرب شخپ  دـیلوت و  یارب  امیـس  ادـص و  دودـحم  تیفرظ  هب  یلعف  طیارـش  زا  یرتـشیب  بـتارم  هـب  لیـسناتپ 
«. دوش

یـصوصخ شخب  هب  یحطـس  ره  رد  یتیمکاح  شخب  تاسیـسات  فیاظو و  نآ  یط  هک  تسا  یدـنیآرف  یزاس  یـصوصخ
.تسا یداصتقا  طیارش  عاضوا و  دوبهب  راک  نیا  فده  دوش و  یم لقتنم 

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

؟؟ 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 ،

دوــش  .» هفاــضا  اــه  هماـــنرب شخپ  دـــیلوت و  یارب  امیـــس  ادـــص و  دودـــحم  تــیفرظ  هــب  یلعف  طیارـــش  زا  یرتــشیب  بــتارم  هــب 
لقتنم یـصوصخ  شخب  هب  یحطـس  ره  رد  یتیمکاـح  شخب  تاسیـسات  فیاـظو و  نآ  یط  هک  تـسا  یدـنیآرف  یزاـس  یـصوصخ

راـصحنا تیکلاـم و  رد  ناریا  رد  هک  یگرزب  عیانـص  هلمج  زا  .تـسا  یداـصتقا  طیارـش  عاـضوا و  دوـبهب  راـک  نـیا  فدـه  دوـش و  یم
یناـسر و عـالطا فـلتخم  یاـه  هکبــش تفرــشیپ  شرتـسگ و  هـب  هجوـت  اــب  .تـسا    نوـیزیولت  وـیدار و  دراد ، رارق  تیمکاــح  لــماک 

نودــب ار  یــصوصخ  شخب  ناوـتب  هـک  دوـش  هدیــشیدنا  یتادــیهمت  دــیاب  ینوناــق  ظاــحل  هـب  هـک  تـفگ  ناوـت  یم اــیند  رد  یمرگرس 
شخپ دیلوت و  هصرع  دراو  هعماج ، یقالخ  و  یفرع   تانوئـش  یلم و  عفانم  تینما و  ندش  راد  هشدـخ تباب  زا  ینارگن  هنوگ  چـیه

ادـص و رد  نونکا  هک  یعوضوم  دـنوش ؛ رجنم  تباـقر  داـجیا  هب  دـناوت  یم یـصوصخ  یاـه  هکبـش داـجیا  .درک  نوـیزیولت  وـیدار و  رد 
نیارباـنب دوـش ؛ یم باـختنا  یربـهر  یوـس  زا  نآ  سیئر  هـک  تـسا  یتیمکاـح  تاــعوضوم  زا  امیــس  ادــص و  .درادــن    دوـجو  اــمیس 

...نآ ندرک  یصوصخ 
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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  تیاــمح  رد  یــساسا  نوناــق  یدــج  مزع  هـب  هراــشا  اــب  هعلاــطم  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 

: دننک یم

 

 



نیارباـنب تسا ؛ یمالـسا  یاروـش  سلجم  رد  صاـخ  نوناـق  بیوـصت  نیودـت و  دـنمزاین  نوـیزیولت  وـیدار و  رثـکت  قـقحت  - 
؛ دریگب تروص  یصوصخ ، نویزیولت  ویدار و  سیسأت  نوناق  سیون  شیپ هیهت  یارب  یدج  مادقا  ات  تسا  مزال 

 

یاتسار رد  یساسا  نوناق  لصا ۴۴  یلک  یاه  تسایس یارجا  یلوتم  یاه  هاگتـسد درکلمع  رب  موادم  قیقد و  یتراظن  - 
؛ دوش ماجنا  یصوصخ  یرادینش  یرادید و  یاه  هناسر سیسأت  یارب  بسانم  یزاسرتسب 

 

اـشگهار دـناوت  یم دـنا ، هدوـمیپ ار  ریـسم  نیا  ریخا  ههد  ود  یط  هـک  هـیکرت  لـثم  ییاـهروشک  زا  یرادربوـگلا  هـب  هیـصوت  - 
.دشاب

.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 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

۲۴ داصتقا یلیلحت  ، یربخ هاگیاپ  دوش - ؟ یم یصوصخ  نویزیولت  ویدار و  بحاص  مه  ناریا   

انسیا تسا - ؟ ریذپ  ناکما ناریا  رد  ینویزیولت  ییویدار و  یصوصخ  یاه  هکبش سیسات   

لصف تسا - ؟ ریذپ  ناکما ناریا  رد  ینویزیولت  ییویدار و  یصوصخ  یاه  هکبش سیسات  ناریا  یصصخت  تیاس   
داصتقا

نیالنآ  ۵۵ تسا - ؟ ریذپ  ناکما ناریا  رد  ینویزیولت  ییویدار و  یصوصخ  یاه  هکبش سیسات   

یداصتقا نامرآ  تسا - ؟ ریذپ  ناکما ناریا  رد  ینویزیولت  ییویدار و  یصوصخ  یاه  هکبش سیسات   

تعاس ۲۴ ناریا -  رد  ینویزیولت  ییویدار و  یصوصخ  یاه  هکبش سیسات  هرابرد   

تعاس ۲۴ تسا - ؟ ریذپ  ناکما ناریا  رد  ینویزیولت  ییویدار و  یصوصخ  یاه  هکبش سیسات   

لصف تسا - ؟ ریذپ  ناکما ناریا  رد  ینویزیولت  ییویدار و  یصوصخ  یاه  هکبش سیسات  داصتقا  یلیلحت  یربخ  تیاس   
تراجت

۲۷۲۷
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۰:۳۵

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / گم  هبنش   

دنا دنا هدروخ هدروخ تسکش   تسکش ناریا   ناریا ردرد   اهاه   هدنهدباتش هدنهدباتش یهدباتش  وو   یهدباتش

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 2  رهم   26۷۶
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یاــه پاتراتــسااوونیف لماعریدــم  راــشفا ، نـیرآ  اــب  وگتفگدــنا  هدروــخ تسکــش  ناریا  رد  اــه  هدنهدباتــش یهدباتــش و   
کـت ۰ نـیف اوـنیف  راـشفا  نـیرآ  رهم ۹۹  رد ۲۷  هدـش  رــشتنم  یریگ  هجاوـخ هرهاـط  طـسوت  اه  هرهچریبدرـس باـختنایناریا 

تـسا دقتعم  هلمج ، نیا  نایب  نمـض  اوونیف  لماعریدم  .ممان » یم راد  هدنیآ متـسیسوکا  ار  کت  نیف نم  یراذگ « کارتشا
دننیـشنب و ای  دـننک  شدوبان  دـیاب  اـی  ریگ  میمـصت یاـه  ناـمزاس اـهداهن و  هدـش و  داـجیا  مدرم  لاـح  هاـفر  یارب  کـت  نیف هک 

.دننک اشامت  ار  شدشر 

ام اما.دنتـسین  رادـفرطرپ  یلیخ  مه  زوـنه  دنتـسه و  مدرم  یگدـنز  هب  دورو  لاـح  رد  مک  مک  VR و  AR مه نـالا  نیمه   
یکدـنا یاـه  هنوـمن مه  ناـهج  حطـس  رد  هدادـن و  شماـجنا  سک  چـیه  ناریا  رد  هک  میا  هدرک یراـک  هـک  مـیدرک  یم راـختفا 

.دراد

هتـشر رد  دـشرا  عـطقم  رد  نارهت  هاگــشناد  رد  هدـناوخ و  یتـلود  تیریدـم  یــسانشراک  عـطقم  رد  روـن  ماـیپ  هاگــشناد  رد   
.تسا هدرک  لیصحت   MBA

یاــه پاتراتــسااوونیف لماعریدــم  راــشفا ، نــیرآ  اــب  وگتفگدــنا  هدروــخ تسکــش  ناریا  رد  اــه  هدنهدباتــش یهدــباتش و 
کـت ۰ نیف اوـنیف  راـشفا  نـیرآ  رهم ۹۹  رد ۲۷  هدـش  رـشتنم  یریگ  هجاوخ هرهاـط  طـسوت  اه  هرهچریبدرـس باختنایناریا 

دقتعم هـلمج ، نـیا  ناـیب  نمـض  اووـنیف  لماعریدـم  .مماـن » یم راد  هدـنیآ متــسیسوکا  ار  کـت  نـیف نـم  یراذـگ « کارتشا
ای دــننک  شدوباـن  دــیاب  اـی  ریگ  میمــصت یاـه  ناـمزاس اـهداهن و  هدــش و  داـجیا  مدرم  لاـح  هاـفر  یارب  کـت  نـیف هـک  تـسا 

.دننک اشامت  ار  شدشر  دننیشنب و 
دیوگ یم اوونیف  لماعریدـم  راشفا ، نیرآ.دوش  یمن فقوتم  تیاـهن  رد  دـننکب ، شدـشر  شهاـک  یارب  یراـک  ره  نیارباـنب 
ماظن یاه  تیساسح هدیچیپ و  یروتالوگر  رگا  اما  تسا  شیپ  لاس  کت ۲ نیف زا  رتهب  رایسب  شلاح  زورما ، کت  نیف هک 

شراـکوزاس اووـنیف و  دروـم  رد  نـینچمه  یو.دوـب  هدرک  یرتـشیب  رایــسب  دــشر  نونکاـت  هزوـح  نـیا  دوـبن ، ناریا  رد  یلاــم 
.تسا هدرک  تبحص 

.دشاب کناب  یارب  یبایرازاب  رازبا  هک  هتفرگن  لکش  اوونیف  هکنیا  هلمج  زا 
هب ار  اـه  پاتراتـسا طاـبترا  هک  تسا  زاـب  یروآوـن  یاـهداهن  زا  یکی  اووـنیف  نم  رظن  هب  میراد و  داـقتعا  زاـب  یروآوـن  هـب  اـم 

درایلیم ات ۱۶  هدش و  عورش  ناموت  نویلیم  زا ۵۰  ناش  یاه یراذگ هیامرس نازیم.دنک  یم مهارف  یکناب  یلام و  متسیس 
.تسا هدیسر  ناموت 

یور ناموت  دراـیلیم  زا ۲۰  شیب  نونکات  هک  دـنک  یم هراشا  مه  اـه  پاتراتـسا یور  اوونیف  یراذـگ  هیامرـس نازیم  دروم  رد 
یتقو اوونیف  تمس  زا  یراذگ  هیامرس نازیم  نیا  ندوب  کدنا  دروم  رد  راشفا.میا  هدرک یراذگ  هیامرس نام  یاه پاتراتـسا

هک ییاه  یراذگ هیامرـس لک  هدش و  فیعـضت  یلک  روط  هب  یراذـگ  هیامرـس تیعـضو  دـیوگ : یم دراد ، یکناب  هناوتـشپ  هک 
هنیزه هزادـنا  هب  یـسپت و … پنـسا ، الاک ، یجید زا  معا  هدـش ، ماجنا  ناریا  یپاتراتـسا  متـسیسوکا  رد  ریخا  لاس  یط ۵ 

زا رگید  یکی  ناریا  رد  هدــنهد  باتــش یزادــنا  هار یهد و  باتــش هلئــسم.تسین  مـه  هـقبط  ناـمتخاس ۵۰  کـی  تخاـس 
ثحب دوش ، یم ارجا  ناریا  رد  هک  هچنآ  هب  هجوت  اب  تسا  دقتعم  وا  هک  هدوب  راشفا  نیرآ  اب  هبنش »  » تبحـص یاهروحم 

یلو نشیروکد  یو ماـن  هب  دـیتشاد  هدوزفا  تیعقاو  هزوح  رد  یپاتراتـسا.تسا  هدروخ  تسکـش ثحب  کـی  هدـنهد  باـتش
تـسکش هبرجت  کی  ار  هبرجت  نیا  ناتدوخ  الـصا  دروخ ؟ تسکـش  پاتراتـسا  نیا  ارچ  دـهدب ؛ همادا  شراـک  هب  تسناوتن 

نیا بجوـم  یگبرجت  یب یعوـن  نم  دوـخ  یارب  اـما  تسا ، تسکـش  هبرجت  کـی  هبرجت  نـیا  کـیروئت  لکـش  هـب  ؟ دـیناد یم

هافر یارب  کت  نیف هک  تسا  دقتعم  هلمج ، نیا  نایب  نمـض  اوونیف  لماعریدم  .ممان » یم راد  هدـنیآ متـسیسوکا  ار  کت  نیف نم  »
.تسا هدش  داجیا  مدرم  لاح 

 



.دش هلئسم 
ار نشیروکد  یو یاه  تیلاعف ندـش  فقوتم یلـصا  لـماع  منک ، یم هاـگن  ناـمز  نآ  هب  زورما  براـجت  اـب  هک  نـالا  لقادـح 

.دوب کت  یاه رایسب  سنیزیب ، نآ  نوچ  ؟ دیهدب همادا  دیتسناوتن  ارچ.مناد  یم هبرجت  نتشادن 
.دوب دیدج  یلیخ  مه  ناهج  حطس  رد  تشادن و  هقباس  ناریا  رد 

بذـج یارب  هک  یدـنیارف  هک  مناد  یم نـالا  مـینک و  بذـج  هیامرـس  میتـسناوتن  اـما  میتـشاد ، زاـین  یداـیز  هیامرـس  هـب  اـم 
جنپ ای  راهچ  دودـح  ؟ دوب هچ  نات  پاتراتـسا یارب  هیامرـس  بذـج  مدـع  لیلد.دوب  هابتـشا  میدوب ، هتفرگ  شیپ  رد  هیاـمرس 
دراوم اـه و  هزوـح رد  یراذـگ  هیامرـس یاـه  تصرف ناـمز  نآ  رد  اـما  میتـشاد ، زاـین  هیامرـس  دراـیلیم  هـب ۳ اـم  شیپ ، لاـس 

.تشاد دوجو  رگید  ددعتم 
میـسقت ار  ناش  کسیر هدرک و  یراذگ  هیامرـس پاتراتـسا  نیدـنچ  رد  ناموت  درایلیم  اب ۳ ـالثم  دنتـسناوت  یم هکنیا  نمض 
.دوبن شراتساوخ  تشادن و  ار  نآ  ششک  نامز  نآ  رد  رازاب  دوب و  روحم  یژولونکت رایسب  ام  پاتراتسا  نینچمه.دننک 

ام اما.دنتـسین  رادـفرطرپ  یلیخ  مه  زوـنه  دنتـسه و  مدرم  یگدـنز  هب  دورو  لاـح  رد  مک  مـک  VR و  AR مه نـالا  نیمه 
یکدـنا یاه  هنومن مه  ناهج  حطـس  رد  هدادـن و  شماـجنا  سک  چـیه  ناریا  رد  هک  میا  هدرک یراـک  هک  میدرک  یم راـختفا 

.دراد
.یروایبرد لوپ  یا  هتخاس هچنآ  زا  یناوتب  دیاب  دیوگ  یم رازاب  نوناق  اما 

.میتفر رانک  رازاب  زا  هیامرس ، بذج  مدع  اب  نیاربانب  دوبن و  باذج  ناراذگ  هیامرس یارب  عوضوم  نآ 
.دیدمآ یتیریدم  یاهراک  تمس  هب  تفر ، رانک  رازاب  زا  هک  نات  پاتراتسا

، پاتراتسا نآ  اب  یزاوم  متشاذگن و  رانک  ار  نتشاد  پاتراتسا نم  عقاو  رد  ؟ دیدرکن یراد  پاتراتـسا حالطـصا  هب  رگید  ارچ 
روـضح نآ  هریدـم  تاـیه  رد  مـیراد و  ناـکامک  ار  ناـم  یـسیون هماـنرب تکرـش  مـیدرک و  یزادـنا  هار مـه  یرگید  پاتراتــسا 
.دنک یم راک  کینورتکلا  تراجت  هزوح  رد  هک  میدرک  یزادنا  هار ار  فآ  َید ناو پاتراتسا  نشیروکد ، یو زا  دعب  یلو.مراد 

.تس اوونیف یور  نالا  مزکرمت  نیرتشیب  اما  مراد ، روضح  هریدم  تایه  رد  مه  اجنآ  رد  نم 
؟ دیدش اوونیف  دراو  ینامز  هچ  زا.دنتـسه  مه  ریذـپ  سایقم هک  میراد  یدایز  یت  یآ تالوصحم  مه  نامدوخ  تکرـش  رد 

.مدش اوونیف  دراو  همانرب  ریدم  ناونع  هب شیپ  لاس  ۳
.دوب عیدب  یلع  دیس هدهع  رب  اوونیف  تیریدم  نامز  نآ 

یاـقآ هکنیا  زا  دـعب  اوونیف و  رد  هماـنرب  ریدـم  ناونع  هب یراـکمه  لاـس  کـی  زا  دـعب  مدوب و  راـکمه  ناـشیا  اـب  اـنرآ  رد  نم 
نیا رد  هـک  تـسا  لاـس  مـین  ود و  زا  شیب  نـالا  مـتفرگ و  هدـهع  رب  ار  اووـنیف  تیریدـم  دــنتفر ، یرگید  تکرــش  هـب  عیدــب 

.تسا هدنهد  باتش کی  دنسانش ، یم نآ  اب  ار  اوونیف  نوریب  زا  هچنآ.مراد  روضح  تمس 
داـهن کـی  رـضاح  لاـح  رد  اووـنیف  ؟ دـنک یم هچ  رـضاح  لاـح  رد  اووـنیف  هـک  دـنناوخب  امـش  ناـبز  زا  ناگدـنناوخ  مهاوـخ  یم

هدنهد باتش ؟ تسین هدنهد  باتش رگید  ینعی.دنک  یم راک  یس  یو یس و  یو یس ناونع  هب ینعی  تسا ؛ یراذگ  هیامرس
.تسا هدوب  اوونیف  ریسم  زا  یشخب 

کتاوآ هـک  یناـمز  ینعی  درک ؛ عورــش  ار  شراـک  یکارتـشا ، راـک  یاـضف  کــی  ناوـنع  هـب اووـنیف  شیپ ، لاــس  اــی ۷ دودـح ۶ 
نآ رد  درک و  راـک  هب  زاـغآ  یکارتـشا  راـک  یاـضف  کـی  ناونع  هب اووـنیف  درک ، عورـش  ار  شراـک  هدـنهد  باتـش کـی  ناوـنع  هب

داـجیا دــصق  دــش ، اووـنیف  دراو  دــیدج  مـیت  هـکنیا  زا  دعب.دنتــشاد  هدــهع  رب  ار  شتیریدــم  هداز  مناـغ رــصان  یاــقآ  ناــمز 
.دنتشاد ار  شدشر  یاه  هنیمز

راک یاضف  لاـس  هـبرجت ۳ زا  دـعب  ینعی  مدـش ؛ هدـنهد  باتــش شخب  یزادـنا  هار لوئــسم  مدــش ، اـجنیا  دراو  نـم  یتـقو 
زکرم رـصعیلو و  هارراـهچ  رد  اـم  یکارتشا  راـک  یاـضف  ناـمز  نآ  رد.درک  یزادـنا  هار ار  دوخ  یهد  باتـش یاـضف  یکارتـشا ،

.تشاد رارق  ریبکریما  دشر  یروآون و 
هب هک  میدرک  یزادـنا  هار ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  دـشر  زکرم  رد  ار  دوخ  هدـنهد  باتـش لاس ۹۶ ، رخاوا  دـعب و  لاـس  ۳

.داد یم ماجنا  ار  یهد  باتش راک  یصصخت  تروص 
یراذگ هیامرـس یور  ار  نامزکرمت  میدرک و  یزادنا  هار ار  نام  یراذـگ هیامرـس نامتراپد  هتـشذگ  لاس  زا  لاس و  کی  زا  دـعب 

 



شزرا هریجنز  دوـش ، یم دراو  یروآوـن  زکارم  هـب  پاتراتـسا  هـک  یا  هـطقن زا  مـیدرک  یعــس  اـم.میداد  رارق  اـه  پاتراتــسا رب 
.مینک داجیا  اه  پاتراتسا یارب  ار  یلماک 

، دراد ازجم  هدـنهد  باتـش دراد ، ازجم  تروص  هب  ار  دوخ  یکارتـشا  راـک  یاـضف  هک  تسا  یزکرم  اـهنت  اـبیرقت  اووـنیف  نـالا 
نیا زا  یکی  دهــشم  رهــش.میا  هدــش مـه  اـه  ناتــسرهش دراو  هتــشذگ  لاــس  زا  دراد و  ار  دوـخ  یراذــگ  هیامرــس ناــمتراپد 

.تساهرهش
.میا هتفر جدننس  رهش  هب  نینچمه 

اما هدرک  روـبع  هدـنهد  باتـش یکارتـشا و  راـک  یاـضف  زا  هک  تسا  تروـص  نیا  هب  هدرک  یط  اووـنیف  هک  یریـسم  عـقاو  رد 
تیرپوک ای  یس  یو یس یور  شا  یلصا زکرمت  رـضاح  لاح  رد  اما.دهد  یم هئارا  اه  پاتراتـسا هب  ار  تامدخ  نآ  نانچمه 

.تسا ندوب  لاتیپکرچنو 
هنیزه یتکرـش  یراذـگ  هیامرـس رد  ار  شا  هجدوـب نیرتـشیب  هتـشاذگن و  راـنک  مـه  ار  شا  یرگ یــس یو هاـگن  هـکنیا  نـمض 

امومعکت نیف اونیف  راشفا  نیرآ.میا  هتـشاذگ رانک  ریذـپرطخ  یراذـگ  هیامرـس یارب  اصخـشم  مه  ار  یا  هجدوب اـما  دـنک  یم
.تسا کت  نیف هزوح  رد  امش  یاه  تیلاعف

.تسادرف طابترا  کینورتکلا  تراجت  تکرش  هعومجمریز  یاه  تکرش زا  یکی  اوونیف  هک  لیلد  نیا  هب  دیاش 
کت نـیف هزوـح  یــصصخت  راذـگ  هیامرــس کـی  مـک  مـک ینعی  تـسا ؟ نـیمه  کـت  نـیف هزوـح  یور  امــش  زکرمت  مـهم  لـیلد 

؛ دـشاب هناراذـگ  هیامرـس هاـگن  ناـم ، هاـگن هک  مینک  یم یعـس  هشیمه  اـم  ؟ دـیزادرپ یمن رگید  یاـه  هزوح هب  دوب و  دـیهاوخ 
.مینکب داجیا  اوونیف  یارب  یدنمشزرا  تسرد و  یوفتروپ  میناوتب  هک  میشالت  رد  ینعی 

نیتـسخن زا  یپاتراتــسا و  متــسیسوکا  یاـه  یمیدـق زا  یکی  اووـنیف.دوب  دـهاوخ  کـت  نـیف یور  اـم  زکرمت  هدـمع  دــنچره 
رد یتنـس  تاحالطـصا  قبط  میهاوخب  رگا  هدوب ؟ هچ  شا  یجورخ اه  لاس نیا  یط  تسا ؛ هزوح  نیا  یاه  هدـنهد باتش

تـسکش شپاتراتـسا  دـنچ  هتـشاد ؟ قفوم  پاتراتـسا  ردـقچ  هک  منک  حرطم  مناوـت  یم ار  لاوـس  نیا  مییوـگب ، هزوـح  نیا 
میهاوـخ هـئارا  هبنـش »  » ناگدـنناوخ هـب  یـصخشم  یاـه  هداد دـینکب ، تبحــص  رگا  ماـقرا  راـمآ و  ناـبز  اـب  تـسا ؟ هدروـخ 

شخب دنا ؛ هدش جراخ  هدرک و  ادیپ  روضح  اوونیف  فلتخم  زکارم  رد  پاتراتسا  زا ۷۵  شیب  عومجم  رد  نونکات  ادتبا.درک 
.دنا هتشاد روضح  هعومجم  یکارتشا  راک  یاضف  رد  اه  پاتراتسا نیا  زا  یا  هدمع

.منک هراشا  سوناف و … ُوین ، یسپت ، اجنیباج ، اوماک ، اتمهاب ، گنیپ ، یپ هب  مناوت  یم هلمج  زا 
زا شیب  روضح  هطـساو  هب  ابیرقت.دنتـسه  یهجوت  لباق  گرزب و  یاـهراکو  بسک اـه و  میت رـضاح  لاـح  رد  اـهنآ  زا  یلیخ 

.دنا هدرک هدافتسا  ام  تامدخ  تاناکما و  زا  رفن  زا ۴۵۰  شیب  اوونیف ، رد  میت   ۷۵
.دنا هداد لیکشت  اه  مناخ ار  یقبام  نایاقآ و  ار  دارفا  نیا  زا  دصرد  نینچمه ۷۰

میت زا ۷۵  شیب.دوش  یم هفاضا  نآ  هب  میت  دودح ۱۵  دوش و  یم دمآزور  ددع  نیا  راب ، کی  هام  ره ۳ زین  رضاح  لاح  رد 
یراذـگ هیامرـس نیا  ددـع  دـیا و  هدرک یراذـگ  هیامرـس میت  دـنچ  یور  دـنا ؛ هدرک تیلاـعف  اوونیف  فـلتخم  زکارم  رد  نونکاـت 

.میا هدرک یراذگ  هیامرس یپاتراتسا  میت  یور ۱۰  نالا  ات  ؟ تسا هدوب  ردقچ 
.دنا هدروخ تسکش  میت  ات ۴ نایم ۳  نیا  زا 

.تسا هدوب  ناموت  درایلیم  نونکات ۲۰  ام  یراذگ  هیامرس عومجم 
دعب دوب ، ناموت  نویلیم  ام ۵۰  یراذگ  هیامرس نیتسخن.درذگ  یم لاس  دودح ۲ مه  ام  یاه  یراذگ هیامرس زاغآ  نامز  زا 

مه یناـموت  نوـیلیم  یراذـگ ۵۰۰  هیامرـس دوب ، ام  یدـعب  یراذـگ  هیامرـس ناـموت  نویلیم   ۲۰۰ دـش ، ناـموت  نوـیلیم   ۱۰۰
کیدزن ۱۶ مه  ام  یراذـگ  هیامرـس نیرت  گرزب ناموت و  دراـیلیم  نآ ۳ زا  دـعب  ناموت ، درایلیم  مین  کـی و  دـعب  میا ، هتـشاد

.تسا هدوب  ناموت  درایلیم 
ار قــفوم  پاتراتــسا  دــنچ  نونکاــت.میراد  شیپ  رد  یگرزب  یراذــگ  هیامرــس مـه  هدــنیآ  هـتفه  ود  یکی  یط  هـکنیا  نـمض 

لـسناریا اب  یگزات  هب ار  ناشراک  هک  زیاوداولی  تشگداب ، دـنک ، یم راـک  سناـنیاف  هزوح  رد  هک  رادـنو  ؟ دـیربب ماـن  دـیناوت  یم
.دنا هدوب ام  بوخ  یاه  پاتراتسا وزج  دنک و … یم تیلاعف  یرگشدرگ  هزوح  رد  هک  تراک  هم دنا ، هدرک زاغآ 

نونکات ار  یبوخ  رایسب  دشر  میا و  هدرک یراذگ  هیامرـس اهنآ  یور  ام  هک  دنتـسه  ییاه  پاتراتـسا وزج  مه  تکنیپ  ودنل و 

 



.دنا هدرک هبرجت 
یلیخ دادعا  ؟ دیتسه یضار  هداتفا  قافتا  هک  ییاهدشر  نازیم  دیا و  هداد ماجنا  هک  ییاه  یراذگ هیامرـس نیا  زا  ناتدوخ 

.متسین یضار  نم  دوخ  اتقیقح  اما  تسا ، مزال  مه  یدایز  یاه  طرش هتبلا  هک  دشاب  رت  باذج دناوت  یم تسناوت و  یم
هب یهد  باتـش زا  امـش.دز  مقر  ار  یرتـشیب  دـشر  ناوت  یم تساـهنیا و  زا  رتـشیب  رایـسب  تصرف  تیعقوـم و  منک  یم رکف 

.دیا هداد ریسم  رییغت  دیا و  هدرک چییوس  یعون  هب  یراذگ  هیامرس
یلعف لیامش  لکش و  هب  یهد  باتش ثحب  ناسانشراک ، زا  یرایسب  هک  هلئـسم  نیا  هب  ددرگ  یمرب ریـسم  رییغت  نیا  ایآ 
ناریا رد  هک  هچنآ  هب  هجوت  اب  هدنهد  باتش یزادنا  هار یهد و  باتش هلئسم  ؟ دنناد یم هدروخ  تسکش یثحب  ار  ناریا  رد 

میدرک و دورو  یراذـگ  هیامرـس هزوـح  هب  اـم  هکنیا  لـیلد  تسا و  هدروـخ  تسکـش  هک  مراد  لوـبق  مه  نـم  دوـش ، یم ارجا 
.دوب نیمه  میدرک ، لابند  اقیمع  ار  شخب  نیا 

یعقاو و موـهفم  اــنعم و  هدــنیآ ، یاــه  لاــس یط  ناریا  رد  یهد  باتــش هـک  دوـب  نـیمه  مـه  نـم  دوــخ  تـشادرب  نوــچ 
یاـه لدـم هکنیا  یکی  دوـب ؛ دـهاوخن  قـفوم  هک  منیب  یم هـیواز  هـس  زا  نـم  ار  هدـنهد  باتـش.تشاد دـهاوخن  یراذـگریثات 

.تساه یجراخ لدم  یپک  ناریا ، رد  هدشارجا 
دیاب اما.دـنراد  سناش  مه  زونه  دوب و  دـهاوخن  رفـص  اه  هدـنهد باتـش تیقفوم  لامتحا  مینک ، ضوع  ار  اـهدرکیور  رگا 

نامدوخ رازاب  اب  زین  ار  اجنآ  رازاب  مینک ، یم یرادرب  یپک اکیرمآ  رازاـب  زا  ار  یهد  باتـش لدـم  کـی  رگا  ـالثم  هک  مینک  هجوت 
.میجنسب

یربارب اـبیرقت  اـکیرمآ  رازاـب  یاـه  هدــنهد باتــش دادــعت  اـب  مـیراد ، ناریا  رازاـب  رد  هـک  ییاــه  هدــنهد باتــش دادــعت  نــالا 
دوجو اکیرمآ  یاـه  هاگـشناد رد  هچنآ  دـننام  هب  مه  ناریا  رد  اـیآ  هک  دراد  دوجو  یـساسا  لاوس  نیا  اـجنیا  رد  اما.دـنک  یم
میراد یلوصا  یهاگشناد  یاه  هدنهد باتش ام  ایآ  میهد ؟ یم شزومآ  نایوجـشناد  هب  ار  ینیرفآراک  ثحابم  ینعی  دراد 
ناناوج میراد و  ینیرفآراک  هب  دنم  هقالع یاه  ناوج ردقنآ  الصا  دنهدب ؟ شزومآ  لیـصحت  نامز  یط  نایوجـشناد  هب  هک 

میراد راذگ  هیامرس ردقنآ  ایآ  دنیآ ؟ یم ندرک  کسیر ینیرفآراک و  تمس  هب  ناریا ، داصتقا  یلعف  ریذپ  کسیر طیارـش  رد 
مجح تسا ؛ زیچ  ود  اه  هدـنهد باتـش دروم  رد  مهم  هتکن  ؟ دـننک یراذـگ  هیامرـس اـه  هدـنهد باتـش نیا  یجورخ  یور  هک 

.اه هدنهد باتش قفوم  یجورخ  دادعت  اه و  هدنهد باتش یدورو 
هعماج گنهرف  رد  ناریا و  یاه  هاگـشناد رد  یعقاو  موهفم  هب  ینیرفآراک  نوچ  تسین  داـیز  ناـم  یاـه یدورو دادـعت  اـم 

.دوش یمن هداد  شزومآ  ام 
میهد و یم یجورخ  الثم ۲۰  تفگ  ناوت  یمن هک  دنتسه  مک  ردقنیا  مه  نام  یاه یراذگ هیامرـس اه و  یجورخ یفرط  زا 

تروـص نیا  هب  مـه  اـه  هدـنهد باتـش لدـم  سنیزیب.دـنهد یم ماـجنا  یراذـگ  هیامرـس ناـش  یور ناراذـگ  هیامرـس ار  اـت   ۱۰
.دنشورف یم یدعب  هرود  ناراذگ  هیامرس هب  دنریگ ، یم یهد  باتش هرود  رد  هک  ار  یماهس  هک  تسا 

نینچ هک  مینیب  یم المع  عقاو  رد  دننک ؟ تیزگا  دنناوتب  هک  دنا  هتـشاد قفوم  یجورخ  ردقنآ  اه  هدنهد باتـش نونکات  ایآ 
.تسا هداتفین  قافتا  ناریا  رد  یدنیارف 

زا ار  لاوس  نیا  مهاوخ  یم نم  الاح.دوب  دهاوخن  زیمآ  تیقفوم ناریا  رد  اه  هدنهد باتـش ندرکراک  یلعف  لدم  نیاربانب 
یراذگ هیامرس تسکش  نآ  عبت  هب  اه و  میت زا  یخرب  یاه  تسکش اه و  تیقفوم مدع  زا  هک  یبراجت  ایآ  هک  مسرپب  امش 

یا هژیو یروآوـن  هب  ریـسم و  همادا  یارب  دـشاب  یهار  غارچ  حالطـصا  هب  هک  هدـش  لیدـبت  یـشناد  هب  دـیا ، هدروآ تسد  هـب 
میدرک یعـس  اوونیف  رد  اـم  اـتقیقح  ؟ تسا هدوب  هچ  اوونیف  یارب  اـه  تسکـش نیا  هدروآ  رگید  ریبـعت  هب  اـی  دوش ؟ لیدـبت 

جیار یاـنعم  هب  ار  تسکـش  هاـگ  چـیه اـم  عقاو  رد  ینعی  میـشاب ؛ هتـشاد  اـه  تیقفوم مدـع  هب  یعیرـس  لـمعلا  سکع هک 
.درک دیاب  هچ  هک  مینک  رکف  هام  ۶ دوشن ، قفوم  یا  هژورپ یتقو  الثم  هک  میدرکن  هبرجت 

نیا مـیدرک و  ضوـع  ار  اـه  لدــم عیرــس  یلیخ  دــهد ، یمن اـم  هـب  یبوـخ  دروخزاـب  رازاـب  هـک  میدــش  هجوـتم  اــج  ره  هـکلب 
، میا هدـنامن لدـم  کی  مامتا  نایاپ  رظتنم  هاگ  چـیه ینعی.مینیـشنن  راکیب  هاـگ  چـیه هک  دـش  بجوم  عیرـس  لـمعلا  سکع

