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

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

لباک  هاگشناد  دیهش  نایوجشناد  هب  مارتحا  یادا 

مینست یرازگربخ 
همالع هاگشناد 

ییابطابط
۲انسیا

ییانورک  نابلطواد  اب  هبحاصم  هوحن  / یرسارس نومزآ  هتشر  دک  یارب ۱۴  هبحاصم  نامز  مالعا 

ابص
ناریا سراف یرازگربخ  قرشم زوین کاترف  انرب یرازگربخ 

هنیسراپ انآ یرازگربخ 
حبص
نارهت

یربخ هکبش 
سلطا

۹انسیا

تناها هب  تسد  دنا  هدرک رطخ  ساسحا  عقوم  ره  اکیرمآ  اپورا و  برغ |  رد  یزیتس  مالسا  رانیبو 
دنا  هدز

سراف یرازگربخ 
سراف ۱یرازگربخ 

مولع یابفلا  سالک   " ییوجشناد و یروآون  زکرم  یزادنا  هار انورک / ییوجشناد  هتیمک  یلاخ  یاج 
 " یناسنا

راک رازاب  انریا
هار
ون زوین راهب 

۴انسیا

یشخب  یهاگآ هناسر و  سوریوانورک ؛ نیالنآ  اراشتسشن 

دش  مک  یلیخ  لاسما  مرت " فذح   " یارب نایوجشناد  انلیاتساوخرد 

دندش  یفرعم  روشک  نایوجشناد  ینآرق  ینید و  رترب  یاه  همان  رهمنایاپ  یرازگربخ 

دنروخ  یم دنویپ  تسایس  تیوه و  اب  هنوگچ  نایوجشناد  ییوجشناد |  تسیز  باب  همالعرد  هاگشناد  انطع -

دوش  یم  رازگرب  حطس ۲  ویدار _ تسکداپ و  یارب  یگدنسیون  یگدنیوگ و  نایب ، نف  همالعهاگراک  هاگشناد 
ییابطابط

لباك  هاگشناد  ديهش  نايوجشناد  هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یگنهرف  نواعم  مارتحا  همالعیادا  هاگشناد 
ییابطابط

یناریا  هاگشناد  جنپ  یوس  زا  لباک  هاگشناد  هب  یتسیرورت  هلمح  تیموکحم 

یساملپید
یناریا انلیا

۲انریا

لباک  هاگشناد  یتسیرورت  هثداح  یپ  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  تیلست  مایپ 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۱ییابطابط

https://www.isna.ir/news/99081610123/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://www.isna.ir/news/99081509731/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B4-%DA%A9%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7
https://www.farsnews.ir/news/13990812000448
https://www.isna.ir/news/99081408731/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://www.shara.ir/view/45255/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%9B-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/982235-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5064665/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.atnanews.ir/archives/297710/%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8/
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13255
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13254
https://www.irna.ir/news/84097976/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13234


یزاجم  یاضف  رد  اوتحم  دیلوت  تیریدم و  همالعهاگراک  هاگشناد 
ییابطابط

تسا  یندوشخبان  ربمایپ  هب  تراسج  لابق  رد  هسنارف  تاماقم  بسانمان  عضاوم 

همالع هاگشناد 
ییابطابط زوین ناراب  رهم یرازگربخ 

انآ ۳یرازگربخ 

دوش  یم رازگرب  اکیرمآ  یروهمج  تسایر  تاباختنا  یبایزرا  لیلحت و  انسیاتسشن 

دریگب  ار  ناهج  رد  روشک  نیا  لوفا  یولج  دناوت  یمن اکیرمآ  روهمج  سیئر رییغت 

ادرف مق 
۱اناد

دنرفنتم  پمارت  زا  ییاکیرما  ناگبخن  اکیرما |  تاباختنا ۲۰۲۰  یاهانعم  همالعاهدمایپ و  هاگشناد  انطع -

دوش  یم رازگرب  هنوم  ناژ  یللملا  نیب  یزاجم  هاگراک  انزیلنیموس 

تمحر  رون و  ربمایپ  تدالو  زورلاس  تبسانم  هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  کیربت  مایپ 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۱ییابطابط

دش  رشتنم  ینآرق » فراعم  همانشهوژپ   » هرامش نیمکی  بیرقتلهچ و  یرازگربخ 

مالسا  ربمایپ  هب  تناها  تیموکحم  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یاروش  هینایب 

انآ یرازگربخ  زوین ناراب  رهم یرازگربخ 
همالع هاگشناد 

۳ییابطابط

تسا  یساره  مالسا نورکم »  » رکف قاتا  یتاباختنا  نامتفگ 

انریا مینست یرازگربخ  رهم یرازگربخ  سراف یرازگربخ 
انآ ۴یرازگربخ 

تاعالطا  مولع  ناصصختم  مشش  هرگنک  ییارجا  ریبد  یملع و  ریبد  انزیلنییعت 

ییارگداینب رد  یبیلص  یاه  گنج حور  داشمرخ : | برغ رد  یزیتس  مالسا  یایاوز  یسررب  رانیبو 
یسایس  ناریا  تسایس  تسه  یراج  هسنارف 

انریا انآ یرازگربخ  رهم یرازگربخ  سراف یرازگربخ 
مینست ۴یرازگربخ 

یزاجم  یاضف  رد  اوتحم  دیلوت  تیریدم و  همالعهاگراک  هاگشناد 
ییابطابط

دش  رشتنم  ینآرق » فراعم  همانشهوژپ   » هرامش انکیانیرتدیدج 

یعفانم ماجرب  نایبکاوک : تسین / هاوخ  یروهمج تارکومد و  نیب  یتوافت  یلیجآ : هرظانم | 
؟  میریذپب ار  نآ  دیاب  ارچ  دشاب  هتشادن 

ادرف
سراف ۱یرازگربخ 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13243
https://ana.press/fa/news/8/527895/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/99081509780/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.dana.ir/news/1663660.html/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://www.atnanews.ir/archives/297698/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-2020-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D8%AE/
https://www.lisna.ir/workshop/item/1572-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13232
http://www.taghribnews.com/fa/news/481085/%DA%86%D9%87%D9%84-%DB%8C%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13231
https://ana.press/fa/news/4/527789/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.lisna.ir/library/item/1571-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/12/2381803/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=13243
https://iqna.ir/fa/news/3933284/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/13990814000791/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%7C-%D8%A2%D8%AC%DB%8C%D9%84%DB%8C--%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-


یسایس  نابآ  تشادساپ ۱۳  رد  ییوجشناد  لکشت  کی  هینایب 

وجشناد یرازگربخ 
مینست ۱یرازگربخ 

تسا  زیمآ  ریقحت  زرا  خرن  رب  اکیرما  تاباختنا  یراذگریثات  یارب  نتشاد  دیما  ینموم : زوینرازابداشرف 

؟  دنک یمن امیسوادص  هک  دنک  یم یراک  هچ  وت » نم و  »

قرشم زوین دنلیآ  باتفآ انسیا ناهج فصن  همانزور 
همانزور
ناگتخیهرف

نامسرپ
هار
ون ناهاپس مایپ 

رصع
ناریا

۱۰لادتعا

دوش  یم یزادنا  هار ییوجشناد  یاه  تراهم یاقترا  یروآون و  زکرم 

انسیا راک رازاب 
هار
ون زوین راهب 

۴انریا

 « یشخب یهاگآ هناسر و  سوریو ؛ انورک   » نیالنآ تسشن  انسیایرازگرب 

دسر  یم نایاپ  هب  نابآ   ۱۴ زورما ، همالع  هاگشناد  ییوجشناد  راک  تساوخرد  وجشنادتلهم  یرازگربخ 

 « داشان  » هار کیرات یشزومآ |  ماظن  رد  یزاجم  شزومآ  همالعیواکاو  هاگشناد  انطع -

؟  دنک یمن امیسوادص  هک  دنک  یم یراک  هچ  وت » نم و  »

قرشم زوین دنلیآ  باتفآ انسیا ناهج فصن  همانزور 
همانزور
ناگتخیهرف

نامسرپ لادتعا
هار
ون ناهاپس مایپ 

ناریا ۱۰رصع 

تسا  تیرشب  مامت  انعم و  تقیقح  هب  تناها  (ص ) مالسا ربمایپ  هب  نیهوت 

نیالنآ ناتسزوخ  جارس ۲۴ سراف یرازگربخ  نیالنآ ناتسزوخ 
سراف ۴یرازگربخ 

عوضوم اب  یشیدنا  مه تسشن  دنک : یم رازگرب  هاگشناد  یربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن 
یتمواقم  داصتقا 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۱ییابطابط

یئابطابط  همالع  هاگشناد  یلیصحت ۱۳۹۹-۱۴۰۰  لاس  میوقت 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۱ییابطابط

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/12/2382025/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-13-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://bazarnews.ir/fa/news/79369/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://etedaal.ir/fa/news/246690/%D9%85%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84098205/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99081408710/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C
https://snn.ir/fa/news/887276/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%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%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.atnanews.ir/archives/297683/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://www.asriran.com/fa/news/754017/%D9%85%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/13990811000279
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13223
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13224


مالعا یئابطابط  همالع  هاگشناد  یسانشراک  عطقم  ناگدش  هتفریذپ  مان  تبث  طباوض  طیارش و 
دش 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۱ییابطابط

فلتخم  نایدا  رد  دوعوم  یجنم  هب  رواب  یسررب 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

۱انسیا

یمالسا  گنهرف  مولع و  هاگشهوژپ  رد  یلقع  مولع  یصصخت  یاروش  یزادنا  هار 

مق
سرپ

رهم ۱یرازگربخ 

زاین (ص ) مظعا ربمایپ  تیصخش  یشیدنا  مه  تسشن  : دنک یم  رازگرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد 
رشب  زورما 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

تمواقم نتسکش  رابکتسا  فده  نابآ | تبسانمب ۱۳  همالع  هاگشناد  لقتسم  نمجنا  هینایب 
سرافتسام  یرازگربخ 

ناتسناغفا  هاگشناد  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  نایم  یملع  یراکمه  همان  مهافت  یاضما 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۱ییابطابط

دننزب  یوسنارف  یاهالاک  میرحت  هب  تسد  یمالسا  یاه  تلود

سراف یرازگربخ  سراف یرازگربخ 
سراف ۲یرازگربخ 

گروبزرطپ  نس هاگشناد  رد  ناریا  تاعلاطم  یارب  انسیایزکرم 

ریوصت یفرعم  رب  دیتاسا  دیکات  رشب |» زورما  زاین  (ص ؛) ربمایپ تیصخش   » تسشن یرازگرب 
فلتخم  یاه  نابز هب  ادخ  لوسر  مالسا و  سرافیعقاو  یرازگربخ 

دوش  یم رازگرب  یسراف  نهک  رعش  نوتم  یاه  تسشن هعومجم 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۱ییابطابط

یئابطابط  همالع  هاگشناد  یوس  زا  فلتخم  نایدا  رد  دوعوم  یجنم  هب  رواب  یسررب  زوینتسشن  نایدا 

دننزب  یوسنارف  یاهالاک  میرحت  هب  تسد  یمالسا  یاه  تلود

سراف یرازگربخ  سراف یرازگربخ 
سراف ۲یرازگربخ 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 16   10۴

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13220
https://www.isna.ir/news/99081107014/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81
https://www.mehrnews.com/news/5062563/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13217
https://www.farsnews.ir/news/13990812000934/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%DB%B1%DB%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13211
https://www.farsnews.ir/news/13990810000183/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99081207854/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%86-%D9%BE%D8%B7%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://www.farsnews.ir/news/13990812000559/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%B5-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%7C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13206
https://adyannews.com/64857/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81/
https://www.farsnews.ir/news/13990810000183


عوضوم اب  یشیدنا  مه تسشن  دنک : یم رازگرب  هاگشناد  یربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن 
یتمواقم  داصتقا 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۱ییابطابط

یئابطابط  همالع  هاگشناد  یلیصحت ۱۳۹۹-۱۴۰۰  لاس  میوقت 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۱ییابطابط

یگنهرف  یراذگتسایس  هنیمز  رد  یللملا  نیب  کرتشم  یاه  ینارنخس  همالعهعومجم  هاگشناد 
ییابطابط

یسانشرواخ یتلود  هاگشناد  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  نایم  یراکمه  همان  مهافت  یاضما 
مولعدنکشات  ترازو 

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

هنوم ۲۰۲۰  ناژ  یللملا  نیب  یزاجم  یاه  انزیلهاگراک 

دروآ  یم ناغمرا  هب  هدنیآ  لاح و  رد  تفرشیپ  هعسوت و  ایلاتیا  ناریا و  هبناج  ود  یاه  انربیراکمه یرازگربخ 

مارگاتسنیا  زا  هیور  یب هدافتسا  رد  یدج  رطخ  همالعگنز  هاگشناد  انطع -

میرب  هانپ  خیرات  هب  میبای |  تسد  ناریا  رد  هلاسم  مهف  هب  همالعهنوگچ  هاگشناد  انطع -

هب تاناحتما  یرازگرب  ات  مان  تبث زا  روما  همه  نایوجشنادون / ییانورک  لاسمین  زایپ  ات  ریس 
تسا  یزاجم  انآتروص  یرازگربخ 

دنشاب  یتمواقم  یداصتقا  زا  یشخب  روحم  دنناوت  یم انآنانز  یرازگربخ 

دوش  یم رازگرب  یسراف  نابز  روتسد  شزومآ  یاه  تسشن همالعهعومجم  هاگشناد 
ییابطابط

یداصتقا درکلمع  رظن  زا  اه  تلود دزی : باتفآ  اب  وگتفگ  رد  نادداصتقا  یفسوی  یلقدمحم  رتکد 
دنرادن  مه  اب  یتوافت 

رکنب
دزی باتفآ  ۱همانزور 

ددرگ  یمن رب  ماجرب  هب  هلصافالب  دوش  زوریپ  مه  یرالاسندیاب  مدرم  همانزور 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13223
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13224
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13204
https://www.msrt.ir/fa/news/57934/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%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-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%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%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.lisna.ir/report/item/1551-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.lisna.ir/library/item/1549-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-2020
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1081072-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.atnanews.ir/archives/297647/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3/
https://www.atnanews.ir/archives/297664/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%85-%D8%A8/
https://ana.press/fa/news/3/527136/%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://ana.press/fa/news/53/527165/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13209
http://aftabeyazd.ir/?newsid=173412
http://newspaper.mardomsalari.ir/5389/page/1/89212/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%87%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%AF--%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85


۱۶۱۶
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۱۹



ییابطابط همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / انسیا   

، راـی هشیت انادـنام  رتـکد  هارمه  هب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یگنهرف  نواـعم  یچلاـش ، دـیحو  رتـکد  انـسیا ، شرازگ  هب 
یروهمج ترافس  رد  روضح  اب  نابآ ١٣٩٩  هبنشجنپ ١٥  زور  حبص  هاگـشناد ، نیا  یللملا  نیب یملع  یاه  یراکمه ریدم 

.دندرک اضما  ار  لباک  هاگشناد  دیهش  نایوجشناد  دوبدای  رتفد  نارهت ، رد  ناتسناغفا  یمالسا 
تیلـست یدردـمه و  بتارم  مالعا  نمـض  ناریا ، رد  ناتـسناغفا  ریفـس  لاویل ، روفغلادـبع  اب  وگتفگ  رادـید و  رد  یچلاـش 

زا یکرتشم  یاـه  هماـنرب درک  داهنـشیپ  ناتـسناغفا ، نایهاگـشناد  اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  نایوجـشناد  ناداتـسا و 
حلص و گنهرف  شرتسگ  زین  وجـشناد و  یادهـش  هرطاخ  دای و  نتـشاد  هگن  هدنز  فده  اب  روشک  ود  یاه  هاگـشناد یوس 

.دیآرد ارجا  هب  یتسود 
تیلــست و یاــه  ماــیپ زین  ناتــسناغفاریفس  رادــید ، نــیا  رد  ییاــبطابط ، همالع  هاگـشناد  یموـمع  طــباور  مــالعا  رب  اــنب 

هیاسمه روشک  ود  نایم  قیمع  یندم  یگنهرف و  یاهدنویپ  هناشن  ار  یناریا  نایوجـشناد  ناداتـسا و  یوس  زا  یدردـمه 
نایم رت  هدرتسگ یملع  یاه  یراـکمه هنیمز  هدـنیآ  رد  روشک ، ود  ناوج  لـسن  شـشوک  اـب  درک  یراودـیما  زاربا  تسناد و 

.دیآ مهارف  ناتسناغفا  ناریا و  یاه  هاگشناد
مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

همالع هاگشناد  لباك -  هاگشناد  ديهش  نايوجشناد  هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یگنهرف  نواعم  مارتحا  یادا   
ییابطابط

 - یسایس ناریا  تسایس  لباک  هاگشناد  دیهش  نایوجشناد  هب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یگنهرف  نواعم  مارتحا  یادا   
مینست یرازگربخ 

۱۵۱۵
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۲۱



انرب یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۴۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۹   ۰   ۰   / انسیا   

ماجنا نامز  صوصخرد  یا  هیعالطا نامزاس  نیا  یوس  زا  روشک ، شزومآ  شجنـس  نامزاس  زا  لـقن  هب  انـسیا  شرازگ  هب 
زا یکی  اـهنآ  یارب  ییاـهن  جــیاتن  مـالعا  ناـمز  رد  هـک  لاـس ۱۳۹۹  یرـسارس  نوـمزآ  نایـضاقتم  زا  هتــسد  نآ  زا  هبحاـصم 

.تسا هدش  رشتنم  هدش ، مالعا  ۲۹ و ۳۰  ، ۲۶ ، ۲۵  ، ۲۳  ، ۲۲  ، ۲۱ ، ۲۰ ، ۱۹  ، ۱۸  ، ۱۵ ، ۱۴ ، ۱۲ یاهدک ۱۱ ،
یلوبق دک  یاج  هب  ییاهن  جـیاتن  مالعا  نامز  رد  هک  لاس ۱۳۹۹  یرسارس  نومزآ  نایضاقتم  زا  هتـسد  نآ  ساسا  نیا  رب 

دیهـش ریبد  تیبرت  نایگنهرف و  هاگـشناد  ( ) ۱۱  ) یاهدـک زا  یکی  ناـنآ  یارب  زکرمتم  یلوبق  لـحم  هتـشردک  رب  هوـالع  اـی  و 

لباک لباک هاگشناد   هاگشناد دیهش   دیهش نایوجشناد   نایوجشناد هبهب   مارتحا   مارتحا یادا   یادا

یمالـسا یروـهمج  ترافـس  رد  روـضح  اـب  یئاـبطابط  همـالع  هاگــشناد  یللملا  نـیب یملع  یاـه  یراـکمه ریدـم  یگنهرف و  نواـعم 
.دندرک اضما  ار  لباک  هاگشناد  دیهش  نایوجشناد  دوبدای  رتفد  نارهت  رد  ناتسناغفا 

نابلطواد نابلطواد اباب   هبحاصم   هبحاصم هوحن   هوحن // یرسارس یرسارس نومزآ   نومزآ هتشر   هتشر دکدک   یارب  ۱۴۱۴   یارب هبحاصم   هبحاصم نامز   نامز مالعا   مالعا
ییانورک ییانورک

.دش مالعا  یرسارس  نومزآ  هتشر  یارب ۱۴  هبحاصم  ماجنا  نامز  روشک  شزومآ  شجنس  نامزاس  یوس  زا 

https://www.isna.ir/news/99081610123/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://www.isna.ir/news/99081610123/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://www.isna.ir/news/99081509731/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B4-%DA%A9%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7
https://www.isna.ir/news/99081509731/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B4-%DA%A9%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7


(، ییابطابط همالع  هاگشناد  وـکا  هـمیب  تیریدــم   ) ۱۵ ییاــضق ،)  موـلع  هاگــشناد   ) ۱۴ دـهاش ،) هاگــشناد   ) ۱۲ ییاـجر ،)
۲۳ عاـفد ،) ترازو  هیـسروب   ) ۲۲ یرهطم ،) دیهـش  هاگـشناد   ) ۲۱ هاپـس ،) هیـسروب   ) ۲۰ هافر ،) یعاـفتناریغ  هدکـشناد  )۱۸

یاه تیروف یسانشراک  ینادراک و   ) ۲۹ یماظتنا ، ) یورین  هیـسروب   ) ۲۶ شترا ، ) هسروب   ) ۲۵ امیس ، ) وادص  هاگـشناد  )
تیولوا هب  هجوت  اب  تسا ، هدـش  مالعا  مق ) هاپـس - یـسایس  یتدـیقع  یبرم  تیبرت  یلاـع  شزومآ  زکرم   ) و ۳۰ یکشزپ )

یاـه هتــشر رد  شنیزگ  لـحارم  هبحاـصم و  ماـجنا  یارب  ناگدــش  یفرعم فـیدر  رد  دارفا  نـیا  یباــختنا ، لــحم  هتــشردک 
حرــش هـب  شنیزگ  هبحاـصم و  لـحارم  ماـجنا  یارب  دـنا و  هـتفرگ رارق  قوـف  تاســسوم  اـه و  هاگــشناد یباـختنا  یلیــصحت 

هبزاـین دروـم  کرادـم  نتـشاد  هارمه  هـب  اـب  هیعـالطا ، نـیا  و ۳ )  ۲  ) دـنب رد  هدـش  مـالعا  دراوـم  نـینچمه  لـیذ و  لودــج 
.دننک هعجارم  طبریذ  تاسسوم 

ریوصت یلم ، تراک  همانسانش و  ریوصت  یرس  کی  لصا و  لماش  یشزومآ  تاسسوم  هب  هعجارم  یارب  زاین  دروم  کرادم 
.تسا ینادراک ) ای  یهاگشناد و  شیپ دیدج ، ماظن  میدق ، ماظن  ملپید  زا  معا   ) یلیصحت کرادم  نیرخآ 

همالع هاگـشناد  وــکا  هـمیب  تیریدــم   ۱۵ ییاــضق ، موـلع  هاگــشناد   ۱۴ دــهاش ، هاگــشناد  یاهدــک ۱۲  ناگدــش  یفرعم   
عافد ترازو  هیسروب   ۲۲ یرهطم  ، دیهش  هاگشناد   ۲۱ هاپس  ،  هیسروب    ۲۰ هافر ،  یعافتناریغ  هدکشناد   ۱۸ ییابطابط  ،

تیبرت یلاع  شزومآ  زکرم   ) و ۳۰ یماظتنا ) یورین  هیـسروب   ) ۲۶ شترا ، ) هیسروب   ) ۲۵ امیس ، ) وادص  هاگـشناد   ) ۲۳ ، 
یفرعم هتـشر  شنیزگ  لحارم  ریاـس  هبحاـصم و  لـحارم  ماـجنا  روظنمب  تسا  مزـال  مق ) هاپـس - یـسایس  یتدـیقع  یبرم 

.دننک لمع  لیذ  لودج  تاحیضوت  قباطم  هدش 
ینادراــک و یلیـــصحت  یاــه  هتـــشردک زا  کــیره  ناگدـــش  یفرعم  فــیدر  رد  ناــنآ  یماـــسا  هــک  ینایـــضاقتم  نــینچمه 

زکرم دادــعت ۵  نـییعت  هـب  هجوـت  اـب  تـسا ، هدــش  مــالعا  ( ۲۹ دک  ) یناتـسرامیب شیپ  یکـشزپ  یاـه  تیروـف یــسانشراک 
ناتـسا هب  هجوـت  اـب  دـنناوت  یم شنیزگ ، لـحارم  ریاـس  هبحاـصم و  لـحارم  ماـجنا  یارب  لـیذ  لودـج  قباـطم  یهاگـشناد 
هاگـشناد هب  هئارا  یارب  مزال  کرادـم  نینچمه  هبحاصم و  لحم  سردآ  ینامز و  همانرب  زا  عالطا  یارب  دوخ  تماـقا  لـحم 

دوخ هبحاصم  ماجنا  لحم  هاگـشناد  یناسر  عالطا  هاگرد  هب  یراـج  هاـم  ناـبآ  خروم ۱۷  هبنـش  زور  زا  هبحاصم ، ناـمز  رد 
لحم ناتـسا  ساسارب  هک  هبحاـصم  ماـجنا  یرجم  هاگـشناد  هب  ًارـصحنم  مزـال ، تاـعالطا  بسک  زا  سپ  هدرک و  هعجارم 

.دننک هعجارم  تسا ، هدش  نییعت  ناگدش  یفرعم  تماقا 
هک ینایضاقتم  نارهت  ییاجردیهـش ـ  ریبد  تیبرت  هاگـشناد  نایگنهرف و  هاگـشناد  یاـه  سیدرپ دک ۱۱ )  ) ناگدـش یفرعم 

هاگــشناد یاــه  سیدرپ زکرمتم  یلیــصحت  یاــه  هتــشردک زا  کــیره  ناگدــش  یفرعم  فــیدر  رد  ناــنآ  یماــسا  تـسرهف 
دهعت یاراد  یموــب و  نایــضاقتم  صوــصخم  یاــه  هتـــشر  ) نارهت ییاــجر ـ  دیهـــش  ریبد  تــیبرت  هاگـــشناد  ناــیگنهرف و 

نتـشاد تسد  رد  اب  یـصاصتخا و  هبحاصم  فلتخم  لحارم  ماـجنا  یارب  دـیاب  تسا ، هدـش  مـالعا  ( ۱۱ دک  ) اب مادختـسا  )
هیعالطا نیا  رد  جردنم  هرامش ۲  لودج  اه  سردآ هب  هیعالطا  نیا  رد  جردنم  ینامز  همانرب  ساسارب  زاین و  دروم  کرادم 

.دننک هعجارم 
قیقد تیاـعر  اـب  شرورپو ، شزوـمآ  هـب  ناگدـش  یفرعم  یموـمع  یاـه  تیحالـص یـسررب  یــصاصتخا و  هبحاـصم  ماـجنا 

هبحاـصم یرجم  زکارم  هب  هـک  یعاـمتجا  یراذـگ  هلـصاف  اـنورک و  سوریو  یراـمیب  تـبقارم  لرتـنک و  لمعلاروتـسد  داـفم 
.تفرگ دهاوخ  تروص  هدش ، غالبا 

ماـجنا لـحارم  ماـمت  رد  کـسام  ندز  هدـننک و  ینوـفع  دـض  داوـم  نتـشاد  هارمه  نمـض  دوـش  یم هیـصوت  نایـضاقتم  هـب 
.دننک تیاعر  تقد  هب  لماک و  روط  هب  زین  ار  یتشادهب  تاکن  شنیزگ ، هبحاصم و 

هک یطرش  هب  دنتسه ، یرتسب  ناتـسرامیب  رد  ای  هنیطنرق و  تلاحرد  هدش و  انورک  یرامیب  هب  التبم  هک  یناگدش  یفرعم 
هرادا هب  ینوناق  لیکو  ای  یـضاقتم و  نیدلاو  طسوت  نانآ ، یکـشزپ  تادنتـسم  کرادـم و  هبحاصم ، ماجنا  تدـم  لوط  رد 

.دوش هئارا  هدش ، یفرعم  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک 
یو تمالـس  دـییأت  تروـص  رد  هبحاـصم ، زور  نیرخآ  زا  هاـم  کـی  تشذـگ  اـب  رثکادـح  نایـضاقتم ، هنوـگ  نیا  زا  هبحاـصم 

.تفرگ دهاوخ  تروص  ناتسا  نامه  رد  شرورپ ، شزومآ و  دمتعم  کشزپ  طسوت 
.دوب دهاوخن  رسیم  یمادقا  ررقم ، تلهم  یاضقنا  زا  دعب  نومزآ ، نایضاقتم  ریاس  قوقح  زا  تنایص  یاتسار  رد 

 



مایپ یاهتنا    
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

انرب یرازگربخ  روکنک ۹۹ -  نایضاقتم  هبحاصم  ماجنا  نامز  صوصخ  رد  شجنس  نامزاس  هیعالطا   

زوین کاترف  دش -  مالعا  یرسارس  نومزآ  هتشر  یارب ۱۴  هبحاصم  نامز   

قرشم روکنک -  هتشر  دک  یارب ۱۴  هبحاصم  نامز  مالعا   

سراف یرازگربخ  ییانورک -  نابلطواد  اب  هبحاصم  هوحن  روکنک / هتشر  دک  یارب ۱۴  هبحاصم  نامز  مالعا   

ناریا ابص  لودج -   + دش مالعا  یرسارس  نومزآ  هتشر  هبحاصم ۱۴  نامز   

سلطا یربخ  هکبش  لودج -   + دش مالعا  یرسارس  نومزآ  هتشر  هبحاصم ۱۴  نامز   

نارهت حبص  لودج -   + دش مالعا  یرسارس  نومزآ  هتشر  هبحاصم ۱۴  نامز   

انآ یرازگربخ  لودج -   + دش مالعا  یرسارس  نومزآ  هتشر  هبحاصم ۱۴  نامز   

هنیسراپ لودج -   + دش مالعا  یرسارس  نومزآ  هتشر  هبحاصم ۱۴  نامز   

۱۵۱۵
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۵۰



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

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ینامتفگ دـیاب  تسا  یروهمج  تسایر  ینایاپ  لاس  لاس ۲۰۲۱  هک  نورکم  یاقآ  هکنیا  نایب  نمـض  هاگـشناد  داتـسا  نیا   
شتآ نورکم  تاـباختنا  داتـس  رکف  قاـتا  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  تفگ : دـنک ، داـجیا  لـبق  هرود  یادـیدناک  اـب  هلباـقم  یارب  ار 

هکنیااـمک دوـش  لیدـبت  دوـخ  دـض  هـب  ناـیرج  نـیا  تـسا  نـکمم  هـکنیا  زا  لـفاغ  دوـش  هـصرع  نـیا  دراو  هـک  هـتخیر  ار  هـیهت 
.تسا هتشاد  هارمه  هب  طیارش  نیا  رد  اههاگشورف  رد  ار  یوسنارف  یاهالاک  میرحت  دش و  ناناملسم  مشخ  بجوم 

دهاـش ناـمز  نآ  زا  دـنداد و  یدـشر  ناملـس  هـب  هر ) ) ماـما مـکح  هـب  تبـسن  یدـب  یاهـشنکاو  رالوکـس  ناـیرج  دوزفا : یو   
.میتسه یساره  مالسا  جاوما 

رفن رازه  اهدـص  یبرغ  عبانم  قبط  دـش و  رتشیب  مالـسا  ذوفن  سلدـنآ  حـتف  اب  دوزفا : جیـسب  نامزاس  للملا  نیب نواـعم   
اه تسکش نیا  لصحام  دراد و  یخلت  هرطاخ  مالسا  اب  برغ  تخس  ههجاوم  هنیک و نیا  نامز  نامه  زا  دندش و  ناملـسم 

.دوش یم  یبیلص  یاه  گنج 

اـه و تیـصخش روـضح  اـب  هبنــشکی  رــصع  برغ  رد  یزیتـس  مالــسا  راـنیبو  سراـف ، یرازگربـخ  یــسایس  هورگ  شرازگ  هـب 
.دش رازگرب  ییاکیرمآ  ییاپورا و  یناریا و  فلتخم  دیتاسا 

نواعم عمجم و  هریدم  تایه  سییر  هانپورسخ  نیـسحلادبع  دنشابن  هسنارف  یزیتس  مالـسا هب  شوخلد  رگید  نایدا  **
مالــسا دــلوت  دــب  زا  تـفگ : برغ  رد  یزیتــس  مالــسا  ییارچ  هـب  هراــشا  اــب  یمالــسا  دازآ  هاگــشناد  رنه  یناــسنا و  موـلع 

تسد تسد دنا   دنا هدرک هدرک رطخ   رطخ ساسحا   ساسحا عقوم   عقوم رهره   اکیرمآ   اکیرمآ اپورا  وو   اپورا برغ |  |  برغ ردرد   یزیتس   یزیتس مالسا   مالسا رانیبو   رانیبو
دنا دنا هدز هدز تناها   تناها هبهب  

هب تسد  دـنا  هدرک رطخ  ساـسحا  مالـسا ، بناـج  زا  عـقوم  ره  اـکیرمآ  اـپورا و  هـک  دـش  حرطم  برغ  رد  یزیتـس  مالـسا  راـنیبو  رد 
.تسا یراج  هسنارف  ییارگداینب  رد  یبیلص  یاه  گنج حور  دنا و  هدز تناها 

https://www.farsnews.ir/news/13990812000448
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.دوب هجیتن  یب  دنچره  دندیشک  یم ار  ربمغیپ  رورت  هشقن  یهاگ  دنداد و  یم ماجنا  یمالسا  هیلع  یتامادقا  ینافلاخم 
.دش ناناملسم  نایحیسم و  ماع  لتق  ثعاب  یبیلص  گنج  نرق  ود  دودح  مه  دعب  دوزفا : یو 

نیا تسا و  توافتم  مه  شا  ییارچ  تسه و  توافتم  اطسو  نورق  یزیتس  مالسا  اب  برغ  هزورما  یساره  مالسا  عون 
.تسا یشنک  یتفرعم و  ییارچ 

هب تلاح  ینید  یتفرعم  عبانم  یحو و  هب  تبـسن  هک  یتفرعم  عبنم  ینعی  داینب  دوخ  تینالقع  هکنیا  نایب  اـب  هانپورـسخ 
نییبت نرق ۱۸  مود  همین  رد  ار  نآ  تناک  تفرگ و  لکش  سناسنر  رد  داینب  دوخ  تینالقع  تفگ : دشاب ، هتـشاد  هن  طرش 

دوخ تینالقع  نیا  نرق ۲۱ لوا  همین  رد  دش و  لیدـبت  ربو  سکام  یرازبا  تینالقع  هب  متـسیب  نرق  رد  یلو  درک  یفـسلف 
ماـن هب  یتقیقح  اـعطق  تینـالقع  نیا  درادـن و  یطلغ  یتسرد و  راـیعم  هک  دـش  لیدـبت  هناـیارگ  یبسن  تینـالقع  هب  داـینب 
نیب دـنراد و  لوبق  ار  توکلم  یحو و  عبنم  یهلا  ناـیدا  نوچ  دـبات  یمنرب مه  ار  تیحیـسم  یتـح  دریذـپ و  یمن  ار  مالـسا 

.دننک یم  حرطم  ار  ترخآ  یارب  یایند  ادخ و  یارب  ناسنا  دننک و  یم  رارقرب  دنویپ  توکلم  کلم و 
: تفگ دنتسه ، زیتس  نید  اهنیا  نوچ  دنزیتس  مالسا  یا  هدع  هک  دشابن  شوخلد  برغ  تیحیـسم  هکنیا  رب  دیکات  اب  یو 

مالــسا رگید  یا  هدــع  هـک  دــشابن  شوـخ  ناـشلد  رگید  ناـیدا  تـسا و  یناـسنا  رکفت  یاـنبم  تـسا  ناـسنا  ردارب  ناــسنا 
.دننک یم یزیتس 

ره یزیتـس و  تیحیـسم  زا  رـس  یتـفرعم  دـیابن  نـیا  دوـش و  یمن  عـمج  ینید  تعیرــش و  چـیه اـب  یتـفرعم  ییارگ  یبـسن
.دروآ یم  رد  مه  یزیتس  نید

مچرپ دـش ، هتخاس  شعاد  یریگ  لکـش  زا  لبق  هک  دوویلاـه  ریخا  هلاـس  یاه ۱۰ ملیف  رد  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  هانپورـسخ 
فادـها نیرتمهم  زا  یکی  هزورما  تشاد : راهظا  تشادـن ، دوجو  یـشعاد  الـصا  هک  یلاـح  رد  تشاد  دوجو  شعاد  یاـه 

ما و هدوــب ناناملــسم  نـیب  رد  نـم  دــیوگ  یم هـک  یــسک  سپ  تــسا  ناناملــسم  زا  طــلغ  یریوــصت  داــجیا  یاــه  هناــسر 
.دوش یمن شرواب  یسک  دننک  یم  ضوع  ار  ینهذ  راتخاس  اه  هناسر  نوچ  دنتسه ، تبحم  لها  ناناملسم 

: تـفگ مـینک ، هدافتــسا  هناـسر  زا  دـیاب  یــشنک  ییارچ  اـب  هلباـقم  یارب  هـکنیا  رب  دــیکات  اـب  هاگــشناد  هزوـح و  داتــسا  نـیا 
دـنهد و ناشن  اـیند  هب  ار  تینـالقع  تبحم و  قشع و  یاراد  مالـسا  هناـسر ، اـب  دـنیایب و  دـیاب  ناـهج  یمالـسا  یاـهروشک 

.دنک داجیا  اه  نهذ رد  ار  یسوکعم  تسردان و  مالسا  هناسر ، دنهدن  هزاجا 
همین زا  یلو  دـنتفگیم  ناـیب  یدازآ  هراـبرد  یناـمز  تـشاد : راـهظا  برغ  رد  ناـیب  یدازآ  دروـم  رد  یلاوـس  هـب  خـساپ  رد  یو 
تردـق هب  فوطعم  زیچ  همه دوـش  مکاـح  یبـسن  تینـالقع  یتـقو  درکادـیپ و  یرگید  یاـنعم  ناـیب  یدازآ  ناـیب  نرق  مود 

.تسا تردق  هب  فوطعم  نایب  یدازآ  دوش و  یم
ظفاـح هک  یناـیب  یدازآ  و  یرآ ؛ دـشاب  تردـق  نیا  ظـفاح  هک  یدازآ  نآ  دوش و  یم  لـصا  تردـق  درک : حیرـصت  هانپورـسخ 

.ریخ دشابن ، تردق  نیا 
همالع هاگشناد  داتـسا  داـشمرخ  رقابدـمحم  نینچمه  تـسا  یراـج  هـسنارف  ییارگداـینب  رد  یبیلــص  یاـه  گـنج حور  ** 

زا یکی  کـییال  ییارگداـینب  تشاد : راـهظا  دراد ؟ دوجو  هسنارف  رد  یزیتـس  مالـسا  ارچ  هک  لاوس  نیا  حرط  اـب  ییاـبطابط 
.تسه هسنارف  رد  یزیتس  مالسا دیدشت  لماوع  نیرتمهم 

سییر هـک  هدـش  یوـق  یا  هزادـنا  هـب  هدــش و  یوـق  یناـیرج  هـب  لیدــبت  کـییال  ییارگداـینب  هـسنارف  رد  هزورما  دوزفا : یو 
دنک حرطم  ار  ارگداینب  هتیـسیئال  رب  ینتبم  عضاوم  نیرتدنت  دنک  فیرعت  نآ  بلاق  رد  ار  دوخ  هکنیا  یارب  هسنارف  روهمج 

.دوش هسنارف  رد  کییال  ییارگداینب  نایرج  یوگنخس  هب  لیدبت  و 
دننادـب دـیاب  نورکم  هلمج  زا  هسنارف و  کییال  نایارگداینب  دروآ و  یم  ییارگداینب  ییارگداینب  هکنیا  رب  دـیکات  اب  داـشمرخ 

هتیـسیئال دوـب  رارق  هک  تسیلاـح  رد  نـیا  درک : حیرـصت  دنتـسه ، ناـهج  رد  ییارگداـینب  شتآ  رب  نـتخیر  نـیزنب  لاـح  رد 
لیدبت هسنارف  رد  ییارگداینب  شتآ  هدننک  رو  هلعـش  هب  هتیـسییال  دوخ  یلو  دـنک  شوماخ  ار  یحیـسم  ییارگداینب  شتآ 

نیا میا و  هتفر  حلـص  زا  یراع  رتشیب و  یمارآان  تنوشخ و  اب  یناهج  تمـس  ـالمع  هک  تسا  نیا  نآ  جـیاتن  و  تسا هدـش 
.دوب دهاوخ  کانرطخ  تیرشب  یارب  مه  هسنارف و  یارب  مه 

یاه یریگ عضوم عون  تسه و  یراج  هسنارف  ییارگداینب  رد  یبیلـص  یاه  گنج حور  هکنیا  نایب  اـب  هاگـشناد  داتـسا  نیا 



هک تـسا  نـیا  لـح  هار  نـیرت  کـیدزن تـشاد : راــهظا  تـسا ، نارگید  رب  دوـخ  یاــه  شزرا  لــیمحت  رب  برغ  رارــصا  نــالا 
دـنوش و فیعـضت  کییال  نایارگداینب  ات  دـننک  کمک  دـندرگرب و  کییال  ییارگلادـتعا  هب  هسنارف  یـسایس  یرکف و  ناربهر 

.تسا یندش  راک  نیا 
هـسنارف یمومع  راکفا  ندرک  ترپ  یلخاد و  لئاسم  لـح  یارب  یوسنارف  نارادمتـسایس  رگید  لـح  هار  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 

هدز هدام هعماج  یاهدرد  زا  یشخب  رب  یخـساپ  هک  تسه  مالـسا  رد  یتوق  طاقن  تفگ : دننزن ، نماد  یزیتس  مالـسا  رب  
دوشن و رارقرب  یحلص  برغ  ناهج  مالسا و  نیب  هک  دنراد  رارصا  هسنارف  کییال  نایارگداینب  زا  یـشخب  تسه و  هسنارف 

.دننک یم هتفشآ  ار  اضف  هک  دنتسه  هسنارف  نامکاح  نیا  نیا  ربانب 
یمالسا رشب  قوقح  نویـسیمک  سییر  هرجـش  دوعـسم  دنتـسه  ناناملـسم  زا  یزاـسوید  ددـصرد  هسنارف  نادرمتلود  **

.درادن دوجو  صوصخ  نیا  رد  یدیدرت  تسه و  شیازفا  لاحرد  یساره  مالسا  تفگ : ندنل 
هدش و هتخاس  هک  تسه  یموهفم  درادن و  دوجو  نآ  یارب  یلیلد  تسین و  یعیبط  یـسرت  یـساره  یمالـسا  دوزفا : یو 

.دننک یم راک  نآ  یور  هدرک و  داجیا  نآ  اب  طبترم  ار  یعقاوریغ  سرت  یاضف  یعون 
رد ییاز  تیعورـشم  یعون  لابند  دـنک و  یمن راکنا  ار  یـساره  مالـسا  سکچیه  زورما  یایند  رد  هکنیا  رب  دـیکات  اب  هرجش 

دـنرادن و یبوـخ  تالیـصحت  هک  تسا  نیا  رطاـخب  یـساره  مالـسا  هک  دـنا  یعدـم  یناـسک  تـفگ : دنتـسه  صوـصخ  نـیا 
لح لکـشم  نـیا  دوـش  هداد  شزوـمآ  مالـسا  دروـم  رد  یرادـقم  رگا  دـنرادن و  زورما  یاـه  تـیعقاو  زا  یعقاو  کرد  یعوـن 

.دنناد یم یساره  مالسا  قادصم  ار  یناملسم  ره  دنتسه ، مه  ناتسلگنا  تلود  رد  هک  یرگید  هدع  یلو  دوش  یم
رب هلیـسو  نیا  اب  دنـشاب و  هتـشاد  ناناملـسم  درومرد  یزاس  نمرها  یزاسوید و  یعون  دندرک  شالت  اهنآ  درک : دیکات  یو 

دننک و حرطم  ار  یا  هرازگ نینچ  دوخ  ینهذ  یاه  هراگنا تیلوبقم  یارب  هک  تسه  یعیبط  دنبوکب و  یساره  مالسا  لبط 
.دننک بستنم  مالسا  هب  ار  نآ  ات  دنداد  رپ  لاب و  ار  یتسیرورت  یاه  هورگ  هک  میدهاش 

دیتاــسا پـمارت و  لاــثما  دــهد و  طــسب  یبرغ  عــماوج  رد  ار  نـیا  هدرک  شــالت  هــک  دراد  دوــجو  ییاهتــسد  دوزفا : هرجش 
لاس زا  دننک و  حرطم  ار  نآ  تالیـصحت  دقاف  دارفا  طقف  هک  تسین  یناتـساد  دننکیم و  حرطم  ار  اه  ثحب  نیا  هاگـشناد 

.دنتفرگ رارق  تالمح  تیذا و  رازآ و  دروم  هک  میتسه  یناناملسم  شیازفا  دهاش  ۲۰۱۲
یجنـسرظن کی  رد  لاـس ۲۰۱۰  رد  سیلگنا  ناناملـسم  بلغا  داد : همادا  ندـنل  یمالـسا  رـشب  قوـقح  نویـسیمک  سییر 