شیپ ار  یرگید  لدم  میریگ و  یم شیپ  رد  یرگید  نلپ  مینک و  یم هدرک و  یـسررب  ار  یورـشیپ  مدـع  لیالد  عیرـس  هکلب 
.میا هدرک زاغآ  مه  ار  یرگید  هار  یلبق ، لدم  تازاوم  هب  میرب و  یم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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الثم.دتـسیاب تکرح  زا  یا  هطقن رد  هک  هدوبن  تروص  نیا  هب  هدوـب و  شخرچ  لاـح  رد  اـمئاد  اـم  یتـکرح  هنودرگ  نیارباـنب 
دنوش و هدنهد  باتش دراو  ییاه  میت ینامز  رد  ینعی  میـشاب ؛ سیب  لکیاس هک  دوب  نیا  ام  یعـس  هدنهد  باتـش دروم  رد 

.دنوش دراو  یرگید  یاه  میت هدش و  جراخ  ینامز  رد 
.درادن ار  مزال  تیباذج  اه  یدورو دادعت  ای  دنتسین  ام  روصت  یبوخ  هب  یدورو  یاه  میت هک  میدش  هجوتم  اما 

هک میدرک  یزاس  هدایپ مه  ار  یزکرمتمریغ  یاه  هرود میدرک ، عورـش  ار  نام  ندوب سیب  لکیاس هکنیا  تازاوم  هب  نیاربانب 
دراو دنتــسناوت  یم یناـمز  هزاـب  ره  رد  اـه  مـیت هـک  ضرف  نـیا  اـب.دوش  یم ییارجا  ـالومعم  کـچوک  یاهرهــش  رد  اـپورا  رد 
رگید میدرک و  یم بذج  دندوب ، بوخ  هک  ار  ییاه  میت طقف  هک  دش  یم بجوم  هلئـسم  نیا  دـنوش و  اوونیف  یراک  یاضف 

.مینک بذج  ار  اه  میت همه  هک  دوبن  یمازلا 
ماگ کی  ار  ام  هلئـسم  نیا  میریگب و  ار  میت  الثم ۱۰  امازلا  هک  دوبن  یزاین  رگید  هک  تشاد  اـم  یارب  ار  تیزم  نیا  عقاو  رد 
اما میدرک ، یم یراذـگ  هیامرـس یهد  باتـش یاـه  میت یور  ناـموت  نوـیلیم  دودـح ۱۰۰  ام  راـک  یادـتبا  رد.تخادـنا  رتولج 

یلیخ دـننام ، یمن هدـنز  اه  میت بلغا  تسا و  شهاـک  لاـح  رد  متـسیسوکا  رد  یراذـگ  هیامرـس میدـش  هجوتم  هک  یناـمز 
قباـطم نوچ  میداد و  رییغت  تباـث  زیاـس  کـچ کـی  زا  ار  ناـم  یراذـگ هیامرـس نازیم  میدرک و  ضوع  ار  ناـمدرکیور  عیرس 

دسر یم یدمآرد  هطقن  هب  ام ، یراذگ  هیامرـس نازیم  شیازفا  اب  پاتراتـسا  کی  هک  میدیـسر  یم هجیتن  نیا  هب  اه  یـسررب
شیازفا ار  یرذب  هلحرم  یراذـگ  هیامرـس غلبم  دـنامب ، هدـنز  دـناوت  یم دـشاب ، هتـشادن  مه  یرگید  هیامرـس  بذـج  رگا  هک 

هک ییاـج  اـت  هک  لـیلد  نیا  هب.میرادـن  یتسکـش  کـسیر  چـیه  اووـنیف  هدـنهد  باتـش رد  اـبیرقت  رـضاح  لاـح  رد  مـیداد و 
اهنآ هب  ار  اـه  میت هـیلوا  هـلحرم  هیامرـس  دـنراد ، هـگن  هدـنز  ار  ناـشدوخ  دـنناوتب  دـنریگب و  کـچ  ناـش  هـیلوا دـمآرد  اـه  مـیت

.دننامب هدنز  ام  یاه  میت هک  هدش  بجوم  رما  نیمه  میا و  هداد صاصتخا 
نیا دیاب  ام.دنروخ  یمن مه  تسکـش  هک  دنراد  دمآرد  ردقنآ  اما  دنا  هدرکن هبرجت  ار  یبیرغ  بیجع و  دشر  دـیاش  دـنچ  ره 
بلاق رد  یت  یآ یاه  تکرش یگتسباو  هک  یتقو  میراد و  یلزلزتم  رایسب  داصتقا  هک  میریگب  رظن  رد  ناریا  رد  ار  تیعقاو 

، دنروخب تسکش  اه  میت رگا  دنروخ و  یم تسکـش  اه  میت دشابن ، راذگ  هیامرـس رگا  تسا و  هیامرـس  بذج  هب  پاتراتـسا 
مه اـم  دوـش ، یم ضوـع  شراـتفر  زور  ره  هک  یداـصتقا  نیا  اـب  دـیاب  مه  اـم  نیارباـنب  مـیا ، هدروـخ تسکـش  اـم  عـقاو  رد 

طابترا کینورتکلا  تراجت  تکرـش  اوونیف  راذـگ  هیامرـس ؟ تسا هدـنیآ  کناب  اوونیف  راذـگ  هیامرـس.میهدب رییغت  ار  نامراتفر 
ام ؟ دراد اووـنیف  هب  یهاـگن  هچ  هدـنیآ  کـناب  دوـخ.تسا  هدـنیآ  کـناب  یاـه  هعوـمجمریز زا  یکی  تکرـش  نیا  هک  تـس  ادرف

.تسا رود  یپاتراتسا  رکفت  زرط  زا  ینامزاس  هاگن  یکناب و  هاگن  هک  مینک  لوبق  ار  تیعقاو  نیا  دیاب 
تلاخد عوضوم  نیا  رد  ناشدوخ  هک  دراد  یلاحشوخ  یاج  دنتسه و  عوضوم  نیا  هب  دنم  هقالع رایـسب  کناب  نالوئـسم 

.دنا هدرپس راک  نیا  یاه  هربخ هب  ار  اهراک  نیا  دننک و  یمن میقتسم 
هاگن هکنیا  نمـض.دریگب  رپ  لاـب و  پاتراتـسا  داـصتقا  هکنیا  اـت  تشاد  دـنهاوخن  میقتـسم  تلاـخد  مه  ـالعف  نم  رظن  هب 

هبرجت تدـم  نیا  یط  هک  یدـشر  ام و  یاه  یراذـگ هیامرـس عون  زا  هتکن  نیا  تسا و  نشور  یپاتراتـسا  داـصتقا  هب  کـناب 
رد اضف  رتم  زا ۱۰۰۰  شیب  نالا  میا و  هدرک عورـش  یرتم  یکارتشا ۴۵  راک  یاضف  زا  ام  نوچ  تسا ، صخـشم  میا ، هدرک
ام ؟ تسا هدوب  ردـقچ  یراذـگ  هیامرـس نیا  ددـع  دـیدرک ؛ هراشا  دـیا ، هداد ماجنا  هک  ییاه  یراذـگ هیامرـس هب.میراد  رایتخا 

هتـشاد ارگ  تیعقاو یهاگن  رگا  اما.میا  هدرک یراذـگ  هیامرـس نام  یاه پاتراتـسا یور  ناموت  دراـیلیم  زا ۲۰  شیب  نونکاـت 
مقر الـصا  یکناب ، داصتقا  رد  ناموت  دراـیلیم  یتح ۵۰۰  ای  ناموت  دراـیلیم   ۱۰۰ ناموت ، دراـیلیم  هک ۲۰  مینیب  یم میـشاب ،

ماـظن رد  هک  میـشاب  هتـشاد  رظندـم  مه  ار  هتکن  نیا  دـیاب  یلو.تسا  یخوـش  کـی  هیبـش  رتـشیب  تسین و  یهجوـت  لـباق 
هیجوت لباق  الـصا  دشاب ، هتـشادن  یدمآرد  اما  دشاب  هدش  ماجنا  شیور  یراذگ  هیامرـس دـنکب و  راک  یتکرـش  هکنیا  یکناب 

.تسین
پاتراتسا کی  هک  دنناد  یم همه  دراد و  یا  هداس صخشم و  فیرعت  ناریا ، یپاتراتسا  متـسیسوکا  رد  یدنور  نینچ  اما 

.دسرب یهددوس  ییازدمآرد و  هب  لاس  نیدنچ  یط  دنک و  دشر  دنک ، راک  دیاب 
اپون یاه  تکرـش هب  طوبرم  راکوزاس  یپاتراتـسا و  گنهرف  نیا  نآ  یاه  پاتراتـسا اوونیف و  دروم  رد  یکناب  نالوئـسم  اـما 

ار اوونیف  یور  یراذـگ  هیامرـس هدـنیآ ، کناب  راگنا  هک  دراد  دوجو  هتکن  نیا  مه  زاب  تاحیـضوت  نیا  همه  اب.دـنا  هتفریذـپ ار 

 



.تسا هدرک  فیرعت  شدوخ  یعامتجا  تیلوئسم  هزوح  رد  رتشیب 
یاج یناریا ، یاه  تکرـش ای  ناناوج  زا  تیامح  بوچراچ  رد  دـنهدب و  هئارا  ییاج  هب  دـیاش  ار  نآ  هب  طوبرم  یاه  شرازگ

.دریگب یگرزب  تازایتما  یرگید 
بلاــق رد  دــش ، یزادــنا  هار اووــنیف  شیپ  لاــس  یتـقو ۷ دـیاش.دشاب  هلئــسم  نـیا  هدـننک  فافــش دــناوت  یم امــش  خــساپ 

مه نآ  هب  هاـگن  درک ، هبرجت  هک  یدـشر  اـب  هـمادا  رد  اـما  درک  عورـش  ار  شراـک  ادرف  طاـبترا  تکرـش  یعاـمتجا  تیلوئـسم 
، مدرک هراـشا  نآ  هب  نم  هـک  یناـموت  دراـیلیم  نآ ۲۰  هک  منک  هراـشا  مه  هتکن  نـیا  هـب  دـیاب  نـم  هـکنیا  نمـض.درک  رییغت 
هک ییاـه  هنیزه همه  نتفرگ  رظن  رد  اـب  هکلب  تسا ؛ هدوبن  نآ  یاـه  پاتراتـسا اووـنیف و  یور  کـناب  یراذـگ  هیامرـس همه 

یراذـگ هیامرـس قودنـص  وضع  ام  نینچمه.دـسر  یم ناـموت  دراـیلیم  زا ۴۰  شیب  هـب  یراذـگ  هیامرـس مـقر  هدـش ، نونکاـت 
رادماهــس اـجنآ  دوـش و  یم ماـجنا  قـیرط  نآ  زا  اـم  یاــه  یراذــگ هیامرــس میتـسه و   GP ناوـنع هـب  مـه  ورــس  ریذـپرطخ 

ام نوــچ.مینک  یم یراذــگ  هیامرـــس ورـــس ، یراذـــگ  هیامرـــس قودنـــص  قــیرط  زا  ار  یکت  نــیفریغ یاــه  شخب میتــسه و 
.تسا گرزب  یلیخ  نام  هاگن عون  نیاربانب  یمومع ، هزوح  صصختم  ورس  میتسه و  کت  نیف هزوح  صصختم 

.مینکب رت  گرزب ار  نام  یراذگ هیامرس هنماد  هک  میتسه  شالت  لاح  رد  ام 
.دنیبب یجورخ  دوخ  یراذگ  هیامرس زا  دیاب  یراذگ  هیامرس داهن  ره  تروص  ره  رد  اما 

.دوب دهاوخ  رتشیب  رایسب  یراذگ  هیامرس مجح  دنریگب ، هجیتن  رگا 
دهاوخ همادا  ار  ریسم  نیا  نانچمه  هداد و  ماجنا  یهجوت  لباق  یاه  یراذگ هیامرـس اوونیف  مه  ریخا  لاس  ود  یکی  یط 
ناریا یپاتراتــسا  متــسیسوکا  رد  ریخا  لاـس  یط ۵  هک  ییاـه  یراذـگ هیامرـس لـک  هـب  یتـقو  نـم  رما ، تـیلک  رد  اـما.داد 

مه هــقبط  ناـمتخاس ۵۰  کـی  تخاــس  هـنیزه  هزادــنا  هـب  یــسپت و … پنــسا ، ــالاک ، یجید زا  مـعا  تـسا ، هدــش  ماــجنا 
یپاتراتـسا متـسیسوکا  رد  یراذـگ  هیامرـس ددـع  ارچ  هک  تسا  هتکن  نـیا  تـسا  مـهم  هـچنآ  نـالا  نـم  رظن  هـب  اـما.تسین 

.تسا هدنام  کچوک  ناریا ،
.تسا هتشادن  ار  مزال  دشر  یراذگ  هیامرس دنیارف  نم  رظن  هب 

دعب دـننک و  تیزگا  دـنناوتب  ناش  نارادماهـس دـنوش ، سروب  دراو  دـنا  هتـسناوتن زونه  اه  پاتراتـسا الثم  هک  ینعم  نیا  هب 
.دنشاب هتشاد  هیامرس  بذج  هیامرس ، رازاب  زا  دنناوتب  اهنآ 

یدایز ناریدم  اه  لاس نیا  یط  اوونیف  ارچ.درک  دـنهاوخن  دـشر  اه  یراذـگ هیامرـس دوشن ، هدـید  تیزگا  نیا  هک  ینامز  ات 
اما مینیب  یم لماعریدـم  راذـگناینب و  ناونع  هب ار  رفن  کی  الومعم  ام  اـه  هدـنهد باتـش رگید  دروم  رد  تسا ؟ هدرک  ضوع 

.دنا هدش ضوع  راب  نیدنچ شناریدم  میتسه و  یدایز  تارییغت  دهاش  اوونیف  دروم  رد 
طابترا تکرش  ای  هدنیآ  کناب  ناریدم  هک  دیدقتعم  ناکامک  ای  تسین ؟ زکرم  کی  هب  یتلود  یرادا و  یهاگن  هاگن ، نیا  ایآ 

دشاب و هتـشاد  تمدـق  لاس  هک ۷ دراد  دوجو  یدـشر  زکرم  رتـمک  نـالا  ؟ دـنرادن اووـنیف  هرادا  رد  یمیقتـسم  تلاـخد  ادرف ،
.دروایب ماود  دشاب  هتسناوت 

هدوب لاس  ات ۳ مادـک  ره  مه  ناریدـم  تیریدـم  نیگنایم  تسین و  یداـیز  دادـعت  لاـس ، نیا ۷ یط  ریدـم  نم ۳ رظن  هـب 
.تسا

.دیناد یمن بیجع  ار  اوونیف  دشر  دنور  رد  ریدم  دوجو ۳ امش  ! منیب یمن بیجع  نم  ار  تالوحت  رییغت و  نیا 
هب نداد  خساپ یارب  ؟ دنا هدرک راک  رگیدمه  ریـسم  همادا  رد  اوونیف  ناریدـم  ایآ  هک  درک  حرطم  ناوت  یم ار  لاوس  نیا  الاح 

.درک هجوت  دارفا  صصخت  هب  دیاب  شسرپ  نیا 
هرادا داـجیا و  دوب ، ناریا  رد  یا  هزاـت ثحب  هک  ار  یکارتشا  راـک  یاـضف  هداز ، مناـغ یاـقآ  تیریدـم  اـب  شیپ  لاـس  اوونیف ۷

.درک
صصخت هک  نم  دوخ  نینچمه  یعیدب و  یاقآ  تیریدم  نامز  رد  راک و  همادا  رد  دش و  یسررب  اه  میت زاین  نایم  نیا  رد 

هب هجوت  اب  تارییغت  یقبام.درک  ادـیپ  دورو  یهد  باتـش ثحب  هب  یدـج  تروص  هب  اوونیف  متـشاد ، یهد  باتـش هزوح  رد 
.تسا هداتفا  قافتا  مینیب ، یم رازاب  رد  هک  یتارییغت  نامزاس و  هاگن  تارییغت 

.میشاب وسمه  زور  تاقافتا  اب  هک  میتسه  روبجم  ام 

 



اه لاس دنا  هتشاد دصق  هک  مناد  یم هتکن  نیا  رد  ار  یروانف  هزوح  یاه  تکرش زا  یرایسب  تسکش  لیلد  هصخش  هب  نم 
.دننک راک  هدش  نییعت شیپ  زا  صخشم و  یژتارتسا  کی  ساسارب 

ناریا رد.میهدب  قفو  طیارـش  اب  ار  نامدوخ  دـیاب  امئاد  میرادـن و  ار  یراک  نینچ  هزاجا  ناریا ، ناسونرپ  داصتقا  رد  ام  اما 
.درک دهاوخ  رییغت  مه  زاب  ام  درکیور  لاس ۱۴۰۰ ، رد  اعطق  نیاربانب  درک ، راک  یژتارتسا  کی  ساسارب  افرص  دوش  یمن

هگن اـپ  رـس  ار  یپاتراتـسا  متـسیسوکا  هـکنیا  مـه  میـشاب و  وگخـساپ  ار  ناـم  ناـعفن یذ زاـین  دـیاب  مـه  ریدـم  ناوـنع  هـب اـم 
ای هدـش  کت  نیف هزوح  رب  زکرمت  نیا  بجوم  هدـنیآ  کناب  دوجو  تسا ؛ کـت  نیف هزوح  یور  ناـتزکرمت  هدـمع  امـش.میراد 

.میراد کت  نیف هزوح  یور  یراذگ  هیامرس هب  یرتشیب  هجوت  ام  لیلد  ود  هب  ؟ دیراد مه  یرگید  لیالد 
.دشاب کناب  یارب  یبایرازاب  رازبا  هک  هتفرگن  لکش  اوونیف  هک  تسا  نیا  لوا  لیلد 

هب ار  اـه  پاتراتـسا طاـبترا  هک  تسا  زاـب  یروآوـن  یاـهداهن  زا  یکی  اووـنیف  نم  رظن  هب  میراد و  داـقتعا  زاـب  یروآوـن  هـب  اـم 
هتـشاد روضح  ییاـج  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  قـفوم  تیوـه  کـی  هکنیا  یارب  اوونیف.دـنک  یم مهارف  یکناـب  یلاـم و  متـسیس 

.دشاب رثوم  دناوتب  هک  دشاب 
یلاـم یاـه  سیورـس موـمع  هب  دـیآ ، یم اووـنیف  هب  یتـقو  دـنک ، یم راـک  کـت  نیف هزوـح  رد  هک  یپاتراتـسا  رـضاح  لاـح  رد 

.دراد یسرتسد 
هکلب کناب  کی  هب  اـهنت  هن  نوچ  میراد  یـسرتسد  نآ  هب  اـم  دـشاب ، سناـنیاف و … یلاـم ، هزوح  رد  هک  یزیچ  ره  عقاو  رد 

نامرثا هطقن  هک  مینک  یفرعم  ییاـج  ار  ناـمدوخ  هک  میا  هدرک یعـس  هجیتن  رد.میراد  یـسرتسد  یلاـم  متـسیسوکا  کـی 
.دشاب یدقن  یراذگ  هیامرس زا  غراف 

.دنراد زاین  کمک  امتح  دننک و  دشر  دوخ  یدوخ  هب  اه  میت هک  تسین  یعون  هب  شطیارش  ناریا 
.مینک کمک  اه  میت هب  هک  مینک  یم یعس  ام  نیاربانب 

یا هرواـشم یرکفمه و  سنج  زا  اـهنآ  اـب  اــم  یراــکمه  عوـن  هـک  دــنا  هدرک دــشر  ردــقنیا  هـک  مـینکب  راــک  ییاــه  مـیت اــب  اــی 
میناوـت یم میراد ، یـسرتسد  یداـیز  یلاـم  یاـه  تخاـسریز هب  میـسانش و  یم ار  یلاـم  متـسیسوکا  اـم  نوـچ  سپ.دـشاب 

ابقر هیقب  زا  ار  ام  هتکن  نیا  مینک و  داـجیا  یداـیز  هدوزفا  شزرا  یلاـم ، لـئاسم  رب  هوـالع  هزوح  نیا  یاـه  پاتراتـسا یارب 
تیهاـم رطاـخ  هـب  کـت  نـیف دــنک ؟ دــشر  هتــسناوت  هـتفرگ و  ناـج  ردــقچ  ناریا  رد  کــت  نـیف هزوـح  نالا.دــنک  یم زیاــمتم 

هچ هدیــشچ و … ار  گـنیرتلیف  مـعط  یرگید  هزوـح  ره  زا  شیب  هدوـب ، شا  هجوـتم ییاـه  تیــساسح هراوـمه  شا ، یلاـم
ار کـــت  نــیف نـــم  ؟ دـــینک یم ینیب  شیپ هنوـــگچ  ار  نآ  هدـــنیآ  دـــیراد و  ناریا  رد  کـــت  نـــیف یلعف  تیعـــضو  زا  یدروآرب 

.ممان یم راد  هدنیآ متسیسوکا 
.تسا شراظتنا  رد  یگرزب  هدنیآ  اما  دشابن  هزوح  نیا  رد  یدایز  ربخ  نالا  دیاش 

نیرتدـب رد  نالا  اما  تشادـن ، ار  دوخ  یزورما  هاگیاج  اـنعم و  شیپ ، لاـس  الاک ۸ یجید نوچ  یراـکو  بسک هک  ناـنچمه 
.دناسر یم مدرم  هب  ار  الاک  هک  تسالاک  یجید ییانورک ، عاضوا 

، ناریا یلام  ماظن.دید  میهاوخ  ار  شا  هجیتن هدـنیآ ، لاس  ات ۴ یط ۳  هک  دراد  رارق  یدـشر  ریـسم  رد  نالا  مه  کـت  نیف
اما دراد ، یا  یتنـس هدـیچیپ و  رایـسب  یروتـالوگر  درادـن و  یطاـبترا  روشک  زا  جراـخ  اـب  تسا ، یا  هتـسب رایـسب  یلاـم  ماـظن 

روـضح شـالت و  رطاـخ  هـب  میتخانــش ، یم گـنیپ و … یپ نوـچ  ییاـهراکو  بـسک ندــشرتلیف  اـب  هراوـمه  اــم  هـک  یکت  نـیف
دـشاب و هتـشاد  یرتـهب  بـتارم  هـب  عاـضوا  کـت  نـیف زورما  اـت  هدـش  بجوـم  ناـش  ندرکن ینیــشن  بـقع اـه و  هـچب موادـم 
هب طوبرم  دـیدج  تاراـبع  تاحالطـصا و  اهدـنیارف ، نیا  ندرک  لوـبق یزکرم  کـناب  یارب.تسا  هدـش  رتـمک  اـه  تیـساسح
لاح رد  مه  یروتالوگر  دوش ، یم ماجنا  کت  نیف نمجنا  رد  هژیو  هب  هک  یبوخ  یاه  شالت اب  اـما  تسا  تخـس  کـت ، نیف

ار مدرم  یلام  لاح  هک  هدـمآ  کـت  نیف نم  رظن  هب  لـئاسم ، نیا  همه  زا  ادـج.نییاپ  رایـسب  تعرـس  اـب  هتبلا  تسا  دوبهب 
.دنکب رتهب 

.تساه کناب رانک  رد  یژولونکت  بیکرت  هفیظو  نیا 
نیا دـنک و  یم اـج  هباـج ار  اهدـنیارف  هکلب  دـنک  فذـح  ار  اـه  کـناب دـشاب  رارق  هک  منیب  یمن یرازبا  هزوـح و  ار  کـت  نیف نـم 

.دوش یم هجاوم  تسکش  اب  نیا ، زج  یریسم  ره  دشاب و  مدرم  یلام  لاح  ندرکرتهب  شفده  اهدنیارف ، ییاج  هباج

 



لاتیجید یرادـکناب  کناب.دـنک و  کیدزن  رگیدـمه  هب  مه  ار  اه  کناب کت و  نیف هک  تسا  نیا  شـشالت  مه  یزکرم  کـناب 
هب لاتیجید  یرادـکناب  دـنتفرگ ، لکـش  اه  کناب لوا  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ؛ یرگید  علـض  رد  کت  نیف تسا و  ثحب  کی 
هب یتامدـخ  دـیاب  دـشاب و  طابترا  رد  مدرم  اب  دـهاوخ  یم هک  تسا  یرازبا  کـت  نیف اـما  دـش  هفاـضا  سیورـس  کـی  ناونع 

.دوش رتهب  رت و  تحار مدرم  یگدنز  هک  دهدب  مدرم 
.دهدب شیازفا  شدوخ  راتخاس  رد  ار  کت  نیف هزوح  شریذپ  تعرس  هک  تسا  یفاک  مه  یزکرم  کناب 

متـسیس نیا  ناـترظن  هب  ـالاح.تسا  شیپ  لاـس  کـت ۲ نیف زا  رتـهب  زورما ، کـت  نـیف لاـح  نـم  رظن  هـب  هـکنیا  تیاـهن  رد 
؟ دــهد یم ندــش  گرزب هزاـجا  اـه  یکت نـیف هـب  ردــقچ  تیاـهن  رد  بـیرغ ، بـیجع و  یتنــس و  یروتـالوگر  اـب  هتــسب  یلاــم 
وا هب  یتـقو  هـک  مراد  داـی  هـب  تیماسادـلی  دادـیور  رد  ـالاک - یجید ناریدـم  یدـمحم –  ناردارب  زا  یکی  زا  نـم  ار  یا  هـلمج
رت گرزب یا  هزادنا کی  زا  هک  دـنهد  یم هزاجا  الاک  یجید هب  ایآ  دراد و  دوجو  یا  هشیـش فقـس  ناریا  داصتقا  رد  هک  دـنتفگ 

.دنهدب هزاجا  دنروبجم  هک  داد  خساپ  دوش ،
اهداهن زا  دنا  هدوب راشف  تحت  ردقچ  ناشدشر  ریسم  رد  هک  میناد  یم ام  مقفاوم و  الاک  یجید ناریدم  خساپ  اب  مه  نم 

.فلتخم یاه  نامزاس و 
.میا هدید ار  تلود  اب  اه  پاتراتسا تالکشم  مه  رگید  یاه  هزوح رد 

.تسا هدمآ  ولج  هدرک و  دشر  هک  هدوب  الاک  یجید نیا  تیاهن  رد  اما 
لکـش نیا  هب  ناتـساد  مه  کـت  نیف ثحب  رد.دـنهدب  ندـشرت  گرزب هزاـجا  دـیاب  هک  میوـگ  یم نم  مه  کـت  نـیف دروـم  رد 

ور سیورــس  نآ  هـب  مدرم  دراد ، یلح  هار زاـین  نآ  یارب  یــسیورس  یتـقو  دــننک و  یم حرطم  ار  ناــشزاین  مدرم  هـک  تـسا 
.دش ندش  گرزب نیا  عنام  ناوت  یمن دعب  هب  ییاج  کی  زا  دوش و  یم گرزب  سیورس  نآ  دننک و  یم

نآ هکنیا  رگم  دنرادن  یرگید  هار  ینعی  دـننک ؛ دـس  دـنناوت  یمن ار  شدـشر  یولج  اما  دـننک  مک  ار  شتعرـس  دـنناوتب  دـیاش 
.دوش یم رجنم  تعنص  نآ  ندرکدوبان  هب  راکو ، بسک کی  یگرزب  دشر و  هار  ندرکدس  یهاگ.دننک  دوبان  ار  سیورس 

رد اهراکو  بسک دـندوبن ، نآ  هباـشم  یاـهراکو  بسک ریاـس  اـی  ـالاک  یجید رگا  اـنورک ، نارود  نیا  رد  هک  دـینک  ضرف  اـمش 
، تشادـن دوـجو  یعاـمتجا  یاـه  هکبــش رگا  اـی  دـندناسر  یم شورف  هـب  ار  دوـخ  یاـهالاک  تـالوصحم و  دــیاب  ییاـضف  هـچ 

.داد یم خر  روشک  داصتقا  رد  یگرزب  یگتسکشرو 
تقوم لغـش  نیالنآ ، یاه  یـسکات یاـه  تیفرظ زا  هدافتـسا  اـب  دـندش ، راـکیب  اـنورک  نارود  رد  هک  یدارفا  زا  یرایـسب  اـی 

اـهداهن و هدـش و  داـجیا  مدرم  لاـح  هاـفر  یارب  نـم  رظن  هـب  مـه  کـت  نیف.دـندرک مـک  ناـش  یاـه هـنیزه راـب  زا  دنتــشاد و 
.دننک اشامت  ار  شدشر  دننیشنب و  ای  دننک  شدوبان  دیاب  ای  ریگ  میمصت یاه  نامزاس

یزادـنا هار عونت  دـهاش  ام  ردـقچ.دوش  یمن فقوتم  شدـشر  تیاهن  رد  دـننکب ، شدـشر  شهاک  یارب  یراک  ره  نیارباـنب 
هب هیواز  ود  زا  نم  ؟ تسا هدـش  هجوت  نآ  هب  رتمک  هک  دراد  دوجو  ییاـه  هزوح هچ  میتـسه ؟ کـت  نیف هزوح  رد  پاتراتـسا 

.دوش یم هجاوم  مه  نارگید  موجه  اب  دنک ، یم هولج  باذج  یا  هزوح یتقو  هکنیا  یکی  مهد ؛ یم خساپ  لاوس  نیا 
یا هلئـسم دنراد و  ینیرفآراک  تاذ  هک  دنتـسه  یدارفا  اهنآ  دنوش و  یم قفوم  مه  یخرب  دـنروخ و  یم تسکـش  اه  یلیخ

، دـتفیب هار  تسا  رارق  هدـنیآ  لاـس  یط ۵ هـک  ییاـه  سیورـس زا  یلیخ  دـیاش  کـت  نـیف هزوـح  رد.دـننک  یم لـح  ار  یعقاو 
نیا مینامب و  بقع  رظن  نیا  زا  هک  هدش  بجوم  هزوح  نیا  هدیچیپ  دـنک و  یروتالوگر  اما  دـش  یم یزادـنا  هار دـیاب  لاسما 
هزوح یاـه  هعومجمریز زا  تسا و  یغاد  یلیخ  ثحب  نـالا  هک  تیوه  زارحا  ثحب  ـالثم  ؟ هچ دـننام.دوش  ماـجنا  رید  دـنور 

یــسرتسد اـه  پاتراتــسا هـب  دــنهد و  یم یتـلود  لـح  هار دــننک ، یم تخــس  ار  ریــسم  اــمئاد  هـک  مـینیب  یم تـسا ، یلاــم 
.دننکب داجیا  یا  هناروآون مسیناکم  دنناوتب  مه  اهنآ  هک  دنهد  یمن

رایسب هدنیارف  نیا  ناریا  رد.دنتـسه  تیقفوم  دشر و  لاح  رد  اه  P۲P هک مینیب  یم ناهج  حطـس  رد  کت  نل هزوح  رد  ای 
تعرـس اـما  هدـمآ  دوـجو  هـب دـیاین ؛ دوـجو  هـب ناریا  رد  کـت  نـل ـالثم  هـک  هدـشن  بجوـم  یگدـیچیپ  نـیا  اـما  هدـش  هدـیچیپ 

.تسین دایز  شدشر 
.دوش ذخا  اه  پاتراتسا فرط  زا  دیاب  یتینما  هدیچیپ  یاهزوجم  دراد و  دوجو  لئاسم  نیمه  مه  تینما  هزوح  رد 

.میدرک یراذگ  هیامرس نآ  یور  یدج  تروص  هب  ام  هک  تسا  ییاه  هزوح زا  یکی  هزوح ، نیا 

 



ناــش لوــصحم یور  اــهنآ  زکرمت  زا  عناــم  دـــهد و  یم شیازفا  ار  اــه  پاتراتـــسا یاـــه  هــنیزه هدـــیچیپ ، یاهدـــنور  نــیا 
نیا اـضعب  تسا ؛ رـضاح  لاـح  رد  ناریا  یپاتراتـسا  متـسیسوکا  دروم  رد  یلک  لاوس  کـی  امـش ، زا  مرخآ  لاوس.دوش  یم

متـسیسوکا یادـص  دـنوش و  یمن رازگرب  بلغا  اهدادـیور  نوچ  تسا ؟ هدـنز  متـسیسوکا  نـالا  هک  دوش  یم حرطم  لاوـس 
.هدش فیعض  یلیخ 

.تسا هتسباو  روشک  کی  داصتقا  دشر  هب  شدشر  یتعنص ، ره  ؟ تسیچ امش  خساپ 
.دوش یمن بوخ  مه  تعنص  لاح  دشابن ، بوخ  مدرم  داصتقا و  لاح  هک  ینامز  ات 

.دوش یمن بوخ  مه  اه  پاتراتسا لاح  نآ  عبت  هب 
ناراذـــگ هیامرـــس هـــک  دـــنک  یمن مـــهارف  ار  یطیارـــش  تـــلود  دنـــسرت و  یم یراذـــگ  هیامرـــس زا  ناراذـــگ  هیامرـــس یتـــقو 

مه رگید  ناراذـگ  هیامرــس اـت  دـنریگب  یجورخ  دوـخ  یراذــگ  هیامرــس زا  رازاـب و … هفاـک ـالاک ، یجید نوـچ  ییاـهراکو  بـسک
.میتسه تعنص  نیا  رد  لوفا  دهاش  نالا  یلو  دید ، ار  شا  هجیتن دعب  لاس  درک و ۶ یراذگ  هیامرس ناوت  یم هک  دننیبب 

زاکت نیف اونیف  لماعریدم  راشفا  نیرآ.دش  دهاوخ  بوخ  مه  یپاتراتسا  تعنص  لاح  دشاب ، هتشاد  دوجو  دنور  نیا  رگا 
لقادـح دـنهد و  یم لیکـشت  ناوـج  دارفا  رتـمک  ار  اـه  هدـنهد باتـش اـه و  یــس یو ناریدـمدش  عورــش  دـنکیو  پاتراتــسا 

.دنتسه الاب  هب  لاسنایم 
زکرم نـیا  لماعریدــم  تـسا ، لاـس ۱۳۶۷  دــلوتم  یناوـج  هـک  راــشفا  نـیرآ  هدروـخ و  مـه  رب  هدــعاق  نـیا  اووـنیف  رد  اــما 

دـهد و یم ماجنا  مه  ار  یگدـنهد  باتـش راک  هک  یـس  یو کی  ناونع  هب رتشیب  رـضاح  لاح  رد  هتبلا  هک  تسا  یهدـباتش 
.دنک یم تیلاعف  دراد ، مه  یکارتشا  راک  یاضف  لاح  نیع  رد 

نارهت رد   ۱۳۶۷ لاس رد  نیرآیـسیون  همانرب اـت  یرگانـش  زا.میوش  یم انـشآ  راـشفا  نیرآ  اـب  رتشیب  هاـتوک ، شرازگ  نیا  رد 
.تسا هدش  دلوتم 

هتـشر رد  دـشرا  عـطقم  رد  نارهت  هاگــشناد  رد  هدـناوخ و  یتـلود  تیریدـم  یــسانشراک  عـطقم  رد  روـن  ماـیپ  هاگــشناد  رد 
.تسا هدرک  لیصحت   MBA