دنتفگ ناناملـسم  دعب  لاس  ینعی ۵  ۲۰۱۵ لاس یلو  دنتـشادن  یـساره  مالـسا  ثحب  اه  هناـسر  نارادمتـسایس و  دـنتفگ 
یور ار  دوخ  ریثاـت  نیا  میتـسه و  یـسیلگنا  نارادمتـسایس  یوـس  زا  هناـساره  مالـسا یاـه  تبحـص ندـش  شخپ  دـهاش 

.دراذگ یم مدرم  یاه  شرگن
مامت اه و  هناسر  نارادمتـسایس و  یوس  زا  یـساره  مالـسا  ناراـبمب  یاـضف  نیا  رییغت  تکراـشم و  نودـب  دوزفا : هرجش 

وگخـساپ ار  رگید  یاه  هورگ  نارادمتـسایس و  دـیاب  مینک و  هلباقم  لکـشم  نیا  اب  میناوت  یمن هعماـج ، یاـه  شخب  رگید 
.مینک

دوخ ناـیرج  شرتسگ  یارب  یـساره  مالـسا زا  نارادمتـسایس  درک : دـیکات  ندـنل  یمالـسا  رـشب  قوقح  نویـسیمک  سییر 
جیورت ار  دوخ  رظندـم  مالـسا  بان  مالـسا  یاجب  دـنهاوخ  یم دـننک و  یم حرطم  ار  ییاـکیرمآ  مالـسا  دـننک و  یم هدافتـسا 
هتـشاد ار  شرگن  نیا  امـش  رگا  دـیورب و  توغاط  نماد  هب  امـش  اـت  دـنهد  جـیورت  ار  یـساره  مالـسا  دـنهاوخ  یم دـنهد و 

.دننک یم  مه  تیامح  امش  زا  دیشاب 
اـضردمحم سراـف ، شرازگ  هـب  تـسا  هدــیزگرب  یتاــباختنا  ناــمتفگ  ناوــنع  هـب  ار  یــساره  مالــسا  نورکم  رکف  قاــتا  ** 

هاگتساخ هتشذگ  ههد  راهچ  رد  هکنیا  نایب  اب  زین  نارهت  هاگـشناد  داتـسا  عمجم و  یاپورا  تاعلاطم  هورگ  ریدم  یدیجم 
یخرب یتاباختنا  نامتفگ  تفگ  ناوتب  دیاش  تفگ : تسا  هتشذگ  هنازیتس  مالسا  یاه  نایرج  یساره ، مالسا  تانایرج 

یتسیلوپوپ هناساره  مالـسا  یاه  ثحب  نیمه  یدعاصت  تروصب  هدنیآ  لاسود  یکی  رد  پمارت و  نوچ  ییاهادیدناک  زا 
راـهظا تخادرپ ، دوخ  نانخـس  هیجوت  هب  یبرع  هکبـش  کـی  اـب  هبحاـصم  رد  زورید  نورکم  هکنیا  ناـیب  اـب  یو  دوب  دـهاوخ 

وربور هناـگود  یاهرادناتـسا  اـب  یعون  هب  تسه ، ناـیب  یدازآ  اهراتـشون  اـه و  ناـیب عوـن  نیا  یفـسلف  یاـنبم  رگا  تشاد :
.دوش یم حرطم  شسرپ  وا  یارب  مه  یداع  دنورهش  کی  دیاش  هک  میتسه 



تیامح کییال  یارگداینب  نایرج  مه  اتدمع  هک  ار  تساکولوه  مان هب  یزمرق  طخ  هسنارف  رد  هکنیا  هب  هراشا  اب  یدـیجم 
یدازآ یدنورهــش  قوـقح  روـشنم  هـسنارف و  بـالقنا  زا  ار  دوـخ  یاـنبم  هـک  تـسا  هعماـج  زمرق  طوـطخ  زا  یکی  دـننک  یم 

دـنبات و یمنرب  ار  تساـکوله  تاملـسم  هب  یرظن  یتـح  ضرعت  کدـنا  هک  یعوـن  هب  تشاد : ناـیب  تسا ، هداد  رارق  ناـیب 
.دننک یم  یتیصخش  رورت  یتح  موکحم و  نادنز  اهلاس  هب  ار  هدننک  نایب  ای  هدنسیون  درف 

ینامتفگ دـیاب  تسا  یروهمج  تسایر  ینایاپ  لاـس  لاس ۲۰۲۱  هک  نورکم  یاقآ  هکنیا  نایب  نمـض  هاگـشناد  داتـسا  نیا 
شتآ نورکم  تاباختنا  داتـس  رکف  قاتا  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  تفگ : دـنک ، داجیا  لبق  هرود  یادـیدناک  اب  هلباـقم  یارب  ار 

هکنیااـمک دوـش  لیدـبت  دوـخ  دـض  هب  ناـیرج  نیا  تسا  نکمم  هکنیا  زا  لـفاغ  دوـش  هـصرع  نـیا  دراو  هـک  هـتخیر  ار  هـیهت 
.تسا هتشاد  هارمه  هب  طیارش  نیا  رد  اههاگشورف  رد  ار  یوسنارف  یاهالاک  میرحت  دش و  ناناملسم  مشخ  بجوم 

یور ًادیدش  تفگ : دشاب  هارمه  حیرص  یهاوخرذع  کی  اب  دیاب  دریگ  تروص  یحالـصا  دشاب  انب  رگا  هکنیا  رب  دیکات  اب  یو 
هک دــنا  هدرک  ییاـهوگ  تـفگ و  هـب  راداو  اـی  دــنوشن و  رظن  راـهظا  دراو  اـت  دــنا  هدروآ راـشف  لقتــسم  دارفا  نادنمــشیدنا و 

.دنرادرب یوسنارف  یاهالاک  میرحت  نایرج  زا  تسد  دنک و  یم  هیجوت  ار  فلاخم  تانایرج 
یزوکراس و دنالوا ، نوچ  یروهمج  یاسور  دهاش  دیاب  کاریـش  نارتیم و  نوچ  یدارفا  لسن  زا  دعب  درک : دـیکات  یدـیجم 

یم تیوقت  اهنیا  طسوت  یطارفا  نایرج  نیا  تسه و  هسنارف  هعماج  نیدـپ  قالخا و  لدـعم  ناـشیا  هک  میـشاب  نورکم 
.دز مقر  ار  یناهج  مود  لوا و  یاه  گنج  یطارفا  درکیور  نیمه  دوش و 

یاـهرازبا اـب  ار  مالـسا  ناـیرج  ناکدـنیامن  مـه  مالـسا و مـه  هـک  تـسه  اـم  هـفیظو  هـکنیا  ناـیب  اـب  هاگــشناد  داتــسا  نـیا 
ناهج یا  هناـسر  ناـیرج  هب  ار  دـنتخاس  مالـسا  زا  هک  ینیغورد  ناگدـنیامن  هرهچ  نینچمه  تفگ : مینک  یفرعم  فلتخم 

.تسا نییاپ  رایسب  برغ  اصوصخم  ناهج و  مدرم  یا  هناسر  داوس  خرن  نوچ  مینک  لیلحت 
راختفا نالـسرا  نینچمه  دـننارب  هیـشاح  هـب  ار  ناناملـسم  اـکیرمآ  رد  دـننک  یم  یعـس  تـسار  پـچ و  نارادمتــسایس  ** 

رد یدجـسم  رد  ناناملـسم  راتـشک  هـب  هزاـشا  اـب  اـکیرمآ  نتگنـشاو  هاگـشناد  تسایـس  نـید و  زکرم  هریدـم  تاـیه  وـضع 
هدـنز تروـص  هب  ریواـصت  دـندرک  هدافتـسا  راـکدوخ  همین  یاـه  حالـس  زا  دوـب و  راوگاـن  قاـفتا  نـیا  تـشاد : راـهظا  دـنلزوین 

زا یکی  هکلب  دوب  دنلزوین  کاخ  رد  یتسیرورت  هلمح  نیرتدـب  اهنت  هن دادـیور  نیا  دـندش و  هک  دـش  نایناهج  دـش و  شخپ 
.دوب رصاعم  خیرات  رد  یساره  مالسا یتسیرورت  تامادقا  نیرت  کانتشحو 

رد مـه  برغ  زا  یلیاـم  رازه  دـنچ  هلـصاف  اـب  دنتــسین و  درفنم  یــساره  مالــسا یاـهنایرج  هـک  میدـید  هـکنیا  ناـیب  اـب  یو 
یطارفا و تسار  ناـیرج  هب  نادـقتعم  هک  تسا  هئطوـت  مهوـت  یروـئت  کـی  تفگ : دـهد  یم  خر  یقاـفتا  نینچ  دـنلیزوین 

نیزگیاج دنهاوخ  یم رگید  یاهروشک  ناتسوپ  هایـس ناناملـسم و  هک  دننک  یم حرطم  ار  هرازگ  نیا  اقیقد  ناتـسوپدیفس 
دیفـس یداژن  یرترب  هب  دقتعم  یطارفا  یاه  نایرج  رطاخ  نیمه  هب  دنوش و  یبرغ  یاهروشک  اپورا و  رد  ناتـسوپدیفس 

.دننک هدافتسا  هرازگ  نیا  زا  دننک  یم شالت  ناتسوپ 
ییاــپورا یبرغ و  عــماوج  لد  رد  میهاوــخ  یم ار  رجاــهم  ناناملـــسم و  هــک  دـــنیوگ  یم  نــالا  نارادمتـــسایس  دوزفا : یو 

اهنآ دنتـسه و  رگید  نارجاهم  ناناملـسم و  دـیوگ  یم یزاوم  ناـیرج  کـی  لاـح  نیع  رد  یلو  مینک  هچراـپکی  میناـجنگب و 
دنراد باـجح  هـک  اـهنآ  ناـنز  دـجاسم و  ناناملـسم و  هـب  هـلمح  یارب  هـبرح  نـیا  زا  دنتــسه  اـم  هعماـج  هـیلع  نـمیرها و 

.دننک یم هدافتسا 
دننک یریگولج  اهروغیوا  ًاصوصخ  نیچ  ناناملـسم  دـشر  زا  یداژن  یزاس  قیقر  اب  دـنک  یم شالت  نیچ  هکنیا  نایب  اب  یو 
یاه ناروتـسر هدـش و  رتشیب  ناناملـسم  نتفرگ  تردـق  ای  روهظ  مه  رگید  قطانم  رد  هکلب  نیچ  برغ  رد  اـهنت  هن  تفگ :

دـنهد و یم  ناشن  نیا  دنتـسه و  نیچ  یزورما  هعماج  یاه  تیعقاو  اهنیا  دـننک و  یم  هضرع  لالح  یاهاذـغ  یفلتخم 
.دننک یم یریگیپ  ار  هناساره  مالسا  یاه  شالت مه  نیچ  رد  هکلب  دوخ  یاهروشک  رد  اهنت  هن  یبرغ  یاه  تلود

ناربـهر اـهروشک و  بناـج  زا  اـهنایرج  نـیا  ندـنار  بـقع  هـب  اـی  تمواـقم  یعوـن  دــیاب  اـم  هـکنیا  هـب  هراـشا  نمــض  راـختفا 
رفس دنه  هب  ینامز  تسرد  پمارت  هک  دوش  یم  هنوگنیا  دوشن  هنوگنیا  رگا  تفگ : میشاب ، هتشاد  ار  یمالـسا  یاهروشک 
دنه تلود  ربارب  رد  یگداتـسیا  تفلاخم و  چیه  دـنریگ و  رارق  ریمـشک  هقطنم  رد  راتـشک  فدـه  ناناملـسم  هک  دـنک  یم 

.دوش یمن 



هب ار  ناناملـسم  اـکیرمآ  رد  دـننک  یم  یعـس  تسار  پـچ و  فـلتخم  نارادمتـسایس  هـکنیا  ناـیب  اـب  هاگـشناد  داتـسا  نـیا 
شرتسگ هک  مینیب  یم  ربماتپس  مهدزای  تالمح  نامز  زا  اکیرمآ  رد  ار  یـساره  مالـسا  ام  تشاد : راهظا  دننارب ، هیـشاح 

هب دـنا و  هداد  بـیکرت  رییغت  اـکیرمآ  یلاـع  هاـگداد  یاـضعا  رثـکا  هـک  میتـسه  دـهاش  هدـش و  هنیداـهن  نـالا  هدرک و  ادــیپ 
دروم نیا  رد  پمارت  همانرب  گرزب  هبنـش  هس  تاباختنا  هجیتن  اب  میراودـیما  دـنور و  یم  راک  هظفاحم  یاه  ناـیرج  تمس 

.دورن شیپ 
ادــیپ شرتـسگ  دــنله  ناـملآ و  هـسنارف و  ِلـثم  یاـهروشک  رد  یتـسیلوپوپ  یارگتــسار  یاـهنایرج  هـکنیا  رب  دــیکات  اــب  یو 

.دنوش هدنرب  ار  یتاباختنا  یاه  یسرک  دننک  یم  شالت  یطارفا  یارگتسار  یاه  نایرج  نیا  تفگ : دنک  یم
قاــفتا مـه  درز  یاــهداژن  رود و  رواــخ  رد  هـکلب  تـسین  برغ  صوــصخم  تــسه و  یناــهج  یا  هدــیدپ  یــساره  مالــسا 

هلمح ناـمندوب  ناملــسم  رطاــخ  هـب  اــم  هـب  نارگید  یتـقو  تـفگ : دــهد ، یم خر  مـه  دــنلزوین  اــیلارتسا و  رد  دــتفا و  یم
عون کـی  یگمه  هک  میتسه  یناملـسم  نویلیم  درایلیم و ۸۰۰  کی  اـم  هک  دـننک  یم  هاـگن  مشچ  نیا  هب  اـم  هب  دـننک  یم

دنزادرپ دحاو  ههبج  کی  بلاق  رد  هلئسم  نیا  هب  یمالسا  دحتم  هعماج  ناونع  هب  دیاب  ناناملسم  نیاربانب  میناملـسم و 
.دنراذگب رانک  ار  یا  هقرف  تافالتخا  و 

لها هســـسوم  سییر  ینورمح  داــمع  شرازگ ، نــیا  رباــنب  تــسا  یمالـــسا  بــالقنا  یاــه  هزرل  سپ  برغ  تاـــقافتا  ** 
هزرل سپ  برغ  تاقافتا  تفگ : دـش  زاغآ  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  زاـغآ  اـب  یـساره  مالـسا  هکنیا  ناـیب  اـب  سیراـپ  (ع) تیب

مالـسا و هب  مازتلا  میتسه و  یرایـسب  تارییغت  دـهاش  بالقنا  نیا  زا  ههد  تشذـگ ۴ زا  سپ  تسا و  بالقنا  نیا  یاـه 
.تسا هدش  دایز  رایسب  ییاپورا  تاسسوم  اپورا و رد  ناملسم  نانز  روضح 

دهاـش ناـمز  نآ  زا  دـنداد و  یدـشر  ناملـس  هـب  هر ) ) ماـما مـکح  هـب  تبـسن  یدـب  یاهـشنکاو  رالوکــس  ناـیرج  دوزفا : یو 
.میتسه یساره  مالسا  جاوما 

رد یـساره  مالـسا رادمچرپ  هسنارف  هدش  ثعاب  هک  دوب  هسنارف  رد  یتسینویهـص  یبال  ذوفن  مود  لماع  دوزفا : ینورمح 
.دنک یم هدافتسا  یساره  مالسا  هعاشا  یارب  هسنارف  ناهنپ  تلود  زا  یبال  نیا  دشاب و  برغ 

تموـکح نوـچ  یلو  دنتــسین  مالــسا  دــض  هـسنارف  مدرم  هماـع  هـکنیا  ناـیب  اـب  سیراـپ   (ع ) تـیب لـها  هســسوم  سییر 
هب ار  هسنارف  هعماـج  یاـه  نهذ  تشاد : راـهظا  دـنتفا ، یم تاـقافتا  نیا  تسه  یتسینوهـص  یبـال  ریثأـت  تحت  هسنارف 

.تسا نشخ  وجگنج و یطارفا و  یعقاو  یمالسا  هک  دندنرب  تمس  نیا 
دنناوـتب دـنکیم  فـیرحت  مالـسا  هیلع  یناـسک  یتـقو  اـت  دنـشاب  هتـشاد  یـسایس  تریـصب  دـیاب  ناناملـسم  داد : هـمادا  یو 

.دنک ادیپ  هعاشا  یمالسا  قیمع  یتدحو  رکفت  مینک  شالت  دیاب  دنهد و  ناشن  یبوخ  شنکاو  دنتسیاب و 
تدـحو رارق  فدـه  یارب  یرازبا  ار  تیباـهو  مسینویهـص  هـکنیا  رب  دـیکات  نمـض  سیراـپ  (ع ) تـیب لـها  هسـسوم  سییر 

اه شنکاو نـیا  هـب  راداو  ار  روـشک  نـیا  هـسنارف  یداـصتقا  یـسایس و  یاـه  نارحب درک : حیرـصت  تـسا ، هدرک  ناناملـسم 
یـساره مالــسا  دوزفا : یو  .دــنک  هدــنز  تیحیــسم  مالــسا و  ناـهج  نـیب  ار  اـه  هـنتف  دــنکیم  شـالت  نمــشد  دــنک و  یم

.تسا هدیسرت  مالسا  یونعم  یورین  زا  نوچدنک  شودخم مالسا  هیلع  ار  برغ  ناهج  ناهذا  دهاوخ  یم
شقن رب  دـیاب  هـک  تـسه  نـیا  دـنک  اـفیا  برغ  نیملــسم  ربارب  رد  یمالــسا  تـما  دــیاب  هـک  یــشقن  درک : دــیکات  ینورمح 

یزاس یهاگآ رکفت  نیا  دیاب  دوش و  هداد  هعاشا  دشر و  رصاعم  یمالسا  نامتفگ  دننک و  دیکات  یمالـسا  رکفت  هناورـشیپ 
.دریگب شیپ  ار 

هاگشناد داتسا  یچسای  یـسلوا  همادا ، رد  تسه  ییارگ  مالـسا  هیلع  گنج  مالعا  یعون  مالـسا  هیلع  دـیدج  تالمح  **
ییارگ مالـسا  هیلع  گـنج  مـالعا  یعون  ناناملـسم  هیلع  برغ  یاـه  تلود دـیدج  تـالمح  هکنیا  ناـیب  اـب  یناـبلآ  ییاـپورا 
یخرب رد  ار  دوخ  یرامعتـسا  تردـق  هسنارف  نوچ  تسا  هجاوم  نآ اب  هسنارف  هک  تسه  ینارحب  هدـنهد  ناشن  تسه و 
توافت برغ  یتسیرالوکـس  هشیدنا  نایرج  اب  یوسنارف  هتیـسیئال  درک : حیرـصت  ، دهد یم تسد  زا  هنارتیدـم  یاه  روشک
یناـبلآ رد  مـه  نـالا  تـشاد و  دوـجو  هاـش  ناـمز  ناریا  رد  هـک  دــیدوب  یوـسنارف  هتیــسیئال  شناوـخ  یناـبرق  امــش  دراد و 

.میتسه نآ  دهاش 
دش و زوریپ  یمالـسا  بالقنا  هناتخبـشوخ  یلو  دنک  یـساره  مالـسا ناریا  رد  درک  یم یعـس  ناریا  هاش  هکنیا  نایب  اب  یو 



دوب هدرک  هرمعتـسم  ار  اجنآ  هسنارف  هک  دـهد  یم تردـق  دوخ  هب  ییاهاج  رد  هیکرت  تشاد : راهظا  درک ، رییغت  داـب  تهج 
.تسا هتفرگ  رارق  دیدهت  ضرعم  رد  هک  دنک  یم ساسحا  هسنارف  کییال  میژر  دنتسه و  هلمج  نآ  زا  یبیل  هیروس و  و 

اهنت هن  نورکم  تفگ : میتسه ، یـساره  مالـسا  فلتخم  قوقـش  دهاش  اه  لاس  تشذگ  دوجو  اب  هکنیا  رب  دـیکات  اب  یو 
رئاعش نید و  دنراد  قح  ناناملـسم  هک  یلاح  رد  دنک  هلمح  ییارگ  مالـسا هب  هدرک  شالت  هدرک  نیهوت  مالـسا  ربمایپ  هب 

.دنشاب هتشاد  ار  دوخ 
دنهاوخ یم هتفرگ و  امـش  ناکلاب  هیلع  اکیرمآ  بناج  زا  یفلتخم  یاه  جوم هکنیا  نایب  اب  ییاـینابلآ  هاگـشناد  داتـسا  نیا 

ینید بازحا  یتـح  درک : ناــشنرطاخ  دنــشاب ، هتــشاد  ینید  یدازآ  دــنناوتن  اــت  دــننک  دودــحم  ار  ناناملــسم  ناــیب  یدازآ 
اکیرمآ رد  هک  نلوـگ  هللا  حـتف طـسوت  هک  دـنا  هدرک طلـسم  یناـبلآ  ناناملـسم  رب  ار  یناـیرج  دـننک و  یم دوباـن  ار  ناملـسم 

.دوش یم تیاده  دنک  یم  یگدنز 
جیورت ینابلآ  رد  قلخ  نیدهاجم  طسوت  یـساره  ناریا هژورپ  یـساره  مالـسا رب  همالع  لاس ۲۰۱۶  رد  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 

هلمح مه  مالـسا  هب  نیا  رب  هوالع  دننک و  هلمح  یناریا  یاه  تیـصخش ناریا و  تموکح  هب  دننک  یم شالت  تفگ : دـش ،
.دننک یم

نواعم اه  ینموم  یلعدـمحم  تـسا  هدز  تخــس  ههجاوـم  تناـها و  هـب  تـسد  هدرک  رطخ  ساـسحا  عـقوم  ره  برغ  ** 
ههجاوــم تــشاد : راــهظا  برغ  اــب  مالــسا  لــباقت  خــیرات  هــب  هراــشا  اــب  مــه  نیفعــضتسم  جیــسب  ناــمزاس  لــلملا  نــیب

هب مــه  یا  هماــن ناــشیاه  هماــن  نــیب  رد  مرکا  ربماــیپ  هــک  میتــسه  دــهاش  دــسر و  یم  مالــسا  ردــص  هــب  برغ  و مالــسا
.دندادن یتبثم  باوج  هتبلا  مه  اهنیا  دنتشون و  مور  یروطارپما 

رفن رازه  اهدـص  یبرغ  عبانم  قبط  دـش و  رتشیب  مالـسا  ذوفن  سلدـنآ  حـتف  اب  دوزفا : جیـسب  نامزاس  لـلملا  نیب نواـعم 
نیا لــصحام  دراد و  یخلت  هرطاــخ  مالــسا  اــب  برغ  تخـــس  ههجاوــم  هــنیک و نــیا  ناــمز  ناــمه  زا  دــندش و  ناملـــسم 

.دوش یم  یبیلص  یاه  گنج  اه  تسکش
هدز تخـس  ههجاوم  تناـها و  هب  تسد  هدرک  رطخ  ساـسحا  عقوم  ره  هتـشذگ  ناـمز  زا  برغ  هکنیا  ناـیب  اـب  اـه  ینموـم

اه نـیا مـیا و  هتـشاد  برغ  ندـمت  هـب  تبـسن  رترب  تـسد  یندـمت  ههجاوـم  رد  نرق  نیا ۱۴  رد  اـم  تـشاد : راـهظا  تـسا ،
.تفرگ یا  هزات  ناج  هنازیتس  مالسا تامادقا  سپ  دندرک  رطخ  ساسحا  بالقنا  یزوریپ  زا  سپ 

شعاد مسا  هب  ار  یماـسا  همه  اـه  هناـسر اـب  هک  تسه  نیا  یزیتـس  مالـسا شیازفا  لـیلد  نیرت  مهم هکنیا  ناـیب  اـب  یو 
زا برغ  مدرم  مینک  کـمک  دـیاب  هک  دوب  نیا  بـالقنا  اـپورا و  ناـناو  هب  هماـن  رد  بـالقنا  ربهر  دربهار  تفگ : دـنا  هداد هولج
زا یعقاو  رگتیاور  ات  دننک  لابند  ار  بالقنا  ربهر  دربهار  یمالسا  یاهداهن  دیاب  دنریگب و  ارف  ار  مالسا  نییآ  یلـصا  عبانم 

.میشاب مالسا  نایرج 
نودیب دلاخ  نینچمه  درک  هدافتسا  دیفـس  خاک  تمـس  هب دوخ  هار  ندرک  راومه  یارب  یـساره  مالـسا  زاربا  زا  پمارت  ** 

راوـمه یارب  یـساره  مالـسا  زاربا  زا  پـمارت  تـشاد : راـهظا  اـکیرمآ  یلکرب  اـینرفیلاک ـ  هاگـشناد  قوـقح  هدکـشناد  داتـسا 
هب اب  دوش و  روهمج  سییر  تسناوت  داد و  باوج  الماک  تسایس  نیا  درک و  هدافتسا  دیفس  خاک  تمـسب  دوخ  هار  ندرک 

هعماج رد  یدیدج  هدیدپ  هتبلا  هک  درک  ادیپ  روهظ  اکیرمآ  هعماج  رد  یساره  مالـسا  زا  یدیدج  ههجو  پمارت  ندمآ  راک 
.ددرگ یمرب لبق  اهلاس  هب  نآ  هقباس  تسین و  اکیرمآ 

اکیرمآ دنورهش  ناونع  هب  تسا  رارق  یسک  رگا  هکنیا  نآ  تشا و  دوجو د اکیرمآ  رد  ینوناق  ات ۱۹۵۰  زا ۱۷۹۰  دوزفا : یو 
راطق نیلوا  نیا  دنتـسه و  تسوپدیفـسریغ  مالـسا  ناوریپ  هک  دوب  نیا  یقلت  دشاب و  تسوپدیفـس  دیاب  دوش ، هتفریذـپ 

.دوب هداتفا  هار  هب  پمارت  راطق  ندیسر  زا  لبق  ناناملسم  هیلع  هک  دوب 
دنا هدش اکیرمآ  هعماج  دراو  هک  دنتـسه  یدراو  هزات  نارجاهم  ناناملـسم ، دنیوگ  یم رمتـسم  تروصب  داد : همادا  نودـیب 

رئاعــش دنتــشادن  هزاـجا  رطاـخ  نـیمه  هـب  دـندوب و  ناملــسم  دـندش  اـکیرمآ  دراو  اـقیرفآ  زا  هـک  یناـگدرب  دــصرد  یلو ۳۰
.تسین هزات  هجو  چیه هب  اکیرمآ  یساره  مالسا سپ  دنشاب  هتشاد  ار  دوخ  یمالسا

شالت هک  تسا  نیا  دـنهد  ماجنا  دـنهاوخ  یم یـساره  مالـسا  ناجورم  داد و  ماجنا  پمارت  هک  یراک  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 
یـسایس و یاه  هزوح  رد  ار  دوخ  فادـها  ات  دـننک  هزیلاناک  ار  ناناملـسم  هیلع  یبصعت  هاگن   اب  یعاـجترا  ناـیرج  دـننکیم 



ماـن  اـب  هداد  هاـگیاپ  کــی  ربماتپــس  یتـسیرورت ۱۱  تـالمح  زا  سپ  تـشاد : راـهظا  دــننک ، لیدــبت  تـیعقاو  هـب  یعاـمتجا 
ناملـسم اهدـص  هداد  هاـگیاپ  نیمه  ساـسا  رب  دـش و  داـجیا  تـلود  طـسوت  ناملـسم  نایوجـشناد  یللملا  نـیب  نـمجنا 

.دنتفرگ رارق  تشادزاب  تحت  اینرفیلاک  سیلپ  طسوت  ناریا  زا  وجشناد 
ناشباستنا دوش  یم  تبحـص  ناشتیوه  ناناملـسم و  زا  هاگ  ره  اـپورا  هدـحتم و  تـالایا  رد  دوزفا : هاگـشناد  داتـسا  نیا 

ثعاب هدش و  ناناملسم  هعماج  هجوتم  هک  دشاب  یساره  مالسا ریثات  نیرت  رابنایز  دیاش  نیا  تسه و  اه  تسیرورت هب 
.دنشاب هتشاد  ار  دوخ  کسانم  رئاعش و  دنناوتن  یبرغ  یاهروشک  رد  ناناملسم  هدش 

تیعباـت هک  ناناملـسم  یتـح  تـسین و  رجاـهم  ناناملـسم  طـقف  یور  رب  هلئـسم  نـیا  ریثاـت  هـک  نـیا  هجوـت  بلاـج  هـتکن 
.دنراد رارق  یتینما  یاه  هاگن  نیمه  ششوپ  رد  دنراد  ار  اکیرمآ 

هغدغد تسه و  دیدج  دیدهت  یساره  مالـسا  هک  هدش  اقلا  هنوگنیا  پمارت  یاه  تسایـس  اب  هکنیا  نایب  اب  نودیب  دلاخ 
رد طـقف  هک  تـسین  ینهذ  هزاـس  کـی  یـساره  مالـسا  ثـحب  درک : حیرـصت  تـسا ، هدـش  هتـسجرب  هناـساره  مالـسا یاـه 

.دوش لابند  اکیرمآ 
نورب روــسفورپ  شرازگ ، نـیا  رباــنب  مــینک  یم هــبرجت  ار  تراـــجت  رد  ییادـــخ  دـــنچ  زا  یا  هنوــگ یبرغ  یاـــهروشک  رد  ** 

یتـیعقوم خــیرات  لوـط  رد  رگید  یاـهروشک  هـب  تبــسن  یــساره  مالــسا  صوـصخ  رد  هـسنارف  هـکنیا  ناـیب  اـب  یکــسورد 
هکلب تسین  دوخ  یدوخ  هب  مالسا  هلئـسم  یلـصا  لکـشم  هک  تفگ  ناوت  یم  یلک  روط  هب  تفگ : تسا  هتـشاد  یـصاخ 

یگنهرف یعامتجا و  حطس  رد  نینچمه  اما  یداصتقا  حطس  رد  هتبلا  الاک  رازاب  فده  اب  هک  تسا  یبرغ  عماوج  هلئـسم 
ار تراـجت  رد  ییادـخ  دـنچ  زا  یا  هنوـگ یبرغ  یاـهروشک  رد  اـم  هزورما  دــننک و  یم مادــقا  کیژولوئدــیا  یندــمت و  هزوـح  و 
یدـج و دـیدهت  کـی  ناوـنع  هب  مالـسا  هژیو  هب  دـشاب  هتـشاد  ار  اـهنآ  تیموـکحم  یاـنب  هک  یناـیرج  ره  مینک و  یم هـبرجت 

.دوش یم هتفرگ  رظن  رد  زاس  لکشم
یریگمشچ روط  هب  زین  دوب  کییال  رتشیب  هک  یبالقنا  یاه  نایرج فیعـضت  رد  مسینویهـص  نایرج  نینچمه  دوزفا : یو 

ارچ دوب  هدـشن  لح  زونه  هک  دوب  یلکـشم  نیا  مییوگب  میناوت  یم هک  دوب  هدـنام  یقاب  مالـسا  اـهنت  دـندرک و  لـمع  قفوم 
رب تابجوم  هک  تسا  یهیدـب  نیارباـنب  درک  یم ضارتعا  ناـهج  رد  دوجوم  هنـالداعان  مظن  هب  مالـسا  یـشزرا  متـسیس  هک 

.دوش مهارف  مالسا  تمس  هب  تالمح  ندش  هتخیگنا 
تشاد و دهاوخ  یللملا  نیب جیاتن  یرسکی  هک  هدرک  دورو  یا  هلئـسم هب  نورکم  هکنیا  نایب  اب  یکـسورد  نورب  روسفورپ 
رد ار  نیون  هنارگرامعتـسا  ییاه  تسایـس هسنارف  هک  تسا  یهیدـب  درک : حیرـصت  تسا  هدرکن  ینیب  شیپ  ار  اهنآ  ًالامتحا 

.میتسه دهاش  هیروس  نانبل  لثم  یروشک  رد  هژیو  روط  هب  ار  رما  نیا  هک  دنک  یم لابند  هنایمرواخ  رد  اقیرفآ و 
هک تسا  یتباقر  نیا  دراد و  وتاـن  لـخاد  رد  هیکرت  اـب  ریذـپانراکنا  تباـقر  هسنارف  هکنیا  ناـیب  اـب  یکـسورد  نورب  روسفورپ 

تـسا یهیدـب  تشاد  راهظا  تسا  هتفرگ  لکـش  مناد  یم وتان  رد  طسوتم  یاه  تردـق  ار  اـهنآ  نم  هک  تردـق  ود  نیا  نیب 
رـضاح لاح  نیا  رد  اـما  دراد  هگن  دوخ  راـنک  ار  ناناملـسم  هک  دـناشکب  تمـس  نیا  هب  ار  هسنارف  دـیاب  دراوم  نیا  همه  هک 

هک دراد  لیامت  وا  هک  نیا نآ  دروآ و  یم دوجو  هب  نورکام  یارب  ار  ضقانت  کی  مدرک  هراـشا  نآ  اـب  هک  یلخاد  لکـشم  نیا 
هک مینیب  یم تهج  نیا  زا  تسا و  جراـخ  ناـمرف  هب  شوـگ  عـقاو  رد  اـما  دـشابن  هـسنارف  زا  جراـخ  ناـمرف  هـب  شوـگ  داـیز 

.تسا هدش  فیعضت  راچد  ریازجلا  نوچ  ییاهروشک  نانبل و  رد  هسنارف 
دنریگب رارق  دیدهت  دروم  مینک  هدنیآ  رد  یوسنارف  ناملسم  تیعمج  هک  تسا  یهیدب  هکنیا  نایب  اب  هاگشناد  داتـسا  نیا 

هدـمآ دوـجو  هب  هسنارف  رد  کیتامتـسیس  ـالماک  روـط  هب  رـضاح  لاـح  رد  هک  تـسه  یا  هـمغلم هطـساو  هـب  قاـفتا  نـیا  و 
زا یوـسنارف  ناملــسم  مدرم  بلاـغ  تـیعمج  فرط و  کـی  زا  تـسیرورت  یدادــعت  نـیب  هـسنارف  رد  تـشاد  راـهظا  تـسا 
هک تــسه  ییاــه  تــسیرورت  نــیا  ناــیم  هــطبار  یرارقرب  یلـــصا  هلئـــسم  دـــنروآ و  یم دوــجو  هــب  فـــالتخا  رگید  فرط 

.دنتسه مالسا  زا  یفارحنا  کی  عقاو  رد  اما  دننک  هولج  ناملسم  دنشاب و  ناملسم  دنهاوخ  یم
ناـش تالکـشم  دروم  رد  دـنناوت  یمن رگید  ناناملـسم  هک  تسا  یا  هنوگ هب  هدـمع  لکـشم  هزورما  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  یو 

هچ یلام  رد  یبیل و  رد  دنک و  یم  هچ  هیروس  رد  هسنارف  هک  دنیوگب  دنناوت  یمن ض  یتح  درک  ناشنرطاخ  دننک  تبحص 
یارب دـننک و  رایتخا  توکـس  هکنیا  یارب  دـناسرت  ار  ناملـسم  تیعمج  دـیاب  هک  تسا  یهیدـب  دـهد و  یم ماجنا  یتامادـقا 

 



.دنیوگن ینخس  دنناد  یم نارگید  زا  رتهب  اهنآ  هک  هچنآ  زا  هکنآ 
فیـصوت یندـمت  نارحب  ناونع  هب  ناوت  یم  ار  نآ  هک  میتسه  یتیعقوم  رد  زورما  ام  هکنیا  نایب  اـب  هاگـشناد  داتـسا  نیا 

رد دیاب  یتارییغت  هچ  هب  یتاحالـصا  هچ  هک  دمهفب  ات  دـهد  ماجنا  ار  دوخ  شالت  مامت  دـیاب  تیرـشب  تشاد  راهظا  درک و 
.دوش هتفرگ  شیپ 

رد دـهاوخ  یم یناـهج  تردـق  هک  تسا  یزیچ  ناـمه  نـیا  درواـیب و  رـشب  یارب  ار  یناـغمرا  دـناوت  یم یمالـسا  دوزفا : یو 
اما دوش  هدینش  دیاب  مایپ  نیا  دراد و  تیرشب  یارب  یساسا  مایپ  مالسا  هک  منک  یم رکف  نم  دنک و  بوکرس  رضاح  لاح 

یگنهرف یعاـمتجا و  یداـصتقا ، تکـالف  یاـه  هـناریو رب  دــنهاوخ  یم هـک  دــننک  یم سرت  ساـسحا  ماـیپ  نـیا  زا  یناـسک 
.دننک تموکح  رگید  یاه  ناسنا ریقحت  رب  هیکت  اب  ماع  روط  هب  دننک و  یگدنز  نارگید 

/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

یرازگربخ دنا -  هدز تناها  هب  تسد  دنا  هدرک رطخ  ساسحا  عقوم  ره  اکیرمآ  اپورا و  برغ |  رد  یزیتس  مالسا  رانیبو   
سراف

۱۴۱۴
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۹:۲۲



زوین راهب  یلصا : عبنم   ۱۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

رد نایوجـشناد  لاعف  تکراشم  هب  هراشا  اب  یتاعوبطم  تسـشن  کی  رد  یداـه  ماـما یلعدـمحم  رتکد  انـسیا ، شرازگ  هب   
اه و نوناـک اـه ، لکـشت بلاـق  رد  هچ  نایوجـشناد  تدـم  نیا  یط  درک : راـهظا  هتـشذگ ، هاـم  یط ۸  اـنورک  اـب  هلباـقم  هزوح 
اب طـبترم  یاـه  شهوژپ شزوـمآ و  ناـمرد ، یریگـشیپ ، هنیمز  رد  شوـجدوخ  لقتـسم و  تروـص  هب  هـچ  یفنـص  یاـهاروش 

تیاـمح اـه  تیلاـعف نـیا  رثـکا  زا  ناـبیتشپ ، شقن  رد  زین  تنواـعم  دـنا و  هدرک هـیارا  یا  هدـنزرا تامدـخ  هدـش و  دراو  اـنورک 
.تسا هدرک 

اب یتشهبدیهش  یکشزپ  مولع  هاگـشناد  ییوجـشناد  نواعم  هناماس ۴۰۳۰  رد  یکـشزپ  مولع  نایوجـشناد  لاـعف  روضح   
هرواشم و هناماس  یزادنا  هار یادتبا  زا  درک : حیرـصت  هناماس ۴۰۳۰ ، رد  یکـشزپ  مولع  نایوجـشناد  لاعف  روضح  هب  هراشا 

هناماس نایدـصتم  طسوت  هک  هتفرگ  تروص  نادنورهـش  یوس  زا  ساـمت  نویلیم  زا ۵۰  شیب  زورما  هب  ات  اـنورک  یرگلاـبرغ 
.تسا هدش  هداد  خساپ  دنتسه ، نایوجشناد  بلغا  هک 

" یناسنا مولع  یابفلا  سالک   " حرط یداه  ماما رتکد  همالع  هاگشناد  یراکمه  اب  یناسنا " مولع  یابفلا  سالک   " یرازگرب  
ییوجــشناد یاهدادعتــسا  تیادـه  شرورپ و  تـهج  رد  تنواـعم  یدـعب  حرط  ار  ییاـبطابط  همـالع  هاگــشناد  یراـکمه  اـب 

سـالک نیا  یلـصا  فدـه  تیهاـم و  دوـش ، یم ییارجا  یدوز  هـب  هدـش و  هداـمآ  حرط  نـیا  لازوـپورپ  تـفگ : درک و  یفرعم 
هک تسا  یسانش  هعماج  یـسانشناور و  قوقح ، تیریدم ، نوچمه  یناسنا   مولع  ثحابم  اب  یکـشزپ  مولع  نداد  یتشآ 

سالک سالک  " " ییوجشناد  وو ییوجشناد یروآون   یروآون زکرم   زکرم یزادنا   یزادنا هار هار انورک / / انورک ییوجشناد   ییوجشناد هتیمک   هتیمک یلاخ   یلاخ یاج   یاج
"" یناسنا یناسنا مولع   مولع یابفلا   یابفلا

تیادــه شرورپ و  رب  تنواــعم  زکرمت  هــب  هراــشا  اــب  یتــشهب  دیهـــش  یکـــشزپ  موــلع  هاگـــشناد  یگنهرف  ییوجـــشناد و  نواــعم 
یراــکمه ییوجــشناد ، یاــه  تراــهم یاــقترا  یروآوــن و  زکرم  نوــچمه  ییاــه  حرط یارجا  هـیارا و  زا  ییوجــشناد  یاهدادعتــسا 

یابفلا سـالک   " یرازگرب یتشهب و  ییوجـشناد  یرورپ  یگتـسیاش  هدکـشیدنا  یزادـنا  هار یـشزرو ، یکـشزپ  نویـساردف  اـب  کرتشم 
.داد ربخ  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یراکمه  اب  یناسنا " مولع 

https://www.isna.ir/news/99081408731/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99081408731/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C


هیارا هطوـبرم  کردــم  هماـنیهاوگ و  ناگدــننک  تکرــش هـب  تیاــهن  رد  هدــش و  یزاــس  هداــمآ  ههاــم  یاـه ۶  جــیکپ بلاـق  رد 
.دوش یم

رد نایوجـشناد  لاعف  تکراشم  هب  هراشا  اب  یتاعوبطم  تسـشن  کی  رد  یداـه  ماـما یلعدـمحم  رتکد  انـسیا ، شرازگ  هب 
اه و نوناک اه ، لکـشت بلاق  رد  هچ  نایوجـشناد  تدـم  نیا  یط  درک : راهظا  هتـشذگ ، هاـم  یط ۸  انورک  اـب  هلباـقم  هزوح 
اب طبترم  یاـه  شهوژپ شزومآ و  ناـمرد ، یریگـشیپ ، هنیمز  رد  شوجدوخ  لقتـسم و  تروص  هب  هچ  یفنـص  یاـهاروش 

تیامح اه  تیلاـعف نیا  رثکا  زا  ناـبیتشپ ، شقن  رد  زین  تنواـعم  دـنا و  هدرک هیارا  یا  هدـنزرا تامدـخ  هدـش و  دراو  اـنورک 
.تسا هدرک 

عیزوت هیهت و  بلاـق  رد  اـنورک  اـب  طـبترم  یاـه  یزاـس هاـگآ اـه و  شزومآ هیارا  ناـمرد ، هزوح  رد  هناـبلطواد  یاـه  کـمک یو 
عیزوـت یــشزومآ ، یاــهرانیبو  یرازگرب  اــی  یزاــجم و  یاــهاضف  رد  شزوـمآ  هـیارا  نـینچمه  رتــسوپ و  تـلفمپ ، روـشورب ،
بلاـق رد  اـنورک  اـب  طـبترم  هدــنکارپ  تاـعالطا  یدــنب  عـمج یروآ و  عـمج رادروـخرب ، مـک  قطاـنم  رد  یتشادــهب  یاـه  جــیکپ

.درک ناونع  تامادقا  نیا  زا  یخرب  ار  انورک  عوضوم  اب  یرنه  یاه  تیلاعف ماجناو  یشزومآ  هچباتک  ای  نیالدیاگ و 
هناماس ۴۰۳۰  رد  یکشزپ  مولع  نایوجشناد  لاعف  روضح 

رد یکـشزپ  موـلع  نایوجــشناد  لاـعف  روـضح  هـب  هراـشا  اـب  یتشهبدیهــش  یکــشزپ  موـلع  هاگــشناد  ییوجــشناد  نواـعم 
نویلیم زا ۵۰  شیب  زورما  هب  اـت  اـنورک  یرگلاـبرغ  هرواـشم و  هناـماس  یزادـنا  هار یادـتبا  زا  درک : حیرـصت  هناماس ۴۰۳۰ ،

هداد خـساپ  دنتـسه ، نایوجـشناد  بـلغا  هـک  هناـماس  نایدـصتم  طـسوت  هـک  هـتفرگ  تروـص  نادنورهـش  یوـس  زا  ساـمت 
.تسا هدش 

انورک  ییوجشناد  هتیمک  یلاخ  یاج 
یتسرد تحـص و  هکنیا  نایب  اب  انورک ، نارحب  رد  هعماج  یتاعالطا  نارابمب  زا  داقتنا  اب  هاگـشناد  یملع  تایه  وضع  نیا 

هتیمک نینچمه  اوتحم و  دیلوت  یگنهرف  یملع  هتیمک  یاج  اتـسار  نیا  رد  تفگ : دراد ، دـیدرت  یاج  تاعالطا  نیا  بلغا 
.تسا یلاخ  انورک  داتس  رد  هدش  لیکشت  یاه  هتیمک ریاس  رانک  رد  ییوجشناد 

لوفغم بلغا  هک  هاگـشناد  رد  نایوجـشناد  یقیقح  یقوقح و  تیـصخش  شرورپ  تیمها  رب  دـیکات  اب  یداـه  ماـما رتکد 
دیهش یکشزپ  مولع  هاگـشناد  نوچمه  لوا  زارت  رترب و  یاه  هاگـشناد رد  شریذپ  زا  سپ  وجـشناد  درک : ناونع  دنام ، یم

هقالع و قشع و  عانقا  ناهاوخ  یترابع  هب  هتشاد و  شناد  ملع و  زا  رتارف  یاه  تراهم بسک  یریگارف و  راظتنا  یتشهب 
.تسا ینورد  یاهدادعتسا 

رد درک : ناوـنع  ییوجـشناد ، یاهدادعتـسا  تیادـه  شرورپ و  رب  هاگـشناد  ییوجـشناد  تنواـعم  زکرمت  هـب  هراـشا  اـب  یو 
دـش فقوتم  انورک  عویـش  اب  نآ  هسورپ  هنافـساتم  هک  هدـش  رازگرب  یبایدادعتـسا  یاه  تست هتـشذگ  لاس  زا  اتـسار  نیا 

.دش دهاوخ  ارجا  دیدج  یاه  یدورو یارب  اددجم  یلو 
ییوجشناد " یاه  تراهم یاقترا  یروآون و   " زکرم یزادنا  هار

قیـالع دادعتـسا و  شرورپ  شهج  رد  دـیدج  حرط  هس  یزاـس  هداـیپ  هب  هراـشا  اـب  هاگـشناد  یگنهرف  ییوجـشناد  نواـعم 
اب کرتـشم  یراـکمه  یط  ییوجــشناد  یاـه  تراـهم یاـقترا  یروآوـن و  زکرم  یزادــنا  هار درک : راــهظا  نایوجــشناد ، ینورد 

تراتسا یتلود ، همین  یصوصخ و  همین  ناکم  کی  ناونع  هب  هک  هدوب  لوا  حرط  فیرش ، یتعنص  هاگشناد  یروآون  زکرم 
.دنک یم تیریدم  تیاده و  ار  ییوجشناد  یاه  پآ

هابتــشا موــلع  هـیزجت  تـفگ : تـسناد و  زکرم  نـیا  یزادــنا  هار فادــها  زا  یکی  ار  یا  هتــشر نــیب  یاــه  هدــیا تیوــقت  یو 
رب دننک ، تیلاعف  یزادرپ و  هدیا  مه  رانک  رد  دنناوتب  دیاب  یناسنا و ...  یسدنهم و  یکـشزپ ، فلتخم  مولع  تسیگرزب و 

.تسا هدشن  دودحم  تمالس  یکشزپ و  مولع  هب  زکرم  نیا  رد  تیلاعف  ساسا  نیمه 
همالع  هاگشناد  یراکمه  اب  یناسنا " مولع  یابفلا  سالک   " یرازگرب

رد تنواعم  یدـعب  حرط  ار  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یراکمه  اب  یناسنا " مولع  یابفلا  سالک   " حرط یداـه  ماـما رتکد 
یدوز هـب  هدـش و  هداـمآ  حرط  نـیا  لازوـپورپ  تـفگ : درک و  یفرعم  ییوجــشناد  یاهدادعتــسا  تیادـه  شرورپ و  تـهج 



نوچمه یناـسنا   موـلع  ثحاـبم  اـب  یکـشزپ  موـلع  نداد  یتـشآ  سـالک  نیا  یلـصا  فدـه  تیهاـم و  دوـش ، یم ییارجا 
تیاهن رد  هدـش و  یزاس  هدامآ  ههام  یاه ۶  جیکپ بلاق  رد  هک  تسا  یسانش  هعماج  یـسانشناور و  قوقح ، تیریدم ،

.دوش یم هیارا  هطوبرم  کردم  همانیهاوگ و  ناگدننک  تکرش هب 
نایوجشناد  هب  همانیهاوگ  هیارا  یشزرو و  یکشزپ  نویساردف  اب  کرتشم  یراکمه 

نویـساردف اـب  هماـن  مهاـفت داـقعنا  یط  یـشزرو  ربـتعم  یاـه  هماـنیهاوگ هـیارا  یـشزرو و  یاـه  حرط نیودـت  هـمادا  رد  یو 
هماـنیهاوگ ناگدـننک  تکرــش هـب  حرط  نـیا  ساـسا  رب  تـفگ : درک و  یفرعم  تنواـعم  یدــعب  هماـنرب  ار  یــشزرو  یکــشزپ 

تفایرد یـشزرو  راتـسرپ  همانیهاوگ  اه  هرود نیا  رد  تکرـش  اـب  ناراتـسرپ  هنومن  ناونع  هب  دوش ، یم هداد  یـشزرو  ربتعم 
.دننک یراکمه  یشزرو  فلتخم  یاه  میت اب  نویساردف  یمسر  کردم  اب  دنناوت  یم هدرک و 

یتشهب " ییوجشناد  یرورپ  یگتسیاش  هدکشیدنا   " یزادنا هار
هدکــشیدنا  " یزادــنا هار حرط  هــب  نــینچمه  همتاــخ  رد  یتــشهب  دیهــش  یکـــشزپ  موــلع  هاگـــشناد  ییوجـــشناد  نواــعم 

دـیاقع و ندـناسر  روهظ  هب  تیاـهن  رد  قـالخ و  رکفت  داـجیا  تفگ : درک و  هراـشا  یتـشهب " ییوجـشناد  یرورپ  یگتـسیاش 
ادـیپ شرورپ  هدکـشیدنا  نیا  رد  ییوجـشناد  یاـه  هدـیا  رگید  تراـبع  هب  تسا ، هدکـشیدنا  نیا  یلـصا  فدـه  اـه  هـیرظن

.دسر یم روهظ  هصنم  هب  هدرک و 
مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوین راهب  انورک -  ییوجشناد  هتیمک  یلاخ  یاج   

ون هار  دوش -  یم یزادنا  هار ییوجشناد  یاه  تراهم یاقترا  یروآون و  زکرم   

انریا دوش -  یم یزادنا  هار ییوجشناد  یاه  تراهم یاقترا  یروآون و  زکرم   

راک رازاب  دوش -  یم یزادنا  هار ییوجشناد  یاه  تراهم یاقترا  یروآون و  زکرم   

۱۶۱۶
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۴۶

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / اراش   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

..و اه  هناسر رد  انورک  رامآ  باتزاب  انورک ، اب  اه  هناسر هیلوا  دروخرب  هوحن  نوچ  یدراوم  هب  نینچمه   

.دوش یم هتخادرپ   

رد  IGTV تروـص هـب  نآ  لــماک  یویدــیو  سپــس  دــش و  دــهاوخ  شخپ  مارگاتــسنیا  رد  ویــال  تروــص  هـب  تســشن  نـیا   
.تفرگ دهاوخ  رارق  نادنم  هقالع نایوجشناد و  سرتسد 

یشخب یشخب یهاگآ یهاگآ هناسر  وو   هناسر سوریوانورک ؛ ؛ سوریوانورک نیالنآ   نیالنآ تسشن   تسشن

همالع هاگـشناد  یطابترا  تاعلاطم  ییوجـشناد  یملع  نمجنا  هدننکرازگربیـشخب : یهاگآ هناسر و  سوریوانورک ؛ نیـالنآ  تسـشن 
تعاـس ناـبآ ۱۳۹۹ -  هعمج ۱۶  یرازگرب : نامز  یطاـبترا  تاـعلاطم  یملع  نمجنا  یمـسر  مارگاتـسنیا  یرازگرب : ناـکم  ییاـبطابط 

رد نآ  ریثاــت  اـــه و  هناـــسر طـــسوت   ١٩ دیووــک یربــخ  شــشوپ  هوــحن  هماــنرب  نــیا  ردرخف  یلــالج  یفطــصم  رتــکد  نارنخـــس :  ۲۱
، اـنورک اـب  اـه  هناـسر هـیلوا  دروـخرب  هوـحن  نوـچ  یدراوـم  هـب  نـینچمه  .تـفرگ  دـهاوخ  رارق  یـسررب  دروـم  یموـمع  یـشخب  یهاـگآ

مارگاتسنیا رد  ویال  تروص  هب  تسشن  نیا  .دوش  یم هتخادرپ  ..و  اه  هناسر رد  انورک  رامآ  باتزاب 

http://www.shara.ir/view/45255/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%9B-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C
http://www.shara.ir/view/45255/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%9B-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C


یشخب یهاگآ هناسر و  سوریوانورک ؛ نیالنآ  تسشن 

ییابطابط همالع  هاگشناد  یطابترا  تاعلاطم  ییوجشناد  یملع  نمجنا  هدننکرازگرب :
 

یطابترا تاعلاطم  یملع  نمجنا  یمسر  مارگاتسنیا  یرازگرب : ناکم 
 

تعاس ۲۱ نابآ ۱۳۹۹ -  هعمج ۱۶  یرازگرب : نامز 
 

رخف یلالج  یفطصم  رتکد  نارنخس :

رارق یـسررب  دروم  یمومع  یـشخب  یهاگآ رد  نآ  ریثات  اـه و  هناـسر طـسوت   ١٩ دیووک یربخ  شـشوپ  هوحن  هماـنرب  نیا  رد 
.تفرگ دهاوخ 

.دوش یم هتخادرپ  ..و  اه  هناسر رد  انورک  رامآ  باتزاب  انورک ، اب  اه  هناسر هیلوا  دروخرب  هوحن  نوچ  یدراوم  هب  نینچمه 
رد  IGTV تروـص هـب  نآ  لــماک  یویدــیو  سپــس  دــش و  دــهاوخ  شخپ  مارگاتــسنیا  رد  ویــال  تروــص  هـب  تســشن  نـیا 

.تفرگ دهاوخ  رارق  نادنم  هقالع نایوجشناد و  سرتسد 

۱۶۱۶
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۲۳



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انلیا   

رتـشیب تـفگ : نیـالنآ  شزوـمآ  رتـسب  رد  نایوجـشناد  طیارـش  صوـصخ  رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یـشزومآ  نواعم 
تلاح رد  اما  دنهد ، ناشن  ار  ناشریوصت  ای  دننک  تبحص  دنهاوخ  یم نایوجـشناد  هک  تسا  ینامز  رد  اه   یلصو عطق و 

.تسا هدشن  شرازگ  ام  هب  یداح  لکشم  دنونش ، یم مه  اهنآ  دهد و  یم سرد  داتسا  هک  یرادینش 
یرازگرب ینامز  هزاب  هرابرد  انلیا ، راـگنربخ  اـب  وگو  تفگ رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یشزومآ  نواعم  دنودمحا " عاجـش  "

رازگرب اقباس  هک  تسا  یروضح  یاه  سالک دننام  ام  نیالنآ  یاه  سالک نامز  داد : حیـضوت  هاگـشناد  نیالنآ  یاه  سالک
.دش یم 

.تسا یروضح  یاه  مرت زا  رتشیب  یلیخ  تاسلج  دادعت  اقافتا  مین و  تعاس و  کی  یزاجم  هسلج  ره 
یزاجم متـسیس  رد  یلو  دیـسر  یمن  هسلج  هب ۱۲  هاگ  چـیه  اه  سالک دادـعت  هتـشذگ  یاه  لاس مود  لاس  مین  رد  ـالثم 

.دشاب رتمک  هسلج  کی  یتح  هک  میدماین  هاتوک  دش و  رازگرب  هسلج  اب ۱۶  ام  یاه  سالک زا ۹۰ % شیب 
رد دراذـگب ، سـالک  دـیاب   هـک  درک  زاـین  ساـسحا  یداتــسا  رگا  یزاـجم  شزوـمآ  دوـجو  اـب  هتــشذگ  مرت  رد  داد : هـمادا  یو 

دشدش مکمک   یلیخ   یلیخ لاسما   لاسما مرت " " مرت فذح   فذح  " " یارب یارب نایوجشناد   نایوجشناد تساوخرد   تساوخرد

عـطق و رتـشیب  تـفگ : نیـالنآ  شزوـمآ  رتـسب  رد  نایوجـشناد  طیارـش  صوـصخ  رد  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  یــشزومآ  نواـعم 
هک یرادینـش  تلاح  رد  اما  دـنهد ، ناشن  ار  ناشریوصت  ای  دـننک  تبحـص  دـنهاوخ  یم نایوجـشناد  هک  تسا  یناـمز  رد  اـه   یلصو

.تسا هدشن  شرازگ  ام  هب  یداح  لکشم  دنونش ، یم مه  اهنآ  دهد و  یم سرد  داتسا 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/982235-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/982235-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D8%AF


.میدرک لاعف  شیارب  ار  هناماس  مه  زورون  تالیطعت 
هسلج  ۱۴ یط ۱۳ ، اه   سـالک دـش و ۱۰ % رازگرب  هسلج  طسوتم ۱۶  اب  هتـشذگ  مرت  یزاجم  یاه  سـالک تاـشرازگ  قبط 

.دندش رازگرب 
نیا میدرک  یم دـیکات  نآ  یور  هشیمه  هک  یتوق  طاقن  زا  یکی  داد : حیـضوت  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یشزومآ  نواعم 

.تسا نیمه  مه  مرت  نیا  دشاب و  رتشیب  یروضح  تاسلج  زا  یزاجم  تاسلج  دادعت  هک  دوب 
.دوش یم رازگرب  لکشم  نودب  مظنم و  یلیخ  اه  سالک مه  رضاح  لاح  رد  تفگ : دنودمحا    

ام رایتخا  هطیح  رد  تنرتنیا  ندش  لصو  عطق و  لکـشم  هتبلا  هدـش  فرطرب  مرت  نیا  رد  زین  هاگـشناد  هناماس  تالکـشم 
.درادن یلکشم  چیه  ام  هیحان  زا  تسام  هب  قلعتم  هک  یا  هناماس یلو  تسین ،

نایوجـشناد زا  یخرب  یـسرتسد  تفگ : یزاـجم  یاـه  سـالک رد  نایوجـشناد  زا  یخرب  تنرتـنیا  لـالتخا  صوـصخ  رد  یو 
.دنوش یم لصو  عطق و  و  دننک   یم هدافتسا  تیفیک  مک  یاه  تنرتنیا زا  یهاگ  هک  دراد  لکشم  هتشذگ  لثم  نانچمه 

.دنهد ناشن  ار  ناشریوصت  ای  دننک  تبحص  دنهاوخ  یم نایوجشناد  هک  تسا  ینامز  رد  اه   یلصو عطق و  نیا  رتشیب 
.تسا هدشن  شرازگ  ام  هب  یداح  لکشم  دنونش  یم مه  اهنآ  دهد و  یم سرد  داتسا  هک  یرادینش  تلاح  رد  اما 

هب لـبق  مرت  هک  ینایوجـشناد  زا  دـصرد  دـنچ  هک  لاوـس  نـیا  هـب  خـساپ  رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یـشزومآ  نواعم    
؟ دنوش لصتم  یزاجم  شزومآ  هب  هک  دـیدرک  کمک  اهنآ  هب  ییاسانـش و  ار  دنتـشادن  یـسرتسد  یزاجم  یاضف  تنرتنیا و 

.دندوب لصو  هناماس  هب  نایوجشناد  % ۹۸ هک ۹۷ ،  داد  یم ناشن  ام  هب  اهرامآ  تفگ :
نایوجـشناد ماـمت  اـب  هاگـشناد  ییوجـشناد  تنواـعم  مـیداد ، ماـجنا  مـه  یجنـسرظن  هـنیمز  نـیا  رد  اـم  تـفگ : دـنودمحا 

.دوب روشک  رد  یریظن  یب  راک  نیا  تسا و  هدرک  تبحص  ینفلت 
رارقرب یتنرتنیا  تاناکما  اهنآ  هقطنم  رد  ای  دـندوب  یرامیب  هب  التبم  دـنوش  لـصو  دـندوب  هتـسناوتن  هک  یناـسک  زا  یدادـعت 

.دوبن
.دندوبن دصرد  راهچ  هس  زا  شیب  هتبلا  هک  دننک  فذح  باستحا  نودب  ار  ناشمرت  میدرک  تقفاوم  نانآ  اب  ام   ور  نیا  زا 

رب ام  دـهد و  یم شرازگ  ام  هب  وجـشناد  هشیمه  اریز  تسا ، هدـشن  شرازگ  ام  هب  یزیچ  تباب  نیا  زا  لاسما  دوزفا : یو 
.مینک یم یریگیپ  ار  عوضوم  وجشناد  رظن  ساسا 

دحاو نیا ۱۰  یارب  هـک  دراد  سرد  دـحاو  لاـثم ۱۰  ناونع  هب  دـنک و  یم یگدـنز  اتـسور  رد  ییوجـشناد  هک  میراد  یدراوم    
تاـناکما سرادـم  زا  یخرب  رد  نوـچ  دـیایب  سرادـم  یتـح  اـی  اـه  هاگــشناد هـب  کـیدزن  رهــش  اـت  زور  هـس  ود  تـسا  روـبجم 

دوـخ یگدـنز  لـحم  هـب  دـش  رازگرب  ناشــسالک  یتـقو  دــننک و  هدافتــسا  دــنناوت  یم اـجنآ  یاـفیاو  زا  دراد و  دوـجو  تنرتـنیا 
.دندرگرب

.دنک تکرش  اه   سالک رد  دناوت  یمن تنرتنیا  هب  یسرتسد  مدع  رطاخ  هب  هتفگن  یسک  لاح  هب  ات  دراوم  نیا  زا  ریغ 
فذـح یارب  تساوخرد  دادـعت  هتـشذگ  مرت  تفگ : میتشاد ، یدایز  مرت  فذـح  هتـشذگ  مرت  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  دـنودمحا 

.تسا هدش  مک  رایسب  تساوخرد  نیا  نونکا  اما  دوب  دایز  یلیخ  مرت 
ای یرادنامرف و  اتـسور ، یاروش  الثم  هک  دنهد  هئارا  دنـس  کی  میتفگ  دـنرادن  یـسرتسد  تنرتنیا  هب  دـنتفگ  هک  یناسک  هب 
ار وجـشناد  مرت  ام  تروص  نیا  هب  درادن و  یـسرتسد  تنرتنیا  هب  اتـسور  نآ  هک  دهدب  یهاوگ  دنک و  دـییات  اجنآ  تارباخم 

تنرتنیا هب  یعون  هب  نایوجـشناد  همه  اـبیرقت  نوچ  مینک  یم  فذـح  ار  زاـیتما  نیا  دـیدج  مرت  رد  یلو  میدرک  یم فذـح 
.دنراد یسرتسد 

توف ای  التبم و  دیتاسا  ای  نایوجـشناد و  دادـعت  زا  یرامآ  هک  لاوس  نیا  هب  خـساپ  رد  همالع  هاگشناد  یشزومآ  نواعم    
هچ مه  دروـم  کـی  یتـح  هاگـشناد  طـیحم  رد  مـیناد  یم اـما  مرادـن  قـیقد  راـمآ  تـفگ : ریخ ؟ اـی  دـیراد  اـنورک  رثا  رب  هدـش 

.میتشادن انورک  هب  التبم  وجشناد  داتسا و 
عقوم نامه  دنتفر و  ادخ  تمحر  هب  دندش و  التبم  هاگـشناد  دـیتاسا  زا  یدـمحمریم  رتکد  یاقآ  انورک  عورـش  نامز  هتبلا 

.دش سکعنم  ام  هب  نایوجشناد  زا  رفن  دنچ  رامآ 
.دوب هدش  لیطعت  هاگشناد  هک  دوب  یا  هرود دندوب و  هاگشناد  زا  نوریب  اهنیا 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

رترب یاـه  هماـن  ناـیاپ  یلم  هراونـشج  نیمهدزوـن  موـلع ، ترازو  یگنهرف  تنواـعم  زا  لـقن  هب  رهم  یرازگربـخ  شرازگ  هب 
.داد نایاپ  دوخ  راک  هب  فلتخم  یاه  شخب  ناگدیزگرب  یفرعم  اب  روشک  نایوجشناد  ینآرق  ینید و 

شناد اــینربکا ، ناــیئالج  یلع  رتــکد  لوا  : هـبتر  یرتــکد : عـطقم  دــندش :  یفرعم  ریز  حرــش  هـب  هرود  نـیا  ناگدــیزگرب   
یگدـنز کبـس  یناـبم  لوـصا و  یـسررب   » ناوـنع اـب  یرتـکد  هلاـسر  هـئارا  یارب  یوـضر ، یمالــسا  موـلع  هاگــشناد  هتخوـمآ 
هلاـسر هـئارا  یارب  (ع ) قداـص ماـما  هاگــشناد  هتخوـمآ  شناد  هیدــنز ، نیدــلارون  رتـکد  کرتـشم  : )  ) مود هـبتر  یمالسا »
ساـسا رب  مـیرک  نآرق  زا  یناـسنا  موـلع  جارختـسا  یاـهراکهار  یریــسفت و  یتخانــش -  نآرق  یناـبم   » ناوـنع اـب  یرتـکد 

، مق هاگـشناد  هتخومآ  شناد  یئودرف ، یتزع  اـضر  دـمحم  رتکد  کرتـشم  : )  ) مود هبتر  یلمآ » یداوج  ...ا  تیآ  هاگدـید 
رتکد موس : هبتر  دوهی » اب  ص )  ) ربماـیپ یاـه  گـنج  ینآرق  تاهبـش  یـسررب  دـقن و   » ناونع اـب  یرتکد  هلاـسر  هئارا  یارب 

هژاورامـش ییانعم  طباور   » ناونع اـب  یرتکد  هلاـسر  هئارا  یارب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  هتخومآ  شناد  یتراـشب ، ارهز 
، رون مایپ  هاگشناد  هتخومآ  شناد  یدابآ ، شون  یهب  بنیز  لوا  : هبتر  دشرا : یسانشراک  عطقم  شنیرفآ »  تایآ  رد  اه 

یلع مود  : هـبتر  هغالبلا » جـهن  رب  دـیکات  اـب  یگدـنز  یراداـنعم  رد  تنحم  جـنر و  شقن   » ناونع اـب  هماـن  ناـیاپ  هئارا  یارب 
تیقفوم هقباـس  یحارط   » ناونع اـب  هماـن  ناـیاپ  هئارا  یارب  ع )  ) قداـص ماـما  هاگـشناد  هتخوـمآ  شناد  نیتـم ، یناـحبس 
هاگـشناد هتخوـمآ  شناد  لدـشوخ ، ارهز  موـس  : هـبتر  دجـسم ») تعاـمج  ماـما  هعلاـطم : دروم   ) یداـهن شخب  ناریدـم 
نیداـینب میکحت  رد  یبرغ  ندـمت  یمالـسا و  تموـکح  فیاـظو  هسیاـقم   » ناوـنع اـب  هماـن  ناـیاپ  هـئارا  یارب  نـید ، لوـصا 
هتخومآ شناد  یرداق ، دیمح  دندش :  یفرعم  لیذ  حرش  هب  ریدقت  هتسیاش  رفن  هس  شخب  نیا  رد  نینچمه  هداوناخ »

رظنم زا  تاـنایرج  دارفا و  یداـقتعا  یاهـشیور  اهـشزیر و   » ناوـنع اـب  هماـن  ناـیاپ  هـئارا  یارب  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد 
یارب امیس ، ادص و  هاگشناد  هتخومآ  شناد  ینامب ، ربکا  یلع  یربهر »  مظعم  ماقم  تانایب  رد  نآ  یلجت  میرک و  نآرق 

ترـضح هصق  یدروم  هعلاطم  اب  التبا  تنـس  ساسا  رب  مارد  رد  شیاـمزآ  گـنریپ  یریگ  لکـش   » ناونع اـب  هماـن  اـیاپ  هئارا 
اب هماـن  ناـیاپ  هئارا  یارب  مـیرک ، نآرق  فراـعم  موـلع و  هاگـشناد  هتخوـمآ  شناد  اـین ، لاـبقا  دـماح  نآرق »  رد  (ع ) بوـیا

هژیو شخب  رد  تاـــیاور » مــیرک و  نآرق  رظنم  زا  مــلع  تفرـــشیپ  دـــیلوت و  رد  ینید  یاـــهرواب  شقن  یواـــکاو   » ناوــنع
یمالـسادازآ هاگـشناد  هتخومآ  شناد  یدـمحمریما ، هحیلم  رتکد  رکنم ) زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عوضوم  اـب   ) هراونـشج

هبتر زئاح  هعماج » داصتقا  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داعبا  رب  یلیلحت   » ناونع اب  یرتکد  هلاـسر  هئارا  یارب  دزی ،
.دش رترب 

دواد رتــکد  ییاــبطابط ، همالع  هاگـشناد  رایـشناد  یفرــشا ، ساـبع  رتـکد  مـق ، هاگــشناد  داتــسا  بدوـم ، اضردیــس  رتـکد 
نآرق فراـعم  مولع و  هاگـشناد  رایداتـسا  ناوخا ، هرهز  رتکد  میرک و  نآرق  فراـعم  مولع و  هاگـشناد  رایداتـسا  یمئاـص ،

.دنا هداد  لیکشت  ار  هراونشج  زا  هرود  نیا  نارواد  تئیه  میرک ،

دندش دندش یفرعم   یفرعم روشک   روشک نایوجشناد   نایوجشناد ینآرق   ینآرق ینید  وو   ینید رترب   رترب یاه   یاه همان   همان نایاپ   نایاپ

یفرعم ینآرق  ینید و  رترب  یاه  همان  نایاپ  یلم  هراونشج  نیمهدزون  رد  روشک  نایوجشناد  ینآرق  ینید و  رترب  یاه  همان  نایاپ 
.دندش

 

https://www.mehrnews.com/news/5064665/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

هلاـسم زا  یرتـهب  فیـصوت  ناوـت  یم هنوـگچ  دـنا و  هدروـخ دـنویپ  یهاگــشناد  یاـضف  رد  اـه  هـصرع مادـک  اـب  نایوجــشناد 
.تشاد ییوجشناد  تسیز 

.درک میسرت  یرتهب  هشقن  ناوت  یم یشک  طخ  هچ  اب 
تـسیز  » باتک یـسررب  دـقن و  اب  هعماـج  ملع و  هسلج  نیمتـشه  تسیب و  اـنطع ،»  » یلیلحت یربخ  تیاـس  شرازگ  هب 

.دش رازگرب  نابآ  هبنشود ۱۲  تیوه » تسایس و  ییوجشناد ؛
.دش اپرب  دقتنم  ناونع  هب  داز  یدشرم یلع  یدبع و  سابع  باتک ، هدننک  نیودت یوبن ، ریمالادبع  روضح  اب  تسشن  نیا 
رارق هجوـت  دروـم  ییوجــشناد  تـسیز  لوـفغم  یاــهروحم  : میناوــخب مـه  اــب  ار  یمارگاتــسنیا  یوــگو  تـفگ نـیا  حورــشم 

.درک یسررب  ناوت  یم هیواز  دنچ  زا  ار  باتک  نیا  باتک :) دقتنم   ) یدبع سابعدریگ 
.تسا باتک  عون  نآ ، شخب  نیتسخن 

.دنک یم نتشون  هب  عورش  شدوخ  هدنسیون  هک  دنتسه  اه  باتک یرسکی 
.دنتسه رب  نامز دنراد و  تمحز  رایسب  اه  باتک نیا 

.دنتسه تالاقم  هعومجم  زا  یفیلات  هک  دنتسه  اه  باتک زا  رگید  یرس  کی 
.دنراد مهم  یگژیو  دنچ  اه  باتک نیا 

زا دسیونب و  هحفص  هس  ود  تسا  نکمم  دهدب و  ربتعم  دارفا  هب  ار  شا  هدیا دنک  یم شالت  باتک  یلـصا  فلوم  هک  نیا 
.دنک یسررب  ار  نآ  دهاوخب  تالاقم  هدنسیون 

.دنتسه رت  باذج رایسب  اه  باتک عون  نیا 
.تسا هجوت  لباق   یاه  باتک وزج  ثیح ، نیا  زا 

.یلیالد هب  مه  نآ  میتشادن ، اه  باتک لیبق  نیا  زا  ام  ناریا  رد 
.دنک بلج  ار  مهم  یاه  هدنسیون دامتعا  دناوتب  دیاب  یلصا  هدنسیون  ای  راتساریورس  هک  نیا  تسخن 

.تسا هدوبن  وگخساپ  شور  نیا  یگنهرف ، یملع و  تکراشم  ندوب  مک  لیلد  هب  ناریا  رد 
.تسا ناش  بطاخم رد  اه  باتک عون  نیا  تیمها  هک  نیا  رگید  هتکن 

.دنتسه ماع  یهاگ  دنتسه و  فرص  یهاگشناد  دارفا  باتک ، بطاخم  یهاگ 
.دنشاب نیبانیب  دیاب  اه  باتک عون  نیا 

.دخرچب تسد  هب  تسد  هک  نیا  هن  دنوش و  سیردت  سالک  رد  هک  نیا  هن 
.دنک هارمه  ار  بطاخم  مه  دشاب و  یملع  دیاب  مه  شیاوتحم 

.تسا عافد  لباق  یمرف  یلکش و  یعوضوم ، ظاحل  هب  مه  باتک  نیا 
.دنوش فیلات  رتشیب  اه  باتک لیبق  نیا  هک  تسا  دیما 

اه هاگـشناد ینونک  تیعـضو  زا  رتـهب  ییوجـشناد  شبنج  تیعـضو  زا  ناـم  کرد رد  اـم  هک  تفگ  دـیاب  زین  اوتحم  دروم  رد 
.تسا

دوـجو ییاـه  فعـض صخـشم ، روـط  هب  باـتک  نیا  دروـم  رد  اـما  دراد  تیمها  یفاـک  دـح  هب  ییوجـشناد  هدـیدپ  تخاـنش 
.دراد

تسایــس و اـب  هارمه  ار  ییوجــشناد  تـسیز  باـتک  نـیا  رد  هـک   ) مـینک یم تبحــص  ییوجــشناد  تـسیز  زا  هـک  یماـگنه 
.میزادرپب زین  نایوجشناد  یصخش  لئاسم  هب  دیاب  دنک ،) یم فیرعت  تیوه 

هک تـشاد  دوـجو  مـه  یقـالخا  عوـن  کـی  اـما  دـندرک  یم هاـگن  تسایــس  هـب  هـمه  نـم ، ییوجــشناد  هرود  رد  لاـثم ، یارب 

دنروخ دنروخ یمیم دنویپ   دنویپ تسایس   تسایس تیوه  وو   تیوه اباب   هنوگچ   هنوگچ نایوجشناد   نایوجشناد ییوجشناد |  |  ییوجشناد تسیز   تسیز باب   باب ردرد  
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.دوب تسایس  لمکم 
.دوب یسایس  عضو  لمکم  یسنج  قالخا  هرود ، نآ  رد  الثم 

لرتـنک لـباق  نآ  نودـب  تسا و  مکاـح  یـسنج  قـالخا  عون  نآ  لـیلد  هب  دراد ، دوجو  یـسایس  تیعـضو  یعوـن  زورما  رگا 
.تسین

تیعـضو هدـننک  باـتزاب دوـجوم  هناـیارگدرف  قـالخا  اـی  تسا  زین  یـسایس  تیعـضو  لـمکم  یعوـن  هب  یـسنج  قـالخا  نیا 
.تسا یسایس 

، دــندمآ یم رید  هـک  یماــگنه  دــنتفر و  یم یــسایس  تاــسلج [  [ یارب اــم  ناتــسود  هــک  لاــس ۸۸  رد  هنوــمن ، ناوــنع  هـب 
.میشونب هوهق  کی  میتفر  دنتفگ  یم

، ندروخ کتک  تارهاـظت و  زا  سپ  تسا ، تسایـس  هصرع  رد  هک  یدرف  هک  دـجنگ  یمن ناـسنا  نهذ  رد  ناونع ، چـیه  هب 
.دشونب هوهق  ماش و  دورب 

اه هاـگیاپ اـه ، هیمهــس لاغتــشا ، ترجاـهم ، یبهذـم ، تاـقلعت   ) تیوـه مـه  ییوجــشناد ، تـسیز  زا  شخب  نـیا  نودــب 
.دوش یم تیمها  یب یسایس ، تسیز  مه  و  یداصتقا و )…  یعامتجا و 

.تسا یگنهرف  فرصم  تیوه ، زا  یمهم  شخب 
.تسا دراو  باتک  بلاطم  هک  تسا  یدقن  درک ، هراشا  نآ  هب  دیاب  هک  یا  هتکن نیرت  هزات

روتیدا و دیـسیون ، یم هلاقم  کی  هک  یماگنه  اـما  تسین  یـصاخ  هلئـسم  نیا  دراد و  ار  شدوخ  دـید  هیواز  هدنـسیون  ره 
.دراد نآ  لابق  رد  تیلوئسم  یعون  یلصا  ریبدرس 

.درادن یبسانم  یملع  تاعاجرا  بلاطم ، زا  یخرب  هک  دش  هجوتم  ناوت  یم باتک  هب  یهاگن  اب 
تاعاجرا دنتـسین و  دـنم  هرهب مزال  یملع  راب  نآ  زا  اه ، شهوژپ دادـعت  شرتسگ  لـیلد  هب  ریخا  یاـه  لاـس رد  هنافـساتم 

.دراد یبسانمان 
.تسا زکرم  نآ  رابتعا  لیلد  هب  دوش ، یم دانتسا  رامآ  زکرم  رامآ  هب  رگا  اریز 

.درک هدافتسا  عجرم  ناونع  هب  یشهوژپ  ره  زا  هک  تسین  تسرد 
یفاـک یملع  راـبتعا  زا  شهوژپ  نآ  اـیآ  هک  تفرگ  رظن  رد  دـیاب  دوش ، یم هداد  عاـجرا  یهوژپ  کـی  هب  هک  هک  یعقاوـم  رد 
یفاـک راـبتعا  دوـش و  یم ماـجنا  یـشرافس  اـه  شهوژپ تارادا ، اـه و  هماـن ناـیاپ حطـس  رد  ـالا  و  ریخ ؟ اـی  تـسا  رادروـخرب 

.دنرادن
.تسا نییاپ  رایسب  درک ، دامتعا  اه  نآ هب  دوشب  هک  تالاقم  لیبق  نیا  دادعت 

.تسا هدش  هداد  عاجرا  تالاقم  یخرب  هب  یقیقد  حیضوت  چیه  نودب  هک   تسا  هدش  هدید  هلاقم  ود  یکی  رد  الثم 
دنک هیهت  یبلطم  ییوجـشناد ، تسیز  لـیلحت  هراـبرد  باـتک  هدنـسیون  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم نم  نهذ  هب  هک  یعوضوم 

.دهد خساپ  اه  شسرپ یخرب  هب  نآ  رد  هک 
دروم یوبن  یاقآ  هلاقم  رد  یعامتجا  هاگیاپ  نید و  هلئـسم  ای  یلـضاف  یاقآ  هلاقم  رد  یـسنج  طباور  هلاـسم  لاـثم ، یارب 

.دریگ رارق  یسررب  لمات و 
.دنک دودحم  تیوه  تسایس و  اب  وجشناد  دنویپ  هب  ار  رثا  تسا ، هدرک  یعس  باتک  هتبلا 

شبنج باـتک ، نیا  رد  باـتک :) دـقتنم   ) داز یدـشرم یلعمیزادرپب  نایوجـشناد  هلاـسم  هب  صخـشم  یرظن  بوچراـچ  رد 
.هتفرگ رارق  یسررب  دروم  یرگید  زا  دوب ،) هدش  هتشون  نآ  دروم  رد  ییاه  باتک نیا  زا  شیپ  هک   ) ییوجشناد

.درک حرطم  دیاب  ار  یتاکن  راک ، نیا  اب  طابترا  رد 
.تفرگ یم رظن  رد  ثحب  یارب  یصخشم  یرظن  بوچراچ  باتک ، راتساریو  رگا  دش  یم رت  بوخ هک  نیا  تسخن 

.دوش یم فیرعت  دیاب  اضعا  یارب  یرظن  قطنم  کی  دوش ، یم فیلات  تروص  نیا  هب  هک  ییاهراک  رد 
.میزادرپب هلاسم  هب  یصخشم  یرظن  بوچراچ  رد  میهاوخ  یم مییوگ  یم لاثم  یارب 

.دنورب شیپ  بوچراچ  رد  روطچ  هک  دنناد  یم ناگدنسیون  تروص ، نیا  رد 
.دنسر یم رظن  هب  گنگ  یهاگ  باتک  لخاد  میهافم  کرتشم ، فیرعت  بوچراچ و  نیا  نتشادن  دوجو  لیلد  هب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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ات دورب و  شیپ  اجک  ات  دیاب  وجشناد  مینادب  هک  تسا  هدشن  هیارا  یعماج  فیرعت  ندش » یسایس   » موهفم هرابرد  الثم 
.دهد دنویپ  تسایس  هصرع  اب  ار  دوخ  دناوت  یم هزادنا  هچ 

.دورب قیمع  تاحالصا  تمس  هب  دیابن  وجشناد  هک  هدش  هراشا  باتک  یاوتحم  زا  ییاج  رد 
.تسیچ قیمع  تاحالصا  زا  موهفم  مینادب  دیاب  اجنیا  رد 

هک هدـش  ناونع  رگید  یاج  رد  اما  دـنا  هتفرگ رظن  رد  یرگ  یطارفا ندـش و  لاکیدار  اب  فدارتم  ار  شبنج  نوتم ، یخرب  رد 
.دنورن یرگ  یبالقنا تمس  هب  دنتفیب و  قافتا  بوچراچ  رد  دنناوت  یم اه  شبنج

.دش یم حرطم  نایوجشناد  تیلاعف  تابلاطم و  عون  نآ  رد  هک  درک  یم هئارا  یثحبم  هدنسیون  هک  دوب  رتهب  رظن  هب 
دناوـت یم مـسینیمف  هـک  یتروـص  رد  تـسا ، هدــش  یقلت  یطارفا  تـکرح  کـی  ناوـنع  هـب  مـسینیمف  هلاـقم ، کـی  رد  ًــالثم 

.دشاب هنابلط  حالصا لداعتم و  دناوت  یم رگید  فرط  زا  دشاب و  یطارفا  لاکیدار و 
.تسین یطارفا  دوخ  تاذ  رد  ینعی 

.تسا هناراک  هظفاحم حور  ی  هرطیس نتشاد  باتک ، تالاقم  رگید  یگژیو 
هب تـسا ؛ هدـمآرد  ریرحت  هتـشر  هـب  نایوجـشناد  ندرک  یـسایسریغ  درکیور  دوـجوم و  عـضو  ظـفح  هـب  هاـگن  اـب  هدنــسیون 

هلاقم زا  ییاج  چیه  رد  دنک و  یم یـسررب  نایوجـشناد  هاگن  زا  ار  نایوجـشناد  یلیم  یب ای  ندش  یطارفا  تلع  لاثمروط ،
.دنک یمن تیمکاح  ماقم  رد  تلود  هب  یا  هراشا

.یبالقنا یاه  شبنج یحالصا و  یاه  شبنج دنک ؛ یم کیکفت  رگیدمه  زا  ار  شبنج  عون  ود  باتک ،
، دوش هتفرگ  نآ  یولج  ای  دودسم و  شبنج  نیا  رگا  هک  دوش  یم نایب  روط  نیا  یحالصا ، شبنج  یریگ  لکش شخب  رد 

.دوش یم رجنم  یبالقنا  شبنج  هب 
.تفرگ رظن  رد  ناوت  یم زین  رظنم  نیا  زا  ار  نایوجشناد  ندش  لاکیدار  نیاربانب ،

رــضاح ناگدنــسیون  ناــیم  رد  زین  ییوجـــشناد  یاــه  شبنج یاــضعا  هــک  دوــب  رتــهب  رثا ، نــیا  اــب  طاــبترا  رد  رگید  هــتکن 
.دندوب یم  

نارودرد نوــچ  ینموــم و …  هللادــبع  ینمهب ، ییوــمع  دــمحا  یدابآدـــیز ، دـــمحا  یدـــبع ، ساــبع  نوــچمه  یـــصاخشا 
.دنشاب هتشاد  یا  هتسجرب شقن  باتک  نیا  رد  دنتسناوت  یم دندوب ، لاعف  ییوجشناد 

.دهدب باتک  هب  یرتهب  ههجو  تسناوت  یم باتکرد  دوجوم  نوتم  رگید  رانک  رد  نالاعف  نیا  تیاور 
.دنتسه رثا  هب  طوبرم  یاه  یتساک اه  نیا دسر  یم رظن  هب 

.درک هدهاشم  ناوت  یم راک  رد  ار  ییاهداریا  یرهاظ ، یروص و  هبنج  زا  نینچمه 
.تسا هدش  یفرعم  ربو  سکرام  زا  مسینومک  تسفینام  تسا و  هدش  هتشون  واو  اب  تساخنرب »  » الثم

رد هک  دوب  ییابطابط ) همالع  هاگشناد  تاطابترا  هدکـشناد  یملع  تایه   ) اهیدرم یـضترم  هلاقم  باتک ، تالاقم  زا  یکی 
.دوب یم یرظن  لئاسم  هب  هتخیمآ  لئاسم  دوب  رتهب  دیاش  هتبلا  هدش و  هتفگ  یبوخ  رایسب  بلاطم  نآ 

دوـش یم ثعاـب  هلاـسم  نـیا  هدـش  هـتفگ  حرطم و  نایوجـشناد  ناـیم  رد  تیلوئـسم  دوـبن  هلئــسم  هلاـقم ، زا  یــشخب  رد 
دازآ یلغـش  هدـنیآ  رد  دـنهد  یم لاـمتحا  هک  ینایوجـشناد  دـنوش و  یـسایس  ثحاـبم  دراو  دـنناوتب  رت  تـحار نایوجـشناد 

.تسا رتشیب  ناش  ییوجشناد تیلاعف  لامتحا  دنشاب ، هتشاد 
تبـسن زا  یناـسنا  موـلع  یاـه  هدکـشناد هـب  ینف  یاـه  هدکـشناد رد  یــسایس  لاـعف  درکیور  اـب  نایوجــشناد  دادـعت  ًـالثم 

.تسا رادروخرب  یرتشیب 
حرط اـب  هدـمآ و  ناـیم  هـب  تبحــص  هاگــشناد  ندــش  یــسایس  ندوبریذــپانزیرگ  صوـصخ  رد  باـتک ، تـالاقم  زا  یکی  رد 

قفومان ای  قفوم  دروم  رد  اما  هدش  هراشا  هاگشناد  ندش  هزیمالسا هلاسم  هب  قداص  ماما  هاگشناد  نوچمه  ییاه  هنومن
.تسا هدماین  نایم  هب  یتبحص  یدمآراک )  ) نآ ندوب 

نومـضم یعون  هب  ار  اه  هاگـشناد ندـش  یـسایس  هلاسم  هک  تسا  یریازج  هداز  یوسوم یاقآ  هلاقم  رگید ، بوخ  هلاـقم 
.تسا هتفرگ  رظن  رد 

هلاقم نیا  رد  هتبلا  دراد ؛ ییوجـشناد  شبنج  اب  یرتمک  دـنویپ  طابترا و  یلـسن ، رییغت  اب  طابترا  رد  اما  یوبن  یاقآ  هلاقم 

 



.تسا تیمها  زئاح  اجنیا  رد  هک  تسا  حرطم  هلاقم  نیا  رد  هتکن  دنچ  اما  تسا  هتفرگن  تروص  یتواضق 
.دوب دنک  مارآ و  رایسب  تالوحت  تعرس  هک  تنس  رصع  قامعا  هب  طوبرم  هرازگ  نیا  هکنیا  تسخن 

.تسا نامدوخ  هعماج  صاخ  یاه  یگژیو هب  طوبرم  زین  مود  هتکن   
.تسا هناگیب  شا  هتشذگ لسن  اب  دنویپ  رد  هدنیآ  لسن  هدش و  یلسن  رییغت  راچد  عماوج  یرایسب  دننام  هعماج 

پچ و  ) ورـشیپ مینک ، میـسقت  هتـسد  ود  هب  ار  اـه  بـالقنا رگا  تسا ، نـیا  نآ  دراد و  یرگید  هـتکن  اـم ، هعماـج  تیعـضو 
.دنتسه یکیناکم  هعماج  هب  تشگزاب  ناهاوخ  هک  تسار  جیاتن  یاراد   ) هنایارگ هداعا و  لاربیل )