شناراکمه زا  یکی  اب  یرگانش  تازاوم  هب  هدوب و  انـش  یلم  میت  وضع  یگلاس  ات ۲۱  نیب ۱۹  هدش و  لغاش  یگلاس  زا ۱۹
اب یلک  روط  هب شیپ  لاس  ابیرقت ۱۳  ینعی  دنک ؛ یم عورـش  ار   ios یسیون همانرب دوب ، لاعف  یـسیون  همانرب هنیمز  رد  هک 
یط نیرآ.دـیآ  یم شیپ  ندـش  یا هـفرح تمــس  هـب   ios هـنیمز رد  یــسیون  هماـنرب زاـغآ  اــب  دوـش و  یم انــشآ  یت  یآ هزوـح 

.دنا هدرک راک  مه  اب  هراومه  هک  درب  یم مان  رف  یعینص رغصا  یلع زا  دنک و  یم هراشا  کیرش  هب  راب  دنچ  شیاه  فرح
تامدــخ هــئارا  ناــشراک  هــک  دــننک  یم یزادــنا  هار ار  یتکرـــش  شکیرـــش ، نــیمه  اــب  هــک  دوــب  هلاــس  هــس اــی  ود  و تــسیب

پا رد  روضح.دـهد  یم همادا  شدوخ  تیلاـعف  هب  ناـکامک  تکرـش  نیا  نـالا  هدوـب و  یا  هژورپ تروـص  هب  یـسیون  هماـنرب
تایه وضع  طـقف  نـالا  یلو  هدرک  راـک  تکرـش  نآ  رد  رمتـسم  تروص  هب  لاـس  زا ۶ شیب  اووـنیف  یلعف  لماعریدمروتـسا 

.تسا نآ  هریدم 
دـــیوردنا و یـسیون ios و  هماـنرب یاـه  هژورپ یت  یآ یاـه  تکرــش یارب  هـک  هدوـب  تروـص  نـیا  هـب  مـه  ناـش  یاـه تیلاـعف

.دنا هداد ماجنا  بو  تامدخ 
.دنا هدرک رشتنم  یجراخ  روتسا  پا رد  ار  یسراف  یاه  همانرب هک  دنا  هدوب یتکرش  نیتسخن  دیوگ  یم نیرآ 

شش جنپ  زا  دعب.دنا  هدوب روتسا  پا رد  یسراف  یاهرازفا  مرن نیلوا  وزج  یـسراف و … رازفا  مرن هکـس ، نوچ  ییاهرازفا  مرن
.دنوش یم انشآ  پاتراتسا  موهفم  اب  لاس ،

رازگرب رگراـک  ناـبایخ  رد  عـقاو  نارهت  هاگـشناد  ینف  هدکـشناد  رد  هک  دـنکیو  پاتراتـسا  یاـه  دادـیور نیتـسخن  زا  یکی  رد 
.دننک یم تکرش  دوب ، هدش 

.دننک یم تکرش  نشیروکد  لآوچریو  ای  نشیروکد  یو مان  هب  یپاتراتسا  اب  دادیور  نیا  رد 
ینیرفآراـک و نوـچ  یرگید  میهاـفم  اـب  نآ  زا  دـعب.دنا  هدوـب هدرک  یزادـنا  هار هدوزفا  تـیعقاو  هزوـح  رد  ار  پاتراتــسا  نـیا 

.دنوش یم انشآ  ینیرفآراک  راک و  هزوح  میهافم  ریاس  لدم و  سنیزیب
دادـیور نـیا  رد.دوـب  هدـش  لیکـشت  یرگید  درف  نذوـم و  نیـسح  درف ، یعینـص رغــصا  یلع نـیرآ ، زا  اـهنآ  هرفن  راـهچ مـیت 

 



.دننک یم بسک  ار  مود  هبتر  دنکیو ، پاتراتسا 
دوش و یم هتخانـش  تسخن  میت  ناونع  هب دـننک ، یم دـیلوت  ار  کالب  دنمـشوه  یاه  تعاس اکیرمآ  رد  نـالا  هک  زکـالب  میت 

راذگ هیامرس کی  هجوت  دروم  دش ، یم شخپ  مه  رگید  یاهروشک  رد  میقتـسم  تروص  هب  دنکیو  پاتراتـسا  دادیور  نوچ 
.دننک یم مادقا  ترجاهم  یارب  دنوش و  یم جراخ  دادیور  زا  دنریگ ، یم رارق  اکیرمآ  رد 

هـس وددروـخ  تسکـش  هک  یپاتراتـسا.دوش  یم یفرعم  دادـیور  نیا  تسخن  مـیت  ناوـنع  هـب نشیروـکد  یو مـیت  هجیتـن  رد 
نیا لوا  میت  وزج ۵ دنور و  یم سیئوس  زراتـسادیس  دادـیور  هب  یناریا  میت  نیلوا  ناونع  هب نشیروکد  یو میت  دـعب  لاس 

انـــشآ مــه  لاــتیجید و … یباــیرازاب  کــیفارگ و  یحارط  نوــچمه  یرگید  میهاــفم  اــب  هــتفر  هتفر.دــنریگ یم رارق  دادــیور 
رد لوصحم  تیریدـم  هزوح  رد  هژیو  هب صـصختم  کـی  ناوـنع  هب نیرآ  دـنیآ و  یم وـلج  ریـسم  نیا  رد  مک  مک دـنوش و  یم

.دنک یم تیلاعف  هنیمز  نیا 
لوـصحم تیریدــم  رواـشم  ناوـنع  هـب برت و … پنــسا ، ـالاک ، یجید ولیماـب ، نوـچ  ییاـه  پاتراتــسا اـب  لـیالد  نـیمه  هـب 

لوا لـکیاس  هـب  دــنک ، یم بـسک  ار  تـسخن  هـبتر  دــنکیو  پاتراتــسا  دادــیور  رد  هـک  نشیروـکد  یو.تـسا هدرک  یراـکمه 
.دنک یم دورو  مه  کتاوآ 

یتقو.دوب هدش  انـشآ  هدنهد  باتـش هب  طوبرم  ثحابم  اب  هدرک و  هدـنز  سیلگنا  رد  هاتوک  ینامز  هزاب  کی  یط  نآ  زا  لبق 
تیلاعف و لاس  کـی  زا  دـعب  دـنک و  یمن لـمع  قفوم  راـکو ، بسک کـی  ناونع  هب نشیروکد  یو دـنیآ ، یم نوریب  کـتاوآ  زا 

نیرآ نآ  زا  دـعب.دور  یم راـنک  رازاـب  زا  راـکو  بـسک نـیا  یعوـن  هـب  هدـش و  ادــج  مـه  زا  ناـش  مـیت تیقفوـم ، بـسک  مدــع 
.دنک یم زاغآ  ار  شراک  انرآ  هدنهد  باتش ریدم  ناونع  هب

نیا هـک  یـسک  ناوـنع  هـب شدوـخ  نـیرآ  عـقاو  رد  دوـب و  هـتفرگ  لکـش  فیرـش  یتعنـص  هاگــشناد  رد  هدـنهد  باتــش نـیا 
.دوش یم هتخانش  هدرک ، یزادنا  هار ار  هدنهد  باتش

مه رـضاح  لاـح  رد  دـنک و  یم زاـغآ  هعومجم  نیا  اـب  ار  شراـک  اوونیف ، یاـه  هماـنرب ریدـم  ناوـنع  هب مه  شیپ  لاـس  زا ۳
.تس اوونیف لماعریدم 

! یتکرش متسیسوکایلبق  بلطم  یراذگ  کارتشا اونیفکت ۰  نیف
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

شوه یپاتراتـسا  ۀـسردم  دوـش  یم رازگرب  یئاـبطابط  همـالع هاگــشناد  تیاـمح  اـب  یعونــصم  شوـه  یپاتراتــسا  ۀـسردم   
نابآ خیرات ۲۵  زا  یناسنا  مولع  هزوح  نایوجشناد  ندادرارق  بطاخم  اب  یئابطابط و  همالع  هاگـشناد  تیامح  اب  یعونـصم 
هئارا هدــش ، طبــض  شزوـمآ  تفاـیرد  راـنیبو ، نیــالنآ  شزوـمآ  هاگــشناد ، یموـمع  طــباور  شرازگ  هب.دوـش  یم  رازگرب  هاــم 

یپاتراتــسا ۀــسردم  نـیا  یاــه  هماــنرب  هـلمج  زا  گــنیروتنم  یــصصخت و  شزوـمآ  تعاــس  یدرف و ۱۴۰  ۀعـــسوت  ۀـــمانراک 
، یعونـصم شوه  هزوح  رد  راک  بسک و  هعـسوت  هب  طوبرم  یـصصخت  یاه  شزومآ زا  هدافتـسا  ناـکما  هسردـم  نیا.تسا 

راـک رازاـب  یعقاو  یاـه  تیوـلوا لـئاسم و  رب  زکرمت  روـشک و  یپاتراتـسا  متــسیسوکا  ناسردـم  شناد  هـبرجت و  زا  هدافتــسا 
.دنک یم مهارف  ناگدننک  تکرش یارب  ار  یپآ  تراتسا یاه  میت یریگ  لکش تیروحم  ناونع   هب

اه و هدـیا یفرعم  یپآ و  تراتـسا یاه  میت لیکـشت  روظنم  هب یدرف  ناوت  شجنـس  رارقتـسا ، یاـضف  ۀـئارا  نیا ، رب  هوـالع   
نیا رب.دوـش  یم هئارا  زکرم  نـیا  طـسوت  هـک  تـسا  یدراوـم  رگید  زا  یتیاـمح  یاـهداهن  اـه و  هدنهدباتـش هـب  رترب  یاـه  مـیت

دـینک و هدافتـسا  هزوح  نیا  رد  لاـعف  دارفا  یـصصخت ، گـنیروتنم  هرواـشم و  زا  دـیناوت  یم یپاتراتـسا  هسردـم  رد  ساـسا ،
.دینک لح  دیناوت  یم  ار  دیا  هتشاد  لکشم  نآ  اب  لاح  هب  ات  هک  یلئاسم  تالکشم و 

تسا یرگید  دروم  یعونـصم  شوه  هزوح  رد  یـصصخت  شزومآ  راک و  بسک و  هزوح  رد  شزومآ  تعاس  نینچمه ۱۰۰   
.دش دهاوخ  ماجنا  یا  هفرح یاهروتنم  طسوت  هسردم  رد  هک 

دوش یم رازگرب  یئابطابط  همالع هاگشناد  تیامح  اب  یعونصم  شوه  یپاتراتسا  ۀسردم 
هزوـح نایوجــشناد  ندادرارق  بطاـخم  اـب  یئاـبطابط و  همالع  هاگشناد  تیاـمح  اـب  یعونـصم  شوه  یپاتراتـسا  ۀـسردم 

، راــنیبو نیــالنآ  شزوـمآ  هاگــشناد ، یموـمع  طــباور  شرازگ  هب.دوـش  یم  رازگرب  هاــم  ناــبآ  خــیرات ۲۵  زا  یناــسنا  موـلع 
همانرب هلمج  زا  گنیروتنم  یصصخت و  شزومآ  تعاس  یدرف و ۱۴۰  ۀعسوت  ۀمانراک  هئارا  هدش ، طبـض  شزومآ  تفایرد 

بسک و هعـسوت  هب  طوبرم  یـصصخت  یاه  شزومآ زا  هدافتـسا  ناـکما  هسردـم  نیا.تسا  یپاتراتـسا  ۀـسردم  نیا  یاـه 
لئاسم و رب  زکرمت  روشک و  یپاتراتسا  متسیسوکا  ناسردم  شناد  هبرجت و  زا  هدافتـسا  یعونـصم ، شوه  هزوح  رد  راک 

مهارف ناگدــننک  تکرــش یارب  ار  یپآ  تراتــسا یاـه  مـیت یریگ  لکــش تیروـحم  ناوـنع   هب راـک  رازاــب  یعقاو  یاــه  تیوـلوا
.دنک یم

اه و هدـیا یفرعم  یپآ و  تراتـسا یاه  میت لیکـشت  روظنم  هب یدرف  ناوت  شجنـس  رارقتـسا ، یاـضف  ۀـئارا  نیا ، رب  هوـالع 
نیا رب.دوـش  یم هئارا  زکرم  نیا  طـسوت  هک  تسا  یدراوـم  رگید  زا  یتیاـمح  یاـهداهن  اـه و  هدنهدباتـش هب  رترب  یاـه  میت

دینک و هدافتـسا  هزوح  نیا  رد  لاعف  دارفا  یـصصخت ، گنیروتنم  هرواشم و  زا  دـیناوت  یم یپاتراتـسا  هسردـم  رد  ساسا ،
.دینک لح  دیناوت  یم  ار  دیا  هتشاد  لکشم  نآ  اب  لاح  هب  ات  هک  یلئاسم  تالکشم و 

تـسا یرگید  دروم  یعونـصم  شوه  هزوح  رد  یـصصخت  شزومآ  راک و  بسک و  هزوح  رد  شزومآ  تعاس  نینچمه ۱۰۰ 
.دش دهاوخ  ماجنا  یا  هفرح یاهروتنم  طسوت  هسردم  رد  هک 

دادعتـسا ییاـه  هزوـح هـچ  رد  دـیوگ  یم امــش  هـب  نـتفیلک ، دادعتــسا  دــتم ۳۴  ساـسا  رب  یا  هـفرح یباـبزرا  متــسیس  اــب 
تکرـش ۀـمه  هرود ، لوط  رد  تسا ، ینتفگ.دـینک  راـک  دوخ ، یاـه  ییاـناوت یور  دـیاب  یاـه  هزوح هچ  رد  دـیراد و  یرتـشیب 

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب یئابطابط   یئابطابط همالع همالع هاگشناد   هاگشناد تیامح   تیامح اباب   یعونصم   یعونصم شوه   شوه یپاتراتسا   یپاتراتسا ۀسردم   ۀسردم
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.دننک راک  هژورپ  نآ  یور  دیاب  هک  تشاد  دنهاوخ  یعقاو  هژورپ  کی  ناگدننک 
دوـخ درکلمع  زا  رخآ  زور  تیاـهن  رد  دـنهد و  یم  هـئارا  نآ  ساـسا  رب  ار  ناسردــم  رظندــم  یاـه  یجورخ سـالک  ره  یارب 

تـسا نیا  درک  هراـشا  نآ  هب  ناوت  یم  هسردـم  نیا  رد  هک  یرگید  دـیفم  تاـکن  زا.داد  دـنهاوخ  هئارا  لـماک  یجورخ  کـی 
رادـیاپ تاطابترا  داـجیا  یزاـس و  هکبـش  یمیت و  مه  ندرک  ادـیپ  دـیتسه ، راـک  بسک و  کـی  یزادـنا  هار  لاـبند  هب  رگا  هک 

تخانـش.دنک یم مهارف  امـش  یارب  ار  اضف  نیا  یپاتراتـسا  هسردم  هک  دیـشاب  نآ  ریگیپ  دـیاب  هک  تسا  یقافتا  نیرتمهم 
، یبایرازاب لوصحم ، یحارط  یحارط و  رکفت  یعونـصم ، شوه  راک ، بسک و  لدم  یحارط  یبایزرا ،) هدـیا ، زاین ، رازاب ، )

ۀــسردم نـیا  یاـه  لصفرــس هـلمج  زا  ...و  یــصصخت  هرود  یلاــم ، یقوـقح و  مرن ، یاــه  تراــهم گنیدــنرب ، تاــغیلبت و 
نایوجشناد یارب  maad.allameh فـیفخت دـک  تسا و  هاـم  ناـبآ اـت ۵  ماـن  تبث تلهم  تسا ، ینتفگ.تـسا  یپاتراتـسا 

.تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد 
یحارط  << رابخا تسیل  air.ir/ZHq۸ka يپاچ هخسن  ۹۷ دیدزاب :  ١٣١١٨ ربخ : هرامش   ١٣:٣٥ رهم ١٣٩٩ -  هبنشکي ٢٧ 

aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو 

۲۷۲۷
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۷:۱۶۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

رد تدـمدنلب  اـی  تدـم و  هاـتوک  یاـه  هرود تروـص  هب یزاـجم )  ) یروـضحریغ یروـضح و  یاـه  شزوـمآ ۀـئارا  رد  یراـکمه   
زاین ۳. دروم  نکمم و  یشزومآ  یاه  هزوح بوچراچ 

اب  ) MPH (، یعاـمتجا یناـسنا و  موـلع  یکــشزپ ، کرتـشم  یاــه  هزوـح  ) DBA، MBA یاـــه هرود یرازگرب  رد  تکراـــشم   
یــصصخت یاـه  هزوـح بوچراـچ  رد  هباـشم  دراوـم  ریاـس  یراتــسرپ و  قــالخا  ریظن  یا  هتــشر نـیب ۀرود  تیریدــم ،) شیارگ 

هاگشناد ۵.

، یدربراک یـسانش  ناـبز (، Health Tourism) تمالــس یرگــشدرگ  یــشزومآ  کرتـشم  ۀرود  یرازگرب  یارب  یزیر  هماــنرب  
رد یزادرپ  هیرظن هفسلف و  یمومع و  یراذگ  تسایس یشخب ، ناوت رد  همیب  یـشخب ، ناوت داصتقا  یـشخب ، ناوت رد  قوقح 

.۶ یلیمکت ؛ تالیصحت  عطقم 

دندرک ءاضما  کرتشم  یراکمه  همان  مهافت  ناریا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یئابطابط و  همالع  هاگشناد 
، یــشزومآ یاـه  هزوـح  رد  ناریا  یکــشزپ  موـلع  هاگــشناد  یئاـبطابط و  همالع  هاگشناد  کرتـشم  یراـکمه  هماـن  مهاـفت 

.دیسر هاگشناد  ود  سیئر  یاضما  هب  نیالنآ  هسلج  یرازگرب  اب  یروانف  یشهوژپ و 
زا یدنـسرخ  زاربا  نمـض  یئابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس ، نیـسح  رتـکد  هاگـشناد ، یمومع  طـباور  شرازگ  هب 

.دنور شیپ  یلاعت  تمس  هب  دنناوت  یم  مه  رانک  رد  فلتخم  مولع  تفگ : یراکمه  نیا 
دنمزاـین مـه  اـم  اذـل  دراد ، دوـجو  کرتـشم  یراـکمه  هعـسوت  یارب  یا  هتــشر  نـیب  تواـفتم  یاـه  هـنیمز  درک : حیرــصت  وا 

.میتسه یکشزپ  هزوح  رد  هژیو  هب  اههاگشناد  ریاس  تاعلاطم 
مولع هزوح  رد  ناریا  یکـشزپ  موـلع  هاگـشناد  یئاـبطابط و  همالع  هاگشناد  کرتشم  هژورپ  نیلوا  ماـجنا  هب  هراـشا  اـب  یو 

، یکـشزپ قوقح  ریظن  فلتخم  یاه  هنیمز  رد  ار  تدـم  هاتوک  یـشزومآ  یاه  هرود  ات  میراد  یگدامآ  نیا  تفگ : یتخانش 

کرتشم کرتشم یراکمه   یراکمه همان   همان مهافت   مهافت ناریا   ناریا یکشزپ   یکشزپ مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد یئابطابط  وو   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
دندرک دندرک ءاضما   ءاضما
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هاگــشناد اـب  مـه  یرواـنف  یــشهوژپ و  یاـه  هزوـح  رد  مـینک و  رازگرب  یهوژپ  هدـنیآ  یلاـم و  تیریدــم  یکــشزپ ، داـصتقا 
 . مییامن هئارا  کرتشم  یاه  هژورپ  ناریا ،

هاگشناد نیب  لماعت  یراکمه و  ترورض  هب  هراشا  اب  ناریا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیئر  هداز ، هیاپهوک  رتکد  همادا  رد 
هزوـح  رد  میناوـت  یمن  ییاـهنت  هب  اـه  هنیمز  زا  یرایـسب  رد  تفگ  : تمالـس  هزوـح  رد  مـهم  فادـها  هـب  ندیـسر  یارب  اـه 
یراکمه و دنمزاین  یعامتجا  طباور  رب  ینتبم  روحم  تمالـس  ثحابم  رد  اذل  مییامن ؛ شقن  یافیا  یعامتجا  ییوگخـساپ 

.میتسه اههاگشناد  ریاس  اب  لماعت 
ره درک  یراودـیما  راهظا  تسا ، یناسنا  مولع  هزوح  رد  اه  هاگـشناد دمآرـس  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  هکنیا  نایب  اـب  وا 

.دوش هتشادرب  یرثوم  یاه  ماگ  روشک  یالتعا  تهج  رد  ات  مهارف  هاگشناد  ود  ره  یراکمه  رتسب  رتعیرس  هچ 
: دشاب یم لیذ  حرش  هب  شزومآ  شخب  رد  راد  تیولوا  یاه  قفاوت همان  مهافت نیا  مهم  فادها  زا 

.۱
داـصتقا قوـقح و  یکـشزپ ، هفـسلف  یاـه  هتــشر رد  کرتـشم  یــشزومآ  ۀرود  یرازگرب  یگنهاـمه  یزیر و  هماـنرب یحارط ،

طبر یذ یاه  هناخ ترازو تاررقم  نیناوق و  تیاعر  اب  نامرد 
.۲

رد تدـمدنلب  اـی  تدـم و  هاـتوک  یاـه  هرود تروـص  هـب یزاـجم )  ) یروـضحریغ یروـضح و  یاـه  شزوـمآ ۀـئارا  رد  یراـکمه 
زاین دروم  نکمم و  یشزومآ  یاه  هزوح بوچراچ 

.۳
نیفرط قفاوت  ساسا  رب  یشخرچ  ای  کرتشم  تروص  هب  یتخانش  مولع  هسردم  یشزومآ  هاگراک  یارجا  رد  یراکمه 

.۴
اب  ) MPH (، یعاـمتجا یناــسنا و  موـلع  یکــشزپ ، کرتـشم  یاــه  هزوـح  ) DBA، MBA یاــه هرود یرازگرب  رد  تکراـــشم 

یـصصخت یاـه  هزوـح بوچراـچ  رد  هباـشم  دراوـم  ریاـس  یراتـسرپ و  قـالخا  ریظن  یا  هتـشر نـیب ۀرود  تیریدـم ،) شیارگ 
هاگشناد

.۵
، یدربراک یـسانش  ناـبز (، Health Tourism) تمالــس یرگــشدرگ  یــشزومآ  کرتـشم  ۀرود  یرازگرب  یارب  یزیر  هماــنرب

یزادرپ هیرظن هفـسلف و  یمومع و  یراذگ  تسایـس یـشخب ، ناوت رد  همیب  یـشخب ، ناوت داصتقا  یـشخب ، ناوت رد  قوقح 
؛ یلیمکت تالیصحت  عطقم  رد 

.۶
ریاـس یراکددــم و  هرواـشم و  ینیلاــب ، یــسانش  ناور یاــه  هتــشر رد  یزروراــک  سورد  یارجا  رد  هاگــشناد  ود  یراــکمه 

هباشم یاه  هتشر
.۷

( یدنملاس هاگشناد   ) ینس لسن  نیموس  هاگشناد  یموب  یوگلا  یارجا  یزادنا و  هار یحارط و 
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aryanic طسوت کینایرآ  لاتروپ  کینایرآ  تیاس  بو 

 



۲۷۲۷
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۳۲۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

یئابطابط همالع  هاگشناد  یرادا  نانکراک  باهذ  بایا و  سیورس  یراذگاو  یمومع  هصقانم 
هصقانم قـیرط  زا  ار  دوـخ  زاـین  دروـم  یرادا  ناــنکراک  باــهذ  باــیا و  سیورــس  دراد  رظن  رد  یئاــبطابط  همالع  هاگشناد 

.دیامن راذگاو 
روما تیریدـم  هب  زور  هد  تدـم  فرظ  رثکادـح  هصقانم  رد  تکرـش  طیارـش  زا  عالطا  یارب  دوش  یم  توعد  نایـضاقتم  زا 

.دنیامن هعجارم  تاکرادت ) هرادا   ) یرادا
هصقانم یهگآ 

دادرارق
هصقانم دادرارق 
یصاصتخا طیارش 

هصقانم رد  تکرش  مرف 
تمیق داهنشیپ 
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aryanic طسوت لاترپیا  هفرح  تیاس 

۲۷۲۷
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۳۵۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

زا هک  دشاب  یم  یسررب  - راکمه و  سانـشان ، - وس ود  دازآ ، - یـسرتسد هیرـشن  کی  ینامرد  ناور  هرواشم و  گنهرف  هیرـشن 
.دوش یم  رشتنم  ناریا  رد  یعامتجا  یناسنا و  مولع  رد  ورشیپ  هاگشناد  ناونع  هب  یئابطابط  همّالع  هاگشناد  یوس 

هرواشم و ثحابم  رب  زکرمت  اب  یللملا  نیب  ّیلم و  نارگـشهوژپ  یارب  یرکف  طیحم  ندومن  مهارف  روظنم  هب  هیرـشن  نیا 
.تسا هدش  یراذگ  هیاپ  ینامرد  ناور 

راشتنا نآ  فده  هتفای و  راشتنا  ینامرد  ناور  هرواشم و  هزوح  رد  هتفرگ  تروص  یاه  تفرشیپ  هب  خساپ  رد  هیرـشن  نیا 
.دشاب یم  دنهد  یم  شرازگ  ار  هزوح  نیا  مهم  تاعوضوم  اب  طبترم  یاه  هتفای  هک  تیفیک  اب  تالاقم 

ۀرامش هلاقم  ره  وجتسج ، ییاسانش و  لیهست  تهج  یئابطابط ، همالع  هاگشناد  تایرشن  ریاس  دننام  هیرشن ، نیا  رد 
https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۷۴۷۰ یراذگ : کارتشا.دراد  ار  دوخ  ( doi  ) صاخ ییاسانش 

همالع همالع هاگشناد   هاگشناد یرادا   یرادا نانکراک   نانکراک باهذ   باهذ بایا  وو   بایا سیورس   سیورس یراذگاو   یراذگاو یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم
یئابطابط یئابطابط

«« فلا فلا  » » هجرد هجرد بسک   بسک هبهب   قفوم   قفوم ینامرد » » ینامرد ناور ناور هرواشم  وو   هرواشم گنهرف   گنهرف  » » هیرشن هیرشن لاس  ۱۳۹۸۱۳۹۸ لاس ردرد  
دشدش

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 2  رهم   26۹۰
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۲۷۲۷
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۲۸

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

یاـهراکو بسک تسکـش  تیقفوم و  لـماوع  یدـنب  تیوـلوا ییاسانـش و   » هماـن ناـیاپ اـنطع  شرازگ  هبنییاـپ  کـلم همطاـف 
هبنـشراهچ ۲۳ زور  یرگـشدرگ  هزوح  یاـه  پاتراتـسا تسکـش  تیقفوم و  لـماوع  رب  زکرمت  اـب  ناریا » یرگـشدرگ  یاـپون 

.دش عافد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  رد  هامرهم ۹۹ 
ییامنهار اب  یبایرازاب ، شیارگ  یدرگناهج  تیریدم  دشرا  یسانشراک  یوجشناد  رف ، ینیما ادیآ  تمه  هب  همان  نایاپ نیا 

لـصاح یزرا  یاهدـمآرد  زا  یا  هدـمع شخب.دیـسر  ماجنارـس  هب  یبورک  یدـهم  رتکد  هرواشم  رهگ و  یرواـی  همطاـف  رتکد 
رد هچ  اه  پاتراتسا اهراکو و  بسک یلک  روط  هب : » دیوگ یم دوخ  قیقحت  تیمها  هرابرد  رف  ینیماتسا یرگشدرگ  تعنص 

یداصتقا هعـسوت  قنور و  رد  هک  دنتـسه  یمهم  لماوع  زا  هعـسوت  لاحرد  یاهروشک  رد  هچ  هتفای و  هعـسوت یاـهروشک 
.دوش یم اه  نآ هب  یا  هژیو هجوت  لیلد  نیمه  هب  دنراذگریثات ؛

بجوـم دــنک و  یم روـشک  دراو  ار  زرا  زا  یهجوـت  لـباق شخب  هـک  تـسا  تعنــص  یاــه  شخب زا  یکی  یرگــشدرگ  یفرط  زا 
.دوش یم ییاز  لاغتشا

یاهزاین تخانـش  یارب  هزوح  نیا  ناـنیرفآراک  رگید  فرط  زا  تسا و  مهم  یرگـشدرگ  یاـه  پاتراتـسا هب  هجوت  نیارباـنب ،
رد اه  پاتراتـسا ای  دـیدج  یاهراکو  بسک داجیا  هب  مادـقا  اه  یرتشم یاه  هتـساوخ اـب  قاـبطنا  یرتشم و  ریغتم  دـیدج و 
اب وجـشناد  نیایرگـشدرگ  یاـه  پاتراتـسا تسکـش  لـماع  ینوناـق  یـسایس و  یاـه  شلاـچ «. دـننک یم یرگــشدرگ  شخب 

یاــپون یاــهراکو  بـسک یارب  : » دــیوگ یم یرگــشدرگ  یاــه  پاتراتــسا تسکــش  تیقفوـم و  رب  رثؤــم  لــماوع  هـب  هراــشا 
.دراد دوجو  تسکش  رب  رثؤم  یاه  شلاچ تیقفوم و  رب  رثؤم  لماوع  یرس  کی یرگشدرگ 

.دش هدیجنس  لماوع  نیا  زا  کی  ره  ریثأت  قیقحت  نیا  رد 
ناشیاه یریگ میمـصت رد  نآ  جـیاتن  زا  ات  دـنک  یم کـمک  ناراذگتـسایس  اـی  ناـنآ و  نارواـشم  ناـنیرفآراک ، هب  قیقحت  نیا 

.دننک هدافتسا 
دـندش و یدـنب  هتـسد ینامزاس  نورد ینامزاس و  نورب هلوقم  هد  رد  اپون  یاهراک  و بسک تیقفوم  رب  رثؤم  لماوع  یماـمت 

.میدرک یدنب  تیولوا ار  اه  هلوقم نیا  دعب 
.تسا ینوناق  یسایس و  لماوع  تسکش ، رد  رثؤم  لماوع  یاه  هلوقم

.دراد دوجو  ینوناق  یاه  شلاچ صوصخ  هب یسایس و  یاه  شلاچ یرس  کی روشک  رد 
اهراکو بسک نیا  تسکـش  لماوع  رگید  زا  یرگـشدرگ  یاـه  پاتراتـسا یارب  مزـال  نیناوق  دوبن  یرادا و  یاـه  یـسارکوروب

.تسا
.دنک یم راوشد  رایسب  ار  نانیرفآراک  یارب  زوجم  نتفرگ  هک  دراد  دوجو  یریگاپ  تسد و  تخس و  نیناوق  رگید  یوس  زا 

تـسیاب یم زوجم  یارب  هزوح  نیا  نانیرفآراک  درادن و  دوجو  هناگادـج  زوجم  یرگـشدرگ  یاه  پاتراتـسا یارب  لاثم  روط  هب
لماوع هب  هراشا  اـب  رف  ینیما «. دراد ضقاـنت  ناـشراک  تیهاـم  اـب  هک  دـننک  تفاـیرد  ار  ب »  » دـنب زوجم  یتنـس  تروص  هب 

.دراد دوجو  مه  ینیب  شیپ لباقریغ  لماوع  یرگشدرگ  یاپون  یاهراکو  بسک تسکش  رد  : » دیوگ یم تسکش 
نانیرفآراک راک  یور  هک  داد  خر  یسایس  ثداوح  و  هلزلز ، لیـس ، لثم  یثداوح  تفرگ  تروص  قیقحت  هک  یا  هزاب رد  ًالثم 

.دراذگ یم رثا  یرگشدرگ  هزوح 
.دنتسه تسکش  لماوع  زج  زین  اه  یرتشم ینامزاس و  لماوع 

تـسکش ثعاب  اه  نآ هب  یهجوت  یب دوش ، یم تیقفوم  ثعاـب  یناـمزاس  لـماوع  یرتشم و  هب  هجوت  هک  ردـقنامه  ینعی 
.دوش یم

هجوـت یرتـشم  هـب  رگا  دـننک و  دـیلوت  دوـخ  هقیلــس  هدـیا و  بـسح  رب  ار  ناـش  تـالوصحم دــیابن  ناـنیرفآراک  لاـثم ، یارب 
تیقفوــم رب  رثؤــم  یاـــه  هلوــقم نیرتـــمهم  یرتـــشم : لوــصحم و  یناـــمزاس ، لـــماوع  «. دـــنروخ یم تسکـــش  دـــننکن ،

یرگشدرگ یرگشدرگ یاه   یاه پاتراتسا پاتراتسا تیقفوم   تیقفوم مهم   مهم لماع   لماع یرادم   یرادم یرتشم یرتشم

 

https://www.atnanews.ir/archives/297462/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE/
https://www.atnanews.ir/archives/297462/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE/


تفگ ناوت  یم یلک  روط  هب  : » دـنک یم هفاضا  دوخ  قیقحت  رد  اه  هلوقم یدـنب  هتـسد هراـبرد  وایرگـشدرگ  یاـه  پاتراتـسا
تیریدـم هکارچ  تسا ؛ تواـفتم  نآ  طیارـش  راـکو و  بسک عوـن  هب  تبـسن  یراـک  و بـسک ره  یارب  لـماوع  طیارـش و  نـیا 

جیاــتن هراــبرد  وا  «. دــنک تیریدــم  دراد ، هـک  یتاــناکما  طیارــش و  هــب  هجوــت  اــب  دــیاب  نیرفآراــک  تــسا و  یئاــضتقا  یرما 
هــس یرتــشم  و  لوـصحم ، یناــمزاس ، لــماوع  مـیا ، هدروآ تـسد  هـب  هـک  یتاــعالطا  هـب  هجوـت  اــب  : » دــیوگ یم شقیقحت 

رد لــماوع  نــیا  هــب  دــیاب  ناــنیرفآراک  دنتــسه و  یرگــشدرگ  یاــپون  یاــهراکو  بــسک تیقفوــم  رد  رثؤــم  لوا  ی  هلوــقم
.دننک تقد  ناش  تامادقا اه و  یریگ میمصت

رکب هدـیا  تیقـالخ و  دوـخ  تـالوصحم  هـئارا  رد  دـیاب  سپ  هدــش ، مـک  لوـصحم  هـئارا  رد  تیقـالخ  نازیم  نـیا ، رب  هوـالع 
، اه یدنب هجدوب تیریدم ، هوحن  تامادقا ، هب  دیاب  نانیرفآراک  : » دنک یم هفاضا  رف  ینیما ادـیآ  نایاپ  رد  «. دنـشاب هتـشاد 

نیماــت ار  یرتــشم  یاــهزاین  یوــق  بوــخ و  مــیت  داــجیا  اــب  دــننک و  هجوــت  یناــمزاس  لــماوع  ماــمت  راــکو و  بــسک حرط 
https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۷۴۶۲ یراذگ : کارتشا  «. دننک

۲۷۲۷
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۱۶

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انکیا   

هب (ع ) اـضر ماـما  تداهـش  زورلاـس  تبـسانم  هب  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  داتـسا  تمکح ، هللارـصن  اـنکیا ، شرازگ  هـب 
تـسخن هک  دراد  رترب  ِلـقع  یـسک  هک  هدرک  دـیکأت  هتخادرپ و  سفن  تفرعم  دروم  رد  ترـضح  نآ  تاـیاور  زا  یکی  نییبـت 

دهاوـخ هاـگ  نآ دــهن ؛ مدــق  دوـخ ، زا  نوریب  ناـهج  هـب  نتــشیوخ ، زا  یهاـگآ  اـب  دــناوتب  اـت  دزادرپـب  شیوـخ  نتخانــش  هـب 
َُةِفرَْعم ِلـْقَْعلا  ُلَْـضَفا  : » دوـمرف اداــب ، وا  رب  ادــخ  دورد  اــضر ، ترــضح  » .دسانــشب زین  ار  دوـخ  زا  نوریب  ناــهج  تسناوـت 

ار دوــخ  نتــشیوخ  یمدآ ، هـک  تـسا  نآ  لــقعت )  ) لــقع نــیرترب  ص ۲۴۷۸ ) ج۶ ،  ةــمکحلا ، نازیم   ) ُهَْـسَفن ِناــْسِنالا 
هب وت ، نم و  مهف  اما  درادن ، ریسفت  حرش و  هب  یزاین  تسا و  ایوگ  یفاک ، هزادنا  هب  ماما  راوتـسا  دنلب و  مالک  « .دسانـشب

رتـهب ار  نتـشیوخ  نتخانـش  ترورـض  اـنعم و  اـت  دـهد  شرتـسگ  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  دـنمزاین  مـالک  نیا  بطاـخم  ناوـنع 
هک ناسنا  نوردنا  رد  تسا  یا  هوق لقع.دبایرد ، دزادرپ ، یم دوخ  نتخانـش  هب  هک  ار  یـسک  لقع  یرترب  ّرـس  دـنک و  کرد 

لقع زا  رترب  لوـقع  اـب  وا  کارتـشا  لاـصتا و  هـطقن  رگید ، بناـج  زا  دـنک و  یم زیاـمتم  نارادـناج ، رگید  زا  ار  وا  وـس  کـی زا 
دوــخ زا  نوریب  ِناــهج  هـب  ار  تخانــش  کاردا و  تردــق  نـیا  دــناوت  یم یمدآ  کــنیا.تسا  یناــهیک  یهاــگآ  اــب  یناــسنا و 
نورد ملاوع  رارسا  دزادرپب و  شیوخ  نورد  ِناهج  رد  تحایس  ریس و  هب  یکاردا  تردق  نیا  اب  دناوت  یم زین  دنک  لوغشم 

اب دناوتب  ات  دزادرپب  شیوخ  نتخانش  هب  تسخن  هک  دراد  رترب  ِلقع  یـسک  (ع ) اضر ترـضح  هاگدید  زا.دنک  فشک  ار  دوخ 
دسانـشب و زین  ار  دوخ  زا  نوریب  ناهج  تسناوت  دـهاوخ  هاگ  نآ دـهن ؛ مدـق  دوخ  زا  نوریب  ناـهج  هب  نتـشیوخ  زا  یهاـگآ 

مایپ یاهتنا  »؟ دسانشب ار  دوخ  زا  نوریب  دناوت  یم هنوگچ  تسا  ناوتان  دوخ  نورد  نتخانش  زا  هک  یسک  ٓالا 

یتسه یتسه تخانش   تخانش یارب   یارب لوا   لوا ماگ   ماگ سفن ؛ ؛ سفن تفرعم   تفرعم

ات دزادرپـب  شیوـخ  نتخانـش  هب  تسخن  هک  دراد  رترب  ِلـقع  یـسک  (ع ) اـضر ماـما  تـیاور  ساـسا  رب  تـمکح ، هللارـصن  داـقتعا  هـب 
.دسانشب زین  ار  دوخ  زا  نوریب  ناهج  تسناوت  دهاوخ  هاگ  نآ دهن ؛ مدق  دوخ  زا  نوریب  ناهج  هب  نتشیوخ ، زا  یهاگآ  اب  دناوتب 

 

https://iqna.ir/fa/news/3929738/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C
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۲۷۲۷
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۹:۰۰

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

همالع هاگـشناد  لقتــسم  نایوجــشناد  یمالــسا  نـمجنا  تـمه  هـب  وجــشناد ، یرازگربـخ  هاگــشناد  راــگنربخ  شرازگ  هـب 
.دش رشتنم  رحس »  » ییوجشناد هیرشن  ی  هرامش نیمهن  تسیب و  ییابطابط ،

رد روـهمج  سیئر  یتیریدــم  هویــش  یــسررب  هـب  یــسایس ، تمــسق  رد  رحــس »  » ییوجــشناد هیرــشن  زا  هرامــش  نـیا  رد 
ناتنـسمرا و نیب  عازن  غاـب و  هرق  هلئـسم  ناگدـنیامن و  یارآ  تیفافـش  مهدزاـی و  سلجم  یاـه  هدـعو اـنورک ، اـب  ههجاوم 

.تسا هدش  هتخادرپ  ناجیابرذآ 
.تسا هداد  رارق  یسررب  دروم  ار  نینج  طقس  رامآ  ناناوج و  جاودزا  لیهست  نوناق  هب  زین  هیرشن  نیا  یگنهرف  تمسق 
هیرــشن نـیا  مـهم  بلاـطم  هـلمج  زا  اـنورک ، ناــمز  رد  ییوجــشناد  یاــه  لکــشت رد  یرگ  هبلاــطم  عوـن  یــسانش  بیــسآ 

.دینک کیلک  ار  اجنیا  هیرشن  نیا  هدهاشم  یارب.تسا 

۲۶۲۶
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۱:۱۸۰  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 

.تسا ناگیار  دازآ و  ناگمه  یارب  تسشن  نیا  زا  هدافتسا   

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

دوش يم  رازگرب  ناهج  نوگانوگ  ياهروشك  زا  یناداتسا  روضح  اب  یسراف  بدا  ییازفا  شناد  هرود  نیمود 
اب يـسراف  بدا  یيازفا  شناد  هرود  نـیمود  ، یئاـبطابط همالع  هاگشناد  یـسراف  تایبدا  ناـبز و  یـشزومآ  هورگ  تمه  هب 

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

دشدش رشتنم   رشتنم رحس » » رحس  » » ییوجشناد ییوجشناد هیرشن   هیرشن هرامش   هرامش نیمهن   نیمهن تسیب  وو   تسیب هیاس /  /  هیاس ردرد   تندیزرپ   تندیزرپ

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

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   هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 2  رهم   26۹۳
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تراجت لصف  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / انریا   

جــالع دــنا و  هدرک دــیکات  نآ  رب  زین  بــالقنا  مـظعم  ربــهر  هــک  تــسا  یمهم  عوــضوم  یلخاد  دــیلوت  زا  تیاــمح  هلاــسم 
نتـــسب یلم و  لوـــپ  شزرا  طوقـــس  زا  یریگوـــلج  هارمه  هـــب  دـــیلوت  هلئـــسم  رب  زکرمت  ورگ  رد  ار  یداـــصتقا  تالکـــشم 

.دندرک فیصوت  یلام  یاهداسف  هیور و  یب تادراو  قاچاق ، نوچمه  ییاه  هتخر
دیلوت شهج  ققحت  انریا  اب  وگو  تفگ رد  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  داصتقا  هورگ  یملع  تایه  وضع  یکوزاپ » یدهم  »

: تفگ درک و  فیـصوت  یلم  دیلوت  زا  نوناق  نینچمه  تیمکاح و  ناکرا  یمامت  هبناج  همه تیامح  یورگ  رد  ار  روشک  رد 
، دــنک کـمک  تاـبث  تیوـقت  هـب  هـک  یتسایــس  ره  دراد و  زاـین  تاـبث  هـب  زیچ  ره  زا  شیب  یلعف  طیارــش  رد  ناریا  داـصتقا 

.دش دهاوخ  یلم  دیلوت  دشر  ثعاب 
.دوش لیدبت  روشک  نالک  یریگ  میمصت ماظن  تیولوا  هب  راکو  بسک یاضف  دیاب  فده  نیا  هب  یبایتسد  یارب 

داصتقا  هزوح  رد  نالک  یریگ  میمصت ماظن  حالصا  یارب  یدج  زاین 
ماـظن مـه  یریگ و  میمـصت یاـه  ماـظن  مـه  هـنادرخب  اـه  تسایـس  اـب  دـیاب  اـم  درک : دـیکات  هـمادا  رد  داـصتقا  داتــسا  نـیا 

.مینک حالصا  ار  نام  یزاس میمصت
.دنک دروخرب  تالکشم  اب  یهاگآ  ملع و  تینالقع ، ساسا  رب  دیاب  هک  یسانشراک ، ماظن  ینعی  یزاس  میمصت ماظن 

رظن رد  ار  یلم  عفانم  دیاب  هدوب و  روشک  نالک  ناریدم  زا  لکـشتم  هک  تسا  روشک  یریگ  میمـصت ماظن  نآ  زا  رت  مهم اما 
.دنریگب

، مینک یم تبحص  نالک  یریگ  میمصت ماظن  حالصا  زا  رگا  ام  درک : هفاضا  یلم  دیلوت  زا  تیامح  ترورـض  رب  دیکات  اب  یو 
.دننک عورش  ناشدوخ  ار  تاحالصا  نالک  ناریدم  دیاب  ینعی 

.دنک عورش  دوخ  یارب  یدنب  هجدوب زا  ار  حالصا  نیا  دیاب  یمالسا  یاروش  سلجم  لاثم  ناونع  هب 
؟ دنک یم ادـیپ  صاصتخا  سلجم  هب  ینالک  ینارمع  هجدوب  نانچمه  لاس  زا ۴۱  دـعب  ارچ  هک  تسا  مهم  لاوس  کی  نیا 

تیفارـشا نیا  تلع  دـینک ؟ هسیاقم  ام  یمالـسا  یاروش  سلجم  اب  ار  ایناتیرب  ماوع  سلجم  یاه  هنیزه لاـثم  ناونع  هب 
اب یتبـسن  تـسا ، هجاوـم  هجدوـب  یرـسک  اـب  هـک  یداـصتقا  رد  هجدوـب  مـیظنت  هوـحن  نـیا  اـیآ  تـسیچ ؟ ناریا  سلجم  رد 

دراد ؟ دیلوت  زا  تیامح 
نوناـق رد  اـما  دــنا ، هدــش عـنم  هژورپ  فـیرعت  زا  سلجم  ناگدــنیامن  هعــسوت ، مشــش  هماـنرب  ساـسا  رب  دوزفا : یکوزاــپ 

رظن رد  مویداتسا  تخاس  یارب  یا  هجدوب ناتسرل  ناتسا  یاهرهـش  زا  یکی  رد  هک  میتسه  دهاش  ام  یراج  لاس  هجدوب 
.تسا هدش  هتفرگ 

.دوش یم یا  هقطنم عفانم  ینابرق  هلاس  ره  یلم  عفانم  هک  تسا  هدش  لاور  کی  نیا 

تیفافش تیفافش یرارقرب   یرارقرب یریگ  وو   یریگ میمصت میمصت ماظن   ماظن حالصا   حالصا اباب   یلم   یلم دیلوت   دیلوت قنور   قنور

یورگ رد  ار  نآ  تیوـقت  یلم ، دــیلوت  زا  تیاـمح  موزل  رب  دــیکات  اـب  ییاـبطابط  همـالع  هاگــشناد  یملع  تاـیه  وـضع  اــنریا - نارهت -
یماـمت رد  تیفافـش  رارقتـسا  یارب  یدـج  مزع  نـینچمه  داـصتقا و  هزوـح  رد  روـشک  نـالک  یریگ  میمـصت ماـظن  رد  یدـج  حالــصا 

.تسناد یداصتقا  تادوارم 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 2  رهم   26۹۴
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هک یا  هجدوب ییاهن  نیناوق  نتم  اب  دـنهد  یم هئارا  سلجم  هب  اـه  تلود هک  یا  هجدوب حـیاول  نتم  ناـیم  یا  هسیاـقم رگا 
نویسیمک یاضعا  هک  یقطانم  تمس  هب  اه  هجدوب هنوگچ  هک  دید  دیهاوخ  دیهد ، ماجنا  دوش ، یم بیوصت  سلجم  رد 

.تسا هدش  تیاده  دنا ، هدمآ اجنآ  زا  سلجم  هجدوب  همانرب و 
.تسا هدش  تیعضو  نیا  هب  رجنم  هک  هدوب  هنادرخبان  ام  ناریدم  تامیمصت  زا  یرایسب  درک : حیرصت  یو 

هدـهاشم ار  لیرونم  هراک  همین یاه  هزاس هاشنامرک  مق و  یاهرهـش  رد  نالا  امـش  هک  میوگ  یم هنومن  کی  ناونع  هب  اـهنت 
.دینک یم

نیا نآ  یارجا  لـیلد  اـهنت  دـش و  نآ  فرـص  ناـموت  اـهدرایلیم  یداـصتقا  یملع و  هعلاـطم  هنوگ  چـیه نودـب  هک  یا  هژورپ
.دوب دنم  هقالع روشک  رد  هژورپ  نیا  یارجا  هب  قباس ، یروهمج  سیئر  دیتاسا  زا  یکی  هک  دوب 

روشک رد  نالک  یریگ  میمـصت ماظن  دـهد  یم ناشن  یلئاـسم  نینچ  دوجو  هک  نیا  رب  دـیکات  اـب  یداـصتقا  سانـشراک  نیا 
دارفا رایتخا  رد  روشک  یمسر  یاه  نوبیرت دیاب  صقاون  نیا  حالـصا  تمـس  هب  تکرح  یارب  درک : هفاضا  دراد ، لکـشم  ام 

یا هفرح تایبرجت  هب  دانتسا  اب  یدادادخ و  لقعت  یورین  زا  هدافتسا  اب  هک  دریگ  رارق  یلقتسم  ناسانشراک  صصختم و 
.دننک یم تبحص 

اه نآ هـب  ار  قیاـقح  ناـیب  تراـسج  هـک  دـنا  هدـش ریگرد  یدارفا  دودـحم  هـقلح  رد  اـم  ناریدــم  زا  یرایــسب  هنافــساتم  اـما 
.دنا هداتفا ادج  هعماج  زا  هجیتن  رد  دنرادن و 

یـسرتسد دیاب  زورما  درک : ناشنرطاخ  درب ، الاب  داصتقا  رد  ار  داسف  بلقت و  هنیزه  دیاب  هک  نیا  رب  دیکات  نمـض  یکوزاپ 
اب دـش ، عیاـض  هدـننکدیلوت  کـی  زا  یقح  هـک  یتروـص  رد  اـت  دـشاب  هـنیزه  مـک عیرـس و  هییاـضق ، هوـق  هـب  ناگدـننک  دـیلوت 

.دریگ تروص  یهاوخداد  عیرس  هیئاضق ، هوق هب  هعجارم 
ییاــضق هاگتــسد  دــنک  یم ساــسحا  هدــننکدیلوت  یطیارــش  نـینچ  دوــجو  تروــص  رد  داد : هـمادا  هاگــشناد  داتــسا  نـیا 

.تسا شنابیتشپ 
در یکناب  متـسیس  یوس  زا  ماو  تفایرد  یارب  ناگدـننکدیلوت  زا  یرایـسب  تساوخرد  لاثم  ناونع  هب  هک  یطیارـش  رد  اـما 

یماو ینوناـق ، نیماـضت  تیاـعر  نودـب  یرگید  درف  هب  فلخت  کـی  ماـجنا  اـب  کـناب  ناـمه  ناـمزمه  تروص  هب  دوش و  یم
یراذگ هیامرـس زا  هدننکدیلوت  اتعیبط  درادن ، دوجو  مه  فلختم  اب  عطاق  عقوم و  هب  ییاضق  دروخرب  زا  یربخ  دـهد و  یم

.دش دهاوخ  درسلد  روشک  لخاد  رد 
ثعاــب نـیا  هـک  تـسا  هدــش  یدــعت  ناــش  یداــصتقا قوـقح  هـب  عـقاوم  زا  یلیخ  رد  یلم  ناگدــننکدیلوت  داد : هـمادا  یو 

.دنورب روشک  زا  دنرادرب و  ار  دوخ  یاه  هیامرس اه  نآ دوش  یم
هچ هب  کالما  دیرخ  یارب  هیاسمه  یاهروشک  رد  نایناریا  یراذگ  هیامرس مجح  هتـشذگ  یاه  لاس یط  دوش  یـسررب  رگا 
زا یرایـسب  لیالد  دـنا ، هدوبن روشک  لـخاد  رد  یراذـگ  هیامرـس هب  رـضاح  دارفا  نیا  ارچ  دوش  یـسررب  تسا و  هدوب  نازیم 

.دوش یم صخشم  ییانبریز  تالکشم 
یعقاو و تروص  هب  دیاب  نیناوق  دنک و  تیامح  دـنک  یم دـیلوت  هک  یدرف  ره  زا  دـیاب  تموکح  هک  نیا  رب  دـیکات  اب  یکوزاپ 
، دــهد ماـجنا  هـنیهب  ار  دوـخ  هـفیظو  سک  ره  هعماـج  رد  رگا  درک : حیرــصت  دنــشاب ، دــیلوت  تمدــخ  رد  یمــسا  طـقف  هـن 

.درک دهاوخ  تکرح  یلاعت  تمس  هب  متسیس 
، یداـصتقا یاـه  تیدودـحم یماـمت  هـب  هجوـت  اـب  ییاـنورک  طیارـش  رد  هـک  میتـسه  دـهاش  اـهزور  نـیا  رد  هنافــساتم  اـما 

.دنک یم  یداصتقا  عوضوم  اب  یباتک  راشتنا  هب  مادقا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  کی 
تسا  تابث  اب  داصتقا  داجیا  رد  لصا  نیرت  مهم تیفافش ،

ام روشک  رد  درک : دـیکات  هراشا و  یلم  دـیلوت  زا  تیاـمح  رد  تیفافـش  عوضوم  تیمها  هب  همادا  رد  هاگـشناد  داتـسا  نیا 
.درب یم جنر  تیفافش  مدع  زا  دیلوت 

.تسا تیفافش  مدع  لوصحم  قاچاق  هدیدپ 
یلم دـیلوت  هب  تمدـخ  یارب  نـیا  دـنک ، لـمع  فافـش  یکناـب  متـسیس  دـیاب  ییوـشلوپ  اـب  هزراـبم  یارب  دوـش  یم هـتفگ  رگا 

.تسا

 



.دنک ادیپ  شهاک  تفن  هب  یگتسباو  مه  دریگب و  تایلام  دناوت  یم مه  تلود  دشاب  فافش  رگا  متسیس 
تایلام زا  فاعم  داـصتقا ، زا  یداـیز  شخب  دوزفا : تسناد و  داـصتقا  رد  تلادـع  یرارقرب  ار  تیفافـش  جـیاتن  زا  یکی  یو 

.تسا
هک دوش  هتفرگ  رظن  رد  مه  هلئسم  نیا  یزیر ، هجدوب ماظن  رد  یراتخاس  یتاحالصا  یط  دیاب  هدننکدیلوت  هب  کمک  یارب 

.دنهد تایلام  یتسیاب  یداصتقا  نیلاعف  همه 
دیاب دنراد ، یهاگراک  هناخراک و  هکنآ  لیلد  هب  ناگدننک  دیلوت  اما  دنهد ، یمن تایلام  نالالد  اه و  هطساو رـضاح  لاح  رد 

.دنهدب تایلام 
، دوش قیوشت  دیلوت ، شخب  رد  یراذگ  هیامرـس رطاخ  هب  هکنآ  یاج  هب  طیارـش  نیا  رد  هدننکدیلوت  تسین و  تلادـع  نیا 

.دنوش یم مه  همیرج  یهاگ 
.میشاب دیلوت  قنور  دهاش  ات  دتفا  قافتا  یریگ  میمصت نالک  ماظن  رد  دیاب  لئاسم  هنوگ  نیا  حالصا 

داصتقا کی  رد  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دوش ، یم هیـصوت  یناهج  هعماج  اب  لماعت  رب  داـصتقا  رد  رگا  درک : دـیکات  یکوزاـپ 
.درادن دوجو  تیفافش  دتفا و  یم قافتا  داسف  هتسب ،

هب زیچ  هـمه  نتــسناد  دریگب و  تروــص  تاــعالطا  دازآ  هلداــبم  هـک  اــنعم  نـیا  هـب  ددرگرب  داــصتقا  هـب  تیفافــش  رگا  اــما 
تباـقر طیارـش  نـینچمه  دوـش و  ضرف  مدرم  هـمه  قـح  یتـینما ، لـئاسم  دارفا و  یــصوصخ  هزوـح  تاـعالطا  یانثتــسا 
هاــگنآ دورب ، ناــیم  زا  یتــلوصخ  یــصوصخ و  یتــلود ، یاــهراصحنا  دوــش و  رارقرب  یداــصتقا  یاــه  هاــگنب ناــیم  ملاــس 

.دریگب قنور  یلم  دیلوت  هک  میشاب  هتشاد  راظتنا  میناوت  یم

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

تراجت لصف  تیفافش -  یرارقرب  یریگ و  میمصت ماظن  حالصا  اب  یلم  دیلوت  قنور  داصتقا  یلیلحت  یربخ  تیاس   

زوین وسارف  تیفافش -  یرارقرب  یریگ و  میمصت ماظن  حالصا  اب  یلم  دیلوت  قنور   

۲۶۲۶
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۳۸



سرپ مق  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

اب مـق و  هـیملع  هزوــح  یــسایس  تاــعلاطم  نــمجنا  طــسوت  هیلاــعتم » تسایــس  همانلــصف  ، » رهم راــگنربخ  شرازگ  هــب 
یواح هک  دوش  یم رشتنم  ییاز  کل فجن  مالسالا  تجح  یریبدرـس  یدمحاریم و  روصنم  مالـسالا  تجح  یلوئـسمریدم 

.تسا یسایس  مولع  نارگشهوژپ  دیتاسا و  زا  ییاه  هلاقم
زا : تسا  ترابع  ناتسبات ۹۹  مهن ، تسیب و  هرامش  تالاقم  نیوانع 

میرک  نآرق  رظنم  زا  یهلا  ناربهر  یسایس  تردق  أشنم 
دامع ۱  یلع  دیس 

 ۲ باون نسحلاوبا  دیس 
یماما ۳  یفاک  دیجم 

هدیکچ 
نآرق مالـسا و  یاهوگلا  نییبت  دوخ و  هعـسوت  ظفح و  یارب  یـسایس  یاه  تردق ریبادـت  یـسررب  رـضاح  شهوژپ  فدـه 

.دوب هنیمز  نیا  رد  میرک 

دشدش رشتنم   رشتنم هیلاعتم   هیلاعتم تسایس   تسایس همانلصف   همانلصف مهن   مهن تسیب  وو   تسیب هرامش   هرامش

.دش رشتنم  مق  هیملع  هزوح  یسایس  تاعلاطم  نمجنا  طسوت  هیلاعتم » تسایس  همانلصف   » هرامش نیمهن  تسیب و 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 2  رهم   26۹۶
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هب طوبرم  ینآرق  یاـه  هرازگ یعاـمتجا  یـسایس و  تردـق  بلاـق  رد  ینید  هعماـج  رد  یهلا  ناربهر  ریبادـت  اتـسار ، نیا  رد 
.دش یسررب  یلیلحت  یفیصوت -  شور  اب  اهنآ 

، یرادیاپ تماقتـسا و  هلمج  زا  ییاهراکهار  یهلا  ایبنا  هریـس  یحو و  مالک  دسر  یم رظن  هب  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  جـیاتن 
هعماـج هب  یناـسنا  یقـالخا و  ریغ  یاـه  شور زا  یرود  هعماـج و  نارظن و  بحاـص اـب  تروشم  یملع ، ناوت  زا  یریگ  هرهب
نوـچمه یناـیحو  یاـه  شور تادنتــسم و  زا  دـنناوت  یم راذـگریثأت  یقوـقح  یقیقح و  دارفا  هعماـج و  دـنیامن و  یم هـئارا 

.دنوش دنم  هرهب یسایس  تردق  رد  رثؤم  ذوفن  شرتسگ  تیباذج و  داجیا 
ناونع هب  یـسایس  راـتفر  اـب  هدرب و  ار  مزـال  هرهب  تردـق  بتارم  زا  تردـق ، رادومن  لوـمرف و  هب  هجوـت  اـب  زین  یهلا  ناربـهر 
تیاهن رد  هدومن و  لماک  ار  دوخ  تیریدم  تردق  ریثأت  ناونع  هب  ریبدـت  تردـق و  تیفرظ  ناونع  هب  لقعت  تردـق و  عبنم 

.دندومن یم هعماج  حالصا  ریبدت و  هب  مادقا 
یفرعم تیرـشب  یارب  وـگلا  نیرتـهب  ناوـنع  هـب  ار  دوـخ  ینوـماریپ ، طـیحم  رد  رییغت  یـالاب  تردـق  یراگدـنام  هـب  هجوـت  اـب 

.دنا هدرک
.تفرگ هرهب  دوخ  هعماج  تیریدم  یارب  ینید  یمالسا و  یوگلا  ناونع  هب  یهلا  ناربهر  شور  زا  ناوت  یم نیاربانب ،

دارفا  یسایس  تینما  عجرم  ینآرق  یاه  هرازگ
 ۱ روفغدیس لآ داجسدیس 

هدیکچ 
.دوب دارفا  یسایس  تینما  عجرم  ینآرق  یاه  هرازگ یسررب  رضاح  شهوژپ  فده 

هب ینوگاــنوگ  یاــه  هرازگ رد  نآرق  داد ، ناــشن  جــیاتن  هدوـب و  یناــمزریغ  یجارختــسا  یعوـضوم  ریــسفت  شهوژپ  شور 
نآ رد  هـک  دـیامن  یم دـیکات  ناـش  یـسایس قوـقح  یاـفیا  رد  ناـنآ  تینوـصم  رب  هدرک و  هراـشا  اـه  ناـسنا کـیاکی  تـیمها 

دـنک و یمن ضرعت  ناـش  هدـیقع زاربا  لـیلد  هب  اـهنآ  هب  یـسک  هدرک و  ناـیب  ار  دوـخ  یاـهرواب  سرت  نودـب  هـنادازآ و  مدرم 
.دوش یم نیمضت  یسایس  یعامتجا و  تشونرس  نییعت  روظنم  هب  روشک  کی  تیمکاح  طسوت  نانآ  تکراشم 

دهاوخن دوجو  یقرت  یلاـعت و  دـیما  یا  هعماـج چـیه  رد  دارفا  یـسایس  تینما  شریذـپ  نودـب  ینآرق ، یاـه  هزوـمآ رظن  زا 
شنادنورهـش یارب  ار  یـسایس  تینما  یتسیاب  بولطم  یماظن  هب  یبایتسد  روظنم  هب  یـسایس ، ماـظن  ره  اذـل  تشاد و 

.دیامن تنایص  ناشیا  یسایس  قوقح  زا  دنک و  نیمأت 
یـسایس قوقح  ییاسانـش  نیمز ، یور  رد  وا  شقن  دـنوادخ و  دزن  ناسنا  هاگیاج  مهف  اب  میرک ، نآرق  رظنم  زا  نیارباـنب ،

.تفای تسد  نآرق  رظنم  زا  ینامرآ  بولطم و  هعماج  ققحت  هب  ناوت  یم یدیدهت  هنوگره  یفن  وا و 
نآرق  رد  نافلاخم  اب  ههجاوم  هوحن 

اخیک ۱  همجن 
 ۲ یروهام یریثک  ارتیم 

هدیکچ 
.دوب نآرق  رد  نافلاخم  اب  ههجاوم  هوحن  یسررب  رضاح  شهوژپ  فده 

.تسا راوتسا  هتفایان  دشر  هتفای و  دشر  هورگ  ود  بلاق  رد  ناسنا  هب  نآرق  هاگن  رب  شهوژپ 
دروخرب هویش  هدش و  یـسررب  هناسانـش  ییابیز رظنم  نیا  زا  نافلاخم  قوقح  یلیلحت  - یفیـصوت شور  اب  اتـسار و  نیا  رد 

، نآرق گرزب  رـسفم  ود  هاگن  رد  دوش ، یم وربور  فلاخم  اب  هک  یـسک  یاه  تلـصخ طیارـش و  اب  هارمه  نافلاخم  عاونا  اـب 
.دیدرگ نییبت  یناقلاط  تیآ هللا  ییابطابط و  همالع 

.تسا اهنآ  نایم  هنامیکح  هدیجنس و  لماعت  همدقم  نیلماعتم  قوقح  صیخشت  داد ، ناشن  جیاتن 
یزیرگدرخ و هبلغ  هک  هدوب ، رادروخرب  ییاـبیز  یاـه  هبذاـج زا  یزیمآ  تمکح مارتحا و  رب  ینتبم  هنازرودرخ  یلماـعت  اذـل ،

.دشاب یم قوقح  نآ  نتفرگ  هدیدان  للعلا  تلع  یزیتسدرخ  هاگ 
هب اـت  دـیآ  یم راـتخم  ناـسنا  کـمک  هب  مـحازترپ  هـصرع  نـیا  رد  یزرودرخ  تیوـقت  ربـعم  زا  نآرق ، هناسانـش  ییاـبیز  هاـگن 

.دوش نیمضت  یناسنا  قوقح  نآ  کمک 

 



هیحور نوـچ  یعیبـط  یعناوـم  گــنج ، حلــص و  طیارــش  رد  حاــنج و  هـهبج و  ره  رد  ناــکم ، ناــمز و  ره  رد  قـح  یاــیحا 
.دراد نیلماعتم  نایم  رد  هنیک  مشخ و  رگ ، نایغط یرابکتسا و 

هیکزت تیبرت و  هب  نادـجو  یادـص  ندینـش  هبقارم و  ددـم  هب  نورد  یبـن  ناوـنع  هـب  لـقع ، مـکح  هـب  رـشب  قـیرط  نـیا  رد 
.دیامن یم عفر  ار  قح  تشادساپ  روهظ و  رگ  نایغط یرابکتسا و  عناوم  هتخادرپ و  سفن 

یاهادــص رد  هدــنام ، روـجهم  هـک  یقح  زا  یهوـجو  کرد  ییاـناوت  ردــص و  حارــشنا  هـیکزت ، رد  ار  دوـخ  دوـمن  لــقعت  نـیا 
.دهد یم ناشن  زین  فلاخم  دقتنم و  مدرم  زا  هدینشان 

ملـس و یاـضف  شرتسگ  رثکتم و  تواـفتم ، راـکفا  اـب  ییاـه  ناـسنا قوقح  زا  تظاـفح  روهظ و  هزاـجا  کولـس  نیا  هجیتن 
.تسا ینید  هعماج  رد  ماوقا  همه  زیمآ  تملاسم یتسیز  مه ناما و 

رصاعم  ناریا  رد  یمالسا  یناسنا  مولع  موهفم  خیرات 
اردص ۱  دمحم 

هدیکچ 
.دوب رصاعم  ناریا  رد  یمالسا  یناسنا  مولع  موهفم  خیرات  هعلاطم  رضاح  شهوژپ  فده 

اب لامج و  دیس  طسوت  یمالسا » یناسنا  مولع  موهفم   » هک دش  هداد  ناشن  یلیلحت  - یفیصوت شور  اب  اتسار و  نیا  رد 
دنه و هراق  هبش  رد  هژیو  هب  برغ  اب  مالسا  ناهج  سامت  لالخ  رد  ناخدمحا  دیس  رـس  هنایارگون  شالت  ندرک  سوکعم 

.تفرگ لکش  حالصا »  » و طاطحنا »  » میهافم اب  هطبار  رد 
« تنـس نید و  ، » رگید یوس  زا  ییوـس و  زا  ددـجت » ملع و   » میهاـفم نیب  لامجدیـس  هنادنمـشوه  کـیکفت  اـب  راـک  نیا 

.دش ماجنا 
دروـم یتسیـسکرام  پچ  تنـس  تیناـحور و  تنـس  نیب  هشقاـنم  رد  ینارا  هتخاـسدوخ  مسیـسکرام  دورو  اـب  موـهفم  نیا 

.تفرگ رارق  دیکأت  هشقانم و  هجوت و 
هب تیناحور  تنس  یوس  زا  دوجوم  یاه  هفـسلف یرکف ، تنـس  ود  ره  فرط  زا  هفـسلف  ندوب  مولع  ردام  ضرف  شیپ  اب 

لامجدیـس نوتم  رد  هدـش  داـجیا  یمالـسا  یناـسنا  مولع  موهفم  اذـل  میـسقت و  یهلا  یداـحلا و  عون  ود  هب  یلک  تروص 
.تفای هرابود  یناج  مسیسکرام ، اب  هجاوم  رد  رگید و  راب 

رارق هجوت  دروم  یملع  هزوح  رد  یلصا  یسایس  میهافم  زا  یکی  بالقنا  زا  سپ  دوب ، یـسایس  لصا  رد  هک  هشقانم  نیا 
.دیدرگ دیدج  یا  هلحرم دراو  یگنهرف » بالقنا   » موهفم اب  تفرگ و 

دیلوت  » نوچ یرگید  میهافم  اب  یمالـسا  یروهمج  رـصع  رد  بـالقنا  زا  سپ  یعاـمتجا  یـسایس و  هنیمز  رد  موهفم  نیا 
موـهفم تیاــهن  رد  و  یمالــسا » ندــمت  موـلع و  یاــیحا  داــجیا و   » یناــسنا و موــلع  هزوــح  رد  یزادرپ » هـیرظن «، » مـلع

رارق ثحب  هشقاـنم و  لـحم  هدروـخ و  هرگ  یمالـسا ،» تیوـه  ظـفح  اـب  دـیدج  رـصع  هـب  دورو   » و تفرـشیپ » هعـسوت و  »
.دراد همادا  زونه  هک  تفرگ 

هرعاشا  هلزتعم و  یسایس  مالک  رد  یسانش  ناسنا
یربکا ۱  لامک 

مدان ۲  نیسحدمحم 
 ۳ رف یئاجر نیسحدمحم 

هدیکچ 
یتخانــش ناــسنا یناــبم  زا  یکی  هراــبرد  هلزتـعم  هرعاــشا و  یمــالک  بـتکم  ود  هاگدــید  یــسررب  رــضاح  شهوژپ  فدــه 