.تشاد یا  هنایارگ هداعا هجیتن  تفرگ ، لکش  لاس ۱۳۵۷  رد  ناریا  رد  هک  یبالقنا  ( 
.دراد یرتشیب  یلسن  فاکش  تیصاخ ، نیمه  لیلد  هب  ام  هعماج  نیاربانب ،

.تسا هدش  هدیشک  بقع  هب  رنف  لاس  اریز ۴۰ 
دروـم رد  هدراو : تاداـقتنا  هـب  خـساپ  رد  باـتک ) هدــننک  نیودــت   ) یوـبن ریمالادــبع  هاـتوک  خــساپتاداقتنا  هـب  هاـتوک  خــساپ 

تیمکاح و هناراک  هظفاحم حور  هدشن  یعس  منک  دیکات  دیاب  یلکـش  ییاوتحم و  لئاسم  باب  نم  هدش  حرطم  یاه  هتکن
.دوش هتفرگ  هدیدان  ییوجشناد  تسیز  ثحابم  یدیلک  تاکن  ای 

هـصرع رد  دنـشاب ، ربتعم  شیاـه  هداد دنـشاب و  هدـش  هتـشون  تسرد  هک  یتـالاقم  نتفاـی  یارب  یوجو  تسج تقیقح  رد 
.دوب مک  رایسب  لمع  عقاو و 

https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۷۷۱۰ یراذگ : کارتشا 
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اب یناوخباتک  باتک و  نوناک  دوش  یم  رازگرب  حطـس ۲  ویدار _ تسکداپ و  یارب  یگدنـسیون  یگدنیوگ و  نایب ، نف  هاگراک 
تسکداپ و یارب  یگدنـسیون  یگدـنیوگ و  نایب ، نف  هاـگراک  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  ارجا  یگدـنیوگ و  نوناک  یراـکمه 

.دیامن یم  رازگرب  ار  ویدار 
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يدردمه بتارم  مالعا  نمض  ناريا ، رد  ناتسناغفا  مرتحم  ريفس  لاويل ، روفغلادبع  اب  وگتفگ  راديد و  رد  يچلاش  رتكد   

یمیم رازگرب   رازگرب حطس  ۲۲   حطس ویدار _ _ ویدار تسکداپ  وو   تسکداپ یارب   یارب یگدنسیون   یگدنسیون یگدنیوگ  وو   یگدنیوگ نایب ، ، نایب نفنف   هاگراک   هاگراک
دوش دوش

هاگشناد هاگشناد ديهش   ديهش نايوجشناد   نايوجشناد هبهب   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یگنهرف   یگنهرف نواعم   نواعم مارتحا   مارتحا یادا   یادا
لباك لباك
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ياـه هماـنرب  دومن   داهنـشيپ  ناتـسناغفا ، نايهاگـشناد  اـب  يئاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  نايوجـشناد  ناداتـسا و  تيلـست  و 
شرتـسگ زين  وجـشناد و  يادهــش  هرطاـخ  داـي و  نتــشاد  هـگن  هدـنز  فدـه  اـب  روـشك  ود  ياـه  هاگــشناد  يوـس  زا  يكرتـشم 

.ديآرد ارجا  هب  يتسود  حلص و  گنهرف 

هناـشن ار  يناريا  نايوجـشناد  ناداتـسا و  يوـس  زا  يدردـمه  تيلـست و  ياـه  ماـيپ  زين  ناتــسناغفاريفس  رادـيد ، نـيا  رد   
ود ناوـج  لـسن  شـشوك  اـب  درك  يراودـيما  زاربا  هتــسناد و  هياـسمه  روـشك  ود  ناـيم  قـيمع  يندـم  يگنهرف و  ياهدـنويپ 

.ديآ مهارف  ناتسناغفا  ناريا و  ياه  هاگشناد  نايم  رت  هدرتسگ  يملع  ياه  يراكمه  هنيمز  هدنيآ  رد  روشك ،

.air يپاچ هخسن  ۶۰ دیدزاب :  ١٣٢٥٤ ربخ : هرامش   ٢١:٣١ نابآ ١٣٩٩ -  هبنش ١٥  جنپ   

ريدم یگنهرف و  نواعم  لباك  هاگشناد  ديهـش  نايوجـشناد  هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یگنهرف  نواـعم  مارتحا  یادا 
رد ناتـسناغفا  يمالـسا  یروـهمج  ترافـس  رد  روـضح  اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  يللملا  نـيب  يملع  ياـه  يراــكمه 

.دندومن اضما  ار  لباك  هاگشناد  ديهش  نايوجشناد  دوبداي  رتفد  نارهت 
ريدــم راـي ، هـشيت  انادــنام  رتـكد  هارمه  هـب  يگنهرف  نواـعم  يچلاـش ، دــيحو  رتـكد  اگــشناد ، یموـمع  طــباور  شرازگ  هـب 
ترافـس ردروضح  اب  نابآ ١٣٩٩  هبنـشجنپ ١٥  زور  حبـص  يئابطابط ، همالع  هاگشناد  يللملا  نيب  يملع  ياـه  يراـكمه 

.دندومن اضما  ار  لباك  هاگشناد  ديهش  نايوجشناد  دوبداي  رتفد  نارهت ، رد  ناتسناغفا  يمالسا  يروهمج 
يدردمه بتارم  مالعا  نمض  ناريا ، رد  ناتسناغفا  مرتحم  ريفـس  لاويل ، روفغلادبع  اب  وگتفگ  راديد و  رد  يچلاش  رتكد 

ياه همانرب  دومن   داهنـشيپ  ناتـسناغفا ، نايهاگـشناد  اب  يئاـبطابط  همالع  هاگشناد  نايوجشناد  ناداتـسا و  تيلـست  و 
شرتـسگ زين  وجـشناد و  يادهـش  هرطاـخ  داـي و  نتـشاد  هگن  هدـنز  فدـه  اـب  روشك  ود  ياـه  هاگـشناد  يوـس  زا  يكرتـشم 

.ديآرد ارجا  هب  يتسود  حلص و  گنهرف 
هناـشن ار  يناريا  نايوجـشناد  ناداتـسا و  يوـس  زا  يدردـمه  تيلــست و  ياـه  ماـيپ  زين  ناتــسناغفاريفس  رادـيد ، نـيا  رد 

ود ناوج  لسن  شـشوك  اـب  درك  يراودـيما  زاربا  هتـسناد و  هياـسمه  روشك  ود  ناـيم  قيمع  يندـم  يگنهرف و  ياهدـنويپ 
.ديآ مهارف  ناتسناغفا  ناريا و  ياه  هاگشناد  نايم  رت  هدرتسگ  يملع  ياه  يراكمه  هنيمز  هدنيآ  رد  روشك ،

.air يپاچ هخسن  ۶۰ دیدزاب :  ١٣٢٥٤ ربخ : هرامش   ٢١:٣١ نابآ ١٣٩٩ -  هبنش ١٥  جنپ 
aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط   << رابخا تسیل  ir/ZHqvna

۱۳۱۳
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۸:۴۹



انلیا یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / انریا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ات دـندوب  هدرک  راومه  دوخ  رب  ار  ناتـسناغفا  رد  شناد  ملع و  بسک  یاه  شلاـچ یزودـنا  ملع قوش  اـب  هک  ینایوجـشناد   
.دنسرب تیناسنا  یالعا  دصقم  هب  ریسم  نیا  رد 

نیا راد  غاد یاــه  هداوناــخ هـب  تیلــست  ضرع  نمــض  ( S U N  ) مـشیربا هار  هکبــش  وـضع  یاــه  هاگــشناد نایوجــشناد   
هلمح نیا  دوخ  هبون  هب  دراد و  یم مالعا  لباک  نایهاگـشناد  اب  ار  دوخ  لماک  یدرد  مه یگتـسب و  مه بتارم  نایوجـشناد ،

.دننک یم موکحم  ار  هناعجترم 

یناریا یناریا هاگشناد   هاگشناد جنپ   جنپ یوس   یوس زازا   لباک   لباک هاگشناد   هاگشناد هبهب   یتسیرورت   یتسیرورت هلمح   هلمح تیموکحم   تیموکحم

نایوجـشناد تداهـش  یا ، هینایب رودص  اب  مشیربا ، هار  یاه  هاگـشناد هکبـش  وضع  یناریا  هاگـشناد  جنپ  نایوجـشناد  انریا - نارهت -
.دندرک موکحم  ار  تسا  یللملا  نیب یملع  هکبش  نیا  رگید  وضع  هک  لباک  هاگشناد 

 

https://www.irna.ir/news/84097976/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84097976/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C


اپ ریز  ار  تیناسنا  قالخا و  یاهزرم  هک  تسا  یناسناریغ  شحوت  لصاح  هعجاـف  نیا  تسا : هدـمآ  هیناـیب  نیا  همادا  رد   
.دنز یم هناشنمدد  راتفر  نینچ  هب  تسد  زجع  یناوتان و  جوا  رد  هتشاذگ و 

رودـص اب  نالیگ  ناهفـصا ، زاریـش ، و  هر ) ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب هاگـشناد  ، ییابطابط همالع  هاگشناد  جنپ  نایوجشناد 
.دندرک موکحم  ار  تسا  یللملا  نیب یملع  هکبش  نیا  رگید  وضع  هک  لباک  هاگشناد  نایوجشناد  تداهش  یا ، هینایب

ار تقیقح  بلط  رد  حور  نیدـنچ  میداد و  تسد  زا  ار  ناوـترپ  مـلق  مک ۲۰  تسد زورما  تسا : هدـمآ  هیناـیب  نیا  نتم  رد 
.میدید نوخ  رد  قرغ 

ات دـندوب  هدرک  راومه  دوخ  رب  ار  ناتـسناغفا  رد  شناد  ملع و  بسک  یاه  شلاـچ یزودـنا  ملع قوش  اـب  هک  ینایوجـشناد 
.دنسرب تیناسنا  یالعا  دصقم  هب  ریسم  نیا  رد 

نیا راد  غاد یاــه  هداوناــخ هــب  تیلــست  ضرع  نمــض  ( S U N  ) مـشیربا هار  هکبــش  وـضع  یاـه  هاگــشناد نایوجــشناد 
نیا دوـخ  هبوـن  هـب  دراد و  یم مـالعا  لـباک  نایهاگـشناد  اـب  ار  دوـخ  لـماک  یدرد  مـه یگتـسب و  مـه بـتارم  نایوجــشناد ،

.دننک یم موکحم  ار  هناعجترم  هلمح 
اپ ریز  ار  تیناسنا  قالخا و  یاهزرم  هک  تسا  یناسناریغ  شحوت  لـصاح  هعجاـف  نیا  تسا : هدـمآ  هیناـیب  نیا  همادا  رد 

.دنز یم هناشنمدد  راتفر  نینچ  هب  تسد  زجع  یناوتان و  جوا  رد  هتشاذگ و 
دور یم  راظتنا  یتیلم  بهذـم و  موق و  ره  زا  غراـف  ناـهج  رـسارس  نایوجـشناد  هژیو  هب  یملع  هعماـج  زا  اتـسار  نیا  رد 

.دنراد مالعا  تسوجشناد   کی  یساسا  قوقح  دض  رب  تیناسنا و  فالخ  هک  یلمع  نینچ  زا  ار  دوخ  راجزنا  هک 
تخورف  نازرا  یمدآ  ار  نتشیوخ 

تخود  هب یقلد  رب  شیوخ  سلطا  دوب 
یمخز رفن  هتــشک و ۲۲  رفن   ۱۹ لـباک ، هاگـشناد  هب  ناـبلاط  هتـشذگ  زور  یتـسیرورت  نینوـخ  هلمح  رد  اـنریا ، شرازگ  هب 

.دنا هدش

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

انلیا دنتفگ -  تیلست  ار  لباک  هاگشناد  نایوجشناد  تداهش  یناریا  هاگشناد  نایوجشناد ۵   

یساملپید دندرک -  موکحم  ار  لباک  هاگشناد  نایوجشناد  تداهش  یا  هینایب  رودص  اب  یناریا  هاگشناد  جنپ  نایوجشناد   
یناریا

۱۳۱۳
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۸:۱۵

ییابطابط همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

نیا ندومن  موکحم  نمض  یا  هینایب  رودص  اب  زین  ( SUN  ) مشیربا هار  هکبش  وضع  یاه  هاگشناد  نایوجشناد  نینچمه   
مـالعا لـباک  نوـتنهوپ  نایهاگـشناد  نازیزع و  نیا  هداوناـخ  اـب  ار  دوـخ  یدردـمه  یگتـسبمه و  بـتارم  هناـعجترم ، هـلمح 

.دنتشاد

مشیربا هار  هکبش  وضع  یاه  هاگشناد  نایوجـشناد  هینایب  نتم  یئابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس  نیسح  رتکد   
ار تقیقح  بـلط  رد  حور  نیدـنچ  مـیداد و  تـسد  زا  ار  ناوـترپ  مـلق  مک ۲۰  تـسد  زورما  تسا : حرـش  نیا  هـب  زین  (SUN)

.میدید نوخ  رد  قرغ 

لباک لباک هاگشناد   هاگشناد یتسیرورت   یتسیرورت هثداح   هثداح یپیپ   ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد سیئر   سیئر تیلست   تیلست مایپ   مایپ

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13234
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13234


نیا رادــغاد  یاــه  هداوناــخ  هـب  تیلــست  ضرع  نمــض  ( SUN  ) مـشیربا هار  هکبــش  وــضع  یاــه  هاگــشناد  نایوجــشناد   
دوخ هبون  هب  دنراد و  یم مالعا  لباک  نوتنهوپ  نایهاگـشناد  اب  ار  دوخ  لماک  یدردـمه  یگتـسبمه و  بتارم  نایوجـشناد ،

.دننک یم موکحم  ار  هناعجترم  هلمح  نیا 

لباک هاگشناد  یتسیرورت  هثداح  یپ  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  تیلست  مایپ 
دهاوـخ زوریپ  یناداـن  یکیراـت  رب  ماجنارـس  ییاـناد  یهاـگآ و  عمـش  هک  میراد  نیقی  تسا : هدـمآ  ماـیپ  نـیا  زا  یـشخبرد 

.دوب دهاوخ  ناشیدنا  نشور  نآ  زا  هدنیآ  دش و 
هاگشناد سیئر  یمیلس ، نیـسح  رتکد  ، نایوجـشناد زا  یدادـعت  تداهـش  لباک و  هاگـشناد  رد  یتسیرورت  هثداـح  یپ  رد 

نایهاگــشناد یدردـمه  هودــنا و  بـتارم  تـفگ و  تیلــست  لـباک  هاگــشناد  سیئر  هـب  ار  تبیــصم  نـیا  یئاـبطابط  همالع 
.درک مالعا  ار  یئابطابط  همالع  هاگشناد 

نیا ندومن  موکحم  نمض  یا  هینایب  رودص  اب  زین  ( SUN  ) مشیربا هار  هکبش  وضع  یاه  هاگشناد  نایوجشناد  نینچمه 
مالعا لـباک  نوتنهوپ  نایهاگـشناد  نازیزع و  نیا  هداوناـخ  اـب  ار  دوخ  یدردـمه  یگتـسبمه و  بتارم  هناـعجترم ، هلمح 

.دنتشاد
: تسا حرش  نیا  هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  مایپ  نتم 

یرباب نامثعدمحم  رتکد  یاقآ  بانج  ما ، یمارگ  ردارب 
لباک نوتنهوپ  مرتحم  سییر 
؛ مارتحا میدقت  مالس و  اب 

تمدـخ ار  دوـخ  یدردــمه  رثاـت و  بـتارم  یئاـبطابط ، همالع  هاگشناد  نایوجــشناد  و  ناداتــسا   زا  یگدـنیامن  هـب  ملیاـم 
زاربا روشک ، نآ  هبخن  ناناوج  نداد  تسد  زا  هودنا  رد  لباک  هاگشناد  نایوجشناد  ناداتسا و  گرزب  هداوناخ  یلاعبانج و 

.میامن
میناد یم  کــین  تــسا و  یناتــسناغفا  یمارگ  نایوجــشناد  زا  نــت  تــسیود  دودــح  ناــبزیم  یئاــبطابط  همالع  هاگـشناد 

.تسا راوشد  هچ  دنتسه ، دوخ  هقطنم  روشک و  هدنیآ  ناگدنزاس  نیرتهب  هک  ینایوجشناد  گوس  رد  نتسشن 
نـشور نآ  زا  هدـنیآ  دـش و  دـهاوخ  زوریپ  ینادان  یکیرات  رب  ماجنارـس  ییاناد  یهاگآ و  عمـش  هک  میراد  نیقی  همهنیا ، اب 

.دوب دهاوخ  ناشیدنا 
.مراتساوخ ار  یدنلبرس  یرابدرب و  ناتیارب  گرزب  دنوادخ  زا 

یمیلس نیسح  رتکد 
یئابطابط همالع  هاگشناد  سیئر 

: تسا حرش  نیا  هب  زین  (SUN  ) مشیربا هار  هکبش  وضع  یاه  هاگشناد  نایوجشناد  هینایب  نتم 
.میدید نوخ  رد  قرغ  ار  تقیقح  بلط  رد  حور  نیدنچ  میداد و  تسد  زا  ار  ناوترپ  ملق  مک ۲۰  تسد  زورما 

ات دندوب  هدرک  راومه  دوخ  رب  ار  ناتـسناغفا  رد  شناد  ملع و  بسک  یاه  شلاچ  یزودنا  ملع  قوش  اب  هک  ینایوجـشناد 
.دنسرب تیناسنا  یالعا  دصقم  هب  ریسم  نیا  رد 

نیا رادــغاد  یاــه  هداوناــخ  هــب  تیلــست  ضرع  نمــض  ( SUN  ) مـشیربا هار  هکبــش  وــضع  یاــه  هاگــشناد  نایوجــشناد 
دوخ هبون  هب  دنراد و  یم مالعا  لباک  نوتنهوپ  نایهاگشناد  اب  ار  دوخ  لماک  یدردمه  یگتسبمه و  بتارم  نایوجشناد ،

.دننک یم موکحم  ار  هناعجترم  هلمح  نیا 
یناوتان و جوا  رد  تسا و  هتشاذگ  اپریز  ار  تیناسنا  قالخا و  یاهزرم  هک  تسا  ییناسناریغ  شحوت  لصاح  هعجاف  نیا 

.دنز یم یا  هناشنمدد  راتفر  نینچ  هب  تسد  زجع 
دور یم راظتنا  یتیلم ، بهذم و  موق و  ره  زا  غراف  ناهج ، رـسارس  نایوجـشناد  هژیو  هب  یملع  هعماج  زا  اتـسار  نیا  رد 

.دنراد مالعا  تسا  وجشناد  کی  یساسا  قوقح  دضرب  تیناسنا و  فالخ  هک  یلمع  نینچ  زا  ار  دوخ  راجزنا  هک 

 



تخودب یقلد   رب  شیوخ  سلطا ، دوب  تخورف      نازرا  یمدآ  ار  نتشیوخ 
نابآ ۱۳۹۹  ۱۲

راـبخا تسیل  air.ir/ZHqana يپاـچ هخــسن  ۲۶ دـــیدزاب :  ١٣٢٣٤ ربــخ : هرامــش   ١٨:٤٦ ناـــبآ ١٣٩٩ -  هبنــش ١٣  هـس 
aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط  <<

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ییابطابط همالع  هاگشناد  لباک -  هاگشناد  یتسیرورت  هثداح  یپ  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  تیلست  مایپ   

۱۵۱۵
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۹:۳۰

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

یزاجم  یاضف  رد  اوتحم  دیلوت  تیریدم و  هاگراک 
هاــگراک دــنک : یم  رازگرب  یئاــبطابط  همالع  هاگـشناد  هناـسر  ربـخ و  نوناـک  یراــکمه  اــب  اــه  نوناــک  تراــهم  رنه و  قاــتا 

یزاجم  یاضف  رد  اوتحم  دیلوت  تیریدم و 

Aryanic  << راـبخا تـسیل  air.ir يپاـچ هخـسن  ۷۷ دــیدزاب :  ١٣٢٤٣ ربـخ : هرامــش   ١٥:٣٤ ناــبآ ١٣٩٩ -  هبنـشراهچ ١٤ 
aryanic طسوت  webdesignhighportal

۱۳۱۳
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۴۸

رهم یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۱۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / انآ  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هبنش هس  تسا  یندوشخبان  ربمایپ  هب  تراسج  لابق  رد  هسنارف  تاماقم  بسانمان  عضاوم  ییابطابط : همالع  هاگشناد   
سدـقم تحاس  هب  تناها  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  تسایـس  هاگــشناد و  هاگشناد /   تعاـس ۱۲:۴۸  ناـبآ ۱۳۹۹   ۱۳

.تسناد یندوشخبان  ار  نآ  درک و  موکحم  ار  مظعا  ربمایپ 

هک مظعا  ربمایپ  تحاس  هب  تراسج  لابق  رد  نآ  تاماقم  بسانمان  یریگ  عضوم هسنارف و  رد  ریخا  تامادقا  هنافـسأتم   
، نونکا ناملـسم  اهدرایلیم  یونعم  تایبرجت  تحاس  هب  یندوشخباـن  یتراـسج  تسا  قـالخا  یناـبرهم و  یگتـسراو ، داـمن 

.تسا ناهج  رسارس  رد  ناروابادخ  هکلب  ناناملسم و  تفارش  کته  ببس  هدنیآ و  هتشذگ و 

هنوـــگ نـــیا دوـــش  یم رکذــــتم  هدوـــمن و  موـــکحم  ار  هداد  خر  یگنهرف  هعجاــــف  یئاــــبطابط  همــــالع  هاگــــشناد  یاروـــش   
یگنهرف و یراـبدربان  تنوشخ و  زا  یا  هریجنز هکلب  تسین  مسیرورت  عناـم  اـهنت  هن نارادمتـسایس  راـتفگ  اـه و  یریگ عـضوم

.تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  یسایس 

یزاجم یزاجم یاضف   یاضف ردرد   اوتحم   اوتحم دیلوت   دیلوت تیریدم  وو   تیریدم هاگراک   هاگراک

تسا تسا یندوشخبان   یندوشخبان ربمایپ   ربمایپ هبهب   تراسج   تراسج لابق   لابق ردرد   هسنارف   هسنارف تاماقم   تاماقم بسانمان   بسانمان عضاوم   عضاوم

.تسناد یندوشخبان  ار  نآ  درک و  موکحم  ار  مظعا  ربمایپ  سدقم  تحاس  هب  تناها  ییابطابط  همالع  هاگشناد 

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13243
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13243
https://ana.press/fa/news/8/527895/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://ana.press/fa/news/8/527895/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


: ییابطابط همالع  هاگشناد 

تسا یندوشخبان  ربمایپ  هب  تراسج  لابق  رد  هسنارف  تاماقم  بسانمان  عضاوم 

تعاس ۱۲:۴۸ نابآ ۱۳۹۹  هبنش ۱۳  هس 

/ هاگشناد

تسایس هاگشناد و    

 



.تسناد یندوشخبان  ار  نآ  درک و  موکحم  ار  مظعا  ربمایپ  سدقم  تحاس  هب  تناها  ییابطابط  همالع  هاگشناد 
هـسنارف رد  ریخا  تامادقا  یا  هینایب رودص  اب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یاروش  انآ ، یرازگربخ  هاگـشناد  هورگ  شرازگ  هب 

.درک موکحم  ار  مظعا  ربمایپ  تحاس  هب  تراسج  لابق  رد  نآ  تاماقم  بسانمان  یریگ  عضوم و 
: تسا حرش  نیا  هب  هینایب  نیا  نتم 

نیا هدـنروآ  مهارف  نید  تسا و  تفارـش  تیوه و  هیاپ  تدـحو و  یانبم  گـنهرف  کـی  ناـمدرم  یارب  یداـینب  یاـه  شزرا
.تسا یداینب  یاه  شزرا

، ربماـیپ تیــصخش  هـب  مارتـحا  ور  نآ  زا  تـسا و  نآ  ربماــیپ  هـبرجت  زا  یوریپ  داــمتعا و  نـید ، کــی  هـب  ناــمیا  نـینچمه 
.تسا مدرم  کی  تفارش  تیوه و  یاه  هیال نیرت  یسدق نیرت و  قیمع هب  مارتحا 

هک مظعا  ربمایپ  تحاس  هب  تراسج  لابق  رد  نآ  تاماقم  بسانمان  یریگ  عضوم هسنارف و  رد  ریخا  تامادقا  هنافـسأتم 
، نونکا ناملسم  اهدرایلیم  یونعم  تایبرجت  تحاس  هب  یندوشخبان  یتراسج  تسا  قالخا  ینابرهم و  یگتـسراو ، دامن 

.تسا ناهج  رسارس  رد  ناروابادخ  هکلب  ناناملسم و  تفارش  کته  ببس  هدنیآ و  هتشذگ و 
هنوــــگ نــــیا دوــــش  یم رکذـــــتم  هدوــــمن و  موــــکحم  ار  هداد  خر  یگنهرف  هعجاــــف  یئاــــبطابط  همـالع  هاگـشناد  یاروــش 

یگنهرف و یرابدربان  تنوشخ و  زا  یا  هریجنز هکلب  تسین  مسیرورت  عنام  اهنت  هن نارادمتـسایس  راتفگ  اـه و  یریگ عضوم
.تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  یسایس 

تـشادوکن نینچمه  اه و  شزرا هب  مارتحا  یانبم  رب  وگتفگ  اب  اهنت  رـصاعم  ناهج  قیمع  یاه  شلاـچ ناـمرد  اـم  رواـب  هب 
.تسا نکمم  مالسا  ربمایپ  ص )  ) دمحم ترضح  دننام  ینابرهم  قالخا و  یاه  هروطسا

/۴۰۴۰/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

رهم یرازگربخ  تسا -  یندوشخبان  ربمایپ  هب  تراسج  لابق  رد  هسنارف  تاماقم  بسانمان  عضاوم   

زوین ناراب  تسا -  یندوشخبان  ربمایپ  هب  تراسج  لابق  رد  هسنارف  تاماقم  بسانمان  عضاوم   

ییابطابط همالع  هاگشناد  مالسا -  ربمایپ  هب  تناها  تیموکحم  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یاروش  هینایب   

 



۱۵۱۵
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۵:۵۶



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

رتکد روضح  اب  اکیرمآ ، تاباختنا  تاریثات  اهدمایپ و  لیلحت  تهج  تسـشن  نیا  انـسیا ، نایوجـشناد  هاگـشاب  شرازگ  هب 
زا هدنز  تروص  هب  تعاس ۲۰ ، نابآ ۹۹ ، هبنشجنپ ۱۵  زور  للملا ، نیب طباور  یناریا  نمجنا  سییر  یروبص -  نیدلاءایض 

شخپ لـلملا  نـیب طـباور  یملع  نـمجنا   http://instagram.com/internationalrelation_atu مارگاتـسنیا هحفص 
.دوش یم 

.دننک هعجارم  @ ATU_IR یدیآ هب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  دنناوت  یم  نادنم  هقالع
مایپ یاهتنا 

۱۳۱۳
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۱۴

ادرف مق  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / اناد   

رد اکیرمآ  لوفا  دـنور  هب  هراشا  اـب  ادرف ، مق  راـگنربخ   اـب  وگتفگ  رد  یمدآ  یلع  اـناد ؛ هار  یناـسر  عـالطا  هکبـش  شرازگ  هب 
تامادـقا هب  میناوت  یم مینک  تبحـص  اکیرمآ  لوفا  صوصخ  رد  میهاوخب  ام  هک  ینامز  تشاد : راـهظا  لـلملا  نیب هصرع 

.مینک هراشا  پمارت 
لوـفا هـب  ور  ییاـکیرمآ  اـب  پـمارت  اـما  دـسرب ، رظن  هـب  هیجوـت  نودـب  وا  یاـهراتفر  تـسخن  هاـگن  رد  دــیاش  داد : هـمادا  یو 
تــسد نـیا  زج  یا  هراــچ دوـب ، راکرــس  رب  وا  یاــج  هـب مـه  یرگید  روـهمج  سیئر ره  دــیاش  ریبــعت  نـیا  هـب  دوـب و  هجاوــم 

.تشادن تامادقا 
حضاو تروص  هب هدش و  عورش  زین  روشک  نیا  لوفا  هک  دش  اکیرمآ  روهمج  سیئر یرـصع  رد  پمارت  درک : حیرـصت  یمدآ 

.تسا دوهشم  زین  یو  یاه  تبحص زا  یخرب  رد  یتح  تسا و  صخشم  اه  هصرع زا  یرایسب  رد 
.تفای همادا  شدوخ  هرود  ات  دش و  زاغآ  مود  یناهج  گنج  زا  هک  دنک  مالعا  ار  یرصع  نایاپ  ات  هدمآ  پمارت  دوزفا : یو 

.تسا وس  مه  روشک  نیا  لوفا  اب  هک  دوب  دهاوخ  هدحتم  تالایا  نارود  رد  دیدج  یرصع  رگزاغآ  وا  نونکا 
هدـشن لوفا  راـچد  هک  دوب  یروـشک  اـکیرمآ  رگا  یتـح  داد : همادا  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  للملا  نیب طباور  هورگریدـم 

.تسا هتفر  لوفا  هب  ور  پمارت  تامادقا  اب  اما  نونکا ، دوب ، هتفرگ  لیوحت  دنمتردق  ار  روشک  نیا  پمارت  دوب و 
، ناـــینب شناد یماـــظن  تردــــق  ناـــینب ، شناد داـــصتقا  هـــب  ناوـــت  یم اــــکیرمآ  لوـــفا  رتـــهب  کرد  یارب  درک : دــــیکأت  یو 

.درک هراشا  یروانف  هزوح  رب  ذوفن  نامرد و  تمالس و  هزوح  رب  ذوفن  یکیتیلپوئژ ، یاه  یدنمناوت
/ مایپ یاهتنا 

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب اکیرمآ   اکیرمآ یروهمج   یروهمج تسایر   تسایر تاباختنا   تاباختنا یبایزرا   یبایزرا لیلحت  وو   لیلحت تسشن   تسشن

یروـهمج تساـیر  تاـباختنا  یباـیزرا  لـیلحت و  تســشن  نیموـس  ییاـبطابط ، همـالع  هاگــشناد  لـلملا  نـیب طــباور  یملع  نـمجنا 
.دوش یم  رازگرب  اکیرمآ 

دریگب دریگب ارار   ناهج   ناهج ردرد   روشک   روشک نیا   نیا لوفا   لوفا یولج   یولج دناوت   دناوت یمن یمن اکیرمآ   اکیرمآ روهمج   روهمج سیئر سیئر رییغت   رییغت

ییابطابط همالع  هاگـشناد  یملع  تئیه وضع  دریگب :  ار  ناـهج  رد  روشک  نیا  لوفا  یولج  دـناوت  یمن اـکیرمآ  روهمج  سیئر رییغت 
ار ناـهج  رد  روـشک  نیا  لوـفا  یوـلج  دـناوت  یمن اـکیرمآ  روـهمج  سیئر رییغت  تـفگ : تـسا ، یمتح  اـکیرمآ  لوـفا  هـک  نـیا ناـیب  اـب 

اناد هار  یناسر  عالطا  هکبش  .دریگب 

 

https://www.isna.ir/news/99081509780/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%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/99081509780/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.dana.ir/news/1663660.html/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://www.dana.ir/news/1663660.html/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF


هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ادرف مق  دریگب -  ار  ناهج  رد  روشک  نیا  لوفا  یولج  دناوت  یمن اکیرمآ  روهمج  سیئر رییغت   

۱۵۱۵
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۹:۱۹

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

دناوت یم مه  دشاب و  هتـشاد  ییاهانعم  دوخ  اب  دناوت  یم اکیرما  تاباختنا ۲۰۲۰  رد  پمارت  دلانود  ای  ندـیاب  وج  یزوریپ 
.دشاب هتشاد  لابند  هب  ناهج  یارب  ییاهدمایپ  لابند  هب 

.دنکرت نشور ار  هلاسم  نیا  دناوت  یم اکیرما  سانشراک  ود  زا  لیلحت  ود 
راب نیا اکیرما  هدـحتم  تالایا  رد  تاباختنا ۲۰۲۰  اـنطع » شرازگ «  هباـکیرما  تاباختنا ۲۰۲۰  زیامت  لـیلد  لوا |  هاگدـید 

تـسا هدشن  مولعم  عطق  روط  هب  اما  تاباختنا  نامز  زا  زور  ود  تشذـگ  دوجو  اب  هک  هدـش  گنتاگنت  ساسح و  یردـق  هب 
.دور یم دیفس  خاک  هب  هیوناژ ۲۰۲۱  رد  یسک  هچ  هک 

.دشاب زیامتم  هتشذگ  یاه  هرود ریاس  زا  اکیرما  تاباختنا ۲۰۲۰  هدش  ثعاب  یلیالد  هچ 
رد یتســشن  رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  داتـسا  رایـشهد ، نیـسح  اـکیرما و  لـئاسم  سانــشراک  حـتفلاوبا ، یلعریما   

تاباختنا ۲۰۲۰ تیمها  : دیآ یم  یپ  رد  نآ  حورـشم  هک  دهد  یم خساپ  هلاسم  نیا  هب  یناسنا  مولع  نادنمـشیدنا  هناخ 
.میتسه اکیرما  هدحتم  تالایا  نالک  درکیور  رد  ریسم  رییغت  یعون  دهاش  ام  هک  تسا  تهج  نیا  زا  رتشیب  اکیرما 

اکیرما یلخاد  کیژولوئدـیا  یاـه  لـسگ رب  زکرمت  یعاـمتجا و  هـصرع  رد  یباـی  تیوـه رب  دــیکات  یعوـن  یلخاد ، هـصرع  رد 
.تسا

یلم ناوت  تیوقت  ییاکتادوخ ، جراخ ، هب  یگتـسباو  شهاک  یداصتقا ، یزاسزاب  یارب  شالت  یعون  یداـصتقا ، ثحب  رد 
نودب هک  تهج  نیا  زا  اکیرما  هدحتم  تالایا  یروطارپما  یزاسزاب  مه  یجراخ ، تسایس  هصرع  رد  تاحالـصا و  یعون  و 

.درادن ار  یلصا  یابقر  اب  هلباقم  یارب  یفاک  تیفرظ  هدحتم  تالیا  روما ، نیا  رد  تاحالصا 
.داتفا دهاوخ  قافتا  نیا  یداصقتا  هصرع  رد  اعطق  دتفین ، یعامتجا  یگنهرف و  هصرع  قافتا ر  نیا  رگا 

پمارت رگا  هـتفرگ ک  لکـش  مودـنارفر  یعوـن  لاـس  زا ۴  سپ  هـک  دوـب  پـمارت  دـلانود  لاـس ۲۰۱۶  رد  رکفت  نـیا  هدـنیامن 
وج ندــش  هدــنرب  تروـص  رد  دنتــسه و  قـفاوم  اـه  تسایــس رییغت  نـیا  اـب  مدرم  تـسا  نـیا  هدــنهد  ن اـشن دوـش ، زوریپ 

.تسا دراوم  نیا  رد  رظن  دیدجت  بقع و  هب  تشگزاب  یاه  تسایس یعون  ندیاب ،
.دتفیم قافتا 

هب هن   ) مینادـب تاـباختنا  زوریپ  ار  پمارت  ناوـت  یمن نوـنکا  زا  تاباختنا ۲۰۲۰  هرابرد  اه  یجنـسرظن هب  ناـنیمطا  شجنس 
جیاـتن هـب  هـک  دــهد  یمن هزاـجا  اـکیرما  هدــحتم  تـالایا  رد  تاـباختنا  یگدــیچیپ  اریز  اـه ) یجنــسرظن ندوـبن  یملع  لـیلد 

.درک دامتعا  اه  یجنسرظن زا  لصاح 
یا هجیتن هچ  هک  دریگب  رارق  مه  رانک  رد  یتلاـیا  هچ  اـب  یتلاـیا  هچ  هک  دـنک  یم یـسررب  ار  تلاـیا  هب  تلاـیا  اـه  یجنـسرظن

.دوش لصاح 
تـسا نکمم  یتح  ای  دوش  یم هداد  عاجرا  لاردـف  ناوید  هب  عوضوم  دـشن ، لح  ظاـحل  نیا  زا  روهمج  سیئر عوضوم  رگا 

.دننک باختنا  ار  روهمج  سیئر اج  نآ هک  دوش  هداد  عاجرا  ناگدنیامن  سلجم  هب 
.دنک یمن تیافک  اکیرما  یروهمج  تسایر  تاباختنا  یارب  اه  یجنسرظن هب  اکتا  ، نیاربانب

هـس دـشاب و  ناراـک  هظفاـحم راـیتخا  رد  یـسرک  هـن  زا  یـسرک  شـش  هـک  نـیا  اـقطنم  اـکیرما  ناگدـنیامن  سلجم  دروـم  رد 
پمارت دـسرب ، ناوید  هب  راـک  رگا  هک  میـسر  یم هجیتـن  نیا  هب  دـشاب ، هدـش  باـختنا  پمارت  طـسوت  امیقتـسم  نآ  یـسرک 

دنرفنتم دنرفنتم پمارت   پمارت زازا   ییاکیرما   ییاکیرما ناگبخن   ناگبخن اکیرما |  |  اکیرما تاباختنا  ۲۰۲۰۲۰۲۰   تاباختنا یاهانعم   یاهانعم اهدمایپ  وو   اهدمایپ

 

https://www.atnanews.ir/archives/297698/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-2020-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D8%AE/
https://www.atnanews.ir/archives/297698/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-2020-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D8%AE/


.دتفیم قافتا  نیا  امازلا  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  اما  دنک  یم زاب  باسح  شا  هجیتن یور 
.دهد یم یار  دانسا  یقوقح و  میت  ساسا  رب  هک  دراد  یتاضق  یلاع ، ناوید 

.دشابن ناهاوخ  یروهمج  لیم  باب  هرداص  کح  تسا  نکمم 
.دشابن لاجنج  یب تاباختنا  نیا  ارهاظتاباختنا  زا  سپ  یاهدروخ  دز و  دروم  رد 

.دراد ار  تاباختنا  رد  بیقر  بلقت  یاعدا  پمارت  تسا و  هدش  عورش  اه  یریگرد دروخ و  دز و  نونکا  مه زا 
.دننک یریگ  هرانک تردق  زا  یتحار  هب  هک  دنتسین  رضاح  اه  نآ نیاربانب ،

میتسه ور  هب  ور  اکیرما  یتینما  تیعـضو  کیتارکومد و  تیعـضو  راوتـسا  راتخاس  اب  هک  تفرگ  رظن  رد  دـیاب  ار  هتکن  نیا 
.دهد یمن ار  راتشک  هزاجا  هک 

.دتفیب قافتا  دروخ  دز و  گنج و  هک  متسین  هتفاین  هعسوت ینابایخ  یاه  شروش روصتم  نم 
.تسا هدش  یبطق  ود  تدش  هب  اکیرما  هعماج  اه  تسوپ هایس پمارت و 

هعماج دناوت  یم هک  تسا  یزیگنارب  لمات عوضوم  سیلپ ، تسد  هب  دیولف ) جروح   ) تسوپ هایس کی  ندش  هتـشک  ثحب 
.دنک فالتخا  راچد  ار 

.تسا لاونم  نیمه  هب  مه  کسام  دروم  رد 
.دنناد یم رت  مهم ار  هعماج  تمالس  یرگید  هدع  دنناد و  یم یدازآ  هناشن  ار  ندزن  کسام  ی  هدع

وا یار  هاـگیاپ  اریز  دوـب  راذــگریثات  دــیولف  جروـج  هیــضق  پـمارت ، یار  هاـگیاپ  ناـیم  رد  ندوـب ، یبـطقود  نـیمه  لـیلد  هـب 
بجوـم پمارت  نینهآ  تشم  دنتـسه و  هعماـج  تینما  نـیب  زا  لاـح  رد  تسیـشرانآ  لذارا  تـشم  کـی  هـک  دراد  داـقتعا 

.دوش یم پمارت  تینما 
.تسا توافتم  عاضوا  ندیاب  یأر  هاگیاپ  رد 

.تسا مدرم  یجنم  ندیاب  دندشر و  هب  ور  تسیشاف  یاه  هورگ دنراد  داقتعا  اه  نآ
مه اــه و  تـصرف مــه  یدآژن ، ضیعبت  زا  یــشان  تیوــه  نارحب  اــنورک ، زا  یــشان  تمالــس  یراــکیب و  نارحب  نیارباــنب ،

.تسا هدرک  داجیا  پمارت  یارب  ار  ییاهدیدهت 
.مینامب تاباختنا  هجیتن  رظتنم  دیاب  تسا ، هدش  زوریپ  یدرف  هچ  دنیآرب  نیا  رد  میوش  هجوتم  هک  نیا  یارب 

.دز همطل  پمارت  هب  رایسب  انورک  املسم  اکیرما  تاباختنا  رب  انورک  ریثات 
.دز همطل  وا  هب  انورک  اما  دش  یم روصت  پمارت  یارب  یلوصولا  لهس یزوریپ  داصتقا ، هصرع  رد  هژیو  هب  انورک  زا  شیپ 

.تسا روهمج  سیئر نانچمه  دریگب ، دوخ  هب  نویسیزوُپا  تسژ  هک  هزادنا  ره  پمارت 
.تسا هدش  قیمع  رایسب  کیژولوئدیا  یاه  فاکش اکیرما ، هعماج  رد 

.دنک تصرف  هب  لیدبت  ار  اهدیدهت  نیا  زا  یرایسب  تسناوت  یصاخ  یدنمشوه  اب  پمارت 
یاه تصرف نتفر  تسد  زا  هنیطنرق و  لبمـس  ناونع  هب  ار  ندـیاب  تشیعم و  داـصتقا و  لبمـس  ناونع  هب  ار  دوخ  پمارت 
لیلد یب یاـه  تیدودـحم هنیطنرق و  یرورـضریغ  یاـضاقت  یولج  هک  دوـب  یتوـق  هطقن  وا  یارب  نیا  درک و  یفرعم  یلغش 

.دش لکشم  نیا  ربارب  رد  یهرز  هب  لیذبت  داتسیا و 
.دش زاب  مدرم   یارب  اهراک  بسک و  هار  اریز  درک  کمک  وا  هب  عوضوم  نیا 

.تسا شدوخ  هورگ  رد  پمارت  تیبوبحم  دراد ، دوجو  هک  یبلاج  هتکن  پمارت  نیپمک  دروم  رد 
.دراد یگژیو  دنچ  وا 

تلـصخ لیلد ، نیمه  هب  هک  تسا  هتـشاد  تیلاعف  ینویزیولت  یاـه  هماـنرب رد  اـه  لاـس دراد و  یداـیز  رایـسب  یگدـنگنج 
.تسا هدش  هسیاقم  مه  ورتساک  ینیلوسوم و  اب  یتح  هک  دراد  ییارگرادتقا 

.تسا طاتحم  رایسب  پمارت  لباقم ، رد 
یمک ندـیاب  نیپـمک  اـما  تسا  ناـجیه  روش و  دـنمزاین  نیپـمک  اـما  تسین  دـب  طیارـش  نیا  رد  دوخ  یدوخ  هب  یگژیو  نیا 

.تسا ناج  مک
دوخ ندرک  دادملق  یجان  اهراک و  نیمه  اب  دناد و  یم ارقف  یماح  ار  دوخ  اما  تسا  متسیس  زا  یـشخب  هک  نیا  اب  پمارت 

 



.تسا هدش  زوریپ 
تارکومد بزح  ندـش ، یبـطقود  لـیلد  هب  هک  دراد  دوجو  یتـیعقاو  کـی  اـه  هاوخ یروهمج اـه و  تارکومد یوس  تمس و 

.تسا هدرک  تکرح  تسار  تمس  هب  هاوخ  یروهمج بزح  پچ و  تمس  هب 
هاگدید اما  تسا  بوبحم  دنز ، یم هنت  ینید  بصعتم  تسرپداژن  یطارفا  تسار  هب  شیاه  هاگدـید هک  یدرف  لاثم  یارب 

.تسین تمس  نیا  هب  یمومع  لابقا  اکیرما ،  مدرم  نایم  رد  هنایم  پچ  هب  لیامتم 
لاـس خـلت  هبرجت  ساـسا  رب  ندـیاب  وـج  دـنار و  راـنک  هب  ار  پچ  تارکوـمد ، بزح  رد  ییارگ  هبخن هـک  تـسا  نـیا  شتواـفت 