.دوب رایتخا »  » مان هب  نیملکتم 
یهلا و لدع  فطل ، هدعاق  زا  هلزتعم  هدافتسا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  جیاتن  هدوب و  یلیلحت  یفیـصوت –  شهوژپ  شور 
هب تشز  حـیبق و  لاعفا  دانتـسا  مدـع  موزل  ناـسنا ، راـیتخا  اـب  یراـگزاس  یاـنبم  رب  باـقع  ءازج و  راـیتخا ، اـب  نآ  بساـنت 

.دشاب یم هلزتعم  رب  ضیوفت  قالطا  یفن  یایوگ  یمدآ ، لاعفا  قلخ  رد  دنوادخ  ییاناوت  تردق و  هب  رارقا  دنوادخ و 
هدـش هتـشادنپ  یمـالک  ملـسم  رما  شترـضح ، هدارا  زا  نآ  تیعباـت  ادـخ و  هـب  یمدآ  لاـعفا  دانتــسا  هرعاـشا ، رظن  زا  اـما 

 



.تسا
.دراد یهلا  أشنم  دب ، بوخ و  هب  اه  ناسنا لامعا  میسقت  یتح  هک  دنتسه  نیا  هب  لئاق  اهنآ 

.دوب دهاوخن  شریذپ  هیجوت و  لباق  یلقع ، تهج  زا  هدرک و  ادیپ  یعرش  هجو  مه  لاعفا  حبق  نسح و  ثیح ، نیا  زا 
یا  هنماخ ماما  یسایس  هشیدنا  رد  یمالسا  بالقنا  زارت  تلود  یتخانش  ناسنا هراگنا  شیپ یواکاو 

 ۱ یئاجزوریفدرک هلادسا 
هدیکچ 

تسیچ و یمالـسا  بـالقنا  زارت  تلود  یتخانـش  ناـسنا هراـگنا  شیپ  هک  دوـب  نـیا  رـضاح  شهوژپ  یـسررب  دروـم  هلأـسم 
اــه و یگژیو هـک  تــسا  راوتــسا  ضرف  نــیا  رب  شهوژپ  دراد ؟ تلــالد  بــالقنا  زارت  یمالــسا و  تــلود  دوــجو  رب  هنوــگچ 

.دراد تلالد  یمالسا  تلود  رارقتسا  رب  ناسنا  عورشم  یاه  هتساوخ
هــشیدنا رد  یمالــسا  بــالقنا  زارت  تـلود  یتخانــش  ناــسنا هراــگنا  شیپ  یلیلحت  یفیــصوت -  شور  اــب  اتــسار و  نــیا  رد 

.دش یسررب  یا  هنماخ ماما  یسایس 
تمـس هب  یناـمرآ  تکرح  لوحت و  لاـح  رد  یمالـسا » بـالقنا  زارت  تلود   » هرازگ رد  تلود  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  جـیاتن 

.تسین یمالسا  بالقنا  زارت  زونه  اما  تسا ، یمالسا  بالقنا  فادها 
تیندـم و یتخانـش ، یتـسه ظاـحل  هـب  ناـسنا  شزرا  تـمارک و  لـیبق  زا  یمالـسا  یـسانش  ناـسنا یاـه  هفلؤـم رــصانع و 

.دنراد تلالد  بالقنا  زارت  یمالسا و  تلود  لیکشت  رب  کی  ره  نآ  دننام  ناسنا و  ندوب  یعامتجا 
تلود اـهنت  دــشاب و  ناـسنا  یقیقح  تـمارک  ظـفاح  دــناوت  یم باــن  مالــسا  نـید  رب  ینتبم  تـلود  اــهنت  هـک  اــنعم  نیدــب 

.دزادرپب یرشب  هعماج  هرادا  هب  هنالداع  دناوت  یم هک  تسا  یمالسا 
[ ۱  ] یمالسا ناریا  یعامتجا  یسایس و  یاه  شلاچ زا  یریگشیپ  یساسا و  نوناق  رد  تلم  قوقح  یاه  تیفرظ

 ۱ روفغدیس لآ یقتدمحمدیس 
یدمحم ۲  مثیم 

هدیکچ 
یعامتجا یـسایس - یاه  شلاچ عوقو  زا  یریگولج  رب  تلم  قوقح  نیمأت  ریثأت  شقن و  یـسررب  رـضاح  شهوژپ  فدـه 

.دوب نآ  عفر  لح و  و 
دیهـش هاگدـید  زا  مالـسا  رد  ناـسنا  قح  هیرظن  زا  یریگ  هرهب اـب  دـش  شـالت  هدوب و  یلیلحت  یفیـصوت –  شهوژپ  شور 

رد ینیمخ  ماما  تایرظن  ناسنا و  قح  یوبن  ینآرق و  ینابم  یـسررب  نمـض  یداقتنا ، یخیرات  لیلحت  شور  اب  یتشهب و 
یارب نآ  یاـه  تـیفرظ تـلم ، قوـقح  نوـماریپ  یـساسا  نوناـق  یــسررب  سلجم  ناگدـنیامن  ثحاـبم  یمالــسا و  بـالقنا 

.دوش هداد  ناشن  ور  شیپ  یاه  شلاچ زا  یریگشیپ 
، یبرجت یا و  هشیدــنا یمالــسا ، یاــه  هناوتــشپ هــب  ءاــکتا  اــب  تــلم  قوــقح  هــک  تــسا  راوتـــسا  ضرف  نــیا  رب  شهوژپ 

یلم رادتقا  تیوقت  یـسایس و  ناماس  نیمـضت  یعامتجا و  یـسایس - یاه  شلاچ زا  یریگولج  یارب  ییالاب  یاه  تیفرظ
یرادـیاپ هب  نادنورهـش  تموکح و  لباقتم  دامتعا  هدـنیآ و  هب  دـیما  ینارمکح ، رادـتقا  یاه  صخاـش شیازفا  اـب  هک  دراد 

.دنک یم یریگشیپ  نآ  زا  ای  هدناسر  لقادح  هب  ار  اه  شلاچ عوقو  هدش و  رجنم  یعامتجا  ناماس  ینارمکح و 
یمالسا  تینالقع  یرظن  یوگلا  رد  یلم  تینما  داعبا  یسررب 

 ۱ نایولع یضترم 
 ۲ دار یدمحم یدهم 

هدیکچ 
هیلاعتم و تینما  یرظن  بوچراچ  رب  ینتبم  ناریا  یمالسا  یروهمج  یلم  تینما  بولطم  یرظن  یوگلا  یسررب  ریس  رد 

نییبـت یمالــسا  تینــالقع  بـتکم  ناــیرج  رظنم  زا  یلم  تـینما  نوگاــنوگ  داــعبا  رــضاح  شهوژپ  رد  رگن ، خارف  تـینما 
.دیدرگ

دنناـــمه یمالـــسا  تینـــالقع  یرکف  ناـــیرج  اـــیآ  هــک  دوـــب  راوتـــسا  یـــساسا  لاوـــس  نــیا  رب  شهوژپ  اتـــسار ، نــیا  رد 

 



مادـک و  دـنراد ؟ تینما  هلوقم  هب  یدـعب  دـنچ  شرگن  هکنیا  ای  دـننیب و  یم یدـعب  کت  ار  تینما  کیـسالک ، یاه  تسیلاـئر
هک دوب  نیا  شهوژپ  هیـضرف  دوش ؟ یم حرطم  تلاصا  یاراد  انبریز و  ناونع  هب  یرکف  هلحن  نیا  رد  تینما  داعبا  زا  کـی 

دـناد و یم تلاـصا  یاراد  اـنبریز و  ار  یرکف  یـشزرا -  تینما  دراد و  دـیکات  هدرتـسگ  تـینما  رب  یمالـسا  تینـالقع  درکیور 
.تسا تینما  هلوقم  هب  یتفرعم  شرگن  رد  کاهنپک  بتکم  اب  نآ  توافت  نیرتمهم 

رد یتــینما  داــعبا  یماــمت  تـیمها  مـغر  یلع هـک  تــسا  نآ  زا  یکاــح  جــیاتن  هدوــب و  یلیلحت  یفیــصوت - شهوژپ  شور 
دعب نیرتـمهم  دراد ، راکورــس  مدرم  ناـمیا  اـه و  شزرا اـب  ًامیقتــسم  هـک  یگنهرف  یرکف و  تادــیدهت  یمالــسا ، هعماـج 

.دوش یم بوسحم  یلم  تینما 
تفرشیپ  یناریا  یمالسا -  یوگلا  اب  نآ  تبسن  تیکلام و  قوقح  تینما 

 ۱ یهد هخرس همطاف 
هدیکچ 

.دوب یاه ۱۳۰۴-۱۳۹۶  لاس نیب  ناریا  رد  تیکلام  قوقح  تینما  تیعضو  یسررب  رضاح  شهوژپ  فده 
، نوناـق تیمکاـح  یاـهریغتم  هدــش و  هدافتــسا  تساــگنیو  سیلاو و  ثروـن ، هناــگود  نزاوـت  هـیرظن  زا  شهوژپ  نـیا  رد 

تارابتعا ماو و  هب  یسرتسد  یراذگ و  هیامرس زادنا  مشچ یئاضق ، هاگتسد  لالقتـسا  اه ، هاگداد یفرط  یب داسف ، لرتنک 
.دش یبایزرا 

.تسا ییارگداهن  نیزاوم  زا  هدافتسا  اب  یفیصوت ، یلیلحت - هعلاطم  شور 
بجوم هک  تسا  دـلوم  یاه  شخب تیکلام  قوقح  ینماان  هدـش و  دای  یاهریغتم  بولطمان  تیعـضو  زا  یکاح  اه  هتفاـی
.تسا هدش  دودحم  یسرتسد  ماظن  ینیرفآراک و  عادبا و  بولطمان  دشر  ییوج ، تنار شیازفا  دلومان ، یاه  شخب دشر 

هب هجوت  دوبهب و  زاب و  یـسرتسد  قیرط  زا  تیکلام  قوقح  تینما  داـجیا  تفرـشیپ  یناریا  یمالـسا -  یوگلا  ققحت  یارب 
.تسا یرورض  مزال و  شهوژپ  نیا  رد  هدش  یسررب  یاهریغتم 

یمالسا  بالقنا  زا  سپ  ناریا  رد  ینید  تلود  تفاب  تیناحور و 
یتارف ۱  باهولادبع 

هدیکچ 
.دوب یمالسا » تلود   » رد تفاب »  » زا تیناحور  ریوصت  نییبت  رضاح  شهوژپ  فده 

ینـشور ریوصت  هکنیا  نودـب  ادـتبا  رد  تیناحور  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  جـیاتن  هدوب و  یلیلحت  یفیـصوت -  شهوژپ  شور 
یسایس نامرآ  زا  یشخب  ناونع  هب  ار  نآ  ًافرص  دنشاب ، هدرک  هیزجت  یبوخ  هب  ار  نآ  موهفم  هتـشاد و  تلود »  » تفاب زا 

.دنتفگ یم نخس  نآ  ءانب  ترورض »  » زا اهنت  دندرب و  یم راک  هب  دوخ 
روظنم هب  ار  نآ  ءانب  اهنت  دـندید و  یمن نآ  هتـسه  نتفاکـش  تهج  یموزل  هک  دوب  یهیدـب  یموهفم  نانآ  دزن  تلود  راگنا 

.دنتسناد یم مزال  تعیرش  هماقا 
، دـندش انـشآ  تلود  دـیدج  داـعبا  اـب  کـیدزن  زا  دـش و  لدـبم  ناـنآ  یارب  ینوناـک  یموـهفم  هب  تلود »  » هک جـیردت  هب  اـما 
هب ار  تلود »  » یاپ هنوگ  نیدـب  دـننک و  ذاختا  یباجیا  ای  یبلـس  عضوم  تلود ، دـیدج  ای  میدـق  تفاب  لاـبق  رد  دندیـشوک 

.دنیامن زاب  دوخ  یبهذم  نورد  یاهوگتفگ 
.درادن ینید  تلود  تفاب  زا  یتسد  کی  ریوصت  هعیش  تیناحور  عومجم ، رد 

یوـس هـب  یهار  تسناوـت  تـلود  تفاـب  رد  هدــمآ  دوـجو  هـب  تارییغت  کرد  اـب  هـک  درک  روـهظ  یناـیرج  ناـنآ  ناــیم  رد  اــما 
.دیامنن راذگاو  مکاح  هب  ار  یگدنز  یاه  هصرع همه  دیامن و  زاب  مدرم  قوقح 

هب یسارکومد  دریگ و  یمن اپ  نردم  تلود  دوشن ، هتخانش  تیمسر  هب  مدرم  قوقح »  » یگدنز زا  یا  هزوح رد  ات  دیدرت  یب
.دنک یمن ادیپ  ققحت  یفسلف  ماظن  کی  هباثم 

[ ۲  ] هیقف تیالو  هشیدنا  زا  هدمآرب  ماظن  یسایس  یدمآراک  یاه  هصخاش
رادهر ۱  دمحا 

ینایبرش ۲  یوسوم  لالجدیس 

 



هدیکچ 
.دوب هیقف  تیالو  ماظن  رد  یسایس  یدمآراک  یاه  هصخاش نییبت  یسررب و  رضاح  شهوژپ  فده 

هک فیلکت  ماجنا  یروئت  نداد  رارق  رایعم  اب  یموهفم  بوچراچ  هب  هجوت  اب  هدوب و  یلیلحت  یفیـصوت –  شهوژپ  شور 
یدـمآراک یاـه  هصخاـش دــنچره  هـک  دــش  صخــشم  تـسا ، اـه  تـلود یدــمآراک  شجنــس  نوـماریپ  دوـجوم  تاـیرظن  زا 

رارق شجنـس  یبایزرا و  دروم  یتباث  نیواـنع  قیرط  زا  ینیدریغ  ینید و  زا  معا  فلتخم  یـسایس  یاـه  ماـظن رد  یـسایس 
یـسایس یاـه  ماـظن قطنم  زا  تواـفتم  یقطنم  اـب  ناـش  یوهاـم فـالتخا  لـیلد  هب  یظفل ، کارتشا  مغر  هب اـما  دریگ ، یم

.دنریگ یم رارق  یبایزرا  دروم  رگیدکی ،
.دشاب یم ینید  هشیدنا  یمالسا و  صوصن  زا  هتفرگرب  هک  تسا  یا  یدنب تیولوا هب  هجوت  اب  اه  هصخاش نیا 

یفادـها ساسارب  هیقف  تیالو  ماـظن  دـشاب و  ینید  یاـه  شزرا لوصا و  عباـت  هک  تسا  نآ  اـه  هصخاـش نیا  زراـب  یگژیو 
هک دـیامن  یریگیپ  فـیلکت ، ماـجنا  ساـسارب  شناوـت  عـسو و  دــح  اـت  دوـخ  دــهعت  نازیم  رباـنب  ار  دوـخ  یدــمآراک  دراد  هـک 

.یورخا مه  تسا و  یویند  روما  لماش  مه  نآ ، ورملق 
.دراد هدهع  رب  نامأوت  ار ، مدرم  داعم  شاعم و  رما  ریبدت  ینید ، رادم  فیلکت  تموکح  هجیتن  رد 

.تسا هیقف  تیالو  تموکح  هشیدنا  رد  تسایس ، رب  مکاح  حور  یروحم  قح  یرواب و  ادخ  یانبم  رب  یدمآراک  اذل ،
تروص هب  ناـسنا ، یدازآ  تمارک و  یداـم ، هاـفر  نیمأـت  یزرو ، تلادـع یرادـم و  قـح بوچراـچ  رد  لـصا و  نیا  ساـسارب 
ییاـهن فادـها  هرمز  رد  ناـسنا ، ییاـهن  یدنمتداعـس  تیادـه و  تـسا و  یمالــسا  تموـکح  یناـیم  فادـها  زا  یفیلکت و 

.دراد رارق  یمالسا  تموکح 
اب داـضت  رد  ییارگ  ترخآ یروحمادــخ و  هـن  مالــسا ، یتخانــش  تـفرعم یتخانــش و  ناـهج یناـبم  یاـضتقم  هـب  نیارباــنب ،

.تسا یورخا  یدنم  تداعس زا  عنام  ایند  ینادابآ  هن  هدوب و  یدمآراک  یاه  هفلؤم ققحت  ایند و  ینادابآ 
هتـشادن یـسایس  ماـظن  یدـمآراک  اـب  یتاـفانم  هدوب و  یورخا  فادـها  یاتـسار  رد  دـناوت  یم اـیند  تسرد  ریبدـت  هجیتـن  رد 

.دشاب
مهد  مهن و  هرود  یروهمج  تسایر  تاباختنا  رد  ناریا  یمالسا  یروهمج  رد  یسایس  تکراشم  تیعضو  یسررب 

نادیفس ۱  یدمحا  نیسح 
هدازریصن ۲  ارهز 

هدیکچ 
مهد مهن و  هرود  تاباختنا  رد  ناریا  یمالسا  یروهمج  رد  یـسایس  تکراشم  تیعـضو  یـسررب  رـضاح ، شهوژپ  فده 

.دوب یروهمج  تسایر 
ییاـه تواـفت دوـجو  نیع  رد  مهد  مـهن و  یاـه  تـلود رد  یـسایس  تکراـشم  هـک  تـسا  راوتـسا  هیـضرف  نـیا  رب  شهوژپ 

یتاـغیلبت و یاـه  تیلاـعف نیــشیپ ، یاـه  تـلود درکلمع  یبهذــم ، یاـهرواب  یژولوئدــیا و  زا  رثأــتم  رگیدــکی  هـب  تبــسن 
.تسا هدوب  یتسیلوپوپ  یاه  تسایس یتارظانم و 

.دش هدافتسا  یرظن  بوچراچ  هباثم  هب  سیروناپیپ  یوگلا  زا  هدوب و  یلیلحت  یفیصوت - شهوژپ  شور 
یناور یاـهراشف  یعاـمتجا و  بارطــضا  هدــنهاک  لـماع  یــسایس  تکراـشم  هـک  تـسا  نآ  زا  یکاـح  قـیقحت  یاـه  هتفاــی

ای تموکح  نادرم و  تلود شنیزگ  رد  دنناوت  یم میقتسمریغ  میقتسم و  تروص  هب  نادنورهـش  اریز  دوش ، یم بوسحم 
.دنشاب هتشاد  شقن  نیناوق 

تارظاـنم یتاـغیلبت و  هدرتـسگ  یاـه  تیلاـعف یبهذـم ، یاـه  شزرا رب  هیکت  مهد  مهن و  یروهمج  تساـیر  تاـباختنا  رد 
یروهمج تسایر  تاباختنا  رد  یـسایس  تکراشم  شیازفا  رد  راذـگریثأت  یاه  هفلؤم زا  هنادنـسپ  هماـع  راـتفر  یا و  هناـسر

.دوب مهد  مهن و 
تلود درکلمع  هزیگنا ،) عباــنم و   ) درخ حطــس  رد  یبهذــم  یاــهرواب  یژولوئدــیا و  سیروــن  هــیرظن  ساــسارب  نیارباــنب ،
نیناوق  ) ینایم حطـس  رد  یا  هرظانم یتاغیلبت و  یاه  تیلاعف هزیگنا ،) تلود و  راـتخاس   ) درخ نـالک و  حطـس  رد  یمتاـخ 

رد یـــسایس  تکراــشم  تیعـــضو  رد  هزیگنا ) عباــنم و   ) درخ حطـــس  رد  داژن  یدـــمحا یتــسیلوپوپ  درکلمع  و  یتاـــباختنا )

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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.تسا نییبت  لباق  مهد  مهن و  هرود  یروهمج  تسایر  تاباختنا 
[ ۳  ] رازگراک راتخاس و  رظنم  زا  ناریا  یمالسا  یروهمج  تسایر  مهن  هرود  تاباختنا  لیلحت 

یمالسا ۱  دمحا 
 ۲ یورس هجاوخ اضرمالغ 

هدیکچ 
یروهمج تسایر  مهن  هرود  تاباختنا  رد  مدرم  یتاباختنا  راتفر  شخرچ  رد  رثؤم  لماوع  یـسررب  رـضاح  شهوژپ  فدـه 

.دوب رازگراک  راتخاس و  رظنم  زا  ناریا  یمالسا 
ییاسانش نمـض  یفیک ، شور  یریـسفت و  درکیور  اب  رازگراک  راتخاس و  یرظن  بوچراچ  زا  یریگ  هرهب اب  شهوژپ  نیا  رد 

.دش هتخادرپ  اهنآ  زا  مادک  ره  شقن  هب  تاباختنا ، رد  رثؤم  نارازگراک  اهراتخاس و 
یـسایس یعامتجا و  یداصتقا ، رتسب  نوچ  یراتخاس  لماوع  زا  رثأتم  ناریا  مدرم  یتاباختنا  راـتفر  هک  داد  ناـشن  جـیاتن 
درکراــک هـب  اهادــیدناک  درکیور  تاــباختنا و  یتاــغیلبت  یاــضف  نیبــختنم ، یتیــصخش  یاــه  یگژیو نوــچ  یا  هنارازگراــک و 

.تسا یلبق  یاه  تلود
تروص رد  هدوبن و  رثؤم  یروهمج  تسایر  یاهادـیدناک  باختنا  رد  ییاهنت  هب  هنارازگراک  ای  یراـتخاس  لـماوع  زا  کـی  ره 

تـسکش تیقفوم و  رد  ار  یگنررپ  شقن  نآ ) یفنم  عون  ًاـصوصخم   ) یتاـغیلبت رازگراـک  یراـتخاس ، طیارـش  ندوب  مهارف 
.تسا هتشاد  هدهع  رب  اهادیدناک 

هب ار  ناـشیا  یزوریپ  زین  صاــخ  یادــیدناک  زا  یحاــنج  یبزح و  تیاــمح  ناریا ، رد  بازحا  لزلزتـم  هاــگیاج  هـب  هجوـت  اــب 
.تسا هدرواین  ناغمرا 

زا اـت  دـشاب  یم نالوئـسم  یراذـگ  تسایـس دـنمزاین  هـک  تـسا  یدراوـم  زا  یلاـعفنا  تکراـشم  یریگ  لکــش رگید ، یوـس  زا 
یاـه هدـننک تکراـشم یارب  ار  دــنمفده  تـکرح  یاـه  هـنیمز دوـشن و  دراو  یمالــسا  هعماـج  هـب  یبیــسآ  نآ  یاـهدرکراکژک 

.دروآ مهارف  تسایس  هصرع 
بالقنا  مود  ماگ  هینایب  رب  دیکأت  اب  هنالداع  حلص  ققحت  رد  یزاسدوخ  شقن 

 ۱ هانپ یرفعج یدهم 
یلعریم ۲  یلعدمحم 

هدیکچ 
.دوب یفیصوت  یلیلحت -  شور  اب  هنالداع  حلص  یزاسدوخ و  هطبار  نییبت  رضاح  شهوژپ  فده 

رد ناـسنا  یزاـسدوخ  ورگ  رد  هنـالداع  حلـص  ققحت  یرـشب و  عماوج  رد  تاـعزانم  تاـفالتخا و  لـح  داد  ناـشن  اـه  هتفاـی
.تفای دهاوخ  ققحت  نادرم  تلود نارازگراک و  حطس  رد  هژیو  هب  یعامتجا و  یدرف ، فلتخم  حوطس  اه و  هیال

هب هجوت  ی  هصرع ود  رد  یزاسدوخ  تسا ، یزاس  ندمت یزادرپ و  هعماج رب  مدـقم  ماگ و  نیرتمهم  ناونع  هب  یزاسدوخ 
هب هدومن و  کمک  یناهج  حلص  یـشخب  تینیع  هب  دناوت  یم یناسفن  تالیامت  زئارغ و  رب  نداهن  اپ  یناسنا و  کاپ  ترطف 

لئاـضف یزاـس  هتـسجرب هب  فوطعم  یکی  هک  دـشاب  هتـشاد  مهم  هژیوراـک  ود  دـناوت  یم ینورد ، لرتنک  یورین  کـی  ناونع 
.تسا ییارگ  قالخا ییوج و  تلادع دننام  یناسنا 

.تسا نارگید  هب  ملظ  یرگ و  هطلس نایغط ، زا  یریگولج  یاتسار  رد  زیارغ  لرتنک  هب  رظان  یزاسدوخ  رگید  هژیوراک 
یدرف یزاسدوخ  اریز  ددرگ ، یم هعماج  رد  حلـص  شمارآ و  بجوم  ناسنا ، حالـصا  زا  سپ  هژیوراک  ود  نیا  دـیدرت  نودـب 

دنتــسه هعماـج  رد  هـک  یناـسک  هـمه  هجیتـن  رد  دـش ، دـهاوخ  یــشخب  مارآ  هدــنهد و  نیکــست  حور و  یزاـسکاپ  بـبس 
.دنیامن یم هنالداع  حلص  شمارآ و  ساسحا 

نید  تیسنج و  تسایس ، تابسانم  ناملسم : نانز  ینید  قوقح  لاربیل و  مسینیمف 
 ۱ هانپرواد ارهز 

هدیکچ 
قح هرابرد  یلاربیل  شیارگ  هژیو  هب  مسینیمف ، یـسایس  هیرظن  تاـضراعت  اـه و  شلاـچ هعلاـطم  رـضاح  شهوژپ  فدـه 

 



، تلادع یربارب ، یدازآ ، لثم  برغ  رصاعم  یـسایس  هفـسلف  یاهداینب  هنوگچ  هک  دش  هداد  ناشن  دوب و  نانز  یراد  نید
.تسا هدش  رجنم  هنیمز  نیا  رد  ییاه  شلاچ داجیا  هب  هریغ  تردق و 

نیا یعقاو  ههجاوم  ود  هب  مسینیمف ، نید و  تبسن  یلامجا  یسررب  نمض  یلیلحت ، یفیـصوت  شور  اب  اتـسار و  نیا  رد 
برغ رد  تیـسنج  تسایـس و  نـید ، تابـسانم  یاـه  یراوـشد زا  یـشخب  هدـیدرگ و  هراـشا  ناناملـسم  لـئاسم  اـب  بـتکم 

.دش حیرشت 
، نـید  ) هناـگ هـس  نـیا  تیریدـم  رد  لاربـیل  مـسینیمف  یاـه  شلاـچ لـماوع  داـعبا و  یفــسلف  لـیلحت  شور  اـب  نـینچمه 

.دش یسررب  تیسنج ) تسایس و 
یـسایس یارآ  نیا  فعـض  توق و  طاقن  روکذـم و  یارآ  یبایزرا  زین  نید و  اب  لاربیل  مسینیمف  هناـیوج  یتشآ یاـه  شـالت

.دوب شهوژپ  نیا  رد  یسررب  دروم  ثحابم  رگید  زا  تیسنج  نید و  اب  تبسن  رد 
، یدازآ زا  یلاــخ  ار  رادــنید  ناــنز  یگدــنز  یتنــس  روـط  هـب  لاربـیل  یاــه  تـسینیمف بلاــغ  هـک  تـسا  نآ  زا  یکاــح  جــیاتن 

.دننک یم یقلت  یربارب  یساسا و  قوقح  تلادع ، ینییآدوخ ، تیلماع ،
دروم تئارق  نیا  ناـشبراجت ، دوخ و  ییاـمنزاب  رد  ناملـسم  ناـنز  تیلاـعف  شیازفا  اـب  هک  تسا  ریخا  یاـه  لاـس رد  اـهنت 
ماـگ رادــنید  یاـه  هورگ مسیلاربـیل و  یتـشآ  یاتــسار  رد  ییارگ  یگنهرفدــنچ نوـچ  یتاــیرظن  تـسا و  هـتفرگ  رارق  دــیدرت 

.دنا هتشادرب
لح رد  نردــم  یــسایس  هفــسلف  ثاریم  زا  یراــبنارگ  ببــس  هـب  یتــسینیمف  یلاربــیل و  شیارگ  ود  ره  دــسر  یم رظن  هـب 

.دنشاب ناوتان  تاضراعت  نیا  یساسا 
هیکرت  ناریا و  یدروم  هعلاطم  یمالسا ؛ یاهروشک  هعسوت  رد  یدام  هافر  صخاش  هاگیاج 

یتمعن ۱  نیسحریما 
یگزل ۲  یقنیلع 

هدیکچ 
دوــبهب رد  یداـــم  هاـــفر  هاـــگیاج  شقن و  هعـــسوت ، رد  مالـــسا  روــحم  ناـــسنا  درکیور  یـــسررب  رـــضاح  شهوژپ  فدـــه 

.دوب ناریا  هیکرت و  یاهروشک  رب  دیکات  اب  یمالسا  یاهروشک  نایم  رد  یمالسا  هعسوت  یاه  صخاش
اب مالـــسا  یوــس  زا  هدـــش  هــئارا  یاـــه  صخاـــش هــک  داد  ناـــشن  اـــه  هتفاـــی هدوــب و  یلیلحت  یفیـــصوت - شهوژپ  شور 

صخاـش یناـسنا و  هعـسوت  صخاـش  عـقاو  رد  درادـن و  ینادـنچ  یاـه  تواـفت دـییأت  دروـم  یناـهج  موـسرم  یاـه  صخاـش
هب ار  مه  هب  کیدزن  هجیتن  کی  دوخ  هب  صتخم  یاه  توافت اب  روحم  ناسنا  یدرکیور  اب  ود  ره  یمالسا  یناسنا  هعسوت 

.دراد هارمه 
تیعــضو زا  یللملا  نـیب یاــه  مـیرحت لاــمعا  هـلمج  زا  یجراــخ  یلخاد و  لــئاسم  یخرب  تـهج  هـب  ریخا  هــهد  رد  ناریا 

مهارف یعطاـقم  رد  ار  داـصتقا  تسایـس و  رد  یتاـبث  یب اـهراشف  نیا  هدوبن و  رادروخرب  لوبق  لـباق  بولطم و  یداـصتقا 
.تسا هدومن 

ییافوکـش و اـب  ریخا  ههد  ود  رد  هناـیارگ  مالـسا تاـشیارگ  اـب  هعـسوت  تلادـع و  بزح  اـب  هیکرت  هک  تسا  یتروـص  رد  نیا 
یئزج شهاـک  تاـعبت  یداـصتقا  یــسایس و  تاـبث  نـیا  هدوـب و  هجاوـم  یجراـخ  یلخاد و  فـلتخم  یاـه  هزوـح رد  کرحت 

.تسا هدومن  یثنخ  ریخا  یاه  لاس رد  ار  یناسنا  هعسوت  صخاش  رب  یلخاد  صلاخان  دیلوت  رد  هدمآ  دوجوب 
رد صوصخ  هب  هتـشاد و  هنایارگ  مالـسا تاشیارگ  هراومه  ریخا  ههد  هس  رد  ناریا  هیکرت و  رب  مکاح  یـسایس  یاه  ماـظن

هعـسوت دـشر و  عنام  هاگ  چـیه  هنایارگ  مالـسا تاشیارگ  مالـسا و  هک  دـسر  یم تابثا  هب  هرازگ  نیا  هیکرت  تلود  اب  طاـبترا 
.دوب دهاوخن 

[ ۴  ] یناهج تسایس  لئاسم  یهلا و  ننس 
یدمحاریم  روصنم 

جیئان  اضریلع 
هدیکچ 

 



.تسا یناهج  تسایس  رد  یهلا  ننس  یدیحوت و  شرگن  تیفرظ  نییبت  رضاح ، شهوژپ  فده 
ینتبم یناهج  تسایـس  هک  دش  هداد  ناشن  میرک  نآرق  تایآ  هب  هعجارم  اب  یلیلحت و  یفیـصوت - شور  اب  اتـسار  نیا  رد 

تسایس لئاسم  هب  ییوگخساپ  میسرت و  تیلباق  یعیرشت  ینیوکت و  یهلا  یاه  تنـس ساسارب  یدیحوت  ینیب  ناهج رب 
.دشاب یم اراد  ار  ود  نیا  لماعت  ناهج و  تسیز  ناسنا ، هصرع  رد  یناهج 

اب یتاـفانم  دنتـسه ، تکرح  رد  دوخ  لاـمک  یوس  هب  هکنآ  یازجا  همه  یتسه و  ماـظن  هب  ینیوکت  هنارادـم و  تیاـغ هاـگن 
تسیز تارییغت  دوخ و  تشونرس  رد  ییازـسب  شقن  یدازآ  رایتخا و  هب  هجوت  اب  ناسنا  هتـشادن و  یهلا  یعیرـشت  ننس 

.دراد ناهج 
همه یارب  ماـع  ییاـه  شزرا اـهداینب و  تـسا  مزـال  یهلا  ننــس  رظنم  زا  یناـهج  تسایــس  لـئاسم  هـب  ییوگخــساپ  یارب 

.ددرگ فیلأت  جارختسا و  یهلا  ننس  زا  هدنیآ  ات  هتشذگ  زا  خیرات  لوط  رد  اه  تلم عماوج و  اه ، ناسنا
.دشاب یم میسرت  لباق  یهلا  یاه  تنس ساسارب  یدیحوت  ینیب  ناهج رب  ینتبم  یناهج  تسایس  نیاربانب ،

[. ۱]
یمالـسا یروهمج  یـساسا  نوناـق  رد  تلم  قوـقح  یاـه  تیفرظ : » ناوـنع اـب  یرتـکد  هلاـسر  زا  هتفرگرب  رـضاح  شهوژپ 

.تسا مق  ع )  ) مولعلارقاب هاگشناد  رد  هدش  هئارا  یعامتجا ،» یسایس  یاه  شلاچ لح  تهج  ناریا 
[. ۲]

تیـالو ماـظن  یـسایس  یدـمآراک  یاـه  هصخاـش  » ناونع اـب  یـسایس  موـلع  هتـشر  یارتـکد  هلاـسر  زا  هتفرگ  رب  هلاـقم  نیا 
یوسوم لالجدیـس  وجـشناد  طـسوت  خـیرات ۱۳۹۹/۰۴/۳۰  رد  هـک  دـشاب  یم ناریا » یمالـسا  یروـهمج  دـیکات ر  اـب  هـیقف 

.دیدرگ هئارا  ینایبرش 
[. ۳]

یروـهمج تساـیر  تاـباختنا  رد  ناریا  مدرم  یتاـباختنا  راـتفر  لـیلحت   » ناوـنع اــب  یرتـکد  هلاــسر  زا  هـتفرگرب  هلاــقم  نـیا 
رد یورـس  هجاوـخ  اـضرمالغ  رتـکد  ییاـمنهار  هـب  یمالـسا ، دـمحا  وجـشناد  طـسوت  مهدزاـی ،) مـهن و  مـتفه ، یاـه  هرود )

.دشاب یم ییابطابط  همالع  هاگشناد 
[. ۴]