.دوش هدنار  هیشاح  هب  تسا  نکمم  ندیاب  هک  دندنار و ۲۰۲۰  رانک  هب  ار  نوتنیلک  یرالیه  هک   ۲۰۱۶
.دنیوگ یم سیره  ای  زردنس  زتروک ، هک  ینک  یم ییاه  تبحص وت   » هک دنک  یم هراشا  عوضوم  نیا  هب  پمارت  رد  اقافتا 

.تسا اه  یرباربان عفر  اکیرما ، مدرم  تابلاطم  اریز  تسا  هدرک  تکرح  پچ  تمس  یب  اعقاو  تارکومد  بزح  « 
.دنناد یم نآ  عفر  لماع  ار  زردنس  دنا و  هدش هتسخ  لئاسم  نیا  زا  مدرم 

.درب یم لاکیدار  تابلاطم  تمس  هب  ار  هعماج  نایرج ، نیا  نیاربانب ،
.تسین مسیلایسوس  روضح  یدانم  مسیلاکیدار ، نیا  هتبلا 

.دنا هتفرگ ندیاب  زردنس و  تیرتسا  لاو زا  ار  کمک  نیرشیب  اقافتا 
ندیاب پمارت ، اما  تسا  یعامتجا  هبلاطم  نیا  دنتسه و  یساسا  تاحالصا  ناهاوخ  اما  دنتسین  متـسیس  زادنارب  اه  نآ

.دنک یم مهتم  مسیلایسوس  هب  ار 
.دوب هنادنمشوه  رایسب  باختنا  هک  تفگ  دیاب  سیره  دروم  رد  زردنس  سیره و  دروم  رد 

.دراد یگژیو  دنچ  وا 
.تسا تینما  ثحب  یداژن و  لئاسم  اکیرما ، رد  موس  عوضوم 

تسدب رب  یلیلد  دناوت  یم زین  شندوب  رجاهم  دنک و  یم نیمضت  نانز  نایم  رد  ار  وا  یعامتجا  هاگیاپ  سیره ، ندوب  نز 
.دشاب ناتسوپ  نیگنر یار  ندروآ 

.تسا وا  ندوب  ناتسداد  رگید ، مهم  یگژیو 
.دهد نانیمطا  تسا ، مهم  تینما  ناشیارب  هک  یدارفا  هب  دناوت  یم درف  نیا 

کی قــفاوم  یموــمع  راـــکفا  رگید ، یوــس  زا  دـــنکن و  ماـــمت  ار  شلاـــس  راـــهچ  ندـــیاب  وــج  هــک  دراد  دوــجو  ینارگن  نــیا 
.تسین نز  روهمج  سیئر

تیلقا هـب  هـک  دـننک  یم رطخ  ساـسحا  نـیا  زا  ناتــسوپدیفس  هـک  یتـیوه  یاوـعد  نـیا  رد  هـک  تـسا  نـیا  زین  مود  هـتکن 
.دنریذپ یمن ار  تسوپ  هایس نز  کی  دنوش ، لیدبت 

.تسا وردنت  پچ  زردنس  ور و  هنایم  ندیاب  نایم  وا  عضاوم 
روهمج سیئر  سیره  عبت ، هب  تسا و  الاب  شنـس  لاح  ره  هب  دریمب ، ای  دوش  رورت  ندـیاب  دـعب  هتفه  هس  تسا  نکمم 

.دنراد یم  رذح  رب  هیضق  نیا  زا  ار  مدرم  دوب و  دهاوخ  اکیرما  خیرات  روهمج  سیئر نیرت  پچ هک  دش  دهاوخ 
.دنک یم داجیا  هعفاد  ناراک  هظفاحم یار  هاگیاپ  رد  عوضوم  نیا  نیاربانب 

اه تسیلایـسوس هکنیا  ساره  زا  اما  دنـشاب  هتـشاد  پمارت  هب  مه  ییاهدـقن  تسا  نکمم  ناراک  هظفاـحم زا  یرـس  کـی 
.دنهدب یأر  پمارت  هب  دنروایب ، یأر  زردنس ) ای  سیره  )

.دریگب لکش  یمومع  جیسب  تسار ، حانج  رد  تسا  نکمم  یعون  هب 
یارب اـــینرفیلاک  هــک  دراد  ار  یمکح  ناـــمه  تــسا و  سازگت  رت  مــهم اـــنوزیرآ  زا  تاـــباختنا  رد  اـــکیرمآ  تـــالایا  تــیمها 

.دراد اه  تارکومد
.تسا هدشن  زوریپ  سازگت  رد  یسارکومد  هک  تسا  لاس  هب ۴۰  کیدزن 

.دروخ دهاوخ  تسکش  اعطق  دهدب ، تسد  زا  ار  سازگت  پمارت  رگا 
.تسا هدش  ادج  یراد  هدرب رطاخب  تسا و  هدوب  اه  تارکومد ژد  اه  لاس یارب  بونج 

.دش ناهاوخ  یروهمج هاگیاپ  هب  لیدبت  هک  داتفا  یتاقافتا 

 



تیعمج دـشر  اریز  تـسا  اـه  تارکوـمد یإر  هاـگیاپ  تفاـب  هـب  ندـش  کـیدزن  لاـح  رد  یتـیعمج ، بـیکرت  رییغت  اـب  بوـنج 
.تسا رتشیب  اه  تسوپدیفس تبسن  هب  اه  تسوپ هایس

.تسا رتشیب  اه  تیلقا یارب  اه  تارکومد هبذاج  نیاربانب ،
یارگ تیوـه یاـه  هورگ دـنریگ و  یم رارق  اـه  تارکوـمد رتـچ  ریز  یــسنج و …  یبهذــم ، یدآژن ، لـیبق  زا  اـه  تـیلقا ماـمت 

.دنتسه ناهاوخ  یروهمج رتچ  ریز  اکیرما 
مکاـح اـه  تارکوـمد ددرگ و  یمرب قرو  اـعطق  هدــنیآ  یاـه  لاـس رد  اـما   دــتفین  قاــفتا  نـیا  لاــس ۲۰۲۰  رد  تـسا  نـکمم 

.دنوش یم
.تسا وا  یور  لابند دوب ، امابوا  نواعم  هک  نیا  لیلد  هب  الامتحا  ندیاب  امابوا  زا  ندیاب  یور  هلابند

.تشاد دهاوخ  ییاه  توافت ۱۴ و ۱۲ ، یاکیرما ۱۶ ، اب  یاکیرما ۲۱  دوش ، زوریپ  تاباختنا  رد  ندیاب  رگا 
یخرب رد  تـسین و  نـکمم  بـقع  هـب  تشگزاـب  تـسا و  هدرک  رییغت  رایــسب  یجراـخ  یلخاد و  لـئاسم  تاـبلاطم و  سنج 

.دریگب شیپ  ار  پمارت  یاه  تسایس تسا  روبجم  ندیاب  دراوم 
.تسا اکیرما  یاقب  ثحب  هکلب  تسین  یبزح  ثحب  کی  نیچ  اب  دروخرب  ثحب  لاثم ، یارب 

.دنوش زیوالگ  نیچ  اب  هک  نیا  زج  تسین  یا  هراچ
یمک اـما  درک  دـهاوخ  لاـیند  مه  ندـیاب  یجراـخ  هزوـح  رد  هچ  یلخاد و  هزوـح  رد  هچ  ار  پمارت  یاـهدرکلمع  زا  یرایـسب 

.رت میالم
دروم رد  وا  هک  تسا  نیا  دوش ، یم پمارت  اب  یلدـمه  بجوم  هک  تاعوضوم  زا  یکی  تاباختنا ۲۰۲۰  رد  یلامتحا  بلقت 

.دیوگ یم تسرد  اکیرما  یتسپ  تاباختنا  رد  یلامتحا  بلقت 
.تسا هلئسم  دوشن ، ای  دوش  لاسرا  الصا  ایا  هک  نیا  دوش و  تسپ  دوش ، اضما  دوش ، کچ  دیاب  اه  یأر نیا 

.تسا یتلایا  هدوبن و  یلاردف  تاباختنا  تاباختنا ، نیا  رد 
، یار گرب  نویلیم  دودح ۵۰-۴۰  ندرمـش  دوش و  کچ  تنرتنیا  رد  دهاش  هدنهد و  یار یاضما  دیاب  یتسپ ، تاباختنا  رد 

.دنک یم داجیا  دیدرت  تسین و  یا  هداس راک 
.تسا هدرک  لطاب  ار  یأر  رازه  ادیرولف ۱۵  تلایا  اریخا 

.تاباختنا یسدنهم  مه  دراد و  یراکتسد  بلقت و  مه  تاباختنا ۲۰۲۰ ، رد  هک  میتسه  ور  هب  ور  یا  هعماج اب  ام  ادرف 
.دوب دهاوخ  زین  سپ  نیا  زا  هدوب و  تاباختنا  یسدنهم  ثحب  اکیرما ، هدحتم  تالایا  سیسات  یادتبا  زا 

.دنک یم ادیپ  رییغت  لسن   کی  تشونرس  دوش و  یم اج  هب  اج  ارآ  یروشک ، نینچ  رد  هک  دوش  یمن شرواب  یدرف  چیه 
.شدوخ رظن  دم  فده  اب  هن  اما  دیوگ  یم تسرد  پمارت  سپ 

ندیاب هب  نیاربانب ، تسا  هدوب  تارکومد  بزح  رادفرط  هشیمه  اکیرما  هندب  تسا ؟ تمـس  مادـک  هب  یداع  مدرم  لیامت 
.دهد یم یأر 

.دنک یمن داجیا  تاباختنا  هجیتن  رد  یتوافت  ناش  نییاپ دادعت  ظاحل  هب  اما  تسا  توافتم  اه  یأر ناگبخن  یارب 
رد اما  دنام  دهاوخ  اه  تارکومد هدهع  رب  نانچمه  ناگدنیامن  سلجم  هک  دـهد  یم ناشن  هیلوا  یاهدروآرب  انـس  طیارش 

دنهاوخ تسد  زا  ار  انـس  دایز  لامتحا  هب  اما  دنگنج  یم دوخ  یرترب  یارب  ناهاوخ  یروهمج تسا و  توافتم  عاضوا  انس 
.داد

یرایـسب لیلد  نیمه  هب  دوش و  لکـشم  راچد  بزح  پمارت ، درکلمع  لیلد  هب  هک  دنتـسه  نیا  نارگن  ناهاوخ  یروهمج
ار انس  لقادح  دنهد  یم تسد  زا  ار  دیفس  خاک  رگا  هک  دندقتعم  دنتـسه و  پمارت  عضاوم  فلاخم  ناهاوخ  یروهمج زا 

.دنراد هگن 
یرایسب اما  درک  دنهاوخن  تکرش  نآ  رد  یار  نادجاو  همه  هک  دراد  یا  یگژیو اکیرما  تاباختناندیاب  دروم  رد  هیسور  رظن 

.تسا ینوناق  تلاخد  نیا  و  دننک   یم تلاخد  تاباختنا  نیا  رد  اهروشک  زا 
.درک هراشا  ابوک و …  یبرع ، یاهروشک  لیئارسا ، هب  ناوت  یم اه  نآ هلمج  زا 

.دنزب مه  رب  ار  تاباختنا  تینما  دناوت  یمن یدرف  چیه  هک  تسا  هدرک  نیمضت  اکیرما 

 



تیاور زا  ریغ  یتـیاور  لاـح  رد  نـیچ ، دــننام  اــهروشک  یخرب  هـک  تـسا  نـیا  دــنک  یم نارگن  ار  ییاــکیرما  هـک  یا  هلئــسم
.دنتسه درذگ  یم اکیرما  رد  هک  یا  یلصا

اه ییاـکیرما ینارگن  بجوم  نیا  دـنهد و  یم ناـشن  گـنررپ  رایـسب  ار  اـکیرما  رد  یتلادـع  یب زین  یناریا  یاـه  هناـسر یتـح 
.تسا

.دوش یم مامت  ندیاب  عفن  هب  زین  ضیعبت  ندرک  گنرُرپ 
وا ندوب  راتخاس  دـقتنم  هدـنهد  ناشن اما  تسا  ندـیاب  قفاوم  نیتوپ  ریمیدالو  الثم  هک  تسین  انعم  نیا  هب  هلئـسم  نیا 

.تسا
رد اـما  دراد  دوـخ  اــب  ناــنچمه  هـک  ییاــه  هیــشاح دوـجو  اــب  تاـباختنا ۲۰۲۰  تاــباختنا ۲۰۲۰ یاهدــمایپ  مود |  هاگدـــید 

.دشاب هتشاد  هارمه  هب  یللملا  نیب یلخاد و  یاهدمایپ  دناوت  یم توصره 
.دتفا یم هراب  نیا  رد  یتاقافتا  هچ  هک  دوب  راظتنا  رد  دیاب  اکیرما  لاسما  تاباختنا  زیامت  هجو  هب  هجوت  اب 

دراد یـسانشراک  تارظن  صوصخ  نیا  رد  اکیرما  هزوح  سانـشراک  ییاـبطابط و  همالع  هاگشناد  داتسا  رایشهد ، نیسح 
.درادن نونکا  هب  یطبر   تسا و  ییاکیرما  هعماج  زراب  یاه  یگژیو زا  کیژولوئدیا  فاکش  : دیآ یم یپ  رد  نآ  حورشم  هک 

.میدوب یفاکش  نینچ  دهاش  زین  مانتیو  گنج  رد 
.دوب هدرتسگ  رایسب  فاکش  زین  دیسر  یروهمج  سیئر هب  لاس ۲۰۰۴  رد  شوب  جروج  یتقو 

.دیسر تردق  هب  یزراب  فاکش  رد  لاس ۲۰۱۶  رد  زین  پمارت 
.درادن یراک  زورما  هب  یهاگشناد  شهوژپ  کی  اما  دننک  تبحص  زور  لئاسم  هب  عجار  زور  ره  دیاب  اه  همانزور

کیتارکومد یاهداهن  زا  ناشن  هک  تسا  اکیرما  رد  یعقاو  کیتارکومد  تایح  باـتزاب  دوش ، یم هدـید  نونکا  هک  زیچ  نآ 
.دراد اکیرما  رد  هناسر  تردق  یسایس و  تردق  زکرمت  مدع  و 

نیا هدرتسگ  شخپ  بجوم  یعمج  تاطابترا  لیاسو  تسین و  فراـعتمریغ  میتسه ، هجاوم  نآ  اـب  نونکا  هک  یا  هلئـسم
.دوش یم رابخا 

.تسا سکعرب  تسرد  هکلب  فعض  کی  ناونع  هب  هن  عوضوم  نیا 
.تسا یگرمزور  تایح  زا  هتفرگ  تئشن  میونش ، یم میناوخ و  یم هک  یتاعوضوم  نیاربانب ،

، دـیریگب تسد  هب  ار  تردـق  یـسایس  بزح  کی  ناونع  هب  دـیهاوخب  رگا  امـش  تاباختنا  رد  بیقر  هب  ندز  ماهتا  تسایس 
.دییوگ یم هعماج ، گنهرف  هب  هجوت  اب  دوشب ، بیقر  فیعضت  هب  رجنم  هک  ار  هچ  ره 

بجوـم دـیایب ، راـک  رــس  اـقآ  نـیا  رگا  دـیوگ  یم دـبوکب ، ار  تارکوـمد  کـی  دـهاوخب  هـک  یماـگنه  هاوـخ  یروـهمج کـی  سپ 
.دوش یم اه  یجراخ زا  ام  یهاوخ  ترذعم

.دننک یم ندوب  یسارکومددض  هب  مهتم  ار  ناهاوخ  یروهمج ندیسر ، تردق  هب  یارب  زین  اه  تارکومد
.تسین ندیاب  رگید  هک  دیوگن  ار  نیا  ندیاب  رگا 

.تسا تسیلایسوس  ندیاب  هک  دیوگ  یم پمارت 
.دوش یمن هجوتم  ار  مسیلایسوس  یتح  وا 

.تسا یسایس  تایح  زا  یشخب  بیقر ، ندیبوک 
.دبسچ یم وا  هب  گنا  مادک  دینیبب  دینامب و  رظتنم  دینزب و  بیقر  هب  دیناوت  یم ار  یگنا  ره  امش 

.تساه ینیچ تسدمه  اکیرمادض و  تسیلایسوس ، ندیاب  هک  دیوگ  یم پمارت  نیاربانب ،
.تسا یسارکومددض  هدرک و  یتسدمه  نیتوپ  اب  پمارت  دیوگ  یم زین  ندیاب 

.دش یم اکیرما  روهمج  سیئر نیسح  مادص  دینک  ضرف 
یخیراـت هندـب  کـی  رب  ینتبم  دــنمداهن و  یــسارکومد  اریز  داـتفا  یمن رطخ  هـب  اـکیرما  رد  یــسارکومد  زین  تروـص  نـیا  رد 

.درادن یطابترا  درف  هب  تسا و 
.تشاذگ دهاوخ  نآ  یور  یریثات  دیاب  هن  دهد و  شرییغت  دناوتب  هک  تسا  هدروآ  دوجو  هب  ار  نآ  پمارت  هن 

.دتفا یمن رطخ  هب  متسیس  داد و  دهاوخن  خر  یقافتا  دننزب ، شتآ  زین  ار  ناکم  اکیرما ۱۰۰  رد  رگا  نیاربانب ،
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.دنراد نوگانوگ  عاونا  نارادمتسایس  هک  تفرگ  رظن  رد  دیاب  ار  هتکن  نیا  ؟ دش هاوخ  یروهمج پمارت  هک  دش  هچ 
.دنتسه دوجوم  عضو  رد  متسیس  ظفح  ناهاوخ  اه  نآ  زا  یخرب 

.دننیب یم متسیس  ینوگرگد  رد  ار  دوخ  یاقب  رگید ، یخرب 
.تسا هدوب  رجات  درادن و  یا  یسایس هقباس  چیه  پمارت 

.دشاب هتفرگ  تسد  هب  یلیجنا  یتح  اکیرما  تاباختنا  زا  شیپ  هک  دسر  یمن رظن  هب  تسا و  لاربیل  پمارت  یگدنز  هویش 
.درک تبحص  ادخ  زا  درک و  یگدنز  کرویوین  رد  دوش  یمن

دوـجو اــب  بـیترت ، ره  هـب  اریز  تـسا  تارکوــمد  هـک  دــیوگب  دــناوت  یمن دوــش  روــهمج  سیئر دــهاوخب  یدرف  نـیچمه  رگا 
.دهد یمن ار  وا  روضح  هزاجا  یبزح  بتارم  هلسلس  نوتنیلک ،

صاخ تیـصخش  هاوخ ، یروهمج بزح  هک  تفرگ  رظن  رد  مه  ار  نیا  دـیاب  اما  درک  یفرعم  راک  هظفاحم ار  دوخ  نیارباـنب ،
.دبلط یم ار  شدوخ 

.دروخ یم ناهاوخ  یروهمج هب  شراتفر  هن  شا و  هرهچ هن  درف  نیا 
.دندرک تفلاخم  همه  سپ 

.دوب ینابایخ  نابز  شا  هویش تفرگ و  رظن  رد  ار  یا  یژتارتسا زین  پمارت 
.دگنجب یبزح  بتارم  هلسلس  یارب  هک  درک  باختنا  تردق  هب  ندیسر  یارب  ار  یا  هویش هجیتن ، رد 

هتفرگ رظن  رد  یرکفنــشور  تاذ  دوـش و  یم نیهوـت  ناـبایخ  رد  هـک  روـط  ناــمه  دــنک ، یم نیهوـت  احیرــص  وا  نیارباــنب ،
.دوش یمن

.مینیب یمن لاعف  هزادنا  نآ  هب  یتاباختنا  یاه  تیلاعف رد  ار  ندیاب  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب 
.دروایب راک  یور  ار  یرگید  درف  ره  دشابن ، پمارت  هک  نیا  یارب  هک  تسا  نیا  اه  تارکومد تسایس 

.یرگید درف  ره  ای  دشاب  ندیاب  دهاوخ  یم الاح 
.تسا تارکومد  بزح  یاه  نیرت هجومریغ نیرت و  فیعض زا  یکی  ندیاب 

.تشاد ار  شدوخ  صاخ  لیالد  مه  نآ  دشن و  قفوم  هک  درک  شالت  یروهمج  تسایر  یارب  مه  راب  هس  ود 
و تـسا ! هدـنارذگ  وکــسم  رد  ار  شلــسع  هاـم  هـک   ) دوـش یم زوریپ  زردنــس  دـنوشن ، راـک  هـب  تـسد  رگا  هـک  دــندید  اـه  نآ

.تسا تسیلایسوس  هک  دراد  ناعذا  شدوخ  نینچمه 
ندــش باـختنا  یوـلج  نیارباــنب  دــندرک   تیاــمح  ندــیاب  زا  هدرک و  دورو  یتامدــقم  تاــباختنا  هـب  بزح  ناربـهر  سپ  (، 

.دنتفرگ ار  زردنس 
.دنریگب ار  پمارت  یولج  دنتسناوتن  رد ۲۰۱۶  هاوخ  یروهمج  بزح  ناربهر 

.دندرک یفرعم  زردنس  ندز  رانک  یارب  ار  ندیاب  هدرک و  کسیر  نونکا  زین  اه  تارکومد
، ناریا یاه  همانزور زا  یکی  رد  هک  تسا  فسات  ثعاب  اـکیرما  تاـباختنا  هراـبرد  اـه  یجنـسرظن هجیتن  هب  داـمتعا  دروم  رد 

.دنیوگ یم هچ  یدنب  طرش یاه  تکرش هک  دید  دیاب  اکیرما  تاباختنا  ینیب  شیپ یارب  هک  تفگ  یم رفن  کی 
.دش یمن زوریپ  پمارت  لاس ۲۰۱۶  رد  هک  دوب  تروص  نیا  هب  تاباختنا  رگا 

.دهد یمن یار  هویش  نیا  هب  اکیرما 
.دنهد یم یأر  تسپ  قیرط  زا  دنتسیا و  یمن فص  رد  رگید  مدرم  انورک ، کیمدناپ  لیلد  هب  نیاربانب ،

.دنناوخ یم  ار  تارظن  دننک و  یم هاگن  ار  اه  همانزور مدرم 
.تسا توافتم  هکلب  دتفیب  قافتا  امتح  هک  تسین  نیا  رب  یجنسرظن  کی  یژولودوتم  نیاربانب ،

.تسا تلایا  مادک  هب  طوبرم  اه  یجنسرظن هک  دید  دیاب  دعب  هلحرم  رد 
.درک یفرعم  تاباختنا  زوریپ  ار  نمورت  اه ، یجنسرظن ساسارب  تاباختنا ، زا  شیپ  تسرد  اه  همانزور زا  یکی 

.دشن روط  نیا اما  دزاب  یم پمارت  هک  دنتفگ  نینچمه  اه  یجنسرظن
تیبوبحم نازیم  یروهمج ، تسایر  رخآ  هام  هس  لاس و  موس  لصف  رد  هک  تفگ  یم یخیرات  یاهوگلا  دوبن ، اـنورک  رگا 

.تسا ردقچ  روهمج  سیئر
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.تسا هدروآ  ار  یأر  نیرتشیب  دزمان  مادک  هک  مینیبب  میرگنب و  یتامدقم  تاباختنا  هب  هک  دیوگ  یم یرگید  یوگلا 
.دراد هراشا  روشک  قالخا  هجراخ و  تسایس  یداصتقا ، طیارش  هب  زین  رگید  یوگلا 

.تسا هدرک  لمع  روطچ  ناملا  هس  نیا  رد  روشک  هک  دنیوگب  مدرم  دیاب 
تـسه رادم  قالخا تسا ، راک  رـس  هک  یدرف  دید  دـیاب  هک  نیا  موس  ریخ و  ای  تسا  گنج  رد  روشک  مینیبب  هک  نیا  امود 

.ریخ ای 
دروخرب یداع  یقالخا ، رظن  زا  دوبن و  هک  مه  گنج  دوب ، پمارت  عفن  هب  هک  اکیرما  یداصتقا  عضو  دوب ، هدشن  انورک  رگا 

.دنک یم
.تخیر مه  رد  ار  یخیرات  یاهوگلا  مامت  انورک  اما  دنتسناد  یم زوریپ  ار  پمارت  انورک ، دوجو  مدع  تروص  رد  اهوگلا 

.درک هجوت  ینادیم  یاهیوگلا  هب  هب  دیاب  ادتبا  رد  یطیارش  نینچ  رد 
.دوش یم زوریپ  ندیاب  تروص  نیا  رد  دنیوگ ، یم هچ  اه  یجنسرظن اه و  همانزور هک  نیا 

.تسا ینابایخ  یصخش و  هک  دید  ار  یتایعقاو  دیاب  درک و  هجوت  ینادیم  تاعلاطم  هب  دیابن  رگید ، یوگلا  رد 
.دنیوگ یم هچ  مدرم  مینیبب  اه  هفاک اه و  نابایخ رد  میورب  لاثم  یارب  هک  انعم  نیا  هب 

.تسا زوریپ  پمارت  زین  مینیبب  ار  اه  تیعقاو نیا  رگا 
.تسا یعقاو  تیعقاو ، مادک  هک  دید  دیاب 

.دراد تلاح  ود  تاباختنا ، رد  ندرک  تکرش  تاباختنا  رد  مدرم  تکرش 
یار درف  نآ  هـب  بـیقر ، ندــماین  راــک  یور  یارب  هـک  نــیا  اــی  دــیهد  یم یار  دــینک  یم تیاــمح  وا  زا  هــک  یــصخش  هــب  اــی 

.دیهد یم
.دنرفنتم پمارت  زا  اریز  دننک  یم تکرش  بزح  یاضعا  رتشیب  تاباختنا  نیا  رد 

.دنشک یم توس  وا  یارب  شنارادفرط  دنک و  یم یرارکت  یاه  تبحص شیاه  ینارنخس مامت  رد  زین  پمارت 
.دنک یم نییعت  ار  اکیرمآ  هدنیا  روهمج  سیئر یدنب ، طرش یاه  تیاس هک  تفگ  دوش  یمن سپ 

یماـع دـنراد و  یمک  داوـس  هک  یمدرم  ارثـکا  دـنرفنتم و  پمارت  زا  اـکیرما  گرزب  یاهرهـش  ییاـکیرما و  یاـه  هـبخن نوـنکا 
.دنا پمارت رادفرط  دنتسه ،

.ناگبخن ای  دنوش  یم زوریپ  نارگراک  ماع و  مدرم  هک  دید  دیاب  تاباختنا  زور  رد 
.تساه هایس نویدم  شا  یزوریپ دوش ، هدنرب  پمارت  رگا 

.دنهد یمن یار  اه  هایس دصرد   ۹۰
.دننک رییغت  پمارت  عفن  هب  اه  تسوپ هایس نایم  زا  دصرد  هس  ود  تسا  یفاک  اهنت 

.دنا هدش رطخ  نیا  هجوتم  اریز  تسا  تسرپداژن  پمارت  دنیوگ  یم نیا  یارب  اه  تارکومد
.تساه پمارت عفن  هب  پمارت  رادرک  راتفر و 

.تخیگنارب ار  اه  هایس هجوت  اه ، نادنز دروم  رد  پمارت  یاه  تبحص نیاربانب ، دمهف ، یم ار  نابایخ  پمارت 
.دراد داوس  رتمک  هک  یبآ  هقی  رگراک  دنک ؟ یم دیلوت  یسک  هچ  اکیرما  رد  ار  یتعنص  یالاک 

.تفرگ ار  اکیرما  هب  نیچ  زا  یتعنص  یالاک  دورو  یولج  زین  پمارت 
.تسا رادقم  نیرتمک  ریخا ، لاس  دنچ  نیا  رد  اکیرما  راکیب  یاه  تسوپ هایس دصرد 

.درک یسارکومد  هب  دودحم  ناوت  یمن ار  اکیرما  هعماج  پمارت  تلود  تیدودحم  دروم  رد 
.تسا هدش  میسقت  یتیمکاح  حطس  هس  نیب  اکیرما  رد  تردق 

.دننک یمن هجوت  نآ  هب  یناریا  ناتسود  هک  تسا  یعوضو  هیضق ، نیا 
.دهد هزاجا  لاردف  تلود  هک  دنک  رظن  راهظا  دناوت  یم یعقاوم  رد  اهنت  تسا و  دودحم  پمارت  تردق 

یژولوئدیا هب  یگتسب  پمارت  یاه  تسایس ندرک  یبایزرا  دب  ای  بوخاکیرما  هجراخ  تسایس  رد  تاباختنا ۲۰۲۰  باتزاب 
.تسامش

.تسا توافتم  اه  هاگن سپ  راک ، هظفاحم ای  دیشاب  لاربیل  تسا  نکمم 

 



.دراد یگژیو  دنچ  پمارت  هجراخ  تسایس 
.تسا ثحب  رد  تیولوا  تسخن ،

مهـس دـنک ، یم ثـحب  نمـشد  اـب  هـک  یماـگنه  دـهاوخ و  یم رتدوز  ار  شمهـس  دـنک ، یم ثـحب  ناتـسود  اـب  هـک  یماـگنه 
.دهاوخ یم  یرتشیب 

.تسا هقطنم  یاهروشک  رد  اکیرما  میقتسم  تلاخد  شرتسگ  فده ، یگژیو ، نیمود 
.تسا یرگ  هلخادم یماظن  یورین  نیرتشیب  لابند  ینعی 

.دیساره یم نآ  زا  دیاب  اکیرما  هک  دوب  یروشک  پمارت ، نارود  رد  نیچ 
.دوب اکیرما  بیقر  هکلب  دوبن  نمشد  نیچ ،

تسا و فلاخم  پمارت  اـما  میهدـب  نآ  هب  ار  یداـصتقا  تصرف  نیرتشیب  هک  تسا  نیا  بیقر  نیا  تیریدـم  هار  نیرتهب 
.داد شیازفا  نیچ  رد  ار  دیلوت  یاه  هنیزه دیاب  هک  دیوگ  یم

.دبا یم شیازفا  نیچ  اب  تباقر  هجیتن  رد  ینیچ و  یالاک  تمیق  اه ، هنیزه شیازفا  اب 
.دراد دوجو  هک  تسا  یتایعقاو  اه  نیا

.تسا یریگرد  اوعد و  فلاخم  راد و  نتشیوخ اتاذ  پمارت  هنایمرواخ  لابق  رد  پمارت  یاه  تسایس
.تسا رگ  هلماعم یداصتقا و  اریز 

.دنک یم یمرگرازاب  نیاربانب ،
.دربب وا  ار  شدوس  دنگنجب و  نارگید  هک  دهاوخ  یم دنک ، یمن اوعد  سپ 

.دتسیا یم رگید  یاهروشک  رس  تشپ  پمارت 
.دوش یم زوریپ  اکیرما  نیاربانب ،

نیمه هب  دراد و  یم هگن  ار  ییاـکیرما  زابرـس  لوـپ و  تـسا و  فلاـخم  پـمارت  اـما  دـندرک  یم رپـس  ار  دوـخ  شوـب  اـمابوا و 
.دنک یم دشر  اکیرما  داصتقا  بیترت ،

.دهد یم یار  پمارت  هب  ییاکیرما  یبآ  هقی هک  تسا  لیلد  نیمه  هب 
.دور یم شیپ  تعرس  هب  نیچ  اریز  دشاب  بقارم  دیاب  اکیرما 

.تسا یرازاب  اما  تسین  رکفنشور  پمارت 
.دنراد شُرب  اهرادلوپ  هک  دناد  یم سپ 

.دراد یصاخ  هجوت  داصتقا  هب  نیاربانب 
ام راک  هب  یراک  مه  دنوش و  یم رتمک  مه  دنـشکب ، ار  رگیدکی  هنایمرواخ  رد  دیراذگب  دیوگ  یم هک  تسا  هنوگ  نیا  پمارت 

.تسا نم  عفن  هب  دنرادن و 
یارب نـیا  دوـش و  یم هرادا  زاـگ  تـفن و  اـب  اـهنت  یداـصتقا ، ظاـحل  زا  هیــسورهیسور  لــباقم  رد  اــکیرما  هجراــخ  تساــیس 

.دراد یدب  تروص  رایسب  تسا ، مسیسکرام  هاگتساوخ  هک  یروشک 
.دنوش یمن بوسحم  یرطخ  اه  یا هیسور اه ، ییاکیرما رظن  زا  نیاربانب ،

.اه تارکومد هن  درک ، زکرمت  دیاب  نیچ  یور  اه ، تارکومد رظن  زا  دشن ؟ زوریپ  ارچ  نوتنیلک 
.تسا تلاجخ  ثعاب  اه  تبحص نیا  هب  ندرک  شوگ  میرحت  ماجرب و  ناریا ، دروم  رد 

.دننک یم رییغت  اکیرما  یاه  تسایس اب  غرم  مخت تمیق  هک  دراد  فسات  یاج 
.تسا رظن  هتسد  هس  هدیدپ ، کی  درو  رد 

.یوش یم بوذ  نآ  رد  ینک و  یم نیسحت  ار  هدیدپ  هک  نیا  تسخن 
.یرفنتم هدیدپ  زا  هک  نیا  مود 

.ینک یم ریقحت  ساسحا  هدیدپ  زا  یرگید  نامز 
.دور یم نایم  زا  درخ  رگید  یوش ، ریقحت  روشک  رد  هدیدپ  نیا  زا  هک  یماگنه 

.تسا اکیرما  رد  یدوهی  هعماج  تردق  لقث  زکرم  لیئارسا  هب  بارعا  ندرک  کیدزن  یارب  پمارت  شالت 

 



.دنهد یم یأر  اه  تارکومد هب  اه  نآ رفن  تشه  یدوهی ، ره ۱۰  زا  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب 
.تسا اکیرما  یاپ  هب  اپ  تارکومد  بزح  یخیرات ، رظن  زا  نیاربانب 

.دنتسه لاربیل  اساسا  اه  یدوهی اریز 
هب اـه  یدوهی هب  تبـسن  لاربیل  بزح  هک  ییاـه  هژاو اـما  تسا  یأر  ود  مه ، دـشاب  پمارت  عفن  هب  یار  ود  یتـح  نیارباـنب ،

.تسا توافتم  زین  درب  یم راک 
.تسا شزرا  ساسارب  اکیرما  یاه  یدوهی کرد  بهذم و  ساسارب  اه  یلیئارسا کرد 

.دنا لئاق یا  هژیو تیمها  اه  یدوهی یارب  دنیایب ، مادک  ره  تارکومد ، بزح  هاوخ و  یروهمج بزح 
.دشاب تردق  دنسم  رب  یدرف  هچ  هک  دنک  یمن توافت  اه  نآ یارب  سپ 

هرود رد  سپ  درادـن  یتلاـخد  یلخاد  گـنج  رد  هک  دـش  هجوـتم  لاـس  زا ۵-۴  سپ  نوسناجناتـسناغفا  یاـهورین  دروـم  رد 
.دشن دیدناک  دعب 

.درک یفرعم  ناتسناغفا  ار  مسیرورت  زکرم  امابوا  دنتفر و  ناتسناغفا  هب  ییاکیرما 
.دور یمن نیب  زا  اکیرما  ناتسناغفا و  نایم  یاوعد  درذگب ، مه  لاس   ۱۰۰ نیاربانب ،

.دننک یم داجیا  تیدودحم  دنتسه و  نشخ  نابلاط 
.ددرگ یم زاب  لاس ۲۰۰۱  هب  عاضوا  هرابود  دندرگزاب ، نابلاط  رگا 

.میراد رادمتسایس  عون  ود 
.دنراد هنارکفنشور  شناد  هبرجت  یخرب 

.تسا یعامتجا  شناد  یاراد  پمارت  اما  امابوا  الثم 
.دتفیمن قافتا  نیا  ریخ  ؟ دوب دهاوخ  امابوا  تلود  نامه  ندیاب  تلود 
.درک یهاوخ  هدایپ  ار  تدوخ  یاه  هدیا یسرب ، تردق  هب  هک  امش 

.درک دهاوخ  هدایپ  اکیرما  یاه  شزرا هب  هجوت  اب  ار  شدوخ  یاه  شزرا
https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۷۶۹۸ یراذگ : کارتشا 

۱۵۱۵
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۹:۱۵

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انزیل   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ناوــنع تـحت  هنوــم  ناژ  یللملا  نـیب  یزاــجم  هاــگراک  نـیلوا  اــپورا ، هیداــحتا  یراــکمه  اــب  یئاــبطابط  همــالع  هاگــشناد   
يارب ـی  ـشزومآ هاگراک  یمومع : یاه  هناخباتک  تامد  هعـسوت خـ يارب  اپورا  هیداحتا  يدربراک  ياه  هماـنرب  اـه و  تسایـس  »

نارادباتک روضح  اب  رویرهش ۱۳۹۹  خـیرات ۲۳  رد  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  نیالنآ  یوگتفگ  رالات  رد  ار  ناریا » ناراد  ـ باتک
، نارهت یرادرهـش  روشک و  یمومع  یاـه  هناـخباتک  داـهن  هب  هتـسباو  یاـه  هناـخباتک  زا  معا  نارهت  یموـمع  یاـه  هناـخباتک 

هنوم ناژ  یللملا  نیب  یزاجم  هاگراک  نیمود.درک  رازگرب  یسانش  شناد  تاعالطا و  ملع  نایوجـشناد  دیتاسا و  زا  یدادعت 
هاگراک یمومع : ياه  هناخباتک  تامد  هعسوت خـ يارب  اپورا  هیداحتا  يدربراک  ياه  همانرب  اه و  تسایس   » ناونع تحت  زین 

، دـیتاسا یمامت  زا.دـش  رازگرب  اـت ۱۲:۳۰  تعاـس ۸:۳۰  هاـم ۱۳۹۹  رهم  دهــشم ۲۰  رد  ناریا »  ناراد  ـ باـتک يارب  ـی  ــشزومآ
.دوش یم  توعد  هاگراک  نیا  رد  تکرش  یارب   نادنم  هقالع  و  نارادباتک ،

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب هنوم   هنوم ناژ   ناژ یللملا   یللملا نیب   نیب یزاجم   یزاجم هاگراک   هاگراک نیموس   نیموس

.دوش یم رازگرب  زاوها  رد  هام ۱۳۹۹  نابآ   ۱۸ هنوم   ناژ  یللملا  نیب  یزاجم  هاگراک  نیموس 

 

https://www.lisna.ir/workshop/item/1572-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.lisna.ir/workshop/item/1572-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF


.دوش یم رازگرب  زاوها  رد  هام ۱۳۹۹  نابآ  هنوم ۲۰۲۰ ۱۸  ناژ  یللملا  نیب  یزاجم  هاگراک  نیموس  انزیل ، شرازگ  هب 
ناوــنع تـحت  هنوــم  ناژ  یللملا  نــیب  یزاــجم  هاــگراک  نــیلوا  اــپورا ، هیداــحتا  یراــکمه  اــب  یئاــبطابط  همالع  هاگـشناد 

يارب ـی  شزومآ هاگراک  یمومع : یاه  هناخباتک  تامد  هعسوت خـ يارب  اپورا  هیداحتا  يدربراک  ياه  همانرب  اه و  تسایس  »
روـضح اـب  رویرهــش ۱۳۹۹  خـــیرات ۲۳  رد  یئاـــبطابط  همالع  هاگـشناد  نیــالنآ  یوــگتفگ  رـــالات  رد  ار  ناریا » ناراد  ـ باـــتک

روـشک و یموــمع  یاــه  هناــخباتک  داــهن  هـب  هتــسباو  یاــه  هناــخباتک  زا  مـعا  نارهت  یموــمع  یاــه  هناــخباتک  نارادــباتک 
یزاـجم هاـگراک  نیمود.درک  رازگرب  یـسانش  شناد  تاـعالطا و  ملع  نایوجـشناد  دـیتاسا و  زا  یدادـعت  نارهت ، یرادرهش 

تاـمد هعــسوت خـ يارب  اـپورا  هیداـحتا  يدربراـک  ياـه  هماــنرب  اــه و  تسایــس   » ناوـنع تـحت  زین  هنوـم  ناژ  یللملا  نـیب 
ات ۱۲:۳۰ تعاس ۸:۳۰  هام ۱۳۹۹  رهم  دهـشم ۲۰  رد  ناریا »  ناراد  ـ باتک يارب  ـی  ـشزومآ هاگراک  یمومع : ياه  هناخباتک 

.دوش یم  توعد  هاگراک  نیا  رد  تکرش  یارب   نادنم  هقالع  و  نارادباتک ، دیتاسا ، یمامت  زا.دش  رازگرب 
هاـگراک نیا  رد  سردآ   هـب  نیـالنآ   یوـگتفگ  رـالات  یئاـبطابط ، همالع  هاگشناد  هاـگرد  قیرط  زا  دـنناوت  یم  نادـنم  هقـالع 

.دننک تکرش 

۱۳۱۳
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۰۹:۱۴ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

تمحر رون و  ربمایپ  تدالو  زورلاس  تبسانم  هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  کیربت  مایپ 
هک میظع  تسا  یقلخ  وا  قلخ  ریگملاع و  تسا  یتمحر  وا  تمحر  هناوداج ، تسا  یرون  (ص ) دمحم رون  یمیلس : رتکد 

.دنکفا دهاوخ  تقلخ  ملاع  همه  رب  ار  شا  هیاس 
دمحم ترـضح ، تمحر  رون و  ربماـیپ  دـالیم  دـیع  تبـسانم  هب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس ، نیـسح  رتکد 

.درک رشتنم  ار  یمایپ  (ع ) قداص رفعج  ماما  ترضح  و  (ص ) یفطصم
: تسا حرش  نیا  هب  مایپ  نیا  نتم 

حلـص و یناـبرهم ، تمحر ، ربماـیپ  ناـسنا  ، یگنوگادـخ  یکاـپ و  داـمن  دـلوت  خـیرات و  ناـسنا  نیرترب  رون  شرتسگ  زور  رد 
شــالت هــتفرگ و  ارف  ناــمز  ره  زا  شیب  ار  ملاــع  ربماــیپ ، یدوــجو  روــن  غورف  شناد ، تقادــص و  ماــما  دــالیم  ییاــناد و 

.تسا هتخاس  ماکان  دنا  هتفرگ  تسد  رب  یتشلپ  مچرپ  یهاوخ  یدازآ  رهاظ  رد  هک  ار  نادان  نالد  روک
نیملاعلل تمحر  نوزفازور  شـشخرد  ناناملـسم و  مشخ  یایرد  رد  نتفرورف  ناـنآ  یتشلپ  لـصاح  هک  تفاـیرد  ناـهج 

 . تسا میظع   یجنر   هودنا و  شیارب   ام  کچوک  جنر   ره  هک   ومه  تسا 
هدرپ دزاس و  روتسم  ار  ناشیا  یامن  ضقانت  نورد  تسناوتن  زین  نارادرک  تشز  هدرکرس  یهاوخرذع  یتح  هنایم  نیا   رد 

 . تشادرب نانآ  شیدنا  جک  تشز   هرهچ  زا 
رب ار  شا  هیاس  هک  میظع  تسا  یقلخ  وا  قلخ  ریگملاع و  تسا  یتمحر  وا  تمحر  هناوداج ، تسا  یرون  (ص ) ذـمحم ون 

.دنکفا دهاوخ  تقلخ  ملاع  همه 
یمیلس نیسح 

راـبخا تسیل  air.ir/ZHq۸na يپاـچ هخــسن  ۱۹ دـــیدزاب :  ١٣٢٣٢ ربــخ : هرامـــش   ٠٩:٥٠ ناـــبآ ١٣٩٩ -  هبنــش ١٣  هـس 
aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط  <<

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

رون  وو رون ربمایپ   ربمایپ تدالو   تدالو زورلاس   زورلاس تبسانم   تبسانم هبهب   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد سیئر   سیئر کیربت   کیربت مایپ   مایپ
تمحر تمحر
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همالع هاگشناد  تمحر -  رون و  ربمایپ  تدالو  زورلاس  تبسانم  هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  کیربت  مایپ   
ییابطابط

۱۵۱۵
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۴:۳۵

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / بیرقت  یرازگربخ   

فراـعم همانـشهوژپ   » یجیورت یملع  همانلــصف  هرامــش  نـیمکی  لـهچ و  بـیرقت ، یرازگربـخ  هشیدـنا  هزوـح  شرازگ  هـب 
.دش رشتنم  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یزایتما  بحاص هب  ینآرق »