: وجــشناد طـسوت  یناـهج ،» تسایــس  هـقف و  یاـه  تـیفرظ : » ناوـنع اـب  یرتـکد  هماـن  ناـیاپ زا  هـتفرگرب  رــضاح  شهوژپ 
طباور یــسایس و  موــلع  هورگ  لــلملا ، نــیب طــباور  هتــشر  یدــمحاریم ، روــصنم  رتــکد  اــمنهار : داتـــسا  جــیئان ، اــضریلع 

.تسا ، ۱۳۹۹ نارهت ، یتشهب ، دیهش  هاگشناد  یسایس ، مولع  داصتقا و  هدکشناد  للملا ، نیب

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

سرپ مق  سرپ -  مق  دش -  رشتنم  هیلاعتم  تسایس  همانلصف  مهن  تسیب و  هرامش   

۲۶۲۶
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۴۹

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

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 
، هداز نیـسح هـمیهف  رتـکد  داـصتقا و  نـید و  هســسؤم  سیئر  ییاـبطابط و  همالع هاگشناد  داتـسا  ینمؤم ، داـشرف  رتـکد 

تکراشم اب  ناریا و  یـسانش  هعماج نمجنا  حلـص  یـصصخت  - یملع هورگ  تمه  هب  کمک ، هسـسؤم  ۀریدم  تئیه  وضع 
نسح رتکد  تیریدم  هب  رهم  ۲۲ هبنش ، هس رقف » اب  هزرابم  یناهج  زور   » تبسانم هب  داصتقا  نید و  تاعلاطم  ۀسـسؤم 

دنک دنک یمیم نکممریغ   نکممریغ ارار   هناقالخ   هناقالخ یاه   یاه لحلح هار هار نارحب   نارحب ردرد   نتفر   نتفر ورف   ورف

 

https://www.atnanews.ir/archives/297440/%D9%81%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AD%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://www.atnanews.ir/archives/297440/%D9%81%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AD%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87/


.دش رازگرب  نیالنآ  تروص  هب  راودیما 
طیارـش.دزادرپ یم هداز  نیـسح هـمیهف  رتـکد  رفدـیعم و  دیعـس  رتـکد  یاـه  تبحـص هـب  تســشن  نـیا  شرازگ  مود  شخب 

، رفدیعم دیعـس  تسـشن  نیا  ۀمادا  رددهد  یم شرتسگ  شیپ  زا  شیب  ار  رقف  هنماد  حلـص  نادـقف  یعامتجا و  ملاسان 
رارقرب یکیتکلاید  ۀـطبار  کی  حلـص  رقف و  نیب  : » تفگ تخادرپ و  حلـص  رقف و  هطبار  یـسررب  هب  یـسانش  هعماـج داتـسا 

رقف هـنماد  دــشاب  هتــشاد  دوـجو  یجراـخ  یلخاد و  طــباور  رد  تملاــسم  لــماعت و  ناــکما  رگا  هـک  اــنعم  نـیا  هـب  تـسا ؛
«. دنک یم ادیپ  شهاک 

رد یتقو  : » دهد یم رارق  ثحب  دروم  ار  رقف  یگدرتسگ  ی  هلئـسم دناد ، یمن ناریا  هعماج  هب  صتخم  یرما  ار  رقف  هک  وا 
طیارش یرباربان  رقف و  نیا  دوش  یم داجیا  تسا  هدیشاپورف  ًاتبـسن  هعماج  کی  لوصحم  هک  یرباربان  رقف و  هعماج  کی 

زا درب و  یم شیپ  اـه  یراـجنهان اـه و  ضراـعت تنوـشخ ، تمــس  هـب  ار  هعماـج  دــشخب و  یم تدــش  ار  یعاــمتجا  راوـشد 
یناگرزاب داصتقا  «. دـنز یم نماد  ار  عماوج  نیب  رد  یعامتجا و  قیمع  یاـه  فاکـش نوریب  رد  مه  لـخاد و  رد  مه  یفرط 

اب ههجاوــم  رد  ناریا  یخیراــت  تیعــضو  هــب  هراــشا  اــب  هــمادا  رد  یوینیمزرــس  تدــحو  یلـــصا  هــشیر  اــنبم و  یراــجت ، و 
، ود یناگرزاب و  کی ، تسا  هداد  لکـش  ار  ناریا  داـصتقا  هک  یمهم  تیعقوم  ود  : » درک حیرـصت  قرـش  برغ و  یاـهروشک 

.تسا ینابش  داصتقا 
فلتخم للم  ماوقا و  نیب  زا  خـیرات  یط  رد  یا  هدرتسگ یاـه  ترجاـهم دـش  رجنم  هک  تشاد  ییاـه  تیزم هفلؤم  ود  نیا 

عون کی  زا  هک  یا  هفیاط دنچ  یموق ، دنچ  یگنهرف ، دـنچ  یا  هقطنم هقطنم ، نیا  ًاتیاهن  دریگب و  ماجنا  نیمزرـس  نیا  هب 
«. دوش دشابن  رادروخرب  یگنهرف  ماجسنا 

ار یـسایس  یاـیفارغج  نـیا  یبوـخ  هـب هـقطنم  نـیا  رد  تـسا  هدوـب  رداـق  هـک  یا  یــسایس ماـظن  ره  : » داد هـمادا  رفدـیعم 
کی فرط  نآ  زا  دــهد و  شهاـک  ار  فـیاوط  ماوـقا و  نـیب  تاـشقانم  دــنک و  رارقرب  تـینما  حلــص و  اــجنیا  رد  دسانــشب و 

دوش و رادروخرب  یندـمت  تیعقوم  نیا  زا  هتـسناوت  یم دـنک  داجیا  ملاع  برغ  قرـش و  نیب  ار  یا  هلـسلس کی  اـی  تینما و 
نیا زا  ار  اهنآ  دنک و  عمج  هرفـس  کی  رود  دندوب  توافتم  رگیدـمه  اب  یفلتخم  تاهج  زا  هک  ار  هقطنم  نیا  نانکاس  مامت 

دزادرپ و یم نایوفــص  درکلمع  زا  داــقتنا  هــب  دوــخ  یخیراــت  هاــگن  نــیا  رد  سانـــش  هعماــج نــیا  «. دــنکب دــنم  هرهب تورث 
کی رد  ار  اـم  هـقطنم ، کـیتیلپوئژ  کرد  یاــج  هـب  نـید  اــی  بهذــم  ماــن  هـب  یلم  تدــحو  ناــینب  کــی  ذاــختا  : » دــیوگ یم

«. میدنام یقاب  نآ  رد  نانچمه  مییایب و  نوریب  تسب  نب نیا  زا  میتسناوتن  رگید  ام  دادرارق و  یتسب  نب
نآ دـندرگرب و  هک  نـیا  یاـج  هـب  ًاددـجم  تـفن  شیادـیپ  اـب  ناـخاضر  هرود  رد  درک و  ادـیپ  هـمادا  تیعـضو  نـیا  : » دوزفا وا 

تردق هک  یرازبا  کی  ناونع  هب  ار  تفن  دننکب ، ذاختا  ینیمزرس  تدحو  نکر  ناونع  هب  ار  یناگرزاب  کیژتارتسا  یایفارغج 
رتراوـشد اـم  طیارــش  درکن و  ادـیپ  شهاـک  نارحب  هـک  میدــید  ًاـتیاهن  دــندرک و  ذاـختا  درک  یم لـیمحت  هعماـج  رب  ـالاب  زا  ار 

: دنک یم نایب  هراشا و  ناریا  هعماج  یلعف  تیعـضو  هب  رفدیعم  دیعـسدنرادن  دوخ  ۀدنیآ  هب  یدیما  روشک  ناناوج  «. دش
ایند اــب  گــنج  یا و  هــقطنم گــنج  اــب  یمالــسا  یروــهمج  دــش و  رتدــب  عــضو  نــیا  یمالـــسا  یروــهمج  رد  هنافـــسأتم  »

«. دز یخیرات  یژتارتسا  نیا  رد  یلطاب  رهم  درک و  یصاخ  یریگ  عضوم
رد ار  ینـشور  هدنیآ  دنـشاب و  هدـنیآ  رکف  هب  دـیاب  هک  روشک  ناناوج  هنافـسأتم  : » دـیوگ یم دوخ  یاه  تبحـص نایاپ  رد  وا 

دـننیب و یم یرگید  قطانم  رد  ار  ناشدوخ  هدـنیآ  دـنا ، هدـنام یقاب  اـم  یارب  هک  دنتـسه  یتیزم  اـهنت  دـننیبب و  دوخ  روشک 
تـسشن نیا  نایاپ  ردتـسا  یـشاپورف  لاح  رد  ناریا  ۀـعماج  «. دور یم روشک  زا  هک  تسا  رهام  یناـسنا  یورین  جوف  جوف 
تـسسگ : » تفگ تخادرپ و  دوخ  یاـه  هاگدـید ناـیب  هب  کـمک  هسـسؤم  ۀریدـم  تئیه  وـضع  هداز ، نیـسح همیهف  رتـکد 

رد هک  مینک  اـعدا  میناوت  یم هکلب  تسا  هدـش  فقوتم  یعاـمتجا  هعـسوت  اـهنت  هن هک  هدرک  ادـیپ  قـیمعت  ناـنچ  یعاـمتجا 
.میراد رارق  یعامتجا  یشاپورف  تیعقوم 

ناتـساد میدیـسر  اـجنیا  هب  هک  دـش  یط  یریـسم  هچ  هنوگچ و  اـجک و  زا  میراد ، رارق  تیعقوـم  نیا  رد  اـم  ارچ  هکنیا  اـما 
.تسا یکاندرد 

هدوب یمالـسا  بـالقنا  زا  دـعب  ریگمـشچ  یلیخ  روط  هب  یدـج و  روط  هب  یلو  هدوب  یولهپ  نارود  رد  شزاـغآ  هطقن  دـیاش 
.تسا

 



اب میتـسناوت  یمن اـم  هـک  دوـب  هلئــسم  نـیا  دـش  راکــشآ  دـسر  یم نـم  رظن  هـب  هـک  یزیچ  نـیلوا  یمالــسا  بـالقنا  زا  دـعب 
لماع هس  یریگ  لکـش زا  هداز  نیـسحدنریگ یم شیپ  ینوناق   ریغ  یاـهراتفر  یدوخ ، یاـه  هورگ «. مینک یگدـنز  رگیدـمه 

دراذــگ و یم تیروــحم » تیریدــم و  تیدودــحم ، برخم  یاــه  بادرگ  » ار اــهنآ  ماــن  دـــنز و  یم فرح  هعماــج  رد  برخم 
دنتسه نم  اب  دارفا  تمسق و  نیا  هکنیا  هب  دنک  میسقت  ار  هعماج  هک  دش  ثعاب  هک  دوب  تیدودحم  : » دهد یم حیضوت 

.دنتسین نم  اب  دارفا  تمسق و  نیا  ای  و 
ماظن هک  گنج  زا  دـعب  دـش و  رجنم  یدوخریغ  یدوخ و  یاه  هورگ یاه  هقلح لیکـشت  هب  تیاهن  رد  هعماج  میـسقت  نیا 

ی هفک رب  داتفا  ناش  نیگنـس ی  هفک یدایز  نازیم  هب  یدوخریغ  یدوخ و  یاه  هورگ نیا  دـش  بیوصت  یمالـسا  یروهمج 
.نویسیزوپا ی  هفک رد  یدوخریغ  یاه  هورگ تیمکاح و 
.دش زاغآ  اه  یدوخریغ فذح  دنور  هسورپ و  و 

رتچ ریز  رد  دنـشاب ، هتـشاد  رایتخا  رد  یتحار  هب دـنناوت  یم ار  عبانم  نالا  هک  یدوخ  یاـه  هورگ رد  هک  دوش  یم ثعاـب  نیا 
.دنریگب شیپ  ار  ینوناق  ریغ  راتفر  نوناق  نایرجم  نوناق و 

؛ دوب هعماج  رد  ینوناق  ریغ  یمـسرریغ و  یاضف  دـلوت  نآ  لصاح  درک ، ادـیپ  شرتسگ  مارآ  مارآ هک  ینوناق  ریغ  راتفر  نیا 
تمدـخ رد  عبانم  یتقو  «. تسا هدز  هربمچ  ام  هعماج  رب  الویه  دـننام  هدـش و  گرزب  نالا  هک  یا  هقلخلا صقان دازون  کـی 

لکــش اـه  هـهد یط  رد  یعاـمتجا  هورگ  ود  : » تـفگ هـمادا  رد  وادــیآ  یمن دوـجو  هـب یراـکمه  یلدــمه و  دــشابن ، هعماـج 
یا هیـشاح قطانم  رد  دـننکب و  شاعم  بسک  دنتـسناوت  یم یمـسرریغ  یاضف  رد  هک  یعاـمتجا  ناتـسدورف  هورگ  تفرگ :

.دنداد لیکشت  هوبنا  تیعمج  اب  ار  ام  هدرتسگ  یمسرریغ  یاه  هاگتنوکس دندش و  نکاس 
.دندید دوخ  ربارب  رد  هدنیآ  یب یگدنز  کی  دندش و  رقتسم  هیشاح  قطانم  رد  دندمآ و  همه 

.اه هدازاقآ یاضف  مییوگ  یم اهنآ  هب  ام  عقاو  رد  هک  تفرگ  لکش  یرهش  سکول  یاضف  کی  اهنآ  لباقم  هطقن  رد 
ی هلکاش دـننک و  بسک  ینوناقریغ  یاـه  هویـش هب  ار  عباـنم  یدزد و  سـالتخا ، دـنناوت  یم اـه  هدازاـقآ یمـسرریغ  هورگ  رد 
رد درک و  عیمجت  ار  عبانم  دوشن  هک  یا  هعماج رد  : » دوزفا همادا  رد  یو  «. دـنزیرب مه  هب  ار  هعماج  یداصتقا  یعامتجا و 

دوـجو هب  یراـکمه  یلدـمه و  دوـش  یمن نیارباـنب  درک ، کرتـشم  اـهنآ  نیب  ار  فدـه  دوـش  یمن داد ، رارق  هعماـج  تمدـخ 
هناقالخ یاه  لح هار دوش  یمن هتفر  ورف  شنت  ضراـعت و  تیاـنج ، مرج ، رد  هتفر ، ورف  نارحب  رد  هک  یا  هعماـج رد  دروآ ؛

رقف اـب  هزراـبم  یناـهج  زور  رقف  یناـهج  زور  راودـیما  نـسح  ناریا  یــسانش  هعماـج  نـمجنا  یدــیلک : تاـملک  «. درک ادــیپ 
یربارب حلـص و  یاهزادـنا  مـشچ یعاـمتجا و  یداـصتقا ، تسـسگ  رقف ؛ رقف  ینموـم  داـشرف  اـنطع  حلـص  رفدـیعم  دـیعس 

: یراذــــــــــگ کارتشاحلــــــــــص  یــــــــــصصخت  - یملع هورگ  داــــــــــصتقا  نـــــــــید و  هســــــــــسؤم  هداز  نیــــــــــسح  هـــــــــمیهف 
https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۷۴۴۰
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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 
، هداز نیـسح هـمیهف  رتـکد  داـصتقا و  نـید و  هســسؤم  سیئر  ییاـبطابط و  همالع هاگشناد  داتـسا  ینمؤم ، داـشرف  رتـکد 

تکراشم اب  ناریا و  یـسانش  هعماج نمجنا  حلـص  یـصصخت  - یملع هورگ  تمه  هب  کمک ، هسـسؤم  ۀریدم  تئیه  وضع 
رتکد تیریدـم  هب  رهم  ۲۲ هبنـش ، هس زور  رقف » اب  هزراـبم  یناـهج  زور   » تبـسانم هب  داـصتقا  نید و  تاـعلاطم  ۀسـسؤم 

.دش رازگرب  نیالنآ  تروص  هب  راودیما  نسح 
، رقف.دراد صاـصتخا  ینمؤـم  داـشرف  رتـکد  راودـیما و  نسح  رتـکد  یاـه  تبحـص هـب  تسـشن  نـیا  شرازگ  زا  لوا  شخب 

تسا تسا رقف   رقف زازا   رتارف   رتارف ناهاوخ   ناهاوخ هعسوت هعسوت ناراذگتسایس  وو   ناراذگتسایس نهذ   نهذ تکالف   تکالف
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هب هراشا  اب  رضاح  نانامهم  نانارنخس و  زا  رکشت  نمض  راودیما  نسح  رتکد  تسـشن  یادتبا  ردتـسا  حلـص  یلـصا  عنام 
راثآ تیمها  هعماج و  هجوت  نتشاد  فوطعم  یارب  تسا  یتصرف  زور  نیا  تشادگرزب  : » تفگ رقف  یناهج  زور  تبسانم 

.یعامتجا ماجسنا  هعماج و  یدنبرکیپ  رب  درف  برخم 
اب دـیامن  یم شـالت  دوـخ  تلاـسر  یاتـسار  رد  ناریا  یـسانش  هعماـج نمجنا  حلـص  یـصصخت  یملع  هورگ  روـظنم  نیا  هب 
ار حلـص  هب  زاین  هب  تبـسن  حیحـص  شنیب  یملع ، یاه  تفرـشیپ رد  ندش  میهـس  نمـض  حلـص  ی  هدـیدپ یملع  تخانش 

«. دروآ مهارف 
هب حلـص  یـسانش  هعماج : » داد همادا  یعامتجا  تـالوحت  کرد  یارب  یـسانش  هعماـج یاـه  یروئت شقن  هب  هراـشا  اـب  یو 
هب حلـص  یلـصا  عناوم  زا  یعامتجا  یاه  شنت مهم  عبنم  کـی  ناونع  هب  ار  رقف  دزادرپ و  یم حلـص  یگنوگچ  داـجیا  لاؤس 

.دروآ یم رامش 
یگنهرف یداصتقا ، یعامتجا ، طیارـش  تمرم  دنمزاین  رادـیاپ ، تبثم  حلـص  داجیا  تسا و  یعامتجا  یروارف  یعون  حـلص 

«. تسا یسایس  و 
زونه داصتقا  تفریذپ  دـیاب  : » تفگ دنتـسه  ادـص  یـسایس و  تردـق  دـقاف  ریقف  یاه  هورگ هک  هتکن  نیا  نایب  اب  راودـیما 
طیارش هب  هجوت  اب  راب  تنوشخ طیارش  تسا و  زیمآ  تنوشخ یاه  یریگرد یارب  یا  هلیسو تنوشخ و  مهم  عبانم  زا  یکی 

ردـمینک هجوـت  تسا  رقف  زا  رتارف  هک  ناـهاوخ  هعـسوت ناراذگتـسایس و  نهذ  تکـالف  هب  «. دوـش یم داـجیا  تورث  عـیزوت 
تخادرپ و دوـخ  یاـه  هاگدـید ناـیب  هب  ییاـبطابط ، همالع هاگشناد  داـصتقا  داتـسا  ینمؤـم ، داـشرف  رتـکد  تسـشن  همادا 
ی هـصرع رد  یا  هـفرح تـیلها  ی  هتــسیاب نادــقف  اــه و  یراــجنهان اــه و  یراــگنا لهــس ی  هطــساو هـب  اــم  روـشک  : » تـفگ

تـشگزاب رطخ   » ناوـنع هب  نآ  زا  هک  دراد  رارق  یکاـنرطخ  رایـسب  ی  هدـیدپ ضرعم  رد  عباـنم ، صیـصخت  یراذگتـسایس و 
.مرب یم مان  یمروت » دوکر  لطاب  رود 

ناراذگتـــسایس و نـــهذ  تکـــالف  هلئـــسم  ینعی  رقف  زا  رتارف  هـــب  ار  هجوـــت  دـــیاب  اـــم  هـــک  دراد  نآ  زا  تیاـــکح  هلئـــسم 
«. مینک بلج  روشک  ناهاوخ  تلادع ناتسود و  ناسنا ی  همه ناهاوخ و  هعسوت

دیاـب : » دوزفا ههد ۱۳۹۰  رد  هعماج  یاـه  یریذـپ بیـسآ اـه و  یگدننکـش فراـعتمریغ  شیازفا  هب  هراـشا  اـب  همادا  رد  یو 
هب بساـنم و  ناـمز  رد  دـنریگب و  رظن  ریز  ار  تسا  هداـتفا  قاـفتا  هـک  هـچنآ  یرتـشیب  تـقد  اـب  رظن  لـها  هـک  دوـب  راودـیما 

.دنزادرپب اهنیا  زا  مادک  ره  هب  هتسیاب  لکش 
ناریا یـسایس  داصتقا  رد  فطع  هطقن  کی  ناونع  هب  هک  میدـش  ور  هبور یا  هدـیدپ اـب  اـم  ههد ۱۳۹۰  هیلوا  یاه  لاـس رد 

.ما هدرب مان  شورف  هدنیآ تلود  هب  شورف  ماخ تلود  زا  کانرطخ  تکرح  ناونع  زا  نآ  یارب  تسا و 
هحیال دنـس  دنکب ، ادیپ  تیعوضوم  لاس ۱۳۹۱  رد  اـه  میرحت هکنیا  زا  لـبق  یتح  هک  دوب  نیا  یتاـیح  هتکن  نیا  نومـضم 

ات یاه ۱۳۸۴  لاس هرود  رد  هژیو  هب هک  ییاه  یراک منادـن اهداسف و  اه و  یتیافک یب هک  داد  یم ناشن  لاس ۱۳۹۰  هجدوب 
لاـس هجدوـب  هحیـال  دنـس  رد  هک  دوـب  هدرک  رهاـظ  هنوـگ  نیا  هب  ار  دوـخ  هیلوا  راـثآ  تـسا ، هدوـب  ناریا  ریگنماد  هـک  زورما 

هاگشناد داـصتقا  داتـسادوش  یم لیدـبت  اـیؤر  هب  یلوصحم  کـت تابـسانم  هب  تشگزاـب  «. دـش یم هدـهاشم  اراکـشآ   ۱۳۹۱
یلام نیمأت  یارب  تکراشم  قاروا  راشتنا  یجراخ و  یریگ  ماو یلخاد ، یریگ  ماو مهـس  هب  هراشا  نمـض  ییابطابط  همالع 

هدافتـسا شورف  هدنیآ تلود  هب  شورف  ماخ تلود  زا  کانرطخ  راذـگ  ناونع  زا  نم  : » درک حیرـصت  تلود  یراج  یاهزاین 
نآ یاهدــمایپ  هــک  دوــش  یم ییاــه  ینوــگرگد شوختــسد  ناریا  رد  یتــنار  تــلود  تیهاــم  هــک  ما  هداد رادــشه  هدرک و 

.دش دهاوخ  ایؤر  کی  هب  لیدبت  یلوصحم  کت تابسانم  هب  تشگزاب  ام  یارب  هک  دروآ  یم دیدپ  ار  یطیارش 
اب ینمؤم  «. تسا هتـشاد  همادا  مه  هبنج  نیا  زا  ییارقهق  دـنور  نیا  زورما  هب  ات  لاس  نآ  زا  هک  متـسه  فسأـتم  رایـسب 

ناشن ام  یاه  هبساحم لاس ۱۳۹۷  رد  : » دوزفا گرزب  یعامتجا  یناسنا و  یاه  هعجاف ندش  رادـیدپ  هب  تبـسن  رادـشه 
زا لصاح  تنار  زا  یداصتقا  هنادرخبان  یاه  تسایس لحم  زا  هدش  داجیا  یا  هعـسوت دض  داسف و  رپ  تنار  نازیم  هک  داد 

.تفرگ ینوزف  تفن 
نآ ساـسا  رب  هتـسیاب و  یمهف  یملع  شور  اـب  دـنهاوخ  یم دـننک و  یم راـک  ناریا  یـسایس  لـئاسم  دروـم  رد  هک  یناـسک 
ارچ دننک  یقیمع  هجوت  مه  یتایح  رایـسب  فطع  هطقن  نیا  هب  دیاب  دـننکب  روصت  ار  روشک  تاجن  یارب  بسانتم  یزیوجت 

 



یتسیزمه و دـیدهت  تکالف و  شرتسگ  هیحاـن  زا  هک  تسا  یتارطخ  زادـنا  مشچ میتسه و  ور  هبور نآ  اـب  زورما  هچنآ  هک 
کرد هتــــسیاب  تروـــص  هـــب  رظن  حطــــس  رد  ادــــتبا  دــــیاب  دــــنک  یم  مـــهارف  ناریا  یارب  ییوــــج  تملاــــسم یتــــسیزهب و 
هتکن : » دیوگ یم فطع  هطقن  نیموس  حیـضوت  رد  ینمؤمدنتـسین  اه  کالهتـسا ناربج  هب  رداق  اه  یراذـگ هیامرـس «. دوش
ناریا تسایــس  رد  لاـس ۱۳۹۸  رد  صخـشم  روـط  هـب ههد ۱۳۹۰ و  رد  مـهم  رایـسب  فـطع  هـطقن  ناوـنع  هـب  هـک  یموـس 

یتموکح یاه  یراذگ هیامرس لک  هک  میتسه  نیا  دهاش  ام  هتـشذگ  هلاس  یط ۵۰  راب  نیلوا  هک  تسا  نیا  هدش ، رهاظ 
.تسین هرود  نآ  یاه  کالهتسا ناربج  هب  رداق  داصتقا  نیا  رد  هدش  ماجنا  یصوصخ  یاه  یراذگ هیامرس و 

دهاوش ی  همه هک  دـشاب ، هتـشاد  رارمتـسا  رگا  دریگن و  رارق  یواکاو  دروم  تقد  اب  رگا  هک  تسا  یریـسم  زا  تیاـکح  نیا 
ور هـبور ناریا  یــسایس  داـصتقا  رد  یدـیدج  ی  هدـیدپ اـب  هـیواز  نـیا  زا  اـم  دراد ، ار  نآ  ندـش  رتدــب  رارمتــسا و  زا  تیاـکح 

لقادــح هـب  ار  شخب  ءــالتعا هدــنزاس و  یاــهوگتفگ  تــصرف  اــنورک  «. دوــش کرد  یا  هتــسیاب وــحن  هــب  دــیاب  هــک  میتــسه 
تـــشگزاب ماـــجرب و  زا  اـــکیرمآ  جورخ  تــفن ، تـــمیق  طوقـــس   » ییاـــبطابط همالع  هاگـشناد  داـصتقا  داتــساتسا  هدـناسر

ناریا هعماج  هک  دـناد  یم از  نورب کوش  هس  ار  اـنورک » یریگ  همه و  اـه ، ییاـکیرمآ هنادرمناوجاـن  هناـملاظ و  یاـه  میرحت
.دریگب رارق  هجوت  زکرم  رد  دیاب  تسا و  هدوب ور  هبور نآ  اب  لاس ۱۳۹۸  مراهچ  عبر  رد 

یمداکآ حطس  رد  یتح  ار  شخب  ءالتعا هدنزاس و  یاهوگتفگ  تصرف  انورک  هک  تسا  زیگنا  مغ رایـسب   » هکنیا نایب  اب  یو 
جاوما نیا  میناوتب  اـم  هک  دـشیدنیب  یا  هراـچ دـنیب  یم دوخ  ناوت  رد  هک  سک  نآ  ره  دـیاب  تسا و  هدـناسر لقادـح  هب  مه 

: دـیوگ یم مینیبـب » کرادــت  مـه  ار  نآ  زا  تـفر  نورب هناـملاع  یاـهراکوزاس  میــسانشب و  یا  هتــسیاب وـحن  هـب  ار  نـیگمهس 
نیرت هنانیبشوخ نآ  نایاپ  ات  لاس ۱۳۹۹  زاغآ  زا  هلاس  کی  ی  هرود کی  رد  هک  تسا  نیا  کوش  نیا  یاهدـمایپ  زا  یکی  »

رفن رازه  نوـیلیم و ۴۵۰  دودـح ۶  یزیچ  ویرانـس  نـیرت  هنانیبدـب رد  رفن و  رازه  نوـیلیم و ۷۵۰  دودـح ۲  یزیچ  ویرانس 
داـشرف هنوگراـمق  هبـش ییونیزاـک و  هبـش تابــسانم  اـب  روـشک  داـصتقا  تیریدـم  «. داد دـنهاوخ  تـسد  زا  ار  دوـخ  لـغاشم 
تلادــع یعاـمتجا و  تلادــع   » ناوـنع اـب  دوـخ  باـتک  رد  لاغتــشا  هدــیدپ  هناگدــنچ  یاـه  تلــصخ هـب  هراــشا  اــب  ینمؤـم 

زا هـک  دراد  هنـالداع  هعـسوت  رظنم  زا  درکراـک  لاغتـشا ۱۴  : » دـنک یم حرطم  زورما » ناریا  رد  هعــسوت  یدازآ و  یعاـمتجا 
.دنراد یداصتقا  هبنج  نآ  دروم  طقف ۳  درکراک  نیا ۱۴ 

هب هلئــسم  نـیا  یلم  تـینما  هـچ  یــسایس و  هـچ  یتخانــش ، هعماـج هـچ  یتخانــش ، ناور هـچ  یداـصتقاریغ  هوـجو  ینعی 
زرط هــب  ار  دوــکر  هــب  یـــشخب  قــمع یراــکیب و  هدــیدپ  ًاــعطق  تــسا و  یداــصتقا  هــجو  زا  رتراذـــگرثا  رت و  یتاــیح بــتارم 

«. دنهد یم شیازفا  یزیمآ  هعجاف
یگژیو نـــیرت  مـــهم : » داد هـــمادا  تـــفگ و  نخـــس  عاـــضوا  نـــیا  اـــب  ههجاوـــم  یملعریغ  یاـــه  هویـــش زا  نـــینچمه  یو 
شـالت رتـشیب  هک  تسا  نیا  زورما  اـت  لاس ۱۳۹۶  زا  مدرک  هراشا  هک  یحرـش  هب  هدـش  ذاـختا  یتسایـس  یاـه  یریگ تهج

.دنک تیریدم  ار  روشک  داصتقا  هنوگرامق  هبش ییونیزاک و  هبش تابسانم  اب  هک  تسا  هدرک 
ار هجومان  یاه  یربارباـن مه  دـنک و  یم هفاـضا  ار  جراـخ  یاـیند  هب  روشک  روآ  تلذ یاـه  یگتـسباو ندرک ، دـیلوت  هب  تشپ 

.دهد یم شیازفا  ار  یلام  داسف  قمع  هرتسگ و  مه  دهد و  یم شیازفا 
شیاـــمن هــب  دـــنک  یم درخ  ار  اـــهنآ  دـــنک و  یم ذوــفن  ارقف  ناوختـــسا  قاـــمعا  اـــت  هــک  یداـــعبا  کـــی  رد  ار  مروــت  دوـــکر و 

داتـسا نیادـیآ  یمن رد  شیامن  هب  مروت  یریگ  هزادـنا یاهروسنـسرد  از ، مروت یاه  یریگ تهج زاس  هعجاف راـثآ  «. دراذـگ یم
نیا دنک  یم رت  یتایح ار  هلئسم  هک  یزیچ  نآ  : » دهد یم نایاپ  از  مروت یاه  تسایس دقن  اب  ار  دوخ  یاه  تبحـص داصتقا 
دوخ یلـصا  یریگ  تهج ناونع  هب  ار  از  مروت یاـه  تسایـس فسأـت  لاـمک  اـب  تلود  هک  یناـمز  طیارـش  نینچ  رد  هک  تسا 
قمع ی  هطــساو هـب  از  مروــت یاــه  یریگ تـهج نـیا  روآ  یگدننکــش زاــس و  هعجاــف راــثآ  هدرک  باــختنا  داــصتقا  هرادا  یارب 

.دیآ یمن رد  شیامن  هب  دنک  یم یریگ  هزادنا ار  مروت  هک  ییاهروسنسرد  هدرک ، ادیپ  ناریا  رد  دوکر  هک  یا  هقباس یب
«. دوش یم ینابیتشپ  اهنآ  هیحان  زا  نیاربانب  دراد و  رارق  تورث  تردق و  یاهایفام  تمدخ  رد  از  مروت یاه  تسایس

همالع اـنطع  حلـص  رفدـیعم  دیعـس  رقف  یناـهجزور  ینموم  داـشرف  رتکد  ناریا  یـسانش  هعماـج  نمجنا  یدـیلک : تاـملک 
کارتشاــهداز نیــسح  هـمیهف  یربارب  حلــص و  یاهزادــنا  مــشچ یعاــمتجا و  یداــصتقا ، تســسگ  رقف ؛ رقف  ییاــبطابط 

https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۷۴۱۹ یراذگ :

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 2  رهم   26۱۰۸



۲۵۲۵
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۱:۳۶

ییابطابط همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

هنوم » ناژ  همانرب  اپورا - هیداحتا  یشهوژپ  یاه  تصرف  یفرعم   » یللملا نیب  هاگراک 
تروص هب  هاـمرهم  زا ۲۹  هنوـم » ناژ  هماـنرب  اـپورا - هیداـحتا  یـشهوژپ  یاـه  تصرف  یفرعم   » یللملا نیب  یاـه  هاـگراک 

یاــه هاــگراک  اــه و  تســشن  هلــسلس  یرازگرب  هـمادا  رد  هاگــشناد ، یموـمع  طــباور  شرازگ  هب.دوـش  یم  رازگرب  نیــالنآ 
هاگراک هاگـشناد  یللملا  نیب  یملع  یاه  یراکمه  تیریدم  یئابطابط ، همالع  هاگشناد  یللملا  نیب  نیالنآ و  یصصخت 

هب یراج  هاـمرهم  خـیرات ۲۹  زا  ار  هنوم » ناژ  هماـنرب  اـپورا - هیداـحتا  یـشهوژپ  یاـه  تصرف  یفرعم   » یللملا نیب  یاـه 
.دیامن یم  رازگرب  یمدآ  یلع  رتکد  ینموم و  اضردیجم  رتکد  نکهوک ، اضریلع  رتکد  هئارا  اب  زور و  هس  تدم 

راـبخا تـسیل  air.ir/ZHqV۴a يپاــچ هخـــسن  ۲۱ دـــــیدزاب :  ١٣١٠٦ ربــــخ : هرامــــش   ١٦:٤٩ رهم ١٣٩٩ -  هــعمج ٢٥ 
طــــسوت لاـــترپ  - یناــــمزاس - لاــــتروپ /https://www.aryanic.com تیاس - یحارط /https://www.aryanic.com <<

aryanic

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ییابطابط همالع  هاگشناد  هنوم - » ناژ  همانرب  اپورا - هیداحتا  یشهوژپ  یاه  تصرف  یفرعم   » یللملا نیب  هاگراک   