«، یبـلعث نآرقلا » یلتق   » یواـکاو رب  دــیکات  اـب  نآرق  یریثاـت  زاـجعا  : » تـسا رارق  نیدــب  هرامــش  نـیا  تــالاقم  نیواــنع 
قادــصم موـهفم و  یلیلحت  یــسررب  «، » نآرق رد  داـعم  هـب  طوـبرم  ناـگژاو  ییاـنعم  هرتـسگ  یریــسفت  یوـغل - لــیلحت  »

لیلحت «، » سدقم باتک  میرک و  نآرق  ساسا  رب  بویا  جنر  زا  یقیبطت  یلیلحت  «، » ثیدح نآرق و  رد  میقتسم  طارص 
دیحوـت هرابرداهدـیدرت  تاهبـش و  یداـقتنا  یناوخزاـب  «، » مجنپ نرق  نآرق  موـلع  رد  راذـگریثات  عباـنم  نیرت  مهم یخیراـت 

«. نمحرلا کرابم  هروس  تایآ  رب  دیکات  اب  یهلا  یاه  تمعن یسانش  هنوگ ناسنا و  «، » فحاصم
نآرق رد  داعم  هب  طوبرم  ناگژاو  ییانعم  هرتسگ 

هزوح رد  : » میناوخ یم نآرق » رد  داـعم  هب  طوـبرم  ناـگژاو  ییاـنعم  هرتـسگ  یریـسفت  - یوـغل لـیلحت   » هلاـقم هدـیکچ  رد 
باب نیا  رد  دروم  اـهنت ۱۷  ناـیم ، نیا  زا  هک  دراد  دوجو  نآرق  رد  دروم ) ۲۸  ) یرایـسب ناگژاو  داعم ، هب  طوبرم  یاه  هرازگ

.دوش یم لامعتسا 
ربتعم یاه  گنهرف رظن  زا  ار  اهنآ  ییانعم  یاه  توافت کرتشم و  طاقن  ناگژاو و  نیا  زا  کی  ره  ییانعم  راـب  هلاـقم ، نیا 

اب ناگژاو  نیا  زا  کی  ره  هک  تسا  هتفای  تسد  هجیتن  نیا  هب  هداد و  رارق  یسررب  دروم  حرطم  نارـسفم  هاگدید  یبرع و 
رد دـنریگ  یم رارق  ینآرق  ریاـظن  ءزج  عوـضوم  نـیمه  هطـساو  هـب  دـنراد و  ییاـنعم  کارتـشا  هزوـح  نـیا  زا  یرگید  ناـگژاو 

یـصاخ یانعم  لمحتم  ناـگژاو  یخرب  نینچمه  تسا ؛ هدـشن  تاـغل  نیا  هب  یا  هراـشا ریاـظن  هوجو و  بتک  رد  هک  یلاـح 
.دومن روبزم  هژاو  نیزگیاج  ار  شریاظن  ناوت  یمن هیآ  قایس  هب  هجوت  اب  هک  دنتسه 

.دشاب یم یکم  روس  یاوتحم  اب  طبترم  هک  تسا  یکم  روس  هب  داعم  هزوح  ناگژاو  بلاغ  قلعت  رگید  مهم  هجیتن 
.دشاب یم یکم  روس  یاوتحم  اب  طبترم  هک  تسا  یکم  روس  هب  داعم  هزوح  ناگژاو  بلاغ  قلعت  رگید  مهم  هجیتن 

« .دشاب یم یکم  روس  یاوتحم  اب  طبترم  هک  تسا  یکم  روس  هب  داعم  هزوح  ناگژاو  بلاغ  قلعت  رگید  مهم  هجیتن 
 

ثیدح نآرق و  رد  میقتسم  طارص  قادصم 

نآرق فرع  رد  : » تسا هدمآ  ثیدح » نآرق و  رد  میقتسم  طارص  قادصم  موهفم و  یلیلحت  یـسررب   » هلاقم هعیلط  رد 
رب دشابن  نآ  رد  یژک  ای  یجاجوعا  یفارحنا و  هک  تسا  نآ  میقتسم  هار  تسا ؛ میقتسم  تسین و  شیب  هار  کی  طارص ،

.یفارحنا یاه  هار فالخ 
 . دراد هطاحا  یرترب و  ادخ  هب  ندیسر  یاه  « لیبس  » همه رب  هک  تسا  یهارهاش  طارص ،

.تسا رارقرب  میقتسم  طارص  کی  لیبس و  دنچ  ناگدنب ، ادخ و  نایم 
: ددرگ یم زاـب  زیچ  کـی  هـب  عـقاو  رد  هـمه  دـنا ، هدرک لـقن  میقتـسم  طارـص  هراـب  رد  نارــسفم  هـک  یفلتخم  یاـه  ریــسفت 

دشدش رشتنم   رشتنم ینآرق » » ینآرق فراعم   فراعم همانشهوژپ   همانشهوژپ  » » هرامش هرامش نیمکی   نیمکی لهچ  وو   لهچ

.دش رشتنم  هلاقم  تفه  رب  لمتشم  ینآرق » فراعم  همانشهوژپ   » یجیورت یملع  همانلصف  هرامش  نیمکی  لهچ و 
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.دنیادخ یوس  هب  قیالخ  ندناسر  مسر  هار و  هک  یلمع  یداقتعا و  یاه  هبنج رد  یهلا  نییآ  نید و  نامه 
حیجرت ار  میقتسم  طارـص  زا  ماع  موهفم  فلتخم ، لاوقا  یـسررب  یریـسفت و  یلیلحت و  یفیـصوت -  شور  هب  هلاقم  نیا 

.دهد یم
.تسا ماع  موهفم  نیا  قیداصم  نایب  ریسافت  تایاور و  رد  فلتخم  تاراشا  لاوقا و 

.تسا هدش  هدیشک  ریوصت  هب  میقتسم  طارص  زا  نآرق  تیاور  هلاقم  نیا  رد 
.تسا راکشآ  تسا  نآرق  مامت  هراصع  هک  دمح  هروس  رد  ریوصت  نیا  روهظ 

« .دشاب رتراگزاس  میقتسم  طارص  یانعم  نییبت  رد  تایاور  نآرق و  یاه  هزومآ تیلک  اب  هاگدید  نیا  دیآ  یم رظن  هب 
 

/ مایپ یاهتنا 
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یراذگ  : کارتشا 

انکیا عجرم : 

۱۳۱۳
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۰:۳۱

رهم یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

مالسا ربمایپ  هب  تناها  تیموکحم  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یاروش  هینایب 
نآ تاماقم  بسانمان  یریگ  عضوم  هسنارف و  رد  ریخا  تامادـقا  یا  هیناـیب  رودـص  اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یاروش 

.درک موکحم  ار  مظعا  ربمایپ  تحاس  هب  تراسج  لابق  رد 
: تسا حرش  نیا  هب  هینایب  نیا  نتم 

مالسا مالسا ربمایپ   ربمایپ هبهب   تناها   تناها تیموکحم   تیموکحم ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یاروش   یاروش هینایب   هینایب
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نیا هدـنروآ  مهارف  نید  تسا و  تفارـش  تیوه و  هیاپ  تدـحو و  یانبم  گـنهرف  کـی ناـمدرم  یارب  یداـینب  یاـه  شزرا 
.تسا یداینب  یاه  شزرا 

، ربماـیپ تیــصخش  هـب  مارتـحا  ور  نآ  زا  تـسا و  نآ  ربماــیپ  هـبرجت  زا  یوریپ  داــمتعا و  نـید ، کــی  هـب  ناــمیا  نـینچمه 
.تسا مدرم  کی  تفارش  تیوه و  یاه  هیال  نیرت  یسدق  نیرت و  قیمع  هب  مارتحا 

مظعا ربماـیپ  تحاـس  هب  تراـسج  لاـبق  رد  نآ  تاـماقم  بساـنمان  یریگ  عضوم  هسنارف و  رد  ریخا  تامادـقا  هنافـساتم 
ناملـسم اـهدرایلیم  یوـنعم  تاـیبرجت  تحاـس  هب  یندوشخباـن  یتراـسج  تـسا  قـالخا  یناـبرهم و  یگتـسراو ، داـمن  هـک 

.تسا ناهج  رسارس  رد  ناروابادخ  هکلب  ناناملسم و  تفارش  کته  ببس  هدنیآ و  هتشذگ و  نونکا ،
یریگ عضوم  هنوگنیا  دوش  یم  رکذـتم  هدومن و  موـکحم  ار  هداد  خر  یگنهرف  هعجاـف  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یاروش 

ار یسایس  یگنهرف و  یرابدربان  تنوشخ و  زا  یا  هریجنز  هکلب  تسین  مسیرورت  عنام  اهنت  هن  نارادمتـسایس  راتفگ  اه و 
.تشاد دهاوخ  یپ   رد 

تـشادوکن نینچمه  اه و  شزرا  هب  مارتحا  یانبم  رب  وگتفگ  اب  اهنت  رـصاعم  ناهج  قیمع  یاه  شلاچ  نامرد  ام  رواب  هب 
.تسا نکمم  مالسا  ربمایپ  ص )  ) دمحم ترضح  دننام  ینابرهم  قالخا و  یاه  هروطسا 

یئابطابط همالع  هاگشناد  یاروش 
 

راـبخا تـسیل  air.ir/ZHq۷na يپاــچ هخــسن  ۱۰۹ دــــیدزاب :  ١٣٢٣١ ربـــخ : هرامـــش   ٢١:٠٨ ناــــبآ ١٣٩٩ -  هبنــشود ١٢ 
aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط  <<

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

رهم یرازگربخ  تسا -  یندوشخبان  ربمایپ  هب  تراسج  لابق  رد  هسنارف  تاماقم  بسانمان  عضاوم   

زوین ناراب  تسا -  یندوشخبان  ربمایپ  هب  تراسج  لابق  رد  هسنارف  تاماقم  بسانمان  عضاوم   

انآ یرازگربخ  تسا -  یندوشخبان  ربمایپ  هب  تراسج  لابق  رد  هسنارف  تاماقم  بسانمان  عضاوم   

۱۲۱۲
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۸:۵۹

سراف یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۲۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / انآ  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هبنشود ۱۲ تسا  یساره  مالـسا نورکم »  » رکف قاتا  یتاباختنا  نامتفگ  دـش ؛ حرطم  برغ  رد  یزیتس  مالـسا رانیبو  رد   
برغ رد  یزیتس  مالسا رانیبو  رد  یجراخ  تسایـس  ناسانـشراک  یرنه  یگنهرف و  هاگشناد /   تعاس ۱۸:۵۹  نابآ ۱۳۹۹ 

نامتفگ ناونع  هب ار  یساره  مالسا نورکم »  » رکف قاتا  دندرک : دیکات  ناناملسم ، هیلع  برغ  یاه  تسایس حیرشت  نمض 
.تسا هدیزگرب  یتاباختنا 

ینامتفگ دـیاب  تسا  یروهمج  تسایر  ینایاپ  لاس  لاس ۲۰۲۱  هک  نورکم  یاقآ  هکنیا  نایب  نمـض  هاگـشناد  داتـسا  نیا   
شتآ نورکم  تاـباختنا  داتـس  رکف  قاـتا  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  تفگ : دـنک ، داـجیا  لـبق  هرود  یادـیدناک  اـب  هلباـقم  یارب  ار 

هکنیااـمک دوـش  لیدـبت  دوـخ  دـض  هـب  ناـیرج  نـیا  تـسا  نـکمم  هـکنیا  زا  لـفاغ  دوـش  هـصرع  نـیا  دراو  هـک  هـتخیر  ار  هـیهت 

تسا تسا یساره   یساره مالسا مالسا نورکم » » نورکم  » » رکف رکف قاتا   قاتا یتاباختنا   یتاباختنا نامتفگ   نامتفگ

: دندرک دیکات  ناناملسم ، هیلع  برغ  یاه  تسایس حیرشت  نمض  برغ  رد  یزیتس  مالسا رانیبو  رد  یجراخ  تسایس  ناسانـشراک 
.تسا هدیزگرب  یتاباختنا  نامتفگ  ناونع  هب ار  یساره  مالسا نورکم »  » رکف قاتا 
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هتـشاد هارمه  هب  ییاـنورک  طیارـش  نیا  رد  اههاگـشورف  رد  ار  یوـسنارف  یاـهالاک  میرحت  دـش و  ناناملـسم  مشخ  بجوـم 
.تسا

یور ًادیدش  تفگ : دشاب  هارمه  حیرص  یهاوخرذع  کی  اب  دیاب  دریگ  تروص  یحالصا  دشاب  انب  رگا  هکنیا  رب  دیکات  اب  یو   
تانایرج هک  دنا  هدرک ییاهوگ  تفگ و  هب  راداو  ای  دنوشن و  رظن  راهظا  دراو  ات  دنا  هدروآ راشف  لقتسم  دارفا  نادنمشیدنا و 

.دنرادرب یوسنارف  یاهالاک  میرحت  نایرج  زا  تسد  دنک و  یم  هیجوت  ار  فلاخم 

؛ دش حرطم  برغ  رد  یزیتس  مالسا رانیبو  رد 

تسا یساره  مالسا نورکم »  » رکف قاتا  یتاباختنا  نامتفگ 

تعاس ۱۸:۵۹ نابآ ۱۳۹۹  هبنشود ۱۲ 

/ هاگشناد

 



یرنه یگنهرف و    

، ناناملـسم هـیلع  برغ  یاـه  تسایـس حیرـشت  نمـض  برغ  رد  یزیتـس  مالـسا راـنیبو  رد  یجراـخ  تسایــس  ناسانــشراک 
.تسا هدیزگرب  یتاباختنا  نامتفگ  ناونع  هب ار  یساره  مالسا نورکم »  » رکف قاتا  دندرک : دیکات 

یناسنا و مولع  نواعم  عمجم و  هریدم  تئیه  سیئر  هانپورـسخ ، نیـسحلادبع  انآ  یرازگربخ  هاگـشناد  هورگ  شرازگ  هب 
ناـــفلاخم مالـــسا  دـــلوت  ودـــب  زا  تـــفگ : برغ  رد  یزیتـــس  مالـــسا  ییارچ  هـــب  هراـــشا  اـــب  یمالـــسا  دازآ  هاگـــشناد  رنه 

.دوب هجیتن  یب  دنچره  دندیشک  یم ار  ربمغیپ  رورت  هشقن  یهاگ  دنداد و  یم ماجنا  مالسا  هیلع  ییاهراک 
.دش ناناملسم  نایحیسم و  ماع  لتق  ثعاب  یبیلص  گنج  نرق  ود  دودح  مه  دعب  دوزفا : یو 

نیا تسا و  توافتم  مه  شا  ییارچ تسه و  توافتم  اطسو  نورق  یریتس  مالسا  اب  برغ  هزورما  یـساره  مالـسا  عون 
.تسا یشنک  یتفرعم و  ییارچ 

هب تلاح  ینید  یتفرعم  عبانم  یحو و  هب  تبـسن  هک  یتفرعم  عبنم  ینعی  داینب  دوخ  تینالقع  هکنیا  نایب  اـب  هانپورـسخ 
نییبت نرق ۱۸  مود  همین  رد  ار  نآ  تناک  تفرگ و  لکش  سناسنر  رد  داینب  دوخ  تینالقع  تفگ : دشاب ، هتـشاد  هن  طرش 

دوخ تینالقع  نیا  نرق ۲۱ لوا  همین  رد  دـش و  لیدـبت  ربو  سکاـم  یرازبا  تینـالع  هب  متـسیب  نرق  رد  یلو  درک  یفـسلف 
ماـن هب  یتقیقح  اـعطق  تینـالقع  نیا  درادـن و  یطلغ  یتسرد و  راـیعم  هک  دـش  لیدـبت  هناـیارگ  یبسن  تینـالقع  هب  داـینب 
نیب دـنراد و  لوبق  ار  توکلم  یحو و  عبنم  یهلا  ناـیدا  نوچ  دـبات  یمنرب مه  ار  تیحیـسم  یتـح  دریذـپ و  یمن  ار  مالـسا 

.دننک یم حرطم  ار  ترخآ  یارب  یایند  ادخ و  یارب  ناسنا  دننک و  یم  رارقرب  دنویپ  توکلم  کلم و 
: تفگ دنتـسه ، زیتس  نید  اهنیا  نوچ  دنزیتس  مالـسا  یا  هدع هک  دشابن  شوخلد  برغ  تیحیـسم  هکنیا  رب  دیکات  اب  یو 

مالــسا رگید  یا  هدــع هـک  دــشابن  شوـخ  ناـشلد  رگید  ناـیدا  تـسا و  یناـسنا  رکفت  یاــنبم  تـسا  ناــسنا  ردارب  ناــسنا 
.دننک یم یزیتس 

ره یزیتـس و  تیحیـسم  زا  رــس  یتـفرعم  دـیابن  نـیا  دوـش و  یمن عـمج  ینید  تعیرــش و  چـیه اـب  یتـفرعم  ییارگ  یبـسن
.دروآ یم رد  مه  یزیتس  نید

، دــش هتخاــس  شعاد  یریگ  لکـــش  زا  لــبق  هــک  دوویلاــه  ریخا  هلاــس  یاــه ۱۰ مـلیف رد  هـکنیا  هـب  هراــشا  اــب  هانپورــسخ 
نیرت مـهم زا  یکی  هزورما  درک : راــهظا  تشادــن ، دوـجو  یــشعاد  الــصا  هـک  یلاــح  رد  تـشاد  دوــجو  شعاد  یاــه  مـچرپ

 



ما و هدوـب ناناملـسم  نیب  رد  نم  دـیوگ  یم هـک  یـسک  سپ  تـسا  ناناملـسم  زا  طـلغ  یریوـصت  داـجیا  یا  هناـسر فادـها 
.دوش یمن شرواب  یسک  دننک  یم  ضوع  ار  ینهذ  راتخاس  اه  هناسر نوچ  دنتسه ، تبحم  لها  ناناملسم 

: تـفگ مـینک ، هدافتــسا  هناـسر  زا  دـیاب  یــشنک  ییارچ  اـب  هلباـقم  یارب  هـکنیا  رب  دــیکات  اـب  هاگــشناد  هزوـح و  داتــسا  نـیا 
دـنهد و ناشن  اـیند  هب  ار  تینـالقع  تبحم و  قشع و  یاراد  مالـسا  هناـسر ، اـب  دـنیایب و  دـیاب  ناـهج  یمالـسا  یاـهروشک 

.دنک داجیا  اه  نهذ رد  ار  یسوکعم  تسردان و  مالسا  هناسر ، دنهدن  هزاجا 
مود همین  زا  یلو  دـنتفگیم  نایب  یدازآ  هراـبرد  یناـمز  درک : راـهظا  برغ  رد  ناـیب  یدازآ  دروم  رد  یلاوس  هب  خـساپ  رد  یو 
دوش یم تردق  هب  فوطعم  زیچ  همه دوش  مکاح  یبسن  تینالقع  یتقو  درکادیپ و  یرگید  یانعم  نایب  یدازآ  نایب  نرق 

.تسا تردق  هب  فوطعم  نایب  یدازآ  و 
نیا ظفاح  هک  ینایب  یدازآ  و  یرآ ؛ دشاب  تردق  نیا  ظفاح  هک  یدازآ  نآ  دوش و  یم  لصا  تردق  درک : ناونع  هانپورـسخ 

.ریخ دشابن ، تردق 
تسه یراج  هسنارف  ییارگداینب  رد  یبیلص  یاه  گنج حور  ** 

، دراد دوجو  هسنارف  رد  یزیتس  مالـسا  ارچ  هک  لاوس  نیا  حرط  اب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  داتسا  داشمرخ  رقابدمحم 
.تسه هسنارف  رد  یزیتس  مالسا دیدشت  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  کییال  ییارگداینب  تشاد : راهظا 

سیئر هـک  هدـش  یوـق  یا  هزادــنا  هـب  هدــش و  یوـق  یناـیرج  هـب  لیدــبت  کـییال  ییارگداـینب  هـسنارف  رد  هزورما  دوزفا : یو 
دنک حرطم  ار  ارگداینب  هتیـسیئال  رب  ینتبم  عضاوم  نیرتدنت  دنک  فیرعت  نآ  بلاق  رد  ار  دوخ  هکنیا  یارب  هسنارف  روهمج 

.دوش هسنارف  رد  کییال  ییارگداینب  نایرج  یوگنخس  هب  لیدبت  و 
دننادـب دـیاب  نورکم  هلمج  زا  هسنارف و  کییال  نایارگداینب  دروآ و  یم  ییارگداینب  ییارگداینب  هکنیا  رب  دـیکات  اب  داـشمرخ 

هتیـسیئال دوـب  رارق  هک  تسیلاـح  رد  نـیا  درک : حیرـصت  دنتـسه ، ناـهج  رد  ییارگداـینب  شتآ  رب  نـتخیر  نـیزنب  لاـح  رد 
لیدبت هسنارف  رد  ییارگداینب  شتآ  هدننک  رو  هلعـش  هب  هنیـسییال  دوخ  یلو  دـنک  شوماخ  ار  یحیـسم  ییارگداینب  شتآ 

نیا میا و  هتفر  حلـص  زا  یراع  رتشیب و  یمارآان  تنوشخ و  اب  یناهج  تمـس  ـالمع  هک  تسا  نیا  نآ  جـیاتن  و  تسا هدـش 
.دوب دهاوخ  کانرطخ  تیرشب  یارب  مه  هسنارف و  یارب  مه 

یاه یریگ عضوم عون  تسه و  یراج  هسنارف  ییارگداینب  رد  یبیلـص  یاه  گنج حور  هکنیا  نایب  اـب  هاگـشناد  داتـسا  نیا 
هک تـسا  نـیا  لـح  هار  نـیرت  کـیدزن تـشاد : راــهظا  تـسا ، نارگید  رب  دوـخ  یاــه  شزرا  لــیمحت  رب  برغ  رارــصا  نــالا 

دـنوش و فیعـضت  کییال  نایارگداینب  ات  دـننک  کمک  دـندرگرب و  کییال  ییارگلادـتعا  هب  هسنارف  یـسایس  یرکف و  ناربهر 
.تسا یندش  راک  نیا 

هـسنارف یمومع  راکفا  ندرک  ترپ  یلخاد و  لئاسم  لـح  یارب  یوسنارف  نارادمتـسایس  رگید  لـح  هار  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 
هدز هدام هعماج  یاهدرد  زا  یشخب  رب  یخـساپ  هک  تسه  مالـسا  رد  یتوق  طاقن  تفگ : دننزن ، نماد  یزیتس  مالـسا  رب  

دوشن و رارقرب  یحلص  برغ  ناهج  مالـسا و  نیب  هک  دنراد  رارـصا  هسنارف  کییال  نایاکداینب  زا  یـشخب  تسه و  هسنارف 
.دننک یم هتفشآ  ار  اضف  هک  دنتسه  هسنارف  نامکاح  نیا  نیا  ربانب 

دنتسه ناناملسم  زا  یزاسوید  ددصرد  هسنارف  نادرمتلود  **

یدیدرت تسه و  شیازفا  لاحرد  یساره  مالسا  تفگ : ندنل  یمالـسا  رـشب  قوقح  نویـسیمک  سیئر  هرجـش ، دوعـسم 
.درادن دوجو  صوصخ  نیا  رد 

هدش و هتخاس  هک  تسه  یموهفم  درادن و  دوجو  نآ  یارب  یلیلد  تسین و  یعیبط  یـسرت  یـساره  یمالـسا  دوزفا : یو 
.دننک یم راک  نآ  یور  هدرک و  داجیا  نآ  اب  طبترم  ار  یعقاوریغ  سرت  یاضف  یعون 

رد ییاز  تیعورـشم  یعون  لابند  دـنک و  یمن راکنا  ار  یـساره  مالـسا  سکچیه  زورما  یایند  رد  هکنیا  رب  دـیکات  اب  هرجش 
دـنرادن و یبوـخ  تالیـصحت  هک  تسا  نیا  رطاـخب  یـساره  مالـسا  هک  دـنا  یعدـم  یناـسک  تـفگ : دنتـسه  صوـصخ  نـیا 

لح لکــشم  نـیا  دوـش  هداد  شزوـمآ  مالــسا  دروـمرد  یرادـقم  رگا  دــنرادن و  زورما  یاـه  تـیعقاو  زا  یعقاو  کرد  یعوـن 

 



.دنناد یم یساره  مالسا  قادصم  ار  یناملسم  ره  دنتسه ، مه  ناتسلگنا  تلود  رد  هک  یرگید  هدع  یلو  دوش  یم
رب هلیـسو  نیا  اب  دنـشاب و  هتـشاد  ناناملـسم  درومرد  یزاس  نمرها  یزاسوید و  یعون  دندرک  شالت  اهنآ  درک : دیکات  یو 

دننک و حرطم  ار  یا  هرازگ نینچ  دوخ  ینهذ  یاه  هراگنا تیلوبقم  یارب  هک  تسه  یعیبط  دنبوکب و  یساره  مالسا  لبط 
.دننک بستنم  مالسا  هب  ار  نآ  ات  دنداد  رپ  لاب و  ار  یتسیرورت  یاه  هورگ هک  میدهاش 

دیتاـسا پـمارت و  لاـثما  دــهد و  طـسب  یبرغ  عـماوج  رد  ار  نـیا  هدرک  شـالت  هـک  دراد  دوـجو  ییاــه  تـسد دوزفا : هرجش 
لاس زا  دننک و  حرطم  ار  نآ  تالیصحت  دقاف  دارفا  طقف  هک  تسین  یناتساد  دننک و  یم حرطم  ار  اه  ثحب  نیا  هاگـشناد 

.دنتفرگ رارق  تالمح  تیذا و  رازآ و  دروم  هک  میتسه  یناناملسم  شیازفا  دهاش  ۲۰۱۲
یجنـسرظن کی  رد  لاـس ۲۰۱۰  رد  سیلگنا  ناناملـسم  بلغا  داد : هـمادا  ندـنل  یمالـسا  رـشب  قوـقح  نویـسیمک  سیئر 

دنتفگ ناناملـسم  دعب  لاس  ینعی ۵  ۲۰۱۵ لاس یلو  دنتـشادن  یـساره  مالـسا  ثحب  اه  هناـسر  نارادمتـسایس و  دـنتفگ 
یور ار  دوخ  ریثاـت  نیا  میتـسه و  یـسیلگنا  نارادمتـسایس  یوـس  زا  هناـساره  مالـسا یاـه  تبحـص ندـش  شخپ  دـهاش 

.دراذگ یم مدرم  یاه  شرگن
مامت اه و  هناسر  نارادمتـسایس و  یوس  زا  یـساره  مالـسا  ناراـبمب  یاـضف  نیا  رییغت  تکراـشم و  نودـب  دوزفا : هرجش 

وگخـساپ ار  رگید  یاه  هورگ  نارادمتـسایس و  دـیاب  مینک و  هلباقم  لکـشم  نیا  اـب  میناوت  یمن هعماـج ، یاـه  شخب رگید 
.مینک

دوخ ناـیرج  شرتـسگ  یارب  یـساره  مالـسا زا  نارادمتـسایس  درک : دـیکات  ندـنل  یمالـسا  رـشب  قوقح  نویـسیمک  سیئر 
جیورت ار  دوخ  رظندـم  مالـسا  بان  مالـسا  یاجب  دـنهاوخ  یم دـننک و  یم حرطم  ار  ییاـکیرمآ  مالـسا  دـننک و  یم هدافتـسا 

رگا دیورب و  توغاط  نماد  تنمس  هب  امش  ات  دنهد  جیورت  ار  یساره  مالسا  هک  تسه  یع  یبط  دنهاوخ و  یم دنهد و 
.دننک یم مه  تیامح  امش  زا  دیشاب  هتشاد  ار  شرگن  نیا  امش 

تسا هدیزگرب  یتاباختنا  نامتفگ  ناونع  هب ار  یساره  مالسا  نورکم  رکف  قاتا  ** 

هتـشذگ ههد  راهچ  رد  هکنیا  نایب  اب  نارهت  هاگـشناد  داتـسا  عمجم و  یاپورا  تاـعلاطم  هورگ  ریدـم  یدـیجم ، اضردـمحم 
ناـمتفگ تـفگ  ناوـتب  دـیاش  تـفگ : تـسا  هتـشذگ  هنازیتـس  مالـسا  یاـه  ناـیرج  یــساره ، مالــسا  تاـنایرج  هاگتــساخ 

مالـسا یاـه  ثحب  نیمه  یدـعاصت  تروـص  هب هدـنیآ  لاـسود  یکی  رد  پـمارت و  نوـچ  ییاهادـیدناک  زا  یخرب  یتاـباختنا 
دوب دهاوخ  یتسیلوپوپ  هناساره 

رگا درک : راـهظا  تـخادرپ ، دوـخ  نانخــس  هیجوـت  هـب  یبرع  هکبــش  کـی  اـب  هبحاـصم  رد  زورید  نورکم  هـکنیا  ناــیب  اــب  یو 
هک میتسه  ور  هبور هناگود  یاهرادناتـسا  اب  یعون  هب  تسه ، ناـیب  یدازآ  اهراتـشون  اـه و  ناـیب عون  نیا  یفـسلف  یاـنبم 

.دوش یم حرطم  شسرپ  وا  یارب  مه  یداع  دنورهش  کی  دیاش 
تیامح کییال  یارگداینب  نایرج  مه  اتدـمع  هک  ار  تساـکوله  ماـن هب  یزمرق  طـخ  هسنارف  رد  هکنیا  هب  هراـشااب  یدـیجم 

نایب یدازآ  یدنورهـش  قوقح  روشنم  هسنارف و  بالقنا  زا  ار  دوخ  یانبم  هک  تسا  هعماج  زمرق  طوطخ  زا  یکی  دننک  یم
درف دــنبات و  یمنرب ار  تساــکوله  تاملــسم  هـب  یرظن  یتــح  ضرعت  کدــنا  هــک  یعوــن  هــب  درک : ناــیب  تــسا ، هداد  رارق 

.دننک یم یتیصخش  رورت  یتح  موکحم و  نادنز  اه  لاس هب  ار  هدننک  نایب  ای  هدنسیون 
ینامتفگ دـیاب  تسا  یروهمج  تسایر  ینایاپ  لاـس  لاس ۲۰۲۱  هک  نورکم  یاقآ  هکنیا  نایب  نمـض  هاگـشناد  داتـسا  نیا 

شتآ نورکم  تاباختنا  داتـس  رکف  قاتا  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  تفگ : دـنک ، داجیا  لبق  هرود  یادـیدناک  اب  هلباـقم  یارب  ار 
هکنیااـمک دوـش  لیدـبت  دوـخ  دـض  هب  ناـیرج  نیا  تسا  نکمم  هکنیا  زا  لـفاغ  دوـش  هـصرع  نـیا  دراو  هـک  هـتخیر  ار  هـیهت 

هتـشاد هارمه  هب  ییانورک  طیارـش  نیا  رد  اههاگـشورف  رد  ار  یوسنارف  یاهالاک  میرحت  دش و  ناناملـسم  مشخ  بجوم 
.تسا

یور ًادیدش  تفگ : دشاب  هارمه  حیرص  یهاوخرذع  کی  اب  دیاب  دریگ  تروص  یحالـصا  دشاب  انب  رگا  هکنیا  رب  دیکات  اب  یو 
هک دــنا  هدرک ییاـهوگ  تـفگ و  هـب  راداو  اـی  دــنوشن و  رظن  راـهظا  دراو  اــت  دــنا  هدروآ راــشف  لقتــسم  دارفا  نادنمــشیدنا و 

 



.دنرادرب یوسنارف  یاهالاک  میرحت  نایرج  زا  تسد  دنک و  یم  هیجوت  ار  فلاخم  تانایرج 
یزوکراس و دنالوا ، نوچ  یروهمج  یاسور  دهاش  دیاب  کاریـش  نارتیم و  نوچ  یدارفا  لسن  زا  دعب  درک : دـیکات  یدـیجم 

تیوـقت اـهنیا  طـسوت  یطارفا  ناـیرج  نـیا  تـسه و  هـسنارف  هعماـج  نیدـپ  قـالخا و  لدـعم  ناـشیا  هـک  میــشاب  نورکم 
.دز مقر  ار  یناهج  مود  لوا و  یاه  گنج یطارفا  درکیور  نیمه  دوش و  یم

یاـهرازبا اـب  ار  مالـسا  ناـیرج  ناکدـنیامن  مـه  مالـسا و  مـه  هـک  تـسه  اـم  هـفیظو  هـکنیا  ناـیب  اـب  هاگـشناد  داتـسا  نـیا 
ناـهج یا  هناـسر ناـیرج  هب  ار  دـنتخاس  مالـسا  زا  هک  ینیغورد  ناگدـنیامن  هرهچ  نینچمه  تفگ : مینک  یفرعم  فـلتخم 

.تسا نییاپ  رایسب  برغ  اصوصخم  ناهج و  مدرم  یا  هناسر داوس  خرن  نوچ  مینک  لیلحت 
دننارب هیشاح  هب  ار  ناناملسم  اکیرمآ  رد  دننک  یم  یعس  تسار  پچ و  نارادمتسایس  ** 

رد ناناملسم  راتـشک  هب  هزاشا  اب  اکیرمآ  نتگنـشاو  هاگـشناد  تسایـس  نید و  زکرم  هریدم  تئیه  وضع  راختفا ، نالـسرا 
تروص هب  ریواصت  دندرک  هدافتـسا  راکدوخ  همین  یاه  حالـس  زا  دوب و  راوگان  قافتا  نیا  درک : راهظا  دنلزوین  رد  یدجـسم 
هکلب دوب  دـنلزوین  کاـخ  رد  یتـسیرورت  هلمح  نیرتدـب  اـهنت  هن دادـیور  نیا  دـندش و  هک  دـش  ناـیناهج  دـش و  شخپ  هدـنز 

.دوب رصاعم  خیرات  رد  یساره  مالسا یتسیرورت  تامادقا  نیرت  کانتشحو زا  یکی 
رد مه  برغ  زا  یلیاـم  رازه  دـنچ  هلـصاف  اـب  دنتـسین و  درفنم  یـساره  مالـسا یاـه  ناـیرج هک  میدـید  هـکنیا  ناـیب  اـب  یو 

یطارفا و تسار  ناـیرج  هب  نادـقتعم  هک  تسا  هئطوـت  مهوـت  یروـئت  کـی  تـفگ : دـهد  یم خر  یقاـفتا  نـینچ  دـنلیزوین 
نیزگیاج دنهاوخ  یم رگید  یاهروشک  ناتسوپ  هایـس ناناملـسم و  هک  دننک  یم حرطم  ار  هرازگ  نیا  اقیقد  ناتـسوپدیفس 

دیفـس یداژن  یرترب  هب  دقتعم  یطارفا  یاه  نایرج  رطاخ  نیمه  هب  دنوش و  یبرغ  یاهروشک  اپورا و  رد  ناتـسوپدیفس 
.دننک هدافتسا  هرازگ  نیا  زا  دننک  یم شالت  ناتسوپ 

ییاــپورا یبرغ و  عــماوج  لد  رد  میهاوــخ  یم ار  رجاــهم  ناناملـــسم و  هــک  دـــنیوگ  یم نـــالا  نارادمتـــسایس  دوزفا : یو 
اهنآ دنتـسه و  رگید  نارجاهم  ناناملـسم و  دـیوگ  یم یزاوم  ناـیرج  کـی  لاـح  نیع  رد  یلو  مینک  هچراـپکی  میناـجنگب و 
دنراد باـجح  هـک  اـهنآ  ناـنز  دـجاسم و  ناناملـسم و  هـب  هـلمح  یارب  هـبرح  نـیا  زا  دنتــسه  اـم  هعماـج  هـیلع  نـمیرها و 

.دننک یم هدافتسا 
دننک یریگولج  اهروغیوا  ًاصوصخ  نیچ  ناناملـسم  دـشر  زا  یداژن  یزاس  قیقر  اب  دـنک  یم شالت  نیچ  هکنیا  نایب  اب  یو 
یاه ناروتـسر هدـش و  رتشیب  ناناملـسم  نتفرگ  تردـق  ای  روهظ  مه  رگید  قطانم  رد  هکلب  نیچ  برغ  رد  اـهنت  هن  تفگ :

دـنهد و یم  ناشن  نیا  دنتـسه و  نیچ  یزورما  هعماج  یاه  تیعقاو  اهنیا  دـننک و  یم  هضرع  لالح  یاهاذـغ  یفلتخم 
.دننک یم یریگیپ  ار  هناساره  مالسا  یاه  شالت مه  نیچ  رد  هکلب  دوخ  یاهروشک  رد  اهنت  هن  یبرغ  یاه  تلود

ناربـهر اـهروشک و  بناـج  زا  اـهنایرج  نیا  ندـنار  بـقع  هـب  اـی  تمواـقم  یعوـن  دـیاب  اـم  هـکنیا  هـب  هذراـشا  نمـض  راـختفا 
رفس دنه  هب  ینامز  تسرد  پمارت  هک  دوش  یم  هنوگنیا  دوشن  هنوگنیا  رگا  تفگ : میشاب ، هتشاد  ار  یمالـسا  یاهروشک 
دنه تلود  ربارب  رد  یگداتـسیا  تفلاخم و  چیه  دـنریگ و  رارق  ریمـشک  هقطنم  رد  راتـشک  فدـه  ناناملـسم  هک  دـنک  یم 

.دوش یمن 
هب ار  ناناملـسم  اـکیرمآ  رد  دـننک  یم یعـس  تـسار  پـچ و  فـلتخم  نارادمتـسایس  هـکنیا  ناـیب  اـب  هاگـشناد  داتــسا  نـیا 

ادیپ شرتسگ  هک  مینیب  یم ربماتپس  مهدزای  تالمح  نامز  زا  اکیرمآ  رد  ار  یساره  مالسا  ام  درک : راهظا  دننارب ، هیـشاح 
تمـس هب  دـنا و  هداد بیکرت  رییغت  اـکیرمآ  یلاـع  هاـگداد  یاـضعا  رثـکا  هک  میتـسه  دـهاش  هدـش و  هنیداـهن  نـالا  هدرک و 
شیپ دروم  نیا  رد  پمارت  هماـنرب  گرزب  هبنـش  هس  تاـباختنا  هجیتن  اـب  میراودـیما  دـنور و  یم راـک  هظفاـحم  یاـه  ناـیرج

.دورن
ادــیپ شرتـسگ  دــنله  ناـملآ و  هـسنارف و  ِلـثم  یاـهروشک  رد  یتـسیلوپوپ  یارگتــسار  یاـهنایرج  هـکنیا  رب  دــیکات  اــب  یو 

.دنوش هدنرب  ار  یتاباختنا  یاه  یسرک  دننک  یم  شالت  یطارفا  یارگتسار  یاه  نایرج  نیا  تفگ : دنک  یم
قاــفتا مـه  درز  یاــهداژن  رود و  رواــخ  رد  هـکلب  تـسین  برغ  صوــصخم  تــسه و  یناــهج  یا  هدــیدپ  یــساره  مالــسا 

هلمح ناـمندوب  ناملــسم  رطاــخ  هـب  اــم  هـب  نارگید  یتـقو  تـفگ : دــهد ، یم خر  مـه  دــنلزوین  اــیلارتسا و  رد  دــتفا و  یم

 



عون کـی  یگمه  هک  میتسه  یناملـسم  نویلیم  درایلیم و ۸۰۰  کی  اـم  هک  دـننک  یم  هاـگن  مشچ  نیا  هب  اـم  هب  دـننک  یم
دنزادرپ دحاو  ههبج  کی  بلاق  رد  هلئسم  نیا  هب  یمالسا  دحتم  هعماج  ناونع  هب  دیاب  ناناملسم  نیاربانب  میناملـسم و 

.دنراذگب رانک  ار  یا  هقرف  تافالتخا  و 
تسا یمالسا  بالقنا  یاه  هزرل  سپ  برغ  تاقافتا  ** 

زاغآ ناریا  یمالـسا  بالقنا  زاغآ  اب  یـساره  مالـسا  هکنیا  نایب  اب  سیراپ  (ع) تیب لـها  هسـسوم  سیئر  ینورمح ، داـمع 
تارییغت دـهاش  بـالقنا  نیا  زا  ههد  تشذـگ ۴ زا  سپ  تسا و  بـالقنا  نـیا  یاـه  هزرل  سپ  برغ  تاـقافتا  تـفگ : دـش 

.تسا هدش  دایز  رایسب  ییاپورا  تاسسوم  اپورا و  رد  ناملسم  نانز  روضح  مالسا و  هب  مازتلا  میتسه و  یرایسب 
نامز نآ  زا  میدوب و  دـهاش  یدـشر  ناملـس  هب  هر ) ) ماـما مکح  هب  تبـسن  یدـب  یاـه  شنکاو رالوکـس  ناـیرج  دوزفا : یو 

.میتسه یساره  مالسا  جاوما  دهاش 
رد یـساره  مالـسا رادمچرپ  هسنارف  هدش  ثعاب  هک  دوب  هسنارف  رد  یتسینویهـص  یبال  ذوفن  مود  لماع  دوزفا : ینورمح 

.دنک یم هدافتسا  یساره  مالسا  هعاشا  یارب  هسنارف  ناهنپ  تلود  زا  یبال  نیا  دشاب و  برغ 
هسنارف تموکح  نوچ  یلو  دنتسین  مالسا  دض  هسنارف  مدرم  هماع  هکنیا  نایب  اب  سیراپ   (ع) تیب لها  هسسوم  سیئر 

تمـس نیا  هب  ار  هسنارف  هعماـج  یاـه  نهذ درک : راـهظا  دـنتفا ، یم تاـقافتا  نیا  تسه  یتسینوهـص  یبـال  ریثأـت  تـحت 
.تسا نشخ  وجگنج و یطارفا و  یعقاو  یمالسا  هک  دندنرب 

دنناوـتب دـنکیم  فـیرحت  مالـسا  هیلع  یناـسک  یتـقو  اـت  دنـشاب  هتـشاد  یـسایس  تریـصب  دـیاب  ناناملـسم  داد : هـمادا  یو 
.دنک ادیپ  هعاشا  یمالسا  قیمع  یتدحو  رکفت  مینک  شالت  دیاب  دنهد و  ناشن  یبوخ  شنکاو  دنتسیاب و 

تدـحو رارق  فدــه  یارب  یرازبا  ار  تیباـهو  مسینویهــص هـکنیا  رب  دــیکات  نمــض  سیراـپ  (ع) تـیب لـها  هســسوم  سیئر 
اه شنکاو نـیا  هـب  راداو  ار  روـشک  نـیا  هـسنارف  یداـصتقا  یـسایس و  یاـه  نارحب درک : حیرـصت  تـسا ، هدرک  ناناملـسم 

.دنک هدنز  تیحیسم  مالسا و  ناهج  نیب  ار  اه  هنتف  دنکیم  شالت  نمشد  دنک و یم

مالـسا یوـنعم  یورین  زا  نوچدـنک  شودـخم مالـسا  هـیلع  ار  برغ  ناـهج  ناـهذا  دـهاوخ  یم یـساره  مالـسا  دوزفا : یو 
.تسا هدیسرت 

شقن رب  دـیاب  هـک  تـسه  نـیا  دـنک  اـفیا  برغ  نیملــسم  ربارب  رد  یمالــسا  تـما  دــیاب  هـک  یــشقن  درک : دــیکات  ینورمح 
یزاس یهاگآ رکفت  نیا  دیاب  دوش و  هداد  هعاشا  دشر و  رصاعم  یمالسا  نامتفگ  دننک و  دیکات  یمالـسا  رکفت  هناورـشیپ 

.دریگب شیپ  ار 
تسه ییارگ  مالسا  هیلع  گنج  مالعا  یعون  مالسا  هیلع  دیدج  تالمح  **

یعون ناناملـسم  هیلع  برغ  یاه  تلود دـیدج  تالمح  هکنیا  ناـیب  اـب  یناـبلآ  ییاـپورا  هاگـشناد  داتـسا  یچـسای  یـسلوا 
هـسنارف نوـچ  تسا  هجاوـم  نآ اـب  هسنارف  هک  تـسه  ینارحب  هدـنهد  ناـشن  تـسه و  ییارگ  مالـسا  هـیلع  گـنج  مـالعا 