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 

.تسا ناگیار  دازآ و  ناگمه  یارب  تسشن  نیا  زا  هدافتسا   

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

دوش يم  رازگرب  ناهج  نوگانوگ  ياهروشك  زا  یناداتسا  روضح  اب  یسراف  بدا  ییازفا  شناد  هرود  نیمود 
اب يـسراف  بدا  یيازفا  شناد  هرود  نـیمود  ، یئاـبطابط همالع  هاگشناد  یـسراف  تایبدا  ناـبز و  یـشزومآ  هورگ  تمه  هب 

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

«« هنوم هنوم ناژ   ناژ همانرب   همانرب اپورا - - اپورا هیداحتا   هیداحتا یشهوژپ   یشهوژپ یاه   یاه تصرف   تصرف یفرعم   یفرعم  » » یللملا یللملا نیب   نیب هاگراک   هاگراک

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

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=13106
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=13106
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 

یحارط  << راـبخا تسیل  air.ir/ZHqS۴a يپاچ هخـسن  ۲۲ دـیدزاب :  ١٣١٠٣ ربخ : هرامـش   ١٦:١١ رهم ١٣٩٩ -  هعمج ٢٥ 
aryanic طسوت لاتروپیتنرتنیا  تیاس 

۲۷۲۷
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۲:۲۳

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / یرالاس  مدرم  همانزور   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.تسناد اه  نآ ییوگغورد  ییوگتسار و  ار  اه  ناسنا شجنس  رایعم  ناوت  یم ینعی   

طباور رد  یتالکــشم  اـم  رگا  تـفگ : دوـش  اـه  هیــشاح دراو  دــهاوخ  یمن هـکنیارب  دــیکات  اــب  یرــالاس  مدرم بزح  لــک  ریبد   
ریثات ام  رب  نانآ  نابآ  تاباختنا ۱۳  تسا  رارق  دنتـسه و  ناشدوخ  تاباختنا  ریگرد  پمارت  ندیاب و  وج  میراد و  للملا  نیب

رگا میتسه و  یعاـمتجا  یگنهرف و  یقـالخا و  تالـضعم  راـچد  اـم  رگا  تسا ؛ هنوگنیا  اـم  یتـشیعم  تیعـضو  رگا  دراذـگب ؛
هامدنفـسا تاباختنا  رد  مدرم  روضح  یدـصرد  شهاک ۶۰  شا  هنومن هک  هدرک  ادـیپ  شهاک  متـسیس  لـک  هب  مدرم  داـمتعا 

.تفریذپ دنهاوخ  مدرم ، میشاب ، تسارور  رگا  نم  رظن  هب  اهنیا  همه  تسا ؛ هدوب  مهدزای  سلجم 

.دوش ناموت  رازه  هزورما ۳۲  یناموت  رازه  رالد ۱۳  مهدزای  سلجم  ندمآ  راک  یور  نامز  زا  دیاب  ارچ  یتسار  هب   

هار مدرم  اب  یتسارور  تقادـص و  «: بزح  » نیا همئالا  قاشع تایه  مسارم  بش  نیرخآ  رد  یرـالاس  مدرم بزح  لـکریبد 
تسا روشک  تالکشم  زا  تفر  نورب 

ربمایپ تلحر  هژیو  یراوگوس  مسارم  زا  بش  نیمراهچ  نایاپ  رد  یرـالاس  مدرم بزح  لـکریبد  ناـیبکاوک ، یفطـصم  رتکد 
بزح همئــالا  قاــشع تاــیه  طــسوت  بــش  هــعمج  هــک  (ع ) اــضر ماــما  و  (ع ) یبــتجم نــسح  ماــما  (ص ،) مالــسا یمارگ 
هیلک زا  رکشت  نمض  یو  دش  روآدای  ار  یتاکن  دش ، رازگرب  یراذگ  هلصاف یتشادهب و  یاه  لکتورپ تیاعر  اب  یرالاس  مدرم

اـضردمحم  » داتـسا موحرم  هرطاخ  دای و  دـندوب ، هدـیناسر  مه  هب  روضح  عمج  نیا  رد  هتـشذگ  یاـه  بش رد  هک  یناـسک 
کی رکذ  اـب  تـشاد و  یمارگ  ار  یــسانش  هعماــج  داتــسا  یلــسوت » ساــبعمالغ   » رتـکد موـحرم  نـینچمه  و  ناــیرجش »

زا تنـس  کی  یهلا ، تنـس  کـی  تیـصوصخ ، هس  اـب  رگم  دوش  یمن لـماک  یـسک  ناـمیا  تفگ : ع )  ) اـضر ماـما  زا  ثیدـح 
.یهلا یایلوا  زا  تنس  کی  ادخ و  لوسر 

.تسا ندوب  بویعلاراتس  یشوپ و  هدرپ لوا  تنس  داد : همادا  یو  نیالنآ ،» یرالاس مدرم  » شرازگ هب 
.مینک ظفح  ار  تنس  نیا  دیاب  ام  تسا و  هدیدنسپ  نینموم  دروم  رد  رایسب  هک  تسا  دنوادخ  تفص  نیا 

.تسا مدرم  اب  یارادم  میشاب  هتشاد  دیاب  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  هک  یتنس  اما 
مدرم اـب  هک  تسا  نیا  اـه  نآ نیرت  مهم دـیاش  تشاد ، دوـخ  رد  (ص ) مالـساربمایپ هک  یرترب  تایـصوصخ  هـمه  نـیب  رد 

تسا تسا روشک   روشک تالکشم   تالکشم زازا   تفر   تفر نورب   نورب هار   هار مدرم   مدرم اباب   یتسارور   یتسارور تقادص  وو   تقادص

یمارگ ربماـیپ  تلحر  هژیو  یراوگوس  مسارم  زا  بش  نیمراـهچ  ناـیاپ  رد  یرـالاس  مدرم بزح  لـکریبد  ناـیبکاوک ، یفطـصم  رتـکد 
...ا (ص ،) مالسا

 

http://newspaper.mardomsalari.ir/5376/page/1/88298/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://newspaper.mardomsalari.ir/5376/page/1/88298/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA


.تشاد تقادص  دوب و  تسارور 
.درک یمن تبحص  روج  ود  مدرم  اب 

.تساه نآ اب  تقادص  مدرم  اب  یارادم  زا  یشخب  کی  کش  یب
کی رد  اه  تثابخ اه و  یدـیلپ همه  هک  مدـناوخ  (ع ) یرکـسع نسح  ماما  زا  تیاور  نیا  متـشه  سلجم  رد  راـب  کـی  نم 

.تسا غورد »  » نآ دیلک  تسا و  هدش  هداد  رارق  هناخ 
.تسناد اه  نآ ییوگغورد  ییوگتسار و  ار  اه  ناسنا شجنس  رایعم  ناوت  یم ینعی 

تلود تالکـشم  هب  هراـشا  اـب  تخادرپ و  مهد  تـلود  زا  سپ  یدراوـم  رکذ  هـب  سپـس  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  داتسا 
دیاـب تلود  متفگ  دوب ، هدروآ  دوـجو  هب  داژن  یدـمحا هک  یتالکـشم  نآ  زا  سپ  لاس ۹۲ و  رد  ناـمز  کـی  نم  تفگ : مهد 

.دشاب قالخا » تلود  »
.تسه قالخا  ام  هعماج  یلعف  هدوقفم  هقلح  ناملکشم و  ام  اعقاو 

.تسا ماجنا  لاح  رد  سلجم  رد  نونکا  مه  ییاه  یقالخا یب هچ  دینیبب  امش 
.دوش یم ماجنا  تلود  رد 

.میهد یم ماجنا  اهراد  نوبیرت  یسایس و  یاه  حانج نیب  رد 
، نسحلا نسحا  نا  (ع :) نسحلا یبا  نبا  لاـق  : » تفگ ع )  ) یبـتجم نـسح  ماـما  زا  ثیدـح  کـی  هـب  هراـشا  اـب  ناـیبکاوک 

.تسوکین قلخ  یراتفر و  شوخ اه  نیرتهب نیرتهب  ینعی  نسحلا » قلخلا 
.مینک هجوت  عوضوم  نیا  هب  ام  بخ 

کی رد  نم  تفگ : تخادرپ و  ورم  یناتساب  رهش  هب  رفس  زا  یا  هرطاخ هب  (ع ) اضر ماما  تداهش  تبـسانم  هب  سپـس  یو 
ماما هکنآ  ینعی  هیعرلا » یضرل  اضرلاب  اضرلا  یمُس   » هک مدناوخ  اج  نآ تیاور  کی  مدرک و  تکرـش  ورم  رد  یا  هراونـشج

.دندوب یضار  وا  زا  مدرم  هک   تفرگ  بقل  اضر  ماما  لیلد  نیا  هب  ع )  ) اضر
ار وا  نوچ  مدرم  دـندوب ؛ یـضار  وا  زا  مدرم  دوب و  قلخ  شوخ  نوچ  دـندرک ؟ یم باـطخ  ماـن  نیا  هب  ار  (ع ) اـضر ماـما  ارچ 

.دش اضر  ناشمسا  دنتشاد  لوبق 
طباور رد  یتالکــشم  اـم  رگا  تـفگ : دوـش  اــه  هیــشاح دراو  دــهاوخ  یمن هـکنیارب  دــیکات  اــب  یرــالاس  مدرم بزح  لــک  ریبد 

ام رب  ناـنآ  ناـبآ  تاـباختنا ۱۳  تسا  رارق  دنتـسه و  ناـشدوخ  تاـباختنا  ریگرد  پمارت  ندـیاب و  وـج  میراد و  لـلملا  نـیب
میتسه یعامتجا  یگنهرف و  یقالخا و  تالـضعم  راچد  ام  رگا  تسا ؛ هنوگنیا  ام  یتشیعم  تیعـضو  رگا  دراذـگب ؛ ریثاـت 

تاـباختنا رد  مدرم  روـضح  یدـصرد  شهاـک ۶۰  شا  هنوـمن هـک  هدرک  ادـیپ  شهاـک  متــسیس  لـک  هـب  مدرم  داـمتعا  رگا  و 
.تفریذپ دنهاوخ  مدرم ، میشاب ، تسارور  رگا  نم  رظن  هب  اهنیا  همه  تسا ؛ هدوب  مهدزای  سلجم  هامدنفسا 

.تسا یلم  لوپ  تردق  شهاک  هلاسم  دنک ، زکرمت  نآ  یور  دیاب  تلود  هک  یزیچ  نیرت  مهم و 
.تسا هدهاشم  لباق  مه  ...و  وردوخ  الط ، نکسم ، داعبا  همه  رد  تسا و  نداد  خر  لاح  رد  زور  هب  زور  قافتا  نیا 

.تسا هدش  شزرا  یب ام  لوپ  هکلب  دنا ، هدشن نارگ  مالقا  نیا  هک  یلاح  رد 
نآ دــیرخ  هـب  یرتــشیب  غــلبم  دــیاب  لوــپ  شزرا  شهاــک  لــیلد  هـب  اــم  اــهتنم  دراد  ار  شزرا  ناــمه  لــیبموتا  نـیا  ینعی 

.میهد صاصتخا 
.دننک زکرمت  عوضوم  نیا  رب  دنهد ، ماجنا  یراک  دننک و  تمدخ  سلجم  تلود و  تسا  رارق  رگا  مرظن  هب 

.دوش یم لح  هللااشنا  مه  یتشیعم  تالکشم  هیقب  دتفیب  قافتا  نیا  رگا  هک  ارچ 
.دوش ناموت  رازه  هزورما ۳۲  یناموت  رازه  رالد ۱۳  مهدزای  سلجم  ندمآ  راک  یور  نامز  زا  دیاب  ارچ  یتسار  هب 

دوـب و (ع ) نـسح ماـما  و  (ع ) اـضر ماـما  زا  یثیداــحا  رکذ  اــه  تبحــص نـیا  زا  شدــصق  هـکنیا  رب  دــیکات  اــب  ناــیاپ  رد  یو 
تمظع ینعی  ٍمـيَظع » ٍقـُُلخ  ىلََعل  َكِنَإو  : » دــیامرف یم نآرق  هـک  تـبترم  (ص ) یمتخ ترــضح  زا  یثــحب  رکذ  نـینچمه 

.دندوب قلخ  شوخ قالخا و  اب  رایسب  ناشیا  هک  تسا  نیا  ربمایپ 
.میهد رارق  نامدوخ  یوگلا  ار  هصیصخ  نیا  میناوتب  میشاب ، ناشیا  وریپ  ام  تسانب  رگا  هللااشنا 

.دندرک دیکات  تیونعم  قالخا و  هلاسم  هب  مه  اه  بش نیا  نانارنخس  همه 

 



.دندرک رکشت  ریدقت و  مسارم  نیا  رد  نارضاح  نایارس و  هیثرم نانارنخس و  همه  زا  یو 
دروـم رد  لیـصفت  هب  هک  دوـب  یراگتـسر  دوـمحم  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  مسارم  نـیا  بـش  نـیرخآ  نارنخـس  اـنمض 

ناـماما یعقاو  هعیـش  هک  درک  دـیکات  هتکن  نیارب  تـفگ و  نخـس  (ع ) اـضرلا یـسوم  نـب  یلع ترـضح  متـشه  ماـما  هریس 
.دنهد رارق  شیوخ  نیعلا  بصن  ار  ناراوگرزب  نآ  هریس  دیاب  موصعم 

.میراد هلصاف  راهطا  همئا  ندوب  یعقاو  هعیش  اب  اما  میتسه  تیب  لها  رادتسود  میئوگب  میناوت  یم ام 

۲۷۲۷
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۰:۰۵



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ناهیک  همانزور   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

قوقح هناـنیبشوخ  تفاـیرد  هرفن و  هداوناخ ۴  کی  یارب  ناـمروشک  رقف  طـخ  یناـموت  نویلیم دودـح ۱۰ دروآرب  هب  هجوتاـب   
طخ ریز  ناـمروشک ) تیعمج  زا  یمین  زا  شیب   ) نارگراـک هک  دوـمن  تاـبثا  ناوـت  یم یتـحار  هب ناـموت  نوـیلیم  هس  هناـیهام 

یلماوع نیرت  مهم زا  یکی  یداصتقا  ناسانشراک  زا  یرایسب  داقتعا  هبیلم  لوپ  شزرا  دیدش  شهاک  « .دنرب یم رـس  هب رقف 
، هداد رارق عاعـش  تحت  مه  ار  یلخاد  تادـیلوت  یتح  ددرگ و  یم فلتخم  یاـهرازاب  رد  اـه  تمیق دـیدش  ناـسون  ثعاـب  هک 
هب ندروآ  یور  راـصحنا و  نـیا  نتـسکش  رد  عیرــست  مدـع  یزرا و  راـصحنا  داـجیا.تسا  زرا  تـمیق  هـنازور  ناـسون  هلئــسم 

یـشهج شیازفا  ام و  یلم  لوپ  شزرا  دـیدش  شهاک  بجوم  هک  تسا  یلماوع  هلمج  زا  هبناج ، دـنچ  هبناجود و  تالدابت 
زا ات  میتفر  یمالـسا  یاروش  سلجم  یداصتقا  نویـسیمک  سیئر بیان غارـس  شرازگ  نیا  ینایاپ  هرامـش  رد.تسا  هدش  زرا 

دیــس رتکد.مییاـمن  بـسک یتاـعالطا  نآ  اـب  هلباـقم  لرتـنک و  یاـه  هار رـالد و  تـمیق  یاـهزور  نـیا  دــیدش  تاـناسون  لـیالد 
دیاش دـیوگ « : یم ناـهیک  هماـنزور  رگـشرازگ  اـب  وگو  تفگ رد  سلجم  یداـصتقا  نویـسیمک  سیئر بیاـن یزودـناخ ، ناـسحا 
ییاه مطالت ندـناسر  شمارآ  لحاس  هب  یراج و  لاس  رد  ناریا  داـصتقا  تیبثت  دـیلک  هاـش  یداـصتقا  رظنم  زا  تفگ  ناوتب 

تـسایس رگا  تسا و  زرا  خرن  هزوح  رد  تابث  اب  تبثم و  زادـنا  مشچ کی  داـجیا  دراد ، دوجو  فلتخم  یلاـم  یاـهرازاب  رد  هک 
تامادقا ریاس  دسر  یمن رظن  هب  دیامن  مهارف  یلم  لوپ  شزرا  ظفح  یارب  ار  یزادنا  مشچ دـناوتن  روشک  یزرا  یلوپ و  راذـگ 

لوپ شزرا  ظفح  تلود ، مهم  فیاظو  زا  یکی  هکنیا ؛ نایب  اب  وا.دـنک  فلتخم  یاه  رازاب تاناسون  شهاـک  هب  یداـیز  کـمک 
ناـکرا یا  هفیظو نینچ  ماـجنا  یارب  : » دـهد یم حیـضوت  اتـسار  نیا  رد  مهدزاـی  سلجم  تامادـقا  صوـصخرد  تـسا ، یلم 

.دنداد ماجنا  هتشذگ  هام  لوط ۴  رد  یددعتم  یاه  شالت سلجم  فلتخم 

هب هعماج  هک  دنک  یم نیا  زا  تیاکح  تسا و  ییالاب  رایسب  صخاش  کی  عطقم  رد  یگنیدقن  شدرگ  یارب  صخاش ۷.۷   
رازاب هقباس  یب یاه  مطالت ناـیرج  رددـنور  یم بآ  زور  هب  زور  هک  ییاـه  هیامرـس « .تسا یگنیدـقن  لاـقتنا  لاـح  رد  تعرس 

هب هتفر و  اـه  ییاراد ریاـس  تمـس  هـب  ناـشدوخ  لوـپ  شزرا  ظـفح  یارب  مدرم  زا  یتاـقبط  یراـج ، لاـس  تـسخن  هاـم  رد ۶ 
ظفح یارب  رگنل  کی  ناونع  هب  فلتخم  یاه  ییاراد زا  ات  دـننک  یم شالت  اـه  ییاراد ریاـس  هب  موجه  قیرط  زا  رگید  تراـبع 

.دنک یم هدرک و  رت  میخو ار  تیعضو  فلتخم  یاهرازاب  هب  یناجیه  موجه  اما.دنیامن  هدافتسا  دیرخ  تردق 

شقن دناوتب  هک  تسد  نیا  زا  ینیناوق  تسا و  نکسم  یدیاع  رب  تایلام  زا  یمهم  شخب  هک   CGP بیوصت مدع  دیاش   
هک تـسا  یمهم  لـماوع  زا  یکی  دــشاب ، هتــشاد  ار  رازاـب  رد  اـه  ییاراد جورخ  دورو و  ریــسم  رد  ار  یتاـیلام  یاـهریگ  تـعرس

، زرا رازاـب  فیعــض  یاـه  ناـینبزرا رازاـب  رد  فعــض  « .دــندرک یهاـتوک  هـنیمز  نـیا  رد  هتــشذگ  سلاـجم  تـلود و  هنافــساتم 
.تسا هدش  زرا  یلعف  تیعضو  بجوم  سلجم  یداصتقا  نویسیمک  سیئر بیان هتفگ  هب  هک  تسا  یا  هلئسم نیمود 

دور دور یمیم داب   داب ربرب   هکهک   ییاه   ییاه هیامرس هیامرس ظفح   ظفح یارب   یارب مدرم   مدرم شالت   شالت

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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یاـهالاک دـیلوت  رد  رگیدـکی  هب  اـهروشک  زاـین  یگتـسباو و  مدـع  رگید  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  زورما  یاـیند  ردیـساملا  اـضر 
تروص یللملا  نیب رازاـب  زا  یزاـین  یب فدـه  اـب  اـهروشک  لـخاد  رد  هک  یتادـیلوت  یتـح  تساـنعم و  یب یعوـن  هب  فـلتخم 

.تسا هتسباو  زرا  خرن  هب  کدنا  دنچ ره  یا  هزادنا ات دریگ  یم
اهنآ رب  صاـخ  ییاـهزرا  راـصحنا  هـک  دـننیب  یم یدـج  یاـه  بیـسآ یزرا  تاـناسون  زا  یعقاوـم  رد  ًـالومعم  اـهروشک  هـتبلا 

تباـث یاهدــمآرد  هـک  ییاـهنآ  صوـصخ  هـب  مدرم ، هـک  دــتفا  یم قاـفتا  یلاـح  رد  یلم  لوـپ  شزرا  شهاـک.تسا  مکاــح 
ریـس ناـنچمه  اهدـمآرد ، ندـنام  تباـث  هب  هجوت  نودـب  اـه  تمیق هتفاـی و  شهاـک  ناشدـیرخ  تردـق  زور  هب  زور  دـنراد ،
طخ اهرامآ ، یخرب  ساـسا  رب  ًاریخا  هک  هتفر  شیپ  ییاـج  اـت  دـنور  نیا  ! ینویلیم رقف ۱۰  طخ.دـنا  هتفرگ دوخ  هب  یدوعص 

عمجم سرزاب  رابت ، یلق ماما اضردـیمح.تسا  هدـش  مـالعا  ناـموت  نویلیم  ۱۰ هرفن ، راوناـخ ۴  کـی  یارب  هعماــج  رد  رقف 
روشک تیعمج  زا  یا  هدمع شخب  هک   ) نارگراک تالکـشم  هرابرد  ییوگو  تفگ رد  ًاریخا  روشک ، نارگراک  ناگدـنیامن  یلاع 
داحآ ریخا  لاسدنچ  رد  دـیوگ « : یم دوخ  نادـنزرف  لیـصحت  یاه  هنیزه نیمأت  شاعم و  رارما  رد  دـنهد ) یم لیکـشت  ار 

شیازفا نوـــچمه  یداـــصتقا  یاـــهراشف  نیرتدــــیدش  ریثأـــت  تـــحت  ناــــمروشک  نارگراــــک  صوـــصخلا  یلع هعماــــج و 
ناـمهم رخاوا  نیا  رد  هک  دـنا  هدوـب ور  هبور رقف  شیازفا  دـیرخ و  تردـق  شهاـک  دـمآرد و  شهاـک  مروـت ، هتخیـسگراسفا 

.تسا هدش  هفاضا  نآ  هب  انورک  مان  هب یا  هدناوخان
هنازور یاه  هنیزه نیمأت  رد  ار  اهنآ  هداد و  رارق عاعـشلا  تحت ار  نارگراک  یگدـنز  یداـع  لاور  تیریدـم و  تالـضعم ، نیا 

یدــمآرد لقادــح  ار  رقف  طـخ  یناـهج ، یاـه  ناــمزاس فـیرعت  ساــسارب  دــیازفا « : یم وا  « .تـسا هدــناسر  تـسب  نـب هـب 
.دنک یگدنز  روشک  کی  رد  دناوتب  رفن  کی  هک  دنناد  یم

قوقح هناـنیبشوخ  تفاـیرد  هرفن و  هداوناخ ۴  کی  یارب  ناـمروشک  رقف  طـخ  یناـموت  نویلیم دودـح ۱۰ دروآرب  هب  هجوتاـب 
طخ ریز  نامروشک ) تیعمج  زا  یمین  زا  شیب   ) نارگراـک هک  دومن  تاـبثا  ناوت  یم یتحار  هب ناـموت  نویلیم  هس  هناـیهام 

نیرت مـهم زا  یکی  یداـصتقا  ناسانــشراک  زا  یرایــسب  داـقتعا  هـبیلم  لوـپ  شزرا  دــیدش  شهاــک  « .دــنرب یم رــس  هـب رقف 
عاعـش تحت  مه  ار  یلخاد  تادـیلوت  یتح  ددرگ و  یم فلتخم  یاـهرازاب  رد  اـه  تمیق دـیدش  ناـسون  ثعاـب  هک  یلماوع 

یور راصحنا و  نیا  نتـسکش  رد  عیرـست  مدـع  یزرا و  راـصحنا  داـجیا.تسا  زرا  تمیق  هنازور  ناـسون  هلئـسم  هداد ، رارق
اـم و یلم  لوـپ  شزرا  دــیدش  شهاـک  بجوـم  هـک  تـسا  یلماوـع  هـلمج  زا  هبناـج ، دــنچ  هبناـجود و  تـالدابت  هـب  ندروآ 

یاروش سلجم  یداصتقا  نویـسیمک  سیئر بیاـن غارـس  شرازگ  نیا  یناـیاپ  هرامـش  رد.تسا  هدـش  زرا  یـشهج  شیازفا 
یتاـعالطا نآ  اـب  هلباـقم  لرتـنک و  یاــه  هار رــالد و  تـمیق  یاــهزور  نـیا  دــیدش  تاــناسون  لــیالد  زا  اــت  میتـفر  یمالــسا 

همانزور رگـشرازگ  اب  وگو  تفگ رد  سلجم  یداصتقا  نویـسیمک  سیئر بیاـن یزودـناخ ، ناـسحا  دیـس  رتکد.مییاـمن  بسک
لحاـس هب  یراـج و  لاـس  رد  ناریا  داـصتقا  تیبثت  دـیلک  هاـش  یداـصتقا  رظنم  زا  تفگ  ناوتب  دـیاش  دـیوگ « : یم ناـهیک 

هزوح رد  تابث  اب  تبثم و  زادنا  مشچ کی  داجیا  دراد ، دوجو  فلتخم  یلام  یاهرازاب  رد  هک  ییاه  مطالت ندناسر  شمارآ 
دیامن مهارف  یلم  لوپ  شزرا  ظفح  یارب  ار  یزادـنا  مشچ دـناوتن  روشک  یزرا  یلوپ و  راذـگ  تسایـس  رگا  تسا و  زرا  خرن 

زا یکی  هکنیا ؛ ناـیب  اـب  وا.دـنک  فـلتخم  یاـه  رازاـب تاـناسون  شهاـک  هـب  یداـیز  کـمک  تامادـقا  ریاـس  دـسر  یمن رظن  هـب 
حیــضوت اتــسار  نـیا  رد  مهدزاــی  سلجم  تامادــقا  صوــصخرد  تــسا ، یلم  لوــپ  شزرا  ظــفح  تــلود ، مــهم  فیاــظو 

ماجنا هتـشذگ  هاـم  لوـط ۴  رد  یددـعتم  یاـه  شـالت سلجم  فـلتخم  ناـکرا  یا  هـفیظو نـینچ  ماـجنا  یارب  : » دــهد یم
.دنداد

دعب هلصافالب  تفرگ و  لکش  مهدزای  سلجم  یاه  نویـسیمک هسلج  نیلوا  لاس ۹۹  هامریت  مود  زور  صخـشم  روط  هب 
زرا خرن  نوـماریپ  ار  یا  هسلج زور  ناـمه  رد  دـنتفرگ  میمـصت  ناگدـنیامن  یداـصتقا ، نویـسیمک  هسیئر  تئیه باـختنا  زا 

هجراخ و روما  ترازو  تفن ، یزرواشک ، داهج  تمـص ، یاه  هناـخترازو زا  مه  ریت  مود  زا  دـعب  یاـهزور  رد  دـنیامن و  رازگرب 
.دمآ لمع  هب  توعد  یزکرم  کناب 

نوریب تاسلج  نآ  لد  زا  هک  یجیاتن  اه و  یجورخ اما  درک  ادـیپ  همادا  یرتشیب  تایئزج  اـب  تاـسلج  نیا  مه  نآ  زا  دـعب 
مـشش هسلج  رد  یداصتقا  نویـسیمک  هک  ییاج  ات  دـشن  هتفرگ  یدـج  روشک  ییارجا  یاه  هاگتـسد فرط  زا  نادـنچ  دـمآ 

فلتخم یاـه  هاگتــسد طـسوت  هـک  ییاـه  یهاـتوک زرا و  رازاـب  یناـماسبان  لـلع  زا  یــشرازگ  تـفرگ  میمــصت  دوـخ  هاـمرهم 

 



شزرا شهاـک  رد  لـماوع  هتـسد  ود  هب  شرازگ  نیا  یاوـتحم  هراـبرد  یزودـناخ  « .دـیامن رـشتنم  هـیهت و  ار  هـتفرگ  تروـص 
رب هتـشذگ  یاـه  لاـس یلوپ  یاـه  تسایـس لوپ و  رازاـب  هب  لـماوع  هتـسد  کـی  : » دراد یم راـهظا  هدرک و  هراـشا  یلم  لوـپ 

.ددرگ یم
دوب هدش  هتـشاد  هگن  فقوتم  یکناب  یاه  هدرپس رد  هک  هتـشذگ  لاس  دنچ  یط  رد  هدـش  قلخ  یگنیدـقن  رگید  ترابع  هب 

نکـسم و لثم  فلتخم  یاه  ییاراد یاهرازاب  تمـس  هب  هدـمآرد و  شخرچ  هب  یکناـب  یاـه  باـسح زا  فلتخم  لـیالد  هب 
.درک تکرح  ...و  وردوخ  الط و  زرا و 

ناتسبات ۹۹ هک  یروط  هب  دوش  یم اج  هباج مدرم  تسد  رد  یتعرس  هچ  اب  لوپ  دهد  یم ناشن  یگنیدقن  شدرگ  تعرس 
.تسا یگنیدقن  شدرگ  رد  عطاقم  نیرتالاب  زا  یکی 

هب هعماج  هک  دنک  یم نیا  زا  تیاکح  تسا و  ییالاب  رایـسب  صخاش  کی  عطقم  رد  یگنیدقن  شدرگ  یارب  صخاش ۷.۷ 
رازاب هقباس  یب یاه  مطالت نایرج  رددنور  یم بآ  زور  هب  زور  هک  ییاه  هیامرـس « .تسا یگنیدـقن  لاقتنا  لاح  رد  تعرس 

هب هتفر و  اه  ییاراد ریاـس  تمـس  هب  ناـشدوخ  لوپ  شزرا  ظـفح  یارب  مدرم  زا  یتاـقبط  یراـج ، لاـس  تسخن  هاـم  رد ۶ 
ظفح یارب  رگنل  کی  ناونع  هب  فلتخم  یاه  ییاراد زا  ات  دننک  یم شالت  اه  ییاراد ریاس  هب  موجه  قیرط  زا  رگید  ترابع 

.دنک یم هدرک و  رت  میخو ار  تیعضو  فلتخم  یاهرازاب  هب  یناجیه  موجه  اما.دنیامن  هدافتسا  دیرخ  تردق 
هب تبـسن  هعماـج  ندوـب  هاـگآان  هنافـساتم  : » تسا دـقتعم  هراـب  نیا  رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وـضع 
نآ زا  هعماـج  هـک  یلکــشم  ناـمه  هـب  ندز  نـماد  یارب  دوـش  یم یلماــع  شدوـخ  یعمج ، یاــهراتفر  نـینچ  یاهدــمایپ 

.دسرت یم
تـسایس دـیاب  همه  زا  شیب  تسه ، یدـنب  هقبط  لـباق  یگنیدـقن  مجح  هلئـسم  لوـح  هک  لـماوع  لوا  هتـسد  نـیا  یارب 

یرازبا چیه  هکلب  دـنز  نماد  یگنیدـقن  یاباهم  یب قلخ  هب  اهنت  هن  هک  تسناد  رـصقم  ار  هتـشذگ  یاه  لاس یلوپ  ناراذـگ 
.دندرکن عضو  فلتخم  یاه  ییاراد رازاب  نارگادوس  راهم  یارب  مه  ار 

شقن دناوتب  هک  تسد  نیا  زا  ینیناوق  تسا و  نکسم  یدیاع  رب  تایلام  زا  یمهم  شخب  هک   CGP بیوصت مدع  دیاش 
هک تسا  یمهم  لماوع  زا  یکی  دـشاب ، هتـشاد  ار  رازاـب  رد  اـه  ییاراد جورخ  دورو و  ریـسم  رد  ار  یتاـیلام  یاـهریگ  تعرس

، زرا رازاـب  فیعـض  یاـه  ناـینبزرا رازاـب  رد  فعـض  « .دـندرک یهاـتوک  هـنیمز  نـیا  رد  هتـشذگ  سلاـجم  تـلود و  هنافـساتم 
.تسا هدش  زرا  یلعف  تیعضو  بجوم  سلجم  یداصتقا  نویسیمک  سیئر بیان هتفگ  هب  هک  تسا  یا  هلئسم نیمود 

دشن ادیپ  تفن  هب  روشک  یتارداص  عبانم  تلود و  یگتـسباو  یارب  یـصخشم  جالع  اه  لاس هک  ینامز  رد  رگید  ترابع  هب 
زا سپ  یتــفن  یاهدـــمآرد  شهاـــک  هــک  هداد  ناـــشن  هلئـــسم  نــیا  رد  ار  دوــخ  هجیتــن  تــفرگن ، رارق  راـــک  روتـــسد  رد  و 

شهاک تدش  هب  ار  یتارداص  یاهزرا  زا  یزکرم  کناب  تلود و  یدوجوم  نازیم  دوخ  هب  دوخ  هدـحتم  تالایا  یاه  میرحت
هک دوب  نیا  لاـبند  هب  رتـشیب  دـیاب  لـماوع  زا  مود  هتـسد  نیا  رد  دـهد « : یم حیـضوت  هراـب  نیا  رد  یزودـناخ.تسا  هداد 

یـساملپید یا ، هقطنم یقرـش و  یایـسآ  یاه  فرط اب  یتارداص  یاـه  هماـن ناـمیپ  دـقع  دروم  رد  اـم  تفن  ترازو  ارچ  ًـالوا 
لباـق رتـمک  اـه  هدروآرف هـک   ) هدروآرف هـب  یزاـگ  تاــناعیم  ماــخ و  تـفن  لیدــبت  هـنیمز  رد  ًاــیناث  هدادــن و  جرخ  هـب  ار  مزــال 

.تسا هدشن  ماجنا  مزال  مادقا  دنتسه ) اه  میرحت تیعونمم 
ادــیپ شهاـک  اـم  یتـفن  یاـهزرا  تـفن و  دــمآرد  یلوـصو  تدــش  هـب  هـک  هدــش  ثعاـب  تـفن  ترازو  یهاـتوک  ود  نـیا  هرمث 
للعت فعـض و  اب  رایـسب  ریخا  یاـه  لاـس لوط  رد  مه  یتفن  ریغ  تارداـص  قیوشت  رگید  فرط  زا  دـیازفا « : یم وا  « .دـنک

.تسا هدوب  هارمه  ناوارف 
یریگ تکراـشم  یهاوـخرظن و  یراـکمه و  مدـع  زا  اـهنآ  میتـشاد ، ناگدــننکرداص  نـیا  اـب  اـم  هـک  یتاـسلج  رد  هنافــساتم 
عناوم نانچمه  هک  مینک  یم هدهاشم  دنتـشاد و  هلگ  تدـش  هب  تراجت  هعـسوت  نامزاس  یزکرم و  کناب  تمـص و  ترازو 
گنج طیارــــش  رد  یکرمگ  تافیرــــشت  رب  رارــــصا  « .تـــسا یقاــــب  شدوــــخ  یاــــج  رــــس  روــــشک  رد  اــــم  ناگدــــننکرداص 
لیلد هب  روـشک  یتارداـص  یاـهزرم  تـشپ  زور  اـت ۱۵  هتفه  کـی  تدـم  هب  روشک  یتارداـص  یاـهرنیتناک  فقوت  ! یداـصتقا
یارب یلعف  طیارـــش  رد  هــک  تــسا  یلماوــع  زا  رگید  یکی  اـــه  تخاـــسریز ندوــب  نییاـــپ  یکرمگ و  تافیرـــشت  یراوــشد 