نایرج اب  یوسنارف  هتیـسیئال  درک : حیرـصت  ، دـهد یم تسد  زا  هنارتیدـم  یاه  روشک یخرب  رد  ار  دوخ  یرامعتـسا  تردـق 
هاـش ناـمز  ناریا  رد  هـک  دـیدوب  یوـسنارف  هتیــسیئال  شناوـخ  یناـبرق  امــش  دراد و  تواـفت  برغ  یتسیرالوکــس  هشیدـنا 

.میتسه نآ  دهاش  ینابلآ  رد  مه  نالا  تشاد و  دوجو 
دش و زوریپ  یمالـسا  بالقنا  هناتخبـشوخ  یلو  دنک  یـساره  مالـسا ناریا  رد  درک  یم یعـس  ناریا  هاش  هکنیا  نایب  اب  یو 

دوب هدرک  هرمعتـسم  ار  اجنآ  هسنارف  هک  دـهد  یم تردـق  دوخ  هب  ییاهاج  رد  هیکرت  تشاد : راهظا  درک ، رییغت  داـب  تهج 
.تسا هتفرگ  رارق  دیدهت  ضرعم  رد  هک  دنک  یم ساسحا  هسنارف  کییال  میژر  دنتسه و  هلمج  نآ  زا  یبیل  هیروس و  و 

اهنت هن  نورکم  تفگ : میتسه ، یـساره  مالـسا  فلتخم  قوقـش  دهاش  اه  لاس  تشذگ  دوجو  اب  هکنیا  رب  دـیکات  اب  یو 
رئاعش نید و  دنراد  قح  ناناملـسم  هک  یلاح  رد  دنک  هلمح  ییارگ  مالـسا هب  هدرک  شالت  هدرک  نیهوت  مالـسا  ربمایپ  هب 

.دنشاب هتشاد  ار  دوخ 

 



دنهاوخ یم هتفرگ و  امـش  ناکلاب  هیلع  اکیرمآ  بناج  زا  یفلتخم  یاه  جوم هکنیا  نایب  اب  ییاـینابلآ  هاگـشناد  داتـسا  نیا 
ینید بازحا  یتـح  درک : ناــشنرطاخ  دنــشاب ، هتــشاد  ینید  یدازآ  دــنناوتن  اــت  دــننک  دودــحم  ار  ناناملــسم  ناــیب  یدازآ 

اکیرمآ رد  هک  نلوـگ  هللا  حـتف طـسوت  هک  دـنا  هدرک طلـسم  یناـبلآ  ناناملـسم  رب  ار  یناـیرج  دـننک و  یم دوباـن  ار  ناملـسم 
.دوش یم تیاده  دنک  یم  یگدنز 

جیورت ینابلآ  رد  قلخ  نیدهاجم  طسوت  یـساره  ناریا هژورپ  یـساره  مالـسا رب  همالع  لاس ۲۰۱۶  رد  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 
هلمح مه  مالـسا  هب  نیا  رب  هوالع  دننک و  هلمح  یناریا  یاه  تیـصخش ناریا و  تموکح  هب  دننک  یم شالت  تفگ : دـش ،

.دننک یم
تسا هدز  تخس  ههجاوم  تناها و  هب  تسد  هدرک  رطخ  ساسحا  عقوم  ره  برغ  ** 

برغ اـب  مالـسا  لـباقت  خـیرات  هب  هراـشا  اـب  مه  نیفعـضتسم  جیـسب  ناـمزاس  لـلملا  نیب نواـعم  اـه ، ینموـم یلعدـمحم 
ناـشیاه هماـن  نـیب  رد  مرکا  ربماـیپ  هـک  میتـسه  دـهاش  دـسر و  یم  مالـسا  ردـص  هـب  برغ  و مالــسا ههجاوـم  درک : راـهظا 

.دندادن یتبثم  باوج  هتبلا  مه  اهنیا  دنتشون و  مور  یروطارپما  هب  مه  یا  همان
رفن رازه  اهدـص  یبرغ  عبانم  قبط  دـش و  رتشیب  مالـسا  ذوفن  سلدـنآ  حـتف  اب  دوزفا : جیـسب  نامزاس  لـلملا  نیب نواـعم 
نیا لــصحام  دراد و  یخلت  هرطاــخ  مالــسا  اــب  برغ  تخـــس  ههجاوــم  هــنیک و نــیا  ناــمز  ناــمه  زا  دــندش و  ناملـــسم 

.دوش یم  یبیلص  یاه  گنج  اه  تسکش
هدز تخـس  ههجاوم  تناـها و  هب  تسد  هدرک  رطخ  ساـسحا  عقوم  ره  هتـشذگ  ناـمز  زا  برغ  هکنیا  ناـیب  اـب  اـه  ینموـم

زا سپ  اه  نیا میا و  هتـشاد  برغ  ندمت  هب  تبـسن  رترب  تسد  یندمت  ههجاوم  رد  نرق  نیا ۱۴ رد  ام  درک : راـهظا  تسا ،
.تفرگ یا  هزات  ناج  هنازیتس  مالسا تامادقا  سپ  دندرک  رطخ  ساسحا  بالقنا  یزوریپ 

شعاد مسا  هب  ار  یماـسا  همه  اـه  هناـسر اـب  هک  تسه  نیا  یزیتـس  مالـسا شیازفا  لـیلد  نیرت  مهم هکنیا  ناـیب  اـب  یو 
زا برغ  مدرم  مینک  کـمک  دـیاب  هک  دوب  نیا  بـالقنا  اـپورا و  ناـناو  هب  هماـن  رد  بـالقنا  ربهر  دربهار  تفگ : دـنا  هداد هولج
زا یعقاو  رگتیاور  ات  دننک  لابند  ار  بالقنا  ربهر  دربهار  یمالسا  یاهداهن  دیاب  دنریگب و  ارف  ار  مالسا  نییآ  یلـصا  عبانم 

.میشاب مالسا  نایرج 
درک هدافتسا  دیفس  خاک  تمسب  دوخ  هار  ندرک  راومه  یارب  یساره  مالسا  زاربا  زا  پمارت  ** 

مالـسا زاربا  زا  پمارت  تشاد : راهظا  اکیرمآ  یلکرب  اینرفیلاک -  هاگـشناد  قوقح  هدکـشناد  داتـسا  نودـیب  دـلاخ  نینچمه 
تــسناوت داد و  باوـج  ـالماک  تسایــس  نـیا  درک و  هدافتــسا  دیفــس  خاـک  تمــسب  دوـخ  هار  ندرک  راوـمه  یارب  یــساره 

هک درک  ادـیپ  روهظ  اـکیرمآ  هعماـج  رد  یـساره  مالـسا  زا  یدـیدج  ههجو  پمارت  ندـمآ  راـک  هب  اـب  دوـش و  روـهمج  سییر 
.ددرگ یمرب لبق  اهلاس  هب  نآ  هقباس  تسین و  اکیرمآ  هعماج  رد  یدیدج  هدیدپ  هتبلا 

اکیرمآ دنورهـش  ناونع  هب  تسا  رارق  یـسک  رگا  هکنیا  نآ  تشا و  دوجو د اـکیرمآ  رد  ینوناـق  ات ۱۹۵۰ زا ۱۷۹۰ دوزفا : یو 
راطق نیلوا  نیا  دنتـسه و  تسوپدیفـسریغ  مالـسا  ناوریپ  هک  دوب  نیا  یقلت  دشاب و  تسوپدیفـس  دیاب  دوش ، هتفریذـپ 

.دوب هداتفا  هار  هب  پمارت  راطق  ندیسر  زا  لبق  ناناملسم  هیلع  هک  دوب 
دنا هدش اکیرمآ  هعماج  دراو  هک  دنتـسه  یدراو  هزات  نارجاهم  ناناملـسم ، دنیوگ  یم رمتـسم  تروصب  داد : همادا  نودـیب 

رئاعــش دنتــشادن  هزاـجا  رطاـخ  نـیمه  هـب  دـندوب و  ناملــسم  دـندش  اـکیرمآ  دراو  اـقیرفآ  زا  هـک  یناـگدرب  دــصرد  یلو ۳۰
.تسین هزات  هجو  چیه هب  اکیرمآ  یساره  مالسا سپ  دنشاب  هتشاد  ار  دوخ  یمالسا

شالت هک  تسا  نیا  دـنهد  ماجنا  دـنهاوخ  یم یـساره  مالـسا  ناجورم  داد و  ماجنا  پمارت  هک  یراک  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 
یـسایس و یاه  هزوح  رد  ار  دوخ  فادـها  ات  دـننک  هزیلاناک  ار  ناناملـسم  هیلع  یبصعت  هاگن   اب  یعاـجترا  ناـیرج  دـننکیم 
ماـن  اـب  هداد  هاـگیاپ  کــی  ربماتپــس  یتـسیرورت ۱۱  تـالمح  زا  سپ  تـشاد : راـهظا  دــننک ، لیدــبت  تـیعقاو  هـب  یعاـمتجا 

ناملـسم اهدـص  هداد  هاـگیاپ  نیمه  ساـسا  رب  دـش و  داـجیا  تـلود  طـسوت  ناملـسم  نایوجـشناد  یللملا  نـیب  نـمجنا 
.دنتفرگ رارق  تشادزاب  تحت  اینرفیلاک  سیلپ  طسوت  ناریا  زا  وجشناد 

 



ناشباستنا دوش  یم  تبحـص  ناشتیوه  ناناملـسم و  زا  هاگ  ره  اـپورا  هدـحتم و  تـالایا  رد  دوزفا : هاگـشناد  داتـسا  نیا 
ثعاب هدش و  ناناملسم  هعماج  هجوتم  هک  دشاب  یساره  مالسا ریثات  نیرت  رابنایز  دیاش  نیا  تسه و  اه  تسیرورت هب 

.دنشاب هتشاد  ار  دوخ  کسانم  رئاعش و  دنناوتن  یبرغ  یاهروشک  رد  ناناملسم  هدش 
تیعباـت هک  ناناملـسم  یتـح  تـسین و  رجاـهم  ناناملـسم  طـقف  یور  رب  هلئـسم  نـیا  ریثاـت  هـک  نـیا  هجوـت  بلاـج  هـتکن 

.دنراد رارق  یتینما  یاه  هاگن  نیمه  ششوپ  رد  دنراد  ار  اکیرمآ 
هغدغد تسه و  دیدج  دیدهت  یساره  مالـسا  هک  هدش  اقلا  هنوگنیا  پمارت  یاه  تسایـس  اب  هکنیا  نایب  اب  نودیب  دلاخ 

رد طـقف  هک  تـسین  ینهذ  هزاـس  کـی  یـساره  مالـسا  ثـحب  درک : حیرـصت  تـسا ، هدـش  هتـسجرب  هناـساره  مالـسا یاـه 
.دوش لابند  اکیرمآ 

مینک یم هبرجت  ار  تراجت  رد  ییادخ  دنچ  زا  یا  هنوگ یبرغ  یاهروشک  رد  ** 

خیرات لوط  رد  رگید  یاهروشک  هب  تبـسن  یـساره  مالـسا  صوصخ  رد  هسنارف  هکنیا  نایب  اـب  یکـسورد  نورب  روسفورپ 
دوـخ یدوـخ  هب  مالـسا  هلئـسم  یلـصا  لکـشم  هک  تفگ  ناوـت  یم  یلک  روـط  هب  تفگ : تـسا  هتـشاد  یـصاخ  یتـیعقوم 

حطــس رد  نـینچمه  اـما  یداـصتقا  حطــس  رد  هـتبلا  ـالاک  رازاــب  فدــه  اــب  هـک  تـسا  یبرغ  عـماوج  هلئــسم  هـکلب  تـسین 
دنچ زا  یا  هنوـگ یبرغ  یاـهروشک  رد  اـم  هزورما  دــننک و  یم مادــقا  کیژولوئدــیا  یندــمت و  هزوـح  یگنهرف و  یعاــمتجا و 

ناونع هب  مالـسا  هژیو  هب  دـشاب  هتـشاد  ار  اـهنآ  تیموکحم  یاـنب  هک  یناـیرج  ره  مینک و  یم هبرجت  ار  تراـجت  رد  ییادـخ 
.دوش یم هتفرگ  رظن  رد  زاس  لکشم یدج و  دیدهت  کی 

یریگمشچ روط  هب  زین  دوب  کییال  رتشیب  هک  یبالقنا  یاه  نایرج فیعـضت  رد  مسینویهـص  نایرج  نینچمه  دوزفا : یو 
ارچ دوب  هدـشن  لح  زونه  هک  دوب  یلکـشم  نیا  مییوگب  میناوت  یم هک  دوب  هدـنام  یقاب  مالـسا  اـهنت  دـندرک و  لـمع  قفوم 
رب تابجوم  هک  تسا  یهیدـب  نیارباـنب  درک  یم ضارتعا  ناـهج  رد  دوجوم  هنـالداعان  مظن  هب  مالـسا  یـشزرا  متـسیس  هک 

.دوش مهارف  مالسا  تمس  هب  تالمح  ندش  هتخیگنا 
تشاد و دهاوخ  یللملا  نیب جیاتن  یرسکی  هک  هدرک  دورو  یا  هلئـسم هب  نورکم  هکنیا  نایب  اب  یکـسورد  نورب  روسفورپ 
رد ار  نیون  هنارگرامعتـسا  ییاه  تسایـس هسنارف  هک  تسا  یهیدـب  درک : حیرـصت  تسا  هدرکن  ینیب  شیپ  ار  اهنآ  ًالامتحا 

.میتسه دهاش  هیروس  نانبل  لثم  یروشک  رد  هژیو  روط  هب  ار  رما  نیا  هک  دنک  یم لابند  هنایمرواخ  رد  اقیرفآ و 
هک تسا  یتباقر  نیا  دراد و  وتاـن  لـخاد  رد  هیکرت  اـب  ریذـپانراکنا  تباـقر  هسنارف  هکنیا  ناـیب  اـب  یکـسورد  نورب  روسفورپ 
هک تسا  یهیدـب  درک  راهظا  تسا  هتفرگ  لکـش  مناد  یم وتان  رد  طسوتم  یاه  تردـق  ار  اـهنآ  نم  هک  تردـق  ود  نیا  نیب 

نیا رـضاح  لاح  نیا  رد  اما  دراد  هگن  دوخ  رانک  ار  ناناملـسم  هک  دـناشکب  تمـس  نیا  هب  ار  هسنارف  دـیاب  دراوم  نیا  همه 
دایز هک  دراد  لیامت  وا  هک  نیا نآ  دروآ و  یم دوجو  هب  نورکام  یارب  ار  ضقانت  کی  مدرک  هراشا  نآ  اـب  هک  یلخاد  لکـشم 

هـسنارف هک  مینیب  یم تهج  نیا  زا  تسا و  جراخ  نامرف  هب  شوگ  عقاو  رد  اما  دـشابن  هسنارف  زا  جراخ  ناـمرف  هب  شوگ 
.تسا هدش  فیعضت  راچد  ریازجلا  نوچ  ییاهروشک  نانبل و  رد 

دنریگب رارق  دیدهت  دروم  مینک  هدنیآ  رد  یوسنارف  ناملسم  تیعمج  هک  تسا  یهیدب  هکنیا  نایب  اب  هاگشناد  داتـسا  نیا 
هدـمآ دوـجو  هب  هسنارف  رد  کیتامتـسیس  ـالماک  روـط  هب  رـضاح  لاـح  رد  هک  تـسه  یا  هـمغلم هطـساو  هـب  قاـفتا  نـیا  و 

زا یوـسنارف  ناملــسم  مدرم  بلاـغ  تـیعمج  فرط و  کـی  زا  تـسیرورت  یدادــعت  نـیب  هـسنارف  رد  تـشاد  راـهظا  تـسا 
هک تــسه  ییاــه  تــسیرورت  نــیا  ناــیم  هــطبار  یرارقرب  یلـــصا  هلئـــسم  دـــنروآ و  یم دوــجو  هــب  فـــالتخا  رگید  فرط 

.دنتسه مالسا  زا  یفارحنا  کی  عقاو  رد  اما  دننک  هولج  ناملسم  دنشاب و  ناملسم  دنهاوخ  یم
ناـش تالکـشم  دروم  رد  دـنناوت  یمن رگید  ناناملـسم  هک  تسا  یا  هنوگ هب  هدـمع  لکـشم  هزورما  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  یو 

هچ یلام  رد  یبیل و  رد  دنک و  یم  هچ  هیروس  رد  هسنارف  هک  دنیوگب  دنناوت  یمن ض  یتح  درک  ناشنرطاخ  دننک  تبحص 
یارب دـننک و  رایتخا  توکـس  هکنیا  یارب  دـناسرت  ار  ناملـسم  تیعمج  دـیاب  هک  تسا  یهیدـب  دـهد و  یم ماجنا  یتامادـقا 

.دنیوگن ینخس  دنناد  یم نارگید  زا  رتهب  اهنآ  هک  هچنآ  زا  هکنآ 
فیـصوت یندـمت  نارحب  ناونع  هب  ناوت  یم  ار  نآ  هک  میتسه  یتیعقوم  رد  زورما  ام  هکنیا  نایب  اـب  هاگـشناد  داتـسا  نیا 

 



رد دیاب  یتارییغت  هچ  هب  یتاحالـصا  هچ  هک  دمهفب  ات  دـهد  ماجنا  ار  دوخ  شالت  مامت  دـیاب  تیرـشب  تشاد  راهظا  درک و 
.دوش هتفرگ  شیپ 

رد دـهاوخ  یم یناـهج  تردـق  هک  تسا  یزیچ  ناـمه  نـیا  درواـیب و  رـشب  یارب  ار  یناـغمرا  دـناوت  یم یمالـسا  دوزفا : یو 
اما دوش  هدینش  دیاب  مایپ  نیا  دراد و  تیرشب  یارب  یساسا  مایپ  مالسا  هک  منک  یم رکف  نم  دنک و  بوکرس  رضاح  لاح 

یگنهرف یعاـمتجا و  یداـصتقا ، تکـالف  یاـه  هـناریو رب  دــنهاوخ  یم هـک  دــننک  یم سرت  ساـسحا  ماـیپ  نـیا  زا  یناـسک 
.دننک تموکح  رگید  یاه  ناسنا ریقحت  رب  هیکت  اب  ماع  روط  هب  دننک و  یگدنز  نارگید 

۴۱۲۷/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

یرازگربخ دنا -  هدز تناها  هب  تسد  دنا  هدرک رطخ  ساسحا  عقوم  ره  اکیرمآ  اپورا و  برغ |  رد  یزیتس  مالسا  رانیبو   
سراف

رهم یرازگربخ  تسا -  یساره  مالسا  نورکم »  » رکف قاتا  یتاباختنا  نامتفگ   

تسه یراج  هسنارف  ییارگداینب  رد  یبیلص  یاه  گنج حور  داشمرخ : | برغ رد  یزیتس  مالسا  یایاوز  یسررب  رانیبو   
مینست یرازگربخ  یسایس -  ناریا  تسایس 

انریا دندرک -  دیکات  یساره  مالسا ربارب  رد  تمواقم  موزل  رب  ناملسم  دیتاسا  ناسانشراک و   

۱۴۱۴
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۳:۵۲

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انزیل   

روـضح اـب  هک  یناـسر  عـالطا  یرادـباتک و  یملع  نمجنا  هریدـم  تـئیه  خروـم ۲۲/۵/۱۳۹۹  هـسلج  رد  اـنزیل ، شرازگ  هـب 
موـلع ناصـصختم  هرگنک  نیمــشش  ییارجا  ریبد  یملع و  ریبد  دـش ، رازگرب  نـمجنا  مـتفه  هریدـم  تـئیه  یاـضعا  هـمه 
متفه هرود  هریدـم  تئیه  وـضع  یچناـسارخ ، زاـنرهمرتکد  تـسا  -: ریز  حرـش  هـب  هـک  دـندش  نـییعت  باـختنا و  تاـعالطا 
یملع تئیه  وضع  نمجنا و  متفه  هرود  هریدـم  تئیه  وضع  یعیمـص ، ارتیم  رتکد  مشـش - هرگنک  ییارجا  ریبد  نمجنا ،

یعیمــص رتـکد  طـسوت  هدـش  هـئارا  یداهنــشیپ   تاـعوضوم  سپــسمشش  هرگنک  یملع  ریبد  ، یئاـبطابط همالع  هاگـشناد 
دــش ررقم  تـفرگ و  رارق  بیوـصت  دروـم  لاـتیجید » لوـحت   » عوـضوم تیاـهن  رد  تـفرگ و  رارق  رظن  لداــبت  ثـحب و  دروـم 

 . دوش بوصم  ییاهن و  یربهار  ، هتیمک  هسلج  نیلوا  رد  هرگنک  یلصا  راعش 

۱۲۱۲
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۳۸



سراف یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۱۷۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / مینست  یرازگربخ   

تاعالطا تاعالطا مولع   مولع ناصصختم   ناصصختم مشش   مشش هرگنک   هرگنک ییارجا   ییارجا ریبد   ریبد یملع  وو   یملع ریبد   ریبد نییعت   نییعت

مولع ناصـصختم  هرگنک  نیمـشش  ییارجا  ریبد  یملع و  ریبد  یناـسر  عـالطا  یرادـباتک و  یملع  نمجنا  هریدـم  تئیه  هسلج  رد 
.دندش نییعت  باختنا و  تاعالطا 

ردرد یبیلص   یبیلص یاه   یاه گنج گنج حور   حور داشمرخ : : داشمرخ || برغ برغ ردرد   یزیتس   یزیتس مالسا   مالسا یایاوز   یایاوز یسررب   یسررب رانیبو   رانیبو
یسایس یسایس ناریا   ناریا تسایس   تسایس تسه   تسه یراج   یراج هسنارف   هسنارف ییارگداینب   ییارگداینب

 

https://www.lisna.ir/library/item/1571-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.lisna.ir/library/item/1571-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/12/2381803/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/12/2381803/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA


( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

قاــفتا مـه  درز  یاــهداژن  رود و  رواــخ  رد  هـکلب  تـسین  برغ  صوــصخم  تــسه و  یناــهج  یا  هدــیدپ  یــساره  مالــسا   
دننک یم هلمح  نامندوب  ناملـسم  رطاخ  هب  ام  هب  نارگید  یتقو  تفگ : دهد ، یم خر  مه  دنلزوین  ایلارتسا و  رد  دـتفا و  یم

میناملسم و عون  کی  یگمه  هک  میتسه  یناملسم  نویلیم  درایلیم و ۸۰۰  کی  ام  هک  دـننک  یم  هاگن  مشچ  نیا  هب  ام  هب 
تافالتخا دـنزادرپ و  دـحاو  ههبج  کی  بلاق  رد  هلئـسم  نیا  هب  یمالـسا  دـحتم  هعماج  ناونع  هب  دـیاب  ناناملـسم  نیارباـنب 

.دنراذگب رانک  ار  یا  هقرف 

جیورت ینابلآ  رد  قلخ  نیدهاجم  طسوت  یـساره  ناریا هژورپ  یـساره  مالـسا رب  همالع  لاس ۲۰۱۶  رد  هکنیا  ناـیب  اـب  یو   
هلمح مه  مالـسا  هب  نیا  رب  هوـالع  دـننک و  هلمح  یناریا  یاـه  تیـصخش ناریا و  تموکح  هب  دـننک  یم شـالت  تفگ : دـش ،

.دننک یم

شالت هک  تسا  نیا  دـنهد  ماجنا  دـنهاوخ  یم یـساره  مالـسا  ناجورم  داد و  ماجنا  پمارت  هک  یراک  هکنیا  نایب  اـب  یو   
یـسایس و یاـه  هزوح  رد  ار  دوـخ  فادـها  اـت  دـننک  هزیلاـناک  ار  ناناملـسم  هیلع  یبـصعت  هاـگن  اـب  یعاـجترا  ناـیرج  دـننکیم 

نمجنا مان  اب  هداد  هاگیاپ  کـی  ربماتپـس  یتسیرورت ۱۱  تالمح  زا  سپ  تشاد : راهظا  دـننک ، لیدـبت  تیعقاو  هب  یعاـمتجا 
زا وجـشناد  ناملـسم  اهدـص  هداد  هاگیاپ  نیمه  ساسا  رب  دـش و  داجیا  تلود  طـسوت  ناملـسم  نایوجـشناد  یللملا  نیب 

.دنتفرگ رارق  تشادزاب  تحت  اینرفیلاک  سیلپ  طسوت  ناریا 

اـه و تیـصخش روـضح  اـب  هبنـشکی  رـصع  برغ  رد  یزیتـس  مالـسا  راـنیبو  مینــست ، یرازگربـخ  یــسایس  هورگ  شرازگ  هـب 
.دش رازگرب  ییاکیرمآ  ییاپورا و  یناریا و  فلتخم  دیتاسا 

یمالسا دازآ  هاگشناد  رنه  یناسنا و  مولع  نواعم  عمجم و  هریدم  تایه  سییر  هانپورسخ  نیـسحلادبع  رانیبو  نیا  رد 
دنداد یم ماجنا  یمالسا  هیلع  یتامادقا  ینافلاخم  مالسا  دلوت  ودب  زا  تفگ : برغ  رد  یزیتس  مالسا  ییارچ  هب  هراشا  اب 

.دوب هجیتن  یب  دنچره  دندیشک  یم ار  ربمغیپ  رورت  هشقن  یهاگ  و 
.دیناوخب مینست  یمارگلت  لاناک  رد  ار  ناهج  ناریا و  یاه  لیلحت اهربخ و  نیرتدیدج 

( دینک کیلک  )
.دیناوخب مینست  یمارگاتسنیا  لاناک  رد  ار  ناهج  ناریا و  یاه  لیلحت اهربخ و  نیرتدیدج 

( دینک کیلک  )
.دش ناناملسم  نایحیسم و  ماع  لتق  ثعاب  یبیلص  گنج  نرق  ود  دودح  مه  دعب  دوزفا : یو 

نیا تسا و  توافتم  مه  شا  ییارچ  تسه و  توافتم  اطسو  نورق  یزیتس  مالسا  اب  برغ  هزورما  یساره  مالسا  عون 
.تسا یشنک  یتفرعم و  ییارچ 

هب تلاح  ینید  یتفرعم  عبانم  یحو و  هب  تبـسن  هک  یتفرعم  عبنم  ینعی  داینب  دوخ  تینالقع  هکنیا  نایب  اـب  هانپورـسخ 
نییبت نرق ۱۸  مود  همین  رد  ار  نآ  تناک  تفرگ و  لکش  سناسنر  رد  داینب  دوخ  تینالقع  تفگ : دشاب ، هتـشاد  هن  طرش 

دوخ تینالقع  نیا  نرق ۲۱ لوا  همین  رد  دـش و  لیدـبت  ربو  سکاـم  یرازبا  تینـالع  هب  متـسیب  نرق  رد  یلو  درک  یفـسلف 
ماـن هب  یتقیقح  اـعطق  تینـالقع  نیا  درادـن و  یطلغ  یتسرد و  راـیعم  هک  دـش  لیدـبت  هناـیارگ  یبسن  تینـالقع  هب  داـینب 
نیب دـنراد و  لوبق  ار  توکلم  یحو و  عبنم  یهلا  ناـیدا  نوچ  دـبات  یمنرب مه  ار  تیحیـسم  یتـح  دریذـپ و  یمن  ار  مالـسا 

.دننک یم  حرطم  ار  ترخآ  یارب  یایند  ادخ و  یارب  ناسنا  دننک و  یم  رارقرب  دنویپ  توکلم  کلم و 
: تفگ دنتسه ، زیتس  نید  اهنیا  نوچ  دنزیتس  مالسا  یا  هدع  هک  دشابن  شوخلد  برغ  تیحیـسم  هکنیا  رب  دیکات  اب  یو 

روهمج سییر  هک  تسا  هدـش  تیوقت  یردـق  هب  کییال  ییارگداینب  هسنارف  رد  هزورما  تفگ : نارهت  هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع 
.دنک یم  حرطم  ار  ارگداینب  هتیسیئال  رب  ینتبم  عضاوم  نیرتدنت  دنک  فیرعت  نآ  بلاق  رد  ار  دوخ  هکنیا  یارب  روشک  نیا 

 



مالــسا رگید  یا  هدــع  هـک  دــشابن  شوـخ  ناـشلد  رگید  ناـیدا  تـسا و  یناـسنا  رکفت  یاـنبم  تـسا  ناـسنا  ردارب  ناــسنا 
.دننک یم یزیتس 

ره یزیتـس و  تیحیـسم  زا  رـس  یتـفرعم  دـیابن  نـیا  دوـش و  یمن  عـمج  ینید  تعیرــش و  چـیه اـب  یتـفرعم  ییارگ  یبـسن
.دروآ یم  رد  مه  یزیتس  نید

مچرپ دـش ، هتخاس  شعاد  یریگ  لکـش  زا  لبق  هک  دوویلاـه  ریخا  هلاـس  یاه ۱۰ ملیف  رد  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  هانپورـسخ 
فادـها نیرتمهم  زا  یکی  هزورما  تشاد : راهظا  تشادـن ، دوجو  یـشعاد  الـصا  هک  یلاـح  رد  تشاد  دوجو  شعاد  یاـه 

ما و هدوــب ناناملــسم  نـیب  رد  نـم  دــیوگ  یم هـک  یــسک  سپ  تــسا  ناناملــسم  زا  طــلغ  یریوــصت  داــجیا  یاــه  هناــسر 
.دوش یمن شرواب  یسک  دننک  یم  ضوع  ار  ینهذ  راتخاس  اه  هناسر  نوچ  دنتسه ، تبحم  لها  ناناملسم 

: تـفگ مـینک ، هدافتــسا  هناـسر  زا  دــیاب  یــشنک  ییارچ  اــب  هلباــقم  یارب  هـکنیا  رب  دــیکات  اــب  هاگــشناد  و هزوـح داتــسا  نـیا 
دـنهد و ناشن  اـیند  هب  ار  تینـالقع  تبحم و  قشع و  یاراد  مالـسا  هناـسر ، اـب  دـنیایب و  دـیاب  ناـهج  یمالـسا  یاـهروشک 

.دنک داجیا  اه  نهذ رد  ار  یسوکعم  تسردان و  مالسا  هناسر ، دنهدن  هزاجا 
همین زا  یلو  دـنتفگیم  ناـیب  یدازآ  هراـبرد  یناـمز  تـشاد : راـهظا  برغ  رد  ناـیب  یدازآ  دروـم  رد  یلاوـس  هـب  خـساپ  رد  یو 
تردـق هب  فوطعم  زیچ  همه دوش  مکاـح  یبسن  تینـالقع  یتـقو  درک و  ادـیپ  یرگید  یاـنعم  ناـیب  یدازآ  ناـیب  نرق  مود 

.تسا تردق  هب  فوطعم  نایب  یدازآ  دوش و  یم
ظفاـح هک  یناـیب  یدازآ  و  یرآ ؛ دـشاب  تردـق  نیا  ظـفاح  هک  یدازآ  نآ  دوش و  یم  لـصا  تردـق  درک : حیرـصت  هانپورـسخ 

.ریخ دشابن ، تردق  نیا 
تسه یراج  هسنارف  ییارگداینب  رد  یبیلص  یاه  گنج حور  ** 

، دراد دوجو  هسنارف  رد  یزیتس  مالـسا  ارچ  هک  لاوس  نیا  حرط  اب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  داتسا  داشمرخ  رقابدمحم 
.تسه هسنارف  رد  یزیتس  مالسا دیدشت  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  کییال  ییارگداینب  تشاد : راهظا 

سییر هـک  هدـش  یوـق  یا  هزادـنا  هـب  هدــش و  یوـق  یناـیرج  هـب  لیدــبت  کـییال  ییارگداـینب  هـسنارف  رد  هزورما  دوزفا : یو 
دنک حرطم  ار  ارگداینب  هتیـسیئال  رب  ینتبم  عضاوم  نیرتدنت  دنک  فیرعت  نآ  بلاق  رد  ار  دوخ  هکنیا  یارب  هسنارف  روهمج 

.دوش هسنارف  رد  کییال  ییارگداینب  نایرج  یوگنخس  هب  لیدبت  و 
دننادب دیاب  نورکم  هلمج  زا  هسنارف و  کییال  نایارگداینب  دروآ و  یم  ییارگداینب  ییارگداینب ، هکنیا  رب  دـیکات  اب  داشمرخ 

هتیـسیئال دوـب  رارق  هک  تسیلاـح  رد  نـیا  درک : حیرـصت  دنتـسه ، ناـهج  رد  ییارگداـینب  شتآ  رب  نـتخیر  نـیزنب  لاـح  رد 
لیدبت هسنارف  رد  ییارگداینب  شتآ  هدننک  رو  هلعـش  هب  هنیـسیئال  دوخ  یلو  دـنک  شوماخ  ار  یحیـسم  ییارگداینب  شتآ 

نیا میا و  هتفر  حلـص  زا  یراع  رتشیب و  یمارآان  تنوشخ و  اب  یناهج  تمـس  ـالمع  هک  تسا  نیا  نآ  جـیاتن  و  تسا هدـش 
.دوب دهاوخ  کانرطخ  تیرشب  یارب  مه  هسنارف و  یارب  مه 

یاه یریگ عضوم عون  تسه و  یراج  هسنارف  ییارگداینب  رد  یبیلـص  یاه  گنج حور  هکنیا  نایب  اـب  هاگـشناد  داتـسا  نیا 
هک تـسا  نـیا  لـح  هار  نـیرت  کـیدزن تـشاد : راــهظا  تـسا ، نارگید  رب  دوـخ  یاــه  شزرا  لــیمحت  رب  برغ  رارــصا  نــالا 

دـنوش و فیعـضت  کییال  نایارگداینب  ات  دـننک  کمک  دـندرگرب و  کییال  ییارگلادـتعا  هب  هسنارف  یـسایس  یرکف و  ناربهر 
.تسا یندش  راک  نیا 

هـسنارف یمومع  راکفا  ندرک  ترپ  یلخاد و  لئاسم  لـح  یارب  یوسنارف  نارادمتـسایس  رگید  لـح  هار  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 
هدز هدام هعماج  یاهدرد  زا  یـشخب  رب  یخـساپ  هک  تسه  مالـسا  رد  یتوق  طاقن  تفگ : دـننزن ، نماد  یزیتس  مالـسا  رب 

دوشن و رارقرب  یحلص  برغ  ناهج  مالـسا و  نیب  هک  دنراد  رارـصا  هسنارف  کییال  نایاکداینب  زا  یـشخب  تسه و  هسنارف 
.دننک یم هتفشآ  ار  اضف  هک  دنتسه  هسنارف  نامکاح  نیا  نیا  ربانب 

دنتسه ناناملسم  زا  یزاسوید  ددصرد  هسنارف  نادرمتلود  **
یدیدرت تسه و  شیازفا  لاحرد  یـساره  مالـسا  تفگ : ندنل  یمالـسا  رـشب  قوقح  نویـسیمک  سییر  هرجـش  دوعـسم 

.درادن دوجو  صوصخ  نیا  رد 
هدش و هتخاس  هک  تسه  یموهفم  درادن و  دوجو  نآ  یارب  یلیلد  تسین و  یعیبط  یـسرت  یـساره  یمالـسا  دوزفا : یو 

 



.دننک یم راک  نآ  یور  هدرک و  داجیا  نآ  اب  طبترم  ار  یعقاوریغ  سرت  یاضف  یعون 
رد ییاز  تیعورـشم  یعون  لابند  دـنک و  یمن راکنا  ار  یـساره  مالـسا  سکچیه  زورما  یایند  رد  هکنیا  رب  دـیکات  اب  هرجش 

دـنرادن و یبوـخ  تالیـصحت  هک  تسا  نیا  رطاـخب  یـساره  مالـسا  هک  دـنا  یعدـم  یناـسک  تـفگ : دنتـسه  صوـصخ  نـیا 
لح لکــشم  نـیا  دوـش  هداد  شزوـمآ  مالــسا  دروـمرد  یرادـقم  رگا  دــنرادن و  زورما  یاـه  تـیعقاو  زا  یعقاو  کرد  یعوـن 

.دنناد یم یساره  مالسا  قادصم  ار  یناملسم  ره  دنتسه ، مه  ناتسلگنا  تلود  رد  هک  یرگید  هدع  یلو  دوش  یم
رب هلیـسو  نیا  اب  دنـشاب و  هتـشاد  ناناملـسم  درومرد  یزاس  نمرها  یزاسوید و  یعون  دندرک  شالت  اهنآ  درک : دیکات  یو 

دننک و حرطم  ار  یا  هرازگ نینچ  دوخ  ینهذ  یاه  هراگنا تیلوبقم  یارب  هک  تسه  یعیبط  دنبوکب و  یساره  مالسا  لبط 
.دننک بستنم  مالسا  هب  ار  نآ  ات  دنداد  رپ  لاب و  ار  یتسیرورت  یاه  هورگ  هک  میدهاش 

دیتاــسا پـمارت و  لاــثما  دــهد و  طــسب  یبرغ  عــماوج  رد  ار  نـیا  هدرک  شــالت  هــک  دراد  دوــجو  ییاهتــسد  دوزفا : هرجش 
لاس زا  دننک و  حرطم  ار  نآ  تالیـصحت  دقاف  دارفا  طقف  هک  تسین  یناتـساد  دننکیم و  حرطم  ار  اه  ثحب  نیا  هاگـشناد 

.دنتفرگ رارق  تالمح  تیذا و  رازآ و  دروم  هک  میتسه  یناناملسم  شیازفا  دهاش  ۲۰۱۲
یجنـسرظن کی  رد  لاـس ۲۰۱۰  رد  سیلگنا  ناناملـسم  بلغا  داد : همادا  ندـنل  یمالـسا  رـشب  قوـقح  نویـسیمک  سییر 

دنتفگ ناناملـسم  دعب  لاس  ینعی ۵  ۲۰۱۵ لاس یلو  دنتـشادن  یـساره  مالـسا  ثحب  اه  هناـسر  نارادمتـسایس و  دـنتفگ 
یور ار  دوخ  ریثاـت  نیا  میتـسه و  یـسیلگنا  نارادمتـسایس  یوـس  زا  هناـساره  مالـسا یاـه  تبحـص ندـش  شخپ  دـهاش 

.دراذگ یم مدرم  یاه  شرگن
مامت اه و  هناسر  نارادمتـسایس و  یوس  زا  یـساره  مالـسا  ناراـبمب  یاـضف  نیا  رییغت  تکراـشم و  نودـب  دوزفا : هرجش 

وگخـساپ ار  رگید  یاه  هورگ  نارادمتـسایس و  دـیاب  مینک و  هلباقم  لکـشم  نیا  اب  میناوت  یمن هعماـج ، یاـه  شخب  رگید 
.مینک

دوخ ناـیرج  شرتسگ  یارب  یـساره  مالـسا زا  نارادمتـسایس  درک : دـیکات  ندـنل  یمالـسا  رـشب  قوقح  نویـسیمک  سییر 
جیورت ار  دوخ  رظندـم  مالـسا  بان  مالـسا  یاجب  دـنهاوخ  یم دـننک و  یم حرطم  ار  ییاـکیرمآ  مالـسا  دـننک و  یم هدافتـسا 

رگا دیورب و  توغاط  نماد  تنمـس  هب  امـش  ات  دنهد  جیورت  ار  یـساره  مالـسا  هک  تسه  یعیبط  دنهاوخ و  یم دـنهد و 
.دننک یم  مه  تیامح  امش  زا  دیشاب  هتشاد  ار  شرگن  نیا  امش 

تسا هدیزگرب  یتاباختنا  نامتفگ  ناونع  هب  ار  یساره  مالسا  نورکم  رکف  قاتا  ** 
هتـشذگ ههد  راهچ  رد  هکنیا  نایب  اـب  نارهت  هاگـشناد  داتـسا  عمجم و  یاـپورا  تاـعلاطم  هورگ  ریدـم  یدـیجم  اضردـمحم 
ناـمتفگ تـفگ  ناوـتب  دـیاش  تـفگ : تـسا  هتـشذگ  هنازیتـس  مالـسا  یاـه  ناـیرج  یــساره ، مالــسا  تاـنایرج  هاگتــساخ 
مالــسا یاـه  ثـحب  نـیمه  یدـعاصت  تروـصب  هدـنیآ  لاـسود  یکی  رد  پـمارت و  نوـچ  ییاهادــیدناک  زا  یخرب  یتاـباختنا 

دوب دهاوخ  یتسیلوپوپ  هناساره 
رگا تشاد : راـهظا  تخادرپ ، دوخ  نانخـس  هیجوت  هب  یبرع  هکبـش  کـی  اـب  هبحاـصم  رد  زورید  نورکم  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 

هک میتـسه  وربور  هناـگود  یاهرادناتـسا  اـب  یعون  هب  تسه ، ناـیب  یدازآ  اهراتـشون  اـه و  ناـیب عون  نیا  یفـسلف  یاـنبم 
.دوش یم حرطم  شسرپ  وا  یارب  مه  یداع  دنورهش  کی  دیاش 

تیامح کییال  یارگداینب  نایرج  مه  اتدـمع  هک  ار  تساـکوله  ماـن هب  یزمرق  طـخ  هسنارف  رد  هکنیا  هب  هراـشااب  یدـیجم 
یدازآ یدنورهــش  قوـقح  روـشنم  هـسنارف و  بـالقنا  زا  ار  دوـخ  یاـنبم  هـک  تـسا  هعماـج  زمرق  طوـطخ  زا  یکی  دـننک  یم 

دـنبات و یمنرب  ار  تساـکوله  تاملـسم  هب  یرظن  یتـح  ضرعت  کدـنا  هک  یعوـن  هب  تشاد : ناـیب  تسا ، هداد  رارق  ناـیب 
.دننک یم  یتیصخش  رورت  یتح  موکحم و  نادنز  اهلاس  هب  ار  هدننک  نایب  ای  هدنسیون  درف 

ینامتفگ دـیاب  تسا  یروهمج  تسایر  ینایاپ  لاـس  لاس ۲۰۲۱  هک  نورکم  یاقآ  هکنیا  نایب  نمـض  هاگـشناد  داتـسا  نیا 
شتآ نورکم  تاباختنا  داتـس  رکف  قاتا  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  تفگ : دـنک ، داجیا  لبق  هرود  یادـیدناک  اب  هلباـقم  یارب  ار 

هکنیااـمک دوـش  لیدـبت  دوـخ  دـض  هب  ناـیرج  نیا  تسا  نکمم  هکنیا  زا  لـفاغ  دوـش  هـصرع  نـیا  دراو  هـک  هـتخیر  ار  هـیهت 
هتـشاد هارمه  هب  ییانورک  طیارـش  نیا  رد  اههاگـشورف  رد  ار  یوسنارف  یاهالاک  میرحت  دش و  ناناملـسم  مشخ  بجوم 

.تسا

 



یور ًادیدش  تفگ : دشاب  هارمه  حیرص  یهاوخرذع  کی  اب  دیاب  دریگ  تروص  یحالـصا  دشاب  انب  رگا  هکنیا  رب  دیکات  اب  یو 
هک دــنا  هدرک  ییاـهوگ  تـفگ و  هـب  راداو  اـی  دــنوشن و  رظن  راـهظا  دراو  اـت  دــنا  هدروآ راـشف  لقتــسم  دارفا  نادنمــشیدنا و 

پ.دنرادرب یوسنارف  یاهالاک  میرحت  نایرج  زا  تسد  دنک و  یم  هیجوت  ار  فلاخم  تانایرج 
یزوکراس و دنالوا ، نوچ  یروهمج  یاسور  دهاش  دیاب  کاریـش  نارتیم و  نوچ  یدارفا  لسن  زا  دعب  درک : دـیکات  یدـیجم 

یم تیوقت  اهنیا  طـسوت  یطارفا  ناـیرج  نیا  تسه و  هسنارف  هعماـج  نید  قـالخا و  لدـعم  ناـشیا  هک  میـشاب  نورکم 
.دز مقر  ار  یناهج  مود  لوا و  یاه  گنج  یطارفا  درکیور  نیمه  دوش و 

یاـهرازبا اـب  ار  مالـسا  ناـیرج  ناگدـنیامن  مـه  مالـسا و مـه  هـک  تـسه  اـم  هـفیظو  هـکنیا  ناـیب  اـب  هاگــشناد  داتــسا  نـیا 
ناهج یا  هناـسر  ناـیرج  هب  ار  دـنتخاس  مالـسا  زا  هک  ینیغورد  ناگدـنیامن  هرهچ  نینچمه  تفگ : مینک  یفرعم  فلتخم 

.تسا نییاپ  رایسب  برغ  اصوصخم  ناهج و  مدرم  یا  هناسر  داوس  خرن  نوچ  مینک  لیلحت 
دننارب هیشاح  هب  ار  ناناملسم  اکیرمآ  رد  دننک  یم  یعس  تسار  پچ و  نارادمتسایس  ** 

رد ناناملـسم  راتـشک  هب  هراشا  اب  اکیرمآ  نتگنـشاو  هاگـشناد  تسایـس  نید و  زکرم  هریدـم  تایه  وضع  راـختفا  نالـسرا 
هب ریواـصت  دـندرک  هدافتـسا  راـکدوخ  همین  یاـه  حالـس  زا  دوـب و  راوگاـن  قاـفتا  نـیا  تـشاد : راـهظا  دـنلزوین  رد  یدجـسم 
دوب دنلزوین  کاخ  رد  یتسیرورت  هلمح  نیرتدـب  اهنت  هن دادـیور  نیا  دـندش و  هک  دـش  نایناهج  دـش و  شخپ  هدـنز  تروص 

.دوب رصاعم  خیرات  رد  یساره  مالسا یتسیرورت  تامادقا  نیرت  کانتشحو  زا  یکی  هکلب 
رد مـه  برغ  زا  یلیاـم  رازه  دـنچ  هلـصاف  اـب  دنتــسین و  درفنم  یــساره  مالــسا یاـهنایرج  هـک  میدـید  هـکنیا  ناـیب  اـب  یو 

یطارفا و تسار  ناـیرج  هب  نادـقتعم  هک  تسا  هئطوـت  مهوـت  یروـئت  کـی  تفگ : دـهد  یم  خر  یقاـفتا  نینچ  دـنلیزوین 
نیزگیاج دنهاوخ  یم رگید  یاهروشک  ناتسوپ  هایـس ناناملـسم و  هک  دننک  یم حرطم  ار  هرازگ  نیا  اقیقد  ناتـسوپدیفس 

دیفـس یداژن  یرترب  هب  دقتعم  یطارفا  یاه  نایرج  رطاخ  نیمه  هب  دنوش و  یبرغ  یاهروشک  اپورا و  رد  ناتـسوپدیفس 
.دننک هدافتسا  هرازگ  نیا  زا  دننک  یم شالت  ناتسوپ 

ییاــپورا یبرغ و  عــماوج  لد  رد  میهاوــخ  یم ار  رجاــهم  ناناملـــسم و  هــک  دـــنیوگ  یم  نــالا  نارادمتـــسایس  دوزفا : یو 
اهنآ دنتـسه و  رگید  نارجاهم  ناناملـسم و  دـیوگ  یم یزاوم  ناـیرج  کـی  لاـح  نیع  رد  یلو  مینک  هچراـپکی  میناـجنگب و 
دنراد باـجح  هـک  اـهنآ  ناـنز  دـجاسم و  ناناملـسم و  هـب  هـلمح  یارب  هـبرح  نـیا  زا  دنتــسه  اـم  هعماـج  هـیلع  نـمیرها و 

.دننک یم هدافتسا 
دننک یریگولج  اهروغیوا  ًاصوصخ  نیچ  ناناملـسم  دـشر  زا  یداژن  یزاس  قیقر  اب  دـنک  یم شالت  نیچ  هکنیا  نایب  اب  یو 
یاه ناروتـسر هدـش و  رتشیب  ناناملـسم  نتفرگ  تردـق  ای  روهظ  مه  رگید  قطانم  رد  هکلب  نیچ  برغ  رد  اـهنت  هن  تفگ :

دـنهد و یم  ناشن  نیا  دنتـسه و  نیچ  یزورما  هعماج  یاه  تیعقاو  اهنیا  دـننک و  یم  هضرع  لالح  یاهاذـغ  یفلتخم 
.دننک یم یریگیپ  ار  هناساره  مالسا  یاه  شالت مه  نیچ  رد  هکلب  دوخ  یاهروشک  رد  اهنت  هن  یبرغ  یاه  تلود

ناربـهر اـهروشک و  بناـج  زا  اـهنایرج  نـیا  ندـنار  بـقع  هـب  اـی  تمواـقم  یعوـن  دــیاب  اـم  هـکنیا  هـب  هراـشا  نمــض  راـختفا 
رفس دنه  هب  ینامز  تسرد  پمارت  هک  دوش  یم  هنوگنیا  دوشن  هنوگنیا  رگا  تفگ : میشاب ، هتشاد  ار  یمالـسا  یاهروشک 
دنه تلود  ربارب  رد  یگداتـسیا  تفلاخم و  چیه  دـنریگ و  رارق  ریمـشک  هقطنم  رد  راتـشک  فدـه  ناناملـسم  هک  دـنک  یم 

.دوش یمن 
هب ار  ناناملـسم  اـکیرمآ  رد  دـننک  یم  یعـس  تسار  پـچ و  فـلتخم  نارادمتـسایس  هـکنیا  ناـیب  اـب  هاگـشناد  داتـسا  نـیا 

شرتسگ هک  مینیب  یم  ربماتپس  مهدزای  تالمح  نامز  زا  اکیرمآ  رد  ار  یـساره  مالـسا  ام  تشاد : راهظا  دننارب ، هیـشاح 
هب دـنا و  هداد  بـیکرت  رییغت  اـکیرمآ  یلاـع  هاـگداد  یاـضعا  رثـکا  هـک  میتـسه  دـهاش  هدـش و  هنیداـهن  نـالا  هدرک و  ادــیپ 

دروم نیا  رد  پمارت  همانرب  گرزب  هبنـش  هس  تاباختنا  هجیتن  اب  میراودـیما  دـنور و  یم  راک  هظفاحم  یاه  ناـیرج  تمس 
.دورن شیپ 

ادــیپ شرتـسگ  دــنله  ناـملآ و  هـسنارف و  ِلـثم  یاـهروشک  رد  یتـسیلوپوپ  یارگتــسار  یاـهنایرج  هـکنیا  رب  دــیکات  اــب  یو 
.دنوش هدنرب  ار  یتاباختنا  یاه  یسرک  دننک  یم  شالت  یطارفا  یارگتسار  یاه  نایرج  نیا  تفگ : دنک  یم

قاــفتا مـه  درز  یاــهداژن  رود و  رواــخ  رد  هـکلب  تـسین  برغ  صوــصخم  تــسه و  یناــهج  یا  هدــیدپ  یــساره  مالــسا 

 



هلمح ناـمندوب  ناملــسم  رطاــخ  هـب  اــم  هـب  نارگید  یتـقو  تـفگ : دــهد ، یم خر  مـه  دــنلزوین  اــیلارتسا و  رد  دــتفا و  یم
عون کـی  یگمه  هک  میتسه  یناملـسم  نویلیم  درایلیم و ۸۰۰  کی  اـم  هک  دـننک  یم  هاـگن  مشچ  نیا  هب  اـم  هب  دـننک  یم

دنزادرپ دحاو  ههبج  کی  بلاق  رد  هلئسم  نیا  هب  یمالسا  دحتم  هعماج  ناونع  هب  دیاب  ناناملسم  نیاربانب  میناملـسم و 
.دنراذگب رانک  ار  یا  هقرف  تافالتخا  و 

تسا یمالسا  بالقنا  یاه  هزرل  سپ  برغ  تاقافتا  ** 
زاغآ ناریا  یمالـسا  بالقنا  زاغآ  اب  یـساره  مالـسا  هکنیا  نایب  اب  سیراـپ  (ع) تیب لـها  هسـسوم  سییر  ینورمح  داـمع 

تارییغت دـهاش  بـالقنا  نیا  زا  ههد  تشذـگ ۴ زا  سپ  تسا و  بـالقنا  نـیا  یاـه  هزرل  سپ  برغ  تاـقافتا  تـفگ : دـش 
.تسا هدش  دایز  رایسب  ییاپورا  تاسسوم  اپورا و رد  ناملسم  نانز  روضح  مالسا و  هب  مازتلا  میتسه و  یرایسب 

ناـمز نآ  زا  میدوـب و  دـهاش  یدـشر  ناملـس  هـب  هر ) ) ماـما مـکح  هـب  تبـسن  یدـب  یاهـشنکاو  رالوکـس  ناـیرج  دوزفا : یو 
.میتسه یساره  مالسا  جاوما  دهاش 

رد یـساره  مالـسا رادمچرپ  هسنارف  هدش  ثعاب  هک  دوب  هسنارف  رد  یتسینویهـص  یبال  ذوفن  مود  لماع  دوزفا : ینورمح 
.دنک یم هدافتسا  یساره  مالسا  هعاشا  یارب  هسنارف  ناهنپ  تلود  زا  یبال  نیا  دشاب و  برغ 

هسنارف تموکح  نوچ  یلو  دنتسین  مالسا  دض  هسنارف  مدرم  هماع  هکنیا  نایب  اب  سیراپ  (ع) تیب لها  هسـسوم  سییر 
تمس نیا  هب  ار  هسنارف  هعماج  یاه  نهذ  تشاد : راهظا  دنتفا ، یم تاقافتا  نیا  تسه  یتسینوهص  یبال  ریثأت  تحت 

.تسا نشخ  وجگنج و  یطارفا و  یعقاو  مالسا  هک  دندرب 
دنناوـتب دـنکیم  فـیرحت  مالـسا  هیلع  یناـسک  یتـقو  اـت  دنـشاب  هتـشاد  یـسایس  تریـصب  دـیاب  ناناملـسم  داد : هـمادا  یو 

.دنک ادیپ  هعاشا  یمالسا  قیمع  یتدحو  رکفت  مینک  شالت  دیاب  دنهد و  ناشن  یبوخ  شنکاو  دنتسیاب و 
تدـحو رارق  فدـه  یارب  یرازبا  ار  تیباـهو  مسینویهــص هـکنیا  رب  دــیکات  نمــض  سیراـپ  (ع) تـیب لـها  هســسوم  سییر 

اه شنکاو نـیا  هـب  راداو  ار  روـشک  نـیا  هـسنارف  یداـصتقا  یـسایس و  یاـه  نارحب درک : حیرـصت  تـسا ، هدرک  ناناملـسم 
.دنک هدنز  تیحیسم  مالسا و  ناهج  نیب  ار  اه  هنتف  دنکیم  شالت  نمشد  دنک و یم

مالـسا یونعم  یورین  زا  نوچ  دـنک  شودـخم مالـسا  هیلع  ار  برغ  ناـهج  ناـهذا  دـهاوخ  یم یـساره  مالـسا  دوزفا : یو 
.تسا هدیسرت 

شقن رب  دـیاب  هـک  تـسه  نـیا  دـنک  اـفیا  برغ  نیملــسم  ربارب  رد  یمالــسا  تـما  دــیاب  هـک  یــشقن  درک : دــیکات  ینورمح 
یزاس یهاگآ رکفت  نیا  دیاب  دوش و  هداد  هعاشا  دشر و  رصاعم  یمالسا  نامتفگ  دننک و  دیکات  یمالـسا  رکفت  هناورـشیپ 

.دریگب شیپ  ار 
تسه ییارگ  مالسا  هیلع  گنج  مالعا  یعون  مالسا  هیلع  دیدج  تالمح  **

یعون ناناملـسم  هیلع  برغ  یاه  تلود دـیدج  تالمح  هکنیا  ناـیب  اـب  یناـبلآ  ییاـپورا  هاگـشناد  داتـسا  یچـسای  یـسلوا 
هـسنارف نوـچ  تسا  هجاوـم  نآ اـب  هسنارف  هک  تـسه  ینارحب  هدـنهد  ناـشن  تـسه و  ییارگ  مالـسا  هـیلع  گـنج  مـالعا 

نایرج اب  یوسنارف  هتیـسیئال  درک : حیرـصت  ، دـهد یم تسد  زا  هنارتیدـم  یاه  روشک یخرب  رد  ار  دوخ  یرامعتـسا  تردـق 
هاـش ناـمز  ناریا  رد  هـک  دـیدوب  یوـسنارف  هتیــسیئال  شناوـخ  یناـبرق  امــش  دراد و  تواـفت  برغ  یتسیرالوکــس  هشیدـنا 

.میتسه نآ  دهاش  ینابلآ  رد  مه  نالا  تشاد و  دوجو 
دش و زوریپ  یمالـسا  بالقنا  هناتخبـشوخ  یلو  دنک  یـساره  مالـسا ناریا  رد  درک  یم یعـس  ناریا  هاش  هکنیا  نایب  اب  یو 

دوب هدرک  هرمعتـسم  ار  اجنآ  هسنارف  هک  دـهد  یم تردـق  دوخ  هب  ییاهاج  رد  هیکرت  تشاد : راهظا  درک ، رییغت  داـب  تهج 
.تسا هتفرگ  رارق  دیدهت  ضرعم  رد  هک  دنک  یم ساسحا  هسنارف  کییال  میژر  دنتسه و  هلمج  نآ  زا  یبیل  هیروس و  و 

اهنت هن  نورکم  تفگ : میتسه ، یـساره  مالـسا  فلتخم  قوقـش  دهاش  اه  لاس  تشذگ  دوجو  اب  هکنیا  رب  دـیکات  اب  یو 
رئاعش نید و  دنراد  قح  ناناملـسم  هک  یلاح  رد  دنک  هلمح  ییارگ  مالـسا هب  هدرک  شالت  هدرک  نیهوت  مالـسا  ربمایپ  هب 

.دنشاب هتشاد  ار  دوخ 
دنهاوخ یم هتفرگ و  امـش  ناکلاب  هیلع  اکیرمآ  بناج  زا  یفلتخم  یاه  جوم هکنیا  نایب  اب  ییاـینابلآ  هاگـشناد  داتـسا  نیا 

ینید بازحا  یتـح  درک : ناــشنرطاخ  دنــشاب ، هتــشاد  ینید  یدازآ  دــنناوتن  اــت  دــننک  دودــحم  ار  ناناملــسم  ناــیب  یدازآ 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 16   10۵۸



اکیرمآ رد  هک  نلوـگ  هللا  حـتف طـسوت  هک  دـنا  هدرک طلـسم  یناـبلآ  ناناملـسم  رب  ار  یناـیرج  دـننک و  یم دوباـن  ار  ناملـسم 
.دوش یم تیاده  دنک  یم  یگدنز 

جیورت ینابلآ  رد  قلخ  نیدهاجم  طسوت  یـساره  ناریا هژورپ  یـساره  مالـسا رب  همالع  لاس ۲۰۱۶  رد  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 
هلمح مه  مالـسا  هب  نیا  رب  هوالع  دننک و  هلمح  یناریا  یاه  تیـصخش ناریا و  تموکح  هب  دننک  یم شالت  تفگ : دـش ،

.دننک یم
تسا هدز  تخس  ههجاوم  تناها و  هب  تسد  هدرک  رطخ  ساسحا  عقوم  ره  برغ  ** 

برغ اـب  مالـسا  لـباقت  خـیرات  هب  هراـشا  اـب  مه  نیفعـضتسم  جیـسب  ناـمزاس  لـلملا  نیب نواـعم  اـه  ینموـم  یلعدـمحم 
ناشیاه همان  نیب  رد  مرکا  ربماـیپ  هک  میتسه  دـهاش  دـسر و  یم  مالـسا  ردـص  هب  برغ  و مالـسا ههجاوم  تشاد : راـهظا 

.دندادن یتبثم  باوج  هتبلا  مه  اهنیا  دنتشون و  مور  یروطارپما  هب  مه  یا  همان
رفن رازه  اهدـص  یبرغ  عبانم  قبط  دـش و  رتشیب  مالـسا  ذوفن  سلدـنآ  حـتف  اب  دوزفا : جیـسب  نامزاس  لـلملا  نیب نواـعم 
نیا لــصحام  دراد و  یخلت  هرطاــخ  مالــسا  اــب  برغ  تخـــس  ههجاوــم  هــنیک و نــیا  ناــمز  ناــمه  زا  دــندش و  ناملـــسم 

.دوش یم  یبیلص  یاه  گنج  اه  تسکش
هدز تخـس  ههجاوم  تناـها و  هب  تسد  هدرک  رطخ  ساـسحا  عقوم  ره  هتـشذگ  ناـمز  زا  برغ  هکنیا  ناـیب  اـب  اـه  ینموـم
سپ اه  نیا میا و  هتشاد  برغ  ندمت  هب  تبـسن  رترب  تسد  یندمت  ههجاوم  رد  نرق  نیا ۱۴ رد  ام  تشاد : راهظا  تسا ،

.تفرگ یا  هزات  ناج  هنازیتس  مالسا تامادقا  سپ  دندرک  رطخ  ساسحا  بالقنا  یزوریپ  زا 
شعاد مسا  هب  ار  یماـسا  همه  اـه  هناـسر اـب  هک  تسه  نیا  یزیتـس  مالـسا شیازفا  لـیلد  نیرت  مهم هکنیا  ناـیب  اـب  یو 

زا برغ  مدرم  مینک  کمک  دـیاب  هک  دوب  نیا  بالقنا  اپورا و  ناناوج  هب  همان  رد  بـالقنا  ربهر  دربهار  تفگ : دـنا  هداد هولج
زا یعقاو  رگتیاور  ات  دننک  لابند  ار  بالقنا  ربهر  دربهار  یمالسا  یاهداهن  دیاب  دنریگب و  ارف  ار  مالسا  نییآ  یلـصا  عبانم 

.میشاب مالسا  نایرج 
درک هدافتسا  دیفس  خاک  تمسب  دوخ  هار  ندرک  راومه  یارب  یساره  مالسا  زاربا  زا  پمارت  ** 

مالـسا زاربا  زا  پمارت  تشاد : راهظا  اکیرمآ  یلکرب  اینرفیلاک -  هاگـشناد  قوقح  هدکـشناد  داتـسا  نودـیب  دـلاخ  نینچمه 
تــسناوت داد و  باوـج  ـالماک  تسایــس  نـیا  درک و  هدافتــسا  دیفــس  خاـک  تمــسب  دوـخ  هار  ندرک  راوـمه  یارب  یــساره 

هک درک  ادـیپ  روهظ  اـکیرمآ  هعماـج  رد  یـساره  مالـسا  زا  یدـیدج  ههجو  پمارت  ندـمآ  راـک  هب  اـب  دوـش و  روـهمج  سییر 
.ددرگ یمرب لبق  اهلاس  هب  نآ  هقباس  تسین و  اکیرمآ  هعماج  رد  یدیدج  هدیدپ  هتبلا 

اکیرمآ دنورهـش  ناونع  هب  تسا  رارق  یـسک  رگا  هکنیا  نآ  تشا و  دوجو د اـکیرمآ  رد  ینوناـق  ات ۱۹۵۰ زا ۱۷۹۰ دوزفا : یو 
راطق نیلوا  نیا  دنتـسه و  تسوپدیفـسریغ  مالـسا  ناوریپ  هک  دوب  نیا  یقلت  دشاب و  تسوپدیفـس  دیاب  دوش ، هتفریذـپ 

.دوب هداتفا  هار  هب  پمارت  راطق  ندیسر  زا  لبق  ناناملسم  هیلع  هک  دوب 
دنا هدش اکیرمآ  هعماج  دراو  هک  دنتـسه  یدراو  هزات  نارجاهم  ناناملـسم ، دنیوگ  یم رمتـسم  تروصب  داد : همادا  نودـیب 

رئاعــش دنتــشادن  هزاـجا  رطاـخ  نـیمه  هـب  دـندوب و  ناملــسم  دـندش  اـکیرمآ  دراو  اـقیرفآ  زا  هـک  یناـگدرب  دــصرد  یلو ۳۰
.تسین هزات  هجو  چیه هب  اکیرمآ  یساره  مالسا سپ  دنشاب  هتشاد  ار  دوخ  یمالسا

شالت هک  تسا  نیا  دـنهد  ماجنا  دـنهاوخ  یم یـساره  مالـسا  ناجورم  داد و  ماجنا  پمارت  هک  یراک  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 
یـسایس و یاه  هزوح  رد  ار  دوخ  فادـها  ات  دـننک  هزیلاناک  ار  ناناملـسم  هیلع  یبصعت  هاـگن  اـب  یعاـجترا  ناـیرج  دـننکیم 

نمجنا مان  اب  هداد  هاگیاپ  کی  ربماتپس  یتسیرورت ۱۱  تالمح  زا  سپ  تشاد : راهظا  دننک ، لیدبت  تیعقاو  هب  یعامتجا 
زا وجشناد  ناملسم  اهدص  هداد  هاگیاپ  نیمه  ساسا  رب  دش و  داجیا  تلود  طسوت  ناملـسم  نایوجـشناد  یللملا  نیب 

.دنتفرگ رارق  تشادزاب  تحت  اینرفیلاک  سیلپ  طسوت  ناریا 
ناشباستنا دوش  یم  تبحـص  ناشتیوه  ناناملـسم و  زا  هاگ  ره  اـپورا  هدـحتم و  تـالایا  رد  دوزفا : هاگـشناد  داتـسا  نیا 

ثعاب هدش و  ناناملسم  هعماج  هجوتم  هک  دشاب  یساره  مالسا ریثات  نیرت  رابنایز  دیاش  نیا  تسه و  اه  تسیرورت هب 
.دنشاب هتشاد  ار  دوخ  کسانم  رئاعش و  دنناوتن  یبرغ  یاهروشک  رد  ناناملسم  هدش 

تیعباـت هک  ناناملـسم  یتـح  تـسین و  رجاـهم  ناناملـسم  طـقف  یور  رب  هلئـسم  نـیا  ریثاـت  هـک  نـیا  هجوـت  بلاـج  هـتکن 

 



.دنراد رارق  یتینما  یاه  هاگن  نیمه  ششوپ  رد  دنراد  ار  اکیرمآ 
هغدغد تسه و  دیدج  دیدهت  یساره  مالـسا  هک  هدش  اقلا  هنوگنیا  پمارت  یاه  تسایـس  اب  هکنیا  نایب  اب  نودیب  دلاخ 

رد طـقف  هک  تـسین  ینهذ  هزاـس  کـی  یـساره  مالـسا  ثـحب  درک : حیرـصت  تـسا ، هدـش  هتـسجرب  هناـساره  مالـسا یاـه 
.دوش لابند  اکیرمآ 

مینک یم هبرجت  ار  تراجت  رد  ییادخ  دنچ  زا  یا  هنوگ یبرغ  یاهروشک  رد  ** 
خیرات لوط  رد  رگید  یاهروشک  هب  تبـسن  یـساره  مالـسا  صوصخ  رد  هسنارف  هکنیا  نایب  اـب  یکـسورد  نورب  روسفورپ 

دوـخ یدوـخ  هب  مالـسا  هلئـسم  یلـصا  لکـشم  هک  تفگ  ناوـت  یم  یلک  روـط  هب  تفگ : تـسا  هتـشاد  یـصاخ  یتـیعقوم 
حطــس رد  نـینچمه  اـما  یداـصتقا  حطــس  رد  هـتبلا  ـالاک  رازاــب  فدــه  اــب  هـک  تـسا  یبرغ  عـماوج  هلئــسم  هـکلب  تـسین 

دنچ زا  یا  هنوـگ یبرغ  یاـهروشک  رد  اـم  هزورما  دــننک و  یم مادــقا  کیژولوئدــیا  یندــمت و  هزوـح  یگنهرف و  یعاــمتجا و 
ناونع هب  مالـسا  هژیو  هب  دـشاب  هتـشاد  ار  اـهنآ  تیموکحم  یاـنب  هک  یناـیرج  ره  مینک و  یم هبرجت  ار  تراـجت  رد  ییادـخ 

.دوش یم هتفرگ  رظن  رد  زاس  لکشم یدج و  دیدهت  کی 
یریگمشچ روط  هب  زین  دوب  کییال  رتشیب  هک  یبالقنا  یاه  نایرج فیعـضت  رد  مسینویهـص  نایرج  نینچمه  دوزفا : یو 

ارچ دوب  هدـشن  لح  زونه  هک  دوب  یلکـشم  نیا  مییوگب  میناوت  یم هک  دوب  هدـنام  یقاب  مالـسا  اـهنت  دـندرک و  لـمع  قفوم 
رب تابجوم  هک  تسا  یهیدـب  نیارباـنب  درک  یم ضارتعا  ناـهج  رد  دوجوم  هنـالداعان  مظن  هب  مالـسا  یـشزرا  متـسیس  هک 

.دوش مهارف  مالسا  تمس  هب  تالمح  ندش  هتخیگنا 
تشاد و دهاوخ  یللملا  نیب جیاتن  یرسکی  هک  هدرک  دورو  یا  هلئـسم هب  نورکم  هکنیا  نایب  اب  یکـسورد  نورب  روسفورپ 
رد ار  نیون  هنارگرامعتـسا  ییاه  تسایـس هسنارف  هک  تسا  یهیدـب  درک : حیرـصت  تسا  هدرکن  ینیب  شیپ  ار  اهنآ  ًالامتحا 

.میتسه دهاش  هیروس  نانبل  لثم  یروشک  رد  هژیو  روط  هب  ار  رما  نیا  هک  دنک  یم لابند  هنایمرواخ  رد  اقیرفآ و 
هک تسا  یتباقر  نیا  دراد و  وتاـن  لـخاد  رد  هیکرت  اـب  ریذـپانراکنا  تباـقر  هسنارف  هکنیا  ناـیب  اـب  یکـسورد  نورب  روسفورپ 

تـسا یهیدـب  تشاد  راهظا  تسا  هتفرگ  لکـش  مناد  یم وتان  رد  طسوتم  یاه  تردـق  ار  اـهنآ  نم  هک  تردـق  ود  نیا  نیب 
رـضاح لاح  نیا  رد  اـما  دراد  هگن  دوخ  راـنک  ار  ناناملـسم  هک  دـناشکب  تمـس  نیا  هب  ار  هسنارف  دـیاب  دراوم  نیا  همه  هک 

هک دراد  لیامت  وا  هک  نیا نآ  دروآ و  یم دوجو  هب  نورکام  یارب  ار  ضقانت  کی  مدرک  هراـشا  نآ  اـب  هک  یلخاد  لکـشم  نیا 
هک مینیب  یم تهج  نیا  زا  تسا و  جراـخ  ناـمرف  هب  شوـگ  عـقاو  رد  اـما  دـشابن  هـسنارف  زا  جراـخ  ناـمرف  هـب  شوـگ  داـیز 

.تسا هدش  فیعضت  راچد  ریازجلا  نوچ  ییاهروشک  نانبل و  رد  هسنارف 
دنریگب رارق  دیدهت  دروم  مینک  هدنیآ  رد  یوسنارف  ناملسم  تیعمج  هک  تسا  یهیدب  هکنیا  نایب  اب  هاگشناد  داتـسا  نیا 

هدـمآ دوـجو  هب  هسنارف  رد  کیتامتـسیس  ـالماک  روـط  هب  رـضاح  لاـح  رد  هک  تـسه  یا  هـمغلم هطـساو  هـب  قاـفتا  نـیا  و 
زا یوـسنارف  ناملــسم  مدرم  بلاـغ  تـیعمج  فرط و  کـی  زا  تـسیرورت  یدادــعت  نـیب  هـسنارف  رد  تـشاد  راـهظا  تـسا 
هک تــسه  ییاــه  تــسیرورت  نــیا  ناــیم  هــطبار  یرارقرب  یلـــصا  هلئـــسم  دـــنروآ و  یم دوــجو  هــب  فـــالتخا  رگید  فرط 

.دنتسه مالسا  زا  یفارحنا  کی  عقاو  رد  اما  دننک  هولج  ناملسم  دنشاب و  ناملسم  دنهاوخ  یم
ناـش تالکـشم  دروم  رد  دـنناوت  یمن رگید  ناناملـسم  هک  تسا  یا  هنوگ هب  هدـمع  لکـشم  هزورما  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  یو 

هچ یلام  رد  یبیل و  رد  دنک و  یم  هچ  هیروس  رد  هسنارف  هک  دنیوگب  دنناوت  یمن ض  یتح  درک  ناشنرطاخ  دننک  تبحص 
یارب دـننک و  رایتخا  توکـس  هکنیا  یارب  دـناسرت  ار  ناملـسم  تیعمج  دـیاب  هک  تسا  یهیدـب  دـهد و  یم ماجنا  یتامادـقا 

.دنیوگن ینخس  دنناد  یم نارگید  زا  رتهب  اهنآ  هک  هچنآ  زا  هکنآ 
فیـصوت یندـمت  نارحب  ناونع  هب  ناوت  یم  ار  نآ  هک  میتسه  یتیعقوم  رد  زورما  ام  هکنیا  نایب  اـب  هاگـشناد  داتـسا  نیا 

رد دیاب  یتارییغت  هچ  هب  یتاحالـصا  هچ  هک  دمهفب  ات  دـهد  ماجنا  ار  دوخ  شالت  مامت  دـیاب  تیرـشب  تشاد  راهظا  درک و 
.دوش هتفرگ  شیپ 

رد دـهاوخ  یم یناـهج  تردـق  هک  تسا  یزیچ  ناـمه  نـیا  درواـیب و  رـشب  یارب  ار  یناـغمرا  دـناوت  یم یمالـسا  دوزفا : یو 
اما دوش  هدینش  دیاب  مایپ  نیا  دراد و  تیرشب  یارب  یساسا  مایپ  مالسا  هک  منک  یم رکف  نم  دنک و  بوکرس  رضاح  لاح 

یگنهرف یعاـمتجا و  یداـصتقا ، تکـالف  یاـه  هـناریو رب  دــنهاوخ  یم هـک  دــننک  یم سرت  ساـسحا  ماـیپ  نـیا  زا  یناـسک 

 



.دننک تموکح  رگید  یاه  ناسنا ریقحت  رب  هیکت  اب  ماع  روط  هب  دننک و  یگدنز  نارگید 
/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

یرازگربخ دنا -  هدز تناها  هب  تسد  دنا  هدرک رطخ  ساسحا  عقوم  ره  اکیرمآ  اپورا و  برغ |  رد  یزیتس  مالسا  رانیبو   
سراف

رهم یرازگربخ  تسا -  یساره  مالسا  نورکم »  » رکف قاتا  یتاباختنا  نامتفگ   

انآ یرازگربخ  تسا -  یساره  مالسا نورکم »  » رکف قاتا  یتاباختنا  نامتفگ   

انریا دندرک -  دیکات  یساره  مالسا ربارب  رد  تمواقم  موزل  رب  ناملسم  دیتاسا  ناسانشراک و   

۱۴۱۴
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۸:۴۸

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

یزاجم  یاضف  رد  اوتحم  دیلوت  تیریدم و  هاگراک 
هاــگراک دــنک : یم  رازگرب  یئاــبطابط  همالع  هاگـشناد  هناـسر  ربـخ و  نوناـک  یراــکمه  اــب  اــه  نوناــک  تراــهم  رنه و  قاــتا 

یزاجم  یاضف  رد  اوتحم  دیلوت  تیریدم و 

راـبخا تسیل  air.ir/ZHqjna يپاــچ هخــسن  ۱۹ دــــیدزاب :  ١٣٢٤٣ ربـــخ : هرامـــش   ١٥:٣٤ ناــــبآ ١٣٩٩ -  هبنــشراهچ ١٤ 
aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط  <<

۱۴۱۴
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۷:۵۰

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انکیا   

یزاـیتما بحاـص هـب  ینآرق » فراـعم  همانـشهوژپ   » یجیورت یملع  همانلـصف  هرامــش  نـیمکی  لـهچ و  اـنکیا ؛ شرازگ  هـب 
رب دـیکات  اب  نآرق  یریثات  زاجعا  : » تسا رارق  نیدـب  هرامـش  نیا  تالاقم  نیوانع.دـش  رـشتنم  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد 
«، نآرق رد  داــعم  هـب  طوــبرم  ناــگژاو  ییاــنعم  هرتــسگ  یریــسفت  یوــغل - لــیلحت  «، » یبــلعث نآرقلا » یلتق   » یواــکاو

ساـسا رب  بویا  جـنر  زا  یقیبـطت  یلیلحت  «، » ثیدـح نآرق و  رد  میقتـسم  طارـص  قادـصم  موـهفم و  یلیلحت  یـسررب  »
یناوخزاـب «، » مجنپ نرق  نآرق  موـلع  رد  راذـگریثات  عباـنم  نـیرت  مـهم یخیراـت  لـیلحت  «، » سدـقم باـتک  مـیرک و  نآرق 

هروس تایآ  رب  دیکات  اب  یهلا  یاه  تمعن یـسانش  هنوگ ناسنا و  «، » فحاصم دیحوت  هرابرداهدـیدرت  تاهبـش و  یداقتنا 
هرتـسگ یریـسفت  - یوـغل لـیلحت   » هلاـقم هدـیکچ  ردـنآرق  رد  داـعم  هب  طوـبرم  ناـگژاو  ییاـنعم  هرتـسگ  «. نـمحرلا کراـبم 

( دروم ۲۸  ) یرایسب ناگژاو  داعم ، هب  طوبرم  یاه  هرازگ هزوح  رد  : » میناوخ یم نآرق » رد  داعم  هب  طوبرم  ناگژاو  ییانعم 
.دوش یم لامعتسا  باب  نیا  رد  دروم  اهنت ۱۷  نایم ، نیا  زا  هک  دراد  دوجو  نآرق  رد 

یزاجم یزاجم یاضف   یاضف ردرد   اوتحم   اوتحم دیلوت   دیلوت تیریدم  وو   تیریدم هاگراک   هاگراک

دشدش رشتنم   رشتنم ینآرق » » ینآرق فراعم   فراعم همانشهوژپ   همانشهوژپ  » » هرامش هرامش نیرتدیدج   نیرتدیدج

.دش رشتنم  هلاقم  تفه  رب  لمتشم  ینآرق » فراعم  همانشهوژپ   » یجیورت یملع  همانلصف  هرامش  نیمکی  لهچ و 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=13243
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ربتعم یاه  گنهرف رظن  زا  ار  اهنآ  ییانعم  یاه  توافت کرتشم و  طاقن  ناگژاو و  نیا  زا  کی  ره  ییانعم  راـب  هلاـقم ، نیا 
اب ناگژاو  نیا  زا  کی  ره  هک  تسا  هتفای  تسد  هجیتن  نیا  هب  هداد و  رارق  یسررب  دروم  حرطم  نارـسفم  هاگدید  یبرع و 
رد دـنریگ  یم رارق  ینآرق  ریاـظن  ءزج  عوـضوم  نـیمه  هطـساو  هـب  دـنراد و  ییاـنعم  کارتـشا  هزوـح  نـیا  زا  یرگید  ناـگژاو 

یـصاخ یانعم  لمحتم  ناـگژاو  یخرب  نینچمه  تسا ؛ هدـشن  تاـغل  نیا  هب  یا  هراـشا ریاـظن  هوجو و  بتک  رد  هک  یلاـح 
.دومن روبزم  هژاو  نیزگیاج  ار  شریاظن  ناوت  یمن هیآ  قایس  هب  هجوت  اب  هک  دنتسه 

.دشاب یم یکم  روس  یاوتحم  اب  طبترم  هک  تسا  یکم  روس  هب  داعم  هزوح  ناگژاو  بلاغ  قلعت  رگید  مهم  هجیتن 
.دشاب یم یکم  روس  یاوتحم  اب  طبترم  هک  تسا  یکم  روس  هب  داعم  هزوح  ناگژاو  بلاغ  قلعت  رگید  مهم  هجیتن 

یکم روـــس  یاوـــتحم  اـــب  طـــبترم  هـــک  تـــسا  یکم  روـــس  هـــب  داـــعم  هزوـــح  ناـــگژاو  بلاـــغ  قـــلعت  رگید  مـــهم  هجیتـــن 
طارــص قادـصم  موـهفم و  یلیلحت  یــسررب   » هلاـقم هـعیلط  ردــثیدح  نآرق و  رد  میقتــسم  طارــص  قادــصم  « .دــشاب یم

میقتسم هار  تسا ؛ میقتسم  تسین و  شیب  هار  کی  طارص ، نآرق  فرع  رد  : » تسا هدمآ  ثیدح » نآرق و  رد  میقتسم 
.یفارحنا یاه  هار فالخ  رب  دشابن  نآ  رد  یژک  ای  یجاجوعا  یفارحنا و  هک  تسا  نآ 

 . دراد هطاحا  یرترب و  ادخ  هب  ندیسر  یاه  « لیبس  » همه رب  هک  تسا  یهارهاش  طارص ،
.تسا رارقرب  میقتسم  طارص  کی  لیبس و  دنچ  ناگدنب ، ادخ و  نایم 

: ددرگ یم زاـب  زیچ  کـی  هـب  عـقاو  رد  هـمه  دـنا ، هدرک لـقن  میقتـسم  طارـص  هراـب  رد  نارــسفم  هـک  یفلتخم  یاـه  ریــسفت 
.دنیادخ یوس  هب  قیالخ  ندناسر  مسر  هار و  هک  یلمع  یداقتعا و  یاه  هبنج رد  یهلا  نییآ  نید و  نامه 

حیجرت ار  میقتسم  طارـص  زا  ماع  موهفم  فلتخم ، لاوقا  یـسررب  یریـسفت و  یلیلحت و  یفیـصوت -  شور  هب  هلاقم  نیا 
.دهد یم

.تسا ماع  موهفم  نیا  قیداصم  نایب  ریسافت  تایاور و  رد  فلتخم  تاراشا  لاوقا و 
.تسا هدش  هدیشک  ریوصت  هب  میقتسم  طارص  زا  نآرق  تیاور  هلاقم  نیا  رد 

.تسا راکشآ  تسا  نآرق  مامت  هراصع  هک  دمح  هروس  رد  ریوصت  نیا  روهظ 
رتراــگزاس میقتـــسم  طارـــص  یاـــنعم  نییبــت  رد  تاـــیاور  نآرق و  یاـــه  هزوــمآ تــیلک  اـــب  هاگدـــید  نــیا  دـــیآ  یم رظن  هــب 

مایپ یاهتنا  « .دشاب

۱۴۱۴
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۱۱



ادرف یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ریخـست هب  ارجام  مه  دـعب  دنداتـسیا و  ناریا  یور  هبور رد  ناریا  هاش  نداد  هانپ  اب  مه  اهنآ  دـعب  درک : حیرـصت  نایبکاوک   
.دش رجنم  لاس ۵۸  رد  یسوساج   هنال  ای  اکیرمآ  ترافس 

بـسک یقیفوت  یلیخ  اکیرمآ ، نودب  ینعی ۱+۴  اـپورا  بلاـق  رد  امـش  اـقآ  هک  تسا  هبرجت  کـی  نیا  نیارباـنب  دوزفا : یو   
.اکیرمآ نودب  نتشاد  هگن رد  دیدرکن 

ماجرب ماجرب نایبکاوک : : نایبکاوک تسین / / تسین هاوخ   هاوخ یروهمج یروهمج تارکومد  وو   تارکومد نیب   نیب یتوافت   یتوافت یلیجآ : : یلیجآ هرظانم |  |  هرظانم
؟؟ میریذپب میریذپب ارار   نآنآ   دیاب   دیاب ارچ   ارچ دشاب   دشاب هتشادن   هتشادن یعفانم   یعفانم

اکیرمآ و یاه  تسایس یـسررب  هرظانم  نابآ ، تبسانم ۱۳  هب  همالع و  هاگشناد  لقتـسم  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا  تمه  هب 
.دش رازگرب  هاگشناد  نیا  رد  نآ  اب  هجاوم  رد  ناریا  تامادقا 
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ار شیپ  لاــس  دــنچ  مـینز  یمن فرح  هــک  مــه  یخیراــت  تــسه  اــکیرمآ  اــب  تارکاذــم  هــبرجت  نــیا  دوزفا : هــمادا  رد  یو   
هک فیرظ  یاقآ  یرک و  یاقآ  نیب  دـش ، هتـسکش  اـیند  رد  تارکاذـم  ی  هرـسکی تاـسلج  یخرب  دروکر  هک  دـینیبب  مییوگ ؛ یم

.میراد یتارکاذم  هچ  رت  کیدزن نیا  زا  تحارتسا  ِکِرب  نودب  ولج  دنورب  هتعاس  هسلج ۸  کی 

رابکتــسا اـب  هزراـبم  یلم  زور  هاـم ، ناــبآ  تبـسانم ۱۳  هـب  سراـف ، یرازگربـخ  هاگـشناد  یاـه  لکــشت راـگنربخ  شرازگ  هـب 
اب فاـــصم   » ناوــنع اـــب  یا  هرظاـــنم هر )  ) یئاـــبطابط همـالع  هاگـشناد  لقتــسم  نایوجــشناد  یمالــسا  نــمجنا  یناــهج ،

.درک رازگرب  نآ ) اب  هجاوم  رد  ناریا  تامادقا  اکیرمآ و  یاه  تسایس یسررب  « ) غالا لیف و  یاه  تسایس
تأـیه وـضع  ناـیبکاوک  یفطــصم  و  هر )  ) یئاـبطابط همالع  هاگشناد  یملع  تأـیه  وـضع  یلیجآ  یداــه  هرظاــنم  نـیا  رد 

.دنداد خساپ  هدش  حرطم  تالاوس  هب  یرالاس  مرم بزح  لک  ریبد  و  هر )  ) یئابطابط همالع  هاگشناد  یملع 
هـشیر هک  لاوـس  نیا  هراـبرد  هرظاـنم  نـیا  رد  ناـیبکاوک  دـندرک  قـلعم  ار  ناریا  اـب  هطبار  ًامـسر  هـک  دـندوب  اـه  ییاـکیرمآ * 

روط هب  یلو  میراد  ام  یلـصفم  ثحب  ناریا  اکیرمآ و  لباقت  هقباس  دروم  رد  تفگ : تسیچ ؟ رد  ناریا  اکیرمآ و  ینمـشد 
هنیمز اب  هک  دوب  دادرم ۱۳۳۲ نیگنن ۲۸  یاـتدوک  ناـمه  دوب  ثحب  نیا  جوا  هطقن  هک  یزیچ  نآ  مییوگب  دـیاب  صخـشم  

.داتفا قافتا  قدصمرتکد  موحرم  یلم  تلود 
.دندرک ینابیتشپ  اه ، هنیباک ییاتدوک و  میژر  نیا  زا  اه  نیا ًالمع  مه  نآ  زا  دعب  دوزفا : یو 

هب اه  نیا دـش و  یمالـسا  بـالقنا  هب  رجنم  نیمه  دـش و  یم باـختنا  اـهنآ  رظن  هب  دـیاب  یروشک  نالوئـسم  نادرمتلود و 
.دنتفرگ رارق  یگرزب  هصمخم  کی  رد  یدج  روط 

ریخـست هب  ارجام  مه  دـعب  دنداتـسیا و  ناریا  یور  هبور رد  ناریا  هاش  نداد  هانپ  اب  مه  اهنآ  دـعب  درک : حیرـصت  ناـیبکاوک 
.دش رجنم  لاس ۵۸  رد  یسوساج   هنال  ای  اکیرمآ  ترافس 

ماما دندرک و  قلعم  ار  ناریا  اب  هطبار  ًامـسر  هک  دندوب  اه  ییاکیرمآ نیا  نیدرورف ۱۳۵۹  رد  رت  صخشم روطب  دوزفا : یو 
.مینک یم لابقتسا  هطبار  عطق  نیا  زا  ام  هک  دنتفگ  مه  لحار 

تـشرد وزیر  ثداوح  دنتـشاد و  رارق  مادـص  تشپ  اه  ییاکیرمآ هک  یلیمحت  گـنج  لاـس  تشه  لـئاسم  مه  نآ  زا  دـعب 
.میتشاد هک  یرگید 

تـسا هدـش  عطق  نالا  ات  لاس ۱۳۵۹  زا  ًالمع   اـکیرمآ  اـب  اـم  یـسایس  طـباور  تفگ : همالع  هاگشناد  یملع  تأـیه  وضع 
هطبار عطق  یلو  میا  هتـشاد ماـجرب  قارع و  ناتـسناغفا ، هقطنم ، هراـبرد  تارکاذـم  فلتخم و  یاـهوگتفگ  اـم  هک  دـنچره 

.دراد دوجو  نانچمه 
رد هــمادا  رد  یلیجآ  تـسا  یطلغ  لـیلحت  هدوـب ، اـکیرمآ  ناریا  ینمـشد  زاـغآ  اـکیرمآ  ترافـس  ریخـست  هـک  روـصت  نـیا  * 

ناریا ینمـشد  زاـغآ  اـکیرمآ  ترافـس  نـتفرگ  هـک  تـسا  نـیا  ناـشروصت  دارفا  زا  یــضعب  تـفگ : لاوـس  نـیمه  هـب  خـساپ 
لباقم فرط  یعون