.تسا هدوزفا  رازاب  یاه  مطالت
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تسین و ینتفریذـپ  تارداص  دروم  رد  یطیارـش  نینچ  الـصا  دـنراد  زاین  یتارداص  زرا  هب  هک  یتلود  ناسانـشراک ؛ هتفگ  هب 
رد هـک  ییاـه  یراذـگ هدـعاق  عون.دـنکن  ادـیپ  یا  هژیو شیازفا  اـم  تارداـص  زا  یـشان  یاـهزرا  هدـش  ثعاـب  مـه  لـماع  نـیا 

ندنادرگزاب رد  مه  دوجوم  دودـعم  ناگدـننکرداص  نامه  هدـیدرگ  بجوم  هدـش  ماجنا  یزکرم  کناب  فرط  زا  امین  هناماس 
مـشچ نآ  زا  دنتـسین  رـضاح  هنافـساتم  ناگدـننکرداص  هک  یتنار  هب  نآ  زا  یـشخب  هک  دـننک  للعت  روشک  هب  ناشدوخ  زرا 

.ددرگ یمرب دننک  یشوپ 
شهاـک لـماوع  زا  مود  هتــسد  دــیوگ « : یم دوـخ  تاراـهظا  یناـیاپ  شخب  رد  سلجم  یداـصتقا  نویــسیمک  سیئر بیاــن

.دنراد ار  لوحت  رییغت و  تیلباق  تدم  هاتوک  رد  هک  دنتسه  یرصانع  یلم ، لوپ  شزرا 
.تسا هدش  داجیا  فلتخم  یاه  لاس لوط  رد  تسا و  یتدمدنلب  هلئسم  هک  لوا  هقبط  نآ  فالخرب 

ناشدوخ فیاظو  دروم  رد  یزکرم  کناب  تمـص و  ترازو  تفن ، ترازو  دیاب  هک  یرظن  دیدجت  رب  زکرمت  اب  دسر  یم رظن  هب 
.دنک ادیپ  دوبهب  هدنیآ  یاه  هام رد  روشک  یزرا  طیارش  هک  تسا  رسیم  الماک  دنهدب ،

ار هزاجا  نیا  ناگدـننکرداص ، هب  روشک  زاین  دروم  یتادراو  یاهالاک  زا  تسرهف  کی  مالعا  اـب  دـیاب  تمـص  ترازو  نینچمه 
دراو ار  زاین  دروم  یتادراو  یاهالاک  دنناوتب  دننک ، دراو  ار  ناشدوخ  زرا  ًاموزل  هکنیا  یاج  هب  روشک  ناگدننکرداص  ات  دـهدب 

.دننک
ماـجنا رد  تمـص  ترازو  میداد  ماـجنا  ناگدـنیامن  زا  رگید  یخرب  اـی  هدـنب  صخـش  هـک  ییاـه  یریگیپ مـغر  یلع هنافـساتم 

.درک یهاتوک  مه  هفیظو  نیا 
فرط زا  تیروف  دیق  اب  تعرـس و  اب  مه  هصیقن  نیا  تمـص  ترازو  رد  ینیـسح  مزر  یاقآ  تیلوئـسم  لوبق  اب  میراودـیما 
دریگ یم هتفرگ و  تروص  هک  ییاهروصق  ریـصقت و  هک  تسا  مهم  نیا  هب  طونم  اهنیا  همه  « .دوش فرطرب  هناـخترازو  نیا 

شخبرثا هراـبرد  ناریا  تـلم  نانمـشد  هـب  نداد  لانگیــس  یداـصتقا و  عاـضوا  ندرک  رت  مـیخو یارب  دـمعت  کـی  زا  یــشان 
زا هدز  باوـخ  هب  ار  شدوـخ  هک  یـسک  دوـش  یمن رگید  اـه  یتـحار نیا  هب  دـشاب  تلع  نآ  رگا  هک  دـشابن  اـه  مـیرحت ندوـب 

.درک رادیب  باوخ 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ناوج  همانزور   

داتـسا رگزرب  میهاربا  رتکد  فیلأـت  یـسایس » نوتم  شیاریو  شراـگن و   » باـتک نیـالنآ  : ناوج  رنه  گـنهرف و  سیورس 
هعلاطم نامزاس  یناسنا  مولع  هعـسوت  قیقحت و  هدکـشهوژپ  تمه  هب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یسایس  مولع  مامت 

یاروش یناسنا  مولع  یاقترا  لوحت و  یـصصخت  یاروش  یراـکمه  و  تمـس )  ) اـه هاگـشناد یناـسنا  مولع  بتک  نیودـت  و 
.دش رشتنم  یگنهرف  بالقنا  یلاع 

.دنتسه للملا  نیب طباور  یسایس و  مولع  هتشر  نایوجشناد  باتک ، نیا  فده  بطاخم 
رد ار  شناد  نآ  یراتـساریو ، یـسراف و  تاـیبدا  نارظنبحاـص  هدـش  دـیلوت  شناد  زا  هدافتـسا  اـب  باـتک  نـیا  رد  هدنــسیون 

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 ،

یـسراف و بدا  یتـسیچ  ییازفا و  تراـهم رد  نآ  تـیمها  داـینبون و  سرد  نـیا  یدوـجو  هفـسلف  هراـبرد  باـتک  لوا  لـصف 

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

مولع بتک  نیودـت  هعلاطم و  نامزاس  تمه  هب  یگزات  هب  رگزرب  میهاربا  رتکد  فیلأت  یـسایس » نوتم  شیاریو  شراگن و   » باتک
.دش رشتنم  تمس )  ) اه هاگشناد یناسنا 
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یـسایس نآ  بلاغ  هجو  دیوگ و  یم نخـس  کیتاملپید  نابز  تسایـس و  رد  یراتـساریو  یـسایس و  تالوحت  اب  نآ  لماعت 
نوچ یدراوم ، زین  هباـشتم و  یاـه  هژاو تاـملک و  تسرد  یـسراف  یـالما  طـخ و  هویـش  هراـبرد  موس  مود و  لوـصف.تسا 
هدـش یزاـس  یـسایس موـلع  یــسایس ، یاـه  لاـثم اـب  یدودـح  اـت  دـنک و  یم ثـحب  هـلمج  فرح و  لـعف ، تسرداـن  دربراـک 

.تسا
.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  مـجنپ  لـصف  رد  یتسایـس و  شرازگ  ناوـنع و  شیاریو  یـسیون ، فارگاراـپ هـب  مراـهچ  لـصف  رد 
ود نیمه  رد  تسا  هدیـشوک  هدنـسیون  هـمه  نـیا  اـب  هدـش ، نیودـت  یـسراف  تاـیبدا  بلاـغ  هـجو  اـب  موـس  مود و  لوـصف 

یـسایس یاـه  لاـثم دـهاوش و  ناـکما  دـح  اـت  دزیرب و  یـسایس  فورظم  یـسراف ، بدا  فرظ  رد  مـه  موـس  مود و  لـصف 
، ما هدـش انـشآ  یراتـساریو  اـب  هـک   ۱۳۷۰ لاـس ناتــسبات  زا  دــسیون : یم رثا  نـیا  دروـم  رد  فلؤم.درواــیب  تاــعوضوم  یارب 
ییوجـشناد و یاه  همان نایاپ یبایزرا  یـسرد ، بتک  یزاس  هدامآ یاـه  راـک رد  ما و  هتـسیز نآ  اـب  ههد  هس  دودـح  نونکاـت 

.ما هدوب طبترم  نآ  اب  یصخش  تالاقم  بتک و  شراگن 
دــبای و یم اـقترا  دوـش و  یم نوـگرگد  یراتــساریو  اـب  هنوـگچ  اـه  باـتک هـیلوا  نـتم  هـک  ما  هدــید ار  شیاریو  زاـجعا  اــه  راــب

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

.تسا یرورض  مهم و  یا ، هتشر ره  رد  یراتساریو 
.تسا یرورض  یسیون  همان نایاپ هژیو  هب  یسالک و  یاه  راک شراگن  یارب  وجشناد و  ره  یارب  یراتساریو  شزومآ 
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اناپ یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ناریا  همانزور   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.تخادرپ یعامتجا » یتوافت  یب  » ثحب هب  ناوت  یم هزوح  هارهاش و  دنچ  قیرط  زا  ًاساسا   

رتـخد یجراـخ ، یاـه  لاـناک زا  یکی  رد  بش  نامه.درادـن  یتـیمها  نم  یارب  هعماـج  متـسه و  مرداـم  گـنتلد  طـقف  نـم   
نامتراپآ نیا  نانکاس  زا  تشاد و  یرتم  دودح ۳۵  یاهژارتم  اب  ییاهدحاو  هک  دوب  هتفر  ینامتراپآ  عمتجم  کی  هب  یمناخ 

.تسین تخس  ناتیارب  ینیشن   هناخ ایآ  دیا ؟ هدنام کچوک  یاضف  نیا  اب  هناخ  رد  ارچ  هک  دیسرپ  یم

ناش هعماج هب  ات  دنشوک  یم دنراد و  قلعت » سح   » ناش هعماج هب  هعماج  نآ  دارفا  هک  دهد  یم ناشن  یخـساپ  نینچ   
.دننزن بیسآ 

.درذگ یم ام  هعماج  رد  انورک »  » مان هب  یا  هدناوخان نامهیم  ندمآ  زا  یهام  تشهراگنربخیناضمر  اسهم 
هتسجرب نایع و  یارب  یا  هصرع اما  تسا  هدرک  داجیا  ام  یارب  تمالـس  هنیمز  رد  هک  یلئاسم  مامت  دوجو  اب  سوریو  نیا 

.دش زین  ام  هعماج  رد  یتخانشناور  یاه  یگژیو  یخرب  ندش 
نآ زا  دـننک  دورو  هعماج  کـی  یتخانـشناور  یاـه  یگژیو لـیلحت  یـسررب و  هب  دـنناوت  یم شناد  زا  یفلتخم  یاـه  تحاـس

.درک هراشا  یسانش  مدرم یسانش و  ناسنا یسانش ، ناور یسانش ، هعماج هب  ناوت  یم هلمج 
یاـه یگژیو صوـصخ  رد  دـناوت  یم هـک  تـسا  ییاـه  هزوـح زا  یکی  زین  یــسانش » ناـبز  شناد   » مینادـب تـسا  بلاـج  اـما 

شوروک رتکد.دـسرب  مدرم  راتفر  صوصخ  رد  ییاه  هداد هب  ناـبز »  » رذـگهر زا  دـنک و  قیقحت  هعماـج  کـی  یتخانـشناور 

نارذگهر نارذگهر مامت   مامت میارب   میارب دنا   دنا هبیرغ هبیرغ

 

http://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/557815
http://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/557815


ات هدیـشوک  هراومه  هک  تسا  ییاه  نیـسیمداکآ تسد  نآ  زا  ییابطابط ، همالع هاگشناد  داتسا  سانـش و  نابز  یوفص ،
.دشیدنیب یا  هتشر نایم دنکن و  روصحم  یسانش  نابز ثحابم  بوچراچ  رد  اهنت  ار  دوخ 

یاه  باـتک هـب  ناوـت  یم هـلمج  نآ  زا  دروـخ ؛ یم مـشچ  هـب  وا  یملع  هماـنراک  رد  هـک  تـسا  یتاـفیلأت  اعدــم ، نـیا  دــهاش 
«، یـسانش ینعم اـب  ییانـشآ  «، » تاـیبدا هفـسلف  رد  نادرگرــس  «، » شوماـخ ناـفوسلیف  لـفحم  «، » هشیدـنا ناـبز و  »

.درک هراشا  ...و  تیاور » »
عویـش ماـیا  رد  مدرم  یناـبز  راـتفر  لـیلحت  اـب  سانـش ، ناـبز کـی  ناونع  هب میـسرپب  هک  میتفر  وا  غارـس  هب  راـبتعا ، نیا  هب 

اب میا و  هدـش تواـفت » یب  » اـم وا ، معز  هـب  ؟ دـنیب یم رت  گـنررپ ناـیناریا  اـم  ناـیم  رد  ار  یتخانـشناور  یگژیو  مادـک  اـنورک ،
ماجنا هب  تبـسن  یخرب  نانچمه  اما  ریخا ، یاهزور  رد  اـنورک  رثا  رد  اـهریم  گرم و  هتبلا  اـهالتبا و  راـمآ  نتفر  ـالاب  دوجو 

راشتنا و یرادازع  مسارم  اه و  یـسورع نوچمه  یتاعامتجا  رد  روضح  اب  ًاضعب  هدرک و  یهاتوک  یتشادـهب  یاه  لـکتورپ
یتشادــهب و نالوئــسم  یاــه  هیــصوت اهرادــشه و  نادــنچ  دــنوش و  یم بجوــم  ار  سوریو  نـیا  رتــشیب  هــچ  ره  ریثــکت 

.دنریگ یمن یدج  ار  رما  نارازگراک 
هعماج رد  یعامتجا  یتوافت  یب ییارچ  صوصخ  رد  ار  یبلاج  تاـکن  سانـش ، ناـبز  کـی  ناونع  هب یوفـص  رتکد  ارچ ؟ اـما 

رتـکد بانج.دـیناوخ  یم ار  وا  لـیالد  هـمادا  رد  هـک  دـنک  یم حرطم  دراد  یزراـب  دوـمن  مـه  نادنورهــش  یناـبز  راـتفر  رد  هـک 
یاــه یگژیو صوــصخ  رد  یلیلحت  هــتکن و  هــچ  هــب  هعماــج  مدرم  یناــبز  راــتفر  رد  قــمعت  اــب  اــنورک ، ماـــیا  رد  یوــفص ،

زا ناوـت  یم هـک  یتخانـشناور  یاـه  یگژیو نـیرت  هتـسجرب زا  یکی  نـم ، داـقتعا  هـب  ؟ دیـسر ناوـت  یم هعماـج  یتخانــشناور 
«. میا هدش توافت  یب  » ام هک  تسا  نیا  درک ، جارختسا  انورک  مایا  نیا  رد  ینابز  یاه  هداد

.تخادرپ یعامتجا » یتوافت  یب  » ثحب هب  ناوت  یم هزوح  هارهاش و  دنچ  قیرط  زا  ًاساسا 
یاه یگژیو تخانش  یـسررب و  هب  دنناوت  یم یـسانش  هعماج یـسانش و  ناور یـسانش ، نابز  هتـشر  دنچ  یناسنا  مولع رد 
یاــه یگژیو یرــس  کــی  هــک  دنتــسه  ناسانـــش  ناــبز  نــیا  ادــتبا  رد  لوــمعم  روــط  هب.دــننک دورو  هعماــج  کــی  یراــتفر 

.تسا ندش  رارکت  لاح  رد  بترم  یگژیو  نیا  هک  دنبای  یمرد دننک و  یم ادیپ  مدرم  نابز  رد  ار  صاخ  یتخانشناور 
هدرک دورو  مدرم  یدرف  راتفر  هب  اه  یگژیو نآ  ردقچ  هک  دننک  یم یسررب  ناسانش  ناور  همادا  رد  اه ، یگژیو نیا  رارکت  اب 

.تسا
هب تسین و  مدرم  یدرف  راـتفر  صاـخ  یتخانـشناور ، یاـه  یگژیو نآ  هک  دـسر  یم هجیتن  نیا  هب  سانـش  ناور  یتـقو  اـما 

ادـیپ ییالاب  دـماسب  هعماج  کی  رد  صاخ  یعامتجا  راتفر  کی  یریبعت ، هب  تسا و  هدرک  دورو  مه  ناـنآ  یعاـمتجا  راـتفر 
یتـالمج اـه و  تراـبع  بترم  سانـش  ناـبز  کـی  ناونع  هب یتقو.دوش  یم هداد  عاـجرا  سانـش  هعماـج هب راـک  تسا ، هدرک 

یعون هک  مباـی  یمرد مونـش ، یم ار  ...و  مدـش » هتـسخ  هگید  نم  «، » نتفگ نوـشدوخ  هساو  «، » هچ نم  هب   » نوـچمه
یسررب هدرک و  دورو  سانـش  ناور دیاب  هک  تسا  اجنیا  تسا ، یریگ  لکـش لاح  رد  هعماج  رد  یتوافت »  یب  » و هلصاف » »

.تسا هدرک  دورو  ام  یدرف  راتفر  هب  ردقچ  هعماج  زا  هلصاف  نیا  هک  دنک 
اجنیا هدرک ، خوـسر  زین  اـم  یعمج  راـتفر  هب  عاـمتجا » زا  نتفرگ  هلـصاف   » ینعی هلوـقم  نـیا  هـک  تفاـیرد  وا  هچناـنچ  رگا 

زا نتفرگ  هلـصاف  اهزور ، نیا  نم ، رظن  هب.تسا هدـش  یعاـمتجا  ارجاـم  رگید  هک  ارچ  دـنک  دورو  مه  سانـش  هعماـج دـیاب 
دـنچ و دـننک و  دورو  نآ ، یـسررب  یارب  دـیاب  ناسانـش  هعماـج تسا و  هدـش  لدـب  یعاـمتجا  یدـج  هلوقم  کـی  هب  هعماـج 

.دننک یسررب  ار  دنا » هتفرگ هلصاف  هعماج  زا  مدرم   » هک هرازگ  نیا  نوچ 
هلـصاف هعماج  زا  دـنا و  هدـش  یعاـمتجا » یتواـفت   یب  » راـچد مدرم  هک  دـسرب  لـیلحت  نـیا  هـب  زین  سانـش  هعماـج یتـقو 

هب ار  یعامتجا » یتواـفت  یب  » هلوقم دوخ ، لـیلحت  رد  امـش.دروآرد  ادـص  هب  ار  رطخ  گـنز  دـیاب  هک  تسا  اـجنیا  دـنریگ   یم
دوجو ود  نیا  نایم  یتبـسن  طبر و  هچ  امـش  رظن  زا  ارچ ؟ دـیتفرگ ، رظن  رد  هعماج » زا  نتفرگ  هلـصاف   » اـب فدارتم  یعون 

.مهد خساپ  شسرپ  نیا  هب  لاثم  کی  زا  نتفرگ  کمک  اب  دیهد  هزاجا  ؟ دراد
ترفاسم هب  مینامب و  هناخ  رد  هک  دـش  یم دـیکأت  اه  هناسر رگید  امیـسوادص و  قیرط  زا  بترم  لاسما ، هام  نیدرورف  رد 

.میورن
.دنتفر یم ترفاسم  هب  مدرم  زا  یرایسب  اهرادشه ، نیا  همه  دوجو  اب  اما 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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درک یم لاؤس  مدرم  زا  دوب و  هتفر  جرک  نارهت - نابوتا  یضراوع  هب  راگنربخ  مناخ  کی  مایا ، نآ  رد  هک  مراد  رطاخ  هب  نم 
ار یصاخ  یـصخش  لیالد  درف  ره  دنا ؟ هتفرگ رفـس  هب  میمـصت  هناخ ، رد  ندنام  رب  ینبم  تادیکأت  همه  دوجو  اب  ارچ  هک 

«! متسه مردام  گنتلد  نوچ   » تفگ خساپ  رد  نارفاسم  زا  یکی  لاثم ، ناونع  هب درک ؛ یم حرطم 
هب نیاربانب  متسه  مردام  گنتلد  نوچ   » دوش یم هتفگ  یتقو  هکارچ  تسا  رگنلت  کی  سانـش  نابز  نم  یارب  هلمج  نیا 

.متسین دوش ، لدمه  الب  کی  عفر  یارب  دیاب  هک  هعماج  نیا  وضع  نم  هک  تسا  انعم  نیا  هب  مور »  یم رفس 
رتـخد یجراـخ ، یاـه  لاـناک زا  یکی  رد  بش  نامه.درادـن  یتـیمها  نـم  یارب  هعماـج  متـسه و  مرداـم  گـنتلد  طـقف  نـم 

نیا ناــنکاس  زا  تــشاد و  یرتــم  دودـح ۳۵  یاـهژارتم  اـب  ییاهدـحاو  هـک  دوـب  هـتفر  یناـمتراپآ  عـمتجم  کـی  هـب  یمناـخ 
.تسین تخس  ناتیارب  ینیشن   هناخ ایآ  دیا ؟ هدنام کچوک  یاضف  نیا  اب  هناخ  رد  ارچ  هک  دیسرپ  یم نامتراپآ 

ساسحا دـنا ، هدـنام نامتراپآ  رد  ام  دـننام  هک  ینارگید  ات  میا  هدـنام هناخ  رد  ام  هک  دـنداد  خـساپ  هنوگنیا  ناـنکاس  بلغا 
.دننکن یتخس  یتحاران و 

هب دیاب  مه  ام  سپ  دـنا   هتفریذـپ ار  هنیطنرق  تخـس  طیارـش  دنـشابن  میهـس  انورک  سوریو  راشتنا  رد  هکنیا  یارب  نارگید 
.مینامب هناخ  رد  مینک و  تکراشم  رما  نیا  رد  دوخ  مهس 

ناش هعماج هب  ات  دنشوک  یم دنراد و  قلعت » سح   » ناش هعماج هب  هعماج  نآ  دارفا  هک  دهد  یم ناشن  یخـساپ  نینچ 
.دننزن بیسآ 

راـک هب مه  راـنک  رد  هـک  مـه  فدارتـم  هـن  ار  هعماـج » زا  نـتفرگ  هلـصاف   » و یعاـمتجا » یتواـفت   یب  » ًادـمعت نم  نیارباـنب 
ود ره  دـنراد و  تبثم  یگتـسبمه  مه  اـب  یعون  هب  یعاـمتجا » یتواـفت  یب  » و هعماـج » زا  نتفرگ  هلـصاف   » هکارچ مدرب ؛

نیا هـشیر.تسا  هدــش  لدــب  نـم  یاــهزور  نـیا  هغدــغد  هــب  هــک  تــسا  یعوــضوم  نــیا  دــننک و  یم تیوــقت  ار  رگیدــکی 
هدــش هدیــشک  تمــس  نـیا  هـب  هعماـج  ارچ  دــینک  یم رکف  تساـجک ؟ هعماـج  زا  نـتفرگ  هلــصاف  یعاــمتجا و  یتواــفت  یب

هدیشک تمس  نیا  هب  ام  هکنیا  هن  تسا ؛ ام  یگنهرف  یاه  یگژیو زا  یکی  یراذگ » هلصاف  » ًاساسا نم ، داقتعا  هب  ؟ تسا
.میشاب هدش 

رد مـه  اـب  یلیخ  دـنرادن  تـسود  مدرم  ینعی  تـسا ؛ اـم  هدـش  هنیداـهن  یعاـمتجا  راـتفر  زا  یــشخب  یراذـگ  هلــصاف ییوـگ 
هتشاد مه  اب  ار  ههجاوم  نیرتمک  دنراد  یعس  ینوکـسم  عمتجم  کی  رد  نکاس  دارفا  یتح  هک  یا  هنوگ هب  دنـشاب  سامت 
.دریگ یم لکش  اه  یراذگ هلصاف نیا  لابند  هب اهراتفر  زا  یا  هریجنز.دنور یم هرفط  مه  هب  ندرک  مالس  زا  یتح  دنشاب و 
ینالوط تدم  ود  ره  رهوش  نز و  دنریگ ؛ یم هلصاف  مه  زا  مه  هداوناخ  کی  یاضعا  یتح  اه و   هداوناخ هعماج ، ِعبت  هب 
دودـحم نامز  نیمه  رد  هک  میناد   یم همه  اما  دـنراد  ار  ندوب  مهرود  ناـکما  اـه   بـش اهنت  دـنور ، یم راکرـس  هب  ار  زور  زا 

ظفح ار  هلــــصاف  مـــه  هداوناــــخ  رد  دارفا  تـــسا و  مـــک  رایــــسب  هداوناــــخ  یاــــضعا  ناــــیم  اــــه   طاـــبترا لـــماعت و  مــه 
تـسین صخـشم  میراد و  مه  کچوک  گرزب و  دارفا  نایم  یـصاخ  یراذـگ  هلـصاف نام  گنهرف رد  ام  نینچمه.دـننک ، یم

رد ار  یکچوک  یگرزب و  نیا  ام  تسین ؛ ام  رایعم  نس  اهنت  هک  ارچ  تسیچ ؟ ندوب  گرزب  کـچوک و  نیا  راـیعم  ًاـساسا  هک 
.میتسه لئاق  مه  یعامتجا  هاگیاج  تسپ و  دروم 

اذـغ اـهزیم  یور  هسلج  نیمه  رد  رگا  اـما  دوـش  یم دراو  هـمه  زا  دـعب  سیئر  یمـسر ، تاـسلج  رد  هـشیمه  لاـثم ، یارب 
یعاـمتجا یاــهراتفر  نـیا  زا  مادــک  ره...و  دوـش  دراو  دــیاب  سیئر  هـمه  زا  لــبق  دوـش و  یم سکعرب  تیعــضو  میراذــگب 

.دنتسه هطبترم  فورظ 
زاــین کــی  تـینما  تـسا و  تــینما  ظــفح  یاــه  هار زا  یکی  یعاــمتجا » یاــه  نــتفرگ هلــصاف   » هــک تــسا  نــیا  تــیعقاو 

.تسا یتخانشناور 
.تسا هدش  هدرمش  مرتحم  ناش  تینما هک  دننک  یم ساسحا  دننک  یم ظفح  ار  ناش  هلصاف دارفا  یتقو 

.دتفا یم رطخ  هب نام  تینما مینک  یم ساسحا  نوچ  میریگ  یم هلصاف  مه  زا  ام 
.دنناد یمن هعماج  نآ  وضع  ار  دوخ  رگید  مک  مک دنریگ ، یم هلصاف  هعماج  زا  جیردتب  هک  ییاه  مدآ

« تواـفت یب  » هعماـج لـئاسم  لاـبق  رد  دوـش و  یم لدــب  یدرف  راـتفر  یعوـن  هـب  ناـنآ  یارب  یعاـمتجا » راـتفر  ، » نیارباــنب
یاهدـمایپ زا  نردـم و  ناسنا  یگژیو  کی  هکنیا  اـی  تسا  اـم  هعماـج  صاـخ  هعماـج ، زا  نتفرگ  هلـصاف  نیا  ایآ.دـنوش  یم

 



هک دـنراد  کرتشم  یاه  یگژیو یرـس  کی  ایند  مدرم  همه  دـیدرک ، هراشا  هک  روط  ناـمه هلب ، ؟ تسا نردـم  یگدـنز  کـبس 
هتـسخ هنیطنرق  زا  مه  دـننک  یم یگدـنز  ادـیرولف  لـحاوس  ندـنل و  کروـیوین ، رد  هک  ناـنآ  تسین  مـه  اـم  هعماـج  صاـخ 

.دنوش یم
دنزادرپ یم بیرغ  بیجع و  یعامتجا  یاـه  شنکاو هب  دـنوش و  یم هفـالک  یرارکت  یمئاد و  یتخاونکی  کـی  زا  مدرم  همه 

لیلد امــش.دنرمش  یمرب ار  یلیـالد  یتشادــهب ، یاــه  لــکتورپ صوـصخ  رد  یراــگنا   لهــس هــنیطنرق و  نتـــسکش  یارب  و 
« تـینما هـب  زاـین   » و هعماـج » زا  نـتفرگ  هلــصاف  گـنهرف  ندـش  هنیداـهن   » ناـمدوخ هعماـج  رد  ار  یعاـمتجا  یتواـفت  یب

.دیدرمشرب
.دننک یم هبرجت  ار  یعامتجا » یتوافت  یب  » نیا یحوطس  رد  کی  ره  مه ، رگید  عماوج  هک  دسر  یم رظن  هب اما 

یرسکی ساسا  رب  مدرم  ؟ دیناد یم هچ  ار  یناهج  حطـس  رد  یعامتجا » یتوافت  یب  » نیا لیلد  نامدوخ ، هعماج  زا  رتارف 
.دهد یم خر  مدرم  یارب  یتیمها  یب تلاح  دنوش و  یم توافت » یب  » هدش هنیداهن  یعامتجا  یاهراتفر 

روط هب هک  دننک  یم ساسحا  مدرم  دهد و  یم تسد  زا  جیردتب  ار  شتیمها  دنک ، ناروف  زور  ره  ناشفشتآ  هوک  کی  رگا 
.دنک ناروف  زور  ره  دیاب  هوک  نیا  یعیبط 

لاس ود  ات  تسا  نکمم  هک  دوش  یم هتفگ  تیاهنرد  دـعب  دوش و  یم لیدـبت  هام  شـش  ای  هاـم  ود  هب ، هاـم  کـی  هک  یتقو 
.درادن یتیمها  رگید  دنیوگ  یم هک  دنسر  یم ییاج  هب  مدرم  میشاب ، ریگرد  سوریو  نیا  اب  ام 

.دهد یم تسد  زا  ار  شتیمها  نآ  هب  یالتبا  انورک و  یریبعت  هب 
.دننک راک  هچ  هک  داد  دای  نانآ  هب  یلیخ  ناوت  یمن رگید  دندش  توافت  یب تیمها و  یب مدرم  یتقو  و 

.داد هجوت  ناش  یعامتجا تیلوئسم  هب  تبسن  ار  نانآ  و 
نویزیولت نایرجم  لاثم  یارب  دهد ، یم تسد  زا  ار  شتیمها  جـیردتب  مینک ، رارکت  بترم  روط  هب ار  یعوضوم  کی  یتقو 

.دوش یم نامهیم »  » هملک زا  یشخب  بوخ »  » نیا جیردتب  نامبوخ ؛» نامهیم  : » دنیوگ یم بلغا 
.دهد یم تسد  زا  ار  دوخ  ییانعم  راب  جیردتب  ینویزیولت  یاه   همانرب رد  نامهیم »  » رانک رد  بوخ »  » تغل نیاربانب 

نداد هــئارا  ؟ درک دــیاب  هــچ  اــضف ، نــیا  رد.دــشاب  رارکتهلوــقم  نــیمه  مــه  یعاــمتجا  یتواــفت  یب لــیالد  زا  یکی  دــیاش 
سانـش نابز  کی  راک  هریاد  زا  هک  تسا  یعوضوم  یعامتجا » یتوافت  یب  » زا هعماج  کی  ندرک  جراخ  یارب  ییاـهراکهار 

.تسا جراخ 
.دنز یم رگنلت  یعامتجا  راتفر  کی  ندش  راد  هلأسم صوصخ  رد  هعماج  هب  تیاهنرد  سانش  نابز  کی 

یعامتجا یتوافت  یب هک  دنـسرب  رواب  نیا  هب  دوخ  یاه  یـسررب لیلحت و  رد  زین  اـم  ناسانـش  هعماـج ناسانـش و  ناور  رگا 
دیاـب هچ   » صوـصخ رد  یا  هتـشر  ناـیم یاـه  شـالت هعومجم  کـی  رد  دـیاب  تسا  هدـش  لدـب  هلأـسم »  » هب اـم  هعماـج  رد 
عقوت یـشناد  هزوح  کـی  زا  اـهنت  ار  یتخانـشناور  لـئاسم  ندـش  عفترم  ناوت  یمن هک  ارچ  دننیـشنب ؛ وـگو  تفگ هب  درک ،»؟
مـشچ رد  وت  یوجو  تسج هب  تسا  : هدـش  هتفرگ  ماو  يرظن  لـضاف  زا  يرعـش  زا  وگ  تفگ و  نيا  رتيت  : * تشون يپ.درک 
بترم انورک  عویـش  ماـیا  رد  سانـش ، ناـبز  کـی  ناونع  هب یتقو  هاـگن  میننارذـگهر ماـمت  میارب  دـنا  هبیرغمدـش هریخ  قلخ 

، مونـش یم ار  ...و  مدـش » هتـسخ  هگید  نم  «، » نتفگ نوشدوخ  هساو  «، » هچ نم  هب   » نوچمه یتالمج  اه و  تراـبع 
.تسا یریگ  لکش لاح  رد  هعماج  رد  یتوافت »  یب  » و هلصاف »  » یعون هک  مبای  یمرد

دورو اـم  یدرف  راـتفر  هب  ردـقچ  هعماـج  زا  هلـصاف  نـیا  هـک  دـنک  یـسررب  هدرک و  دورو  سانـش  ناور  دـیاب  هـک  تـسا  اـجنیا 
.تسا هدرک 

دیاب اـجنیا  هدرک ، خوسر  زین  اـم  یعمج  راـتفر  هب  عاـمتجا  زا  نتفرگ  هلـصاف  ینعی  هلوقم  نیا  هک  تفاـیرد  وا  هچناـنچ  رگا 
هلـصاف  » و یعامتجا » یتواـفت   یب  » ًادـمعت نمتـسا  هدـش  یعاـمتجا  ارجاـم  رگید  هـک  ارچ  دـنک  دورو  مـه  سانـش  هعماـج

یعون هب  یعامتجا » یتوافت  یب  » و هعماج » زا  نتفرگ  هلـصاف   » هکارچ مرب ؛  یم راک  هب مه  رانک  رد  ار  هعماـج » زا  نتفرگ 
یاهزور نیا  هغدـغد  هب  هک  تسا  یعوضوم  نیا  دـننک و  یم تیوقت  ار  رگیدـکی  ود  ره  دـنراد و  تبثم  یگتـسبمه  مه  اـب 

یتخانشناور زاین  کی  تینما  تسا و  تینما  ظفح  یاه  هار زا  یکی  یعامتجا » یاه  نتفرگ هلـصاف  » تسا هدش  لدب  نم 
.تسا

 



.تسا هدش  هدرمش  مرتحم  ناش  تینما هک  دننک  یم ساسحا  دننک  یم ظفح  ار  ناش  هلصاف دارفا  یتقو 
.دتفا یم رطخ  هب نام  تینما مینک  یم ساسحا  نوچ  میریگ  یم هلصاف  مه  زا  ام 

.دنناد یمن هعماج  نآ  وضع  ار  دوخ  رگید  مک  مک دنریگ ، یم هلصاف  هعماج  زا  جیردتب  هک  ییاه  مدآ
« توافت یب  » هعماج لئاسم  لاـبق  رد  دوش و  یم لدـب  یدرف » راـتفر   » یعون هب  ناـنآ  یارب  یعاـمتجا » راـتفر  ، » نیارباـنب

دنوش یم

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

مامت میارب  دنا  هبیرغ سانش ) نابز   ) یوفص شوروک  اب  وگو  تفگ رد  انورک » مایا  رد  نایناریا  ینابز  راتفر  لیلحت   » 
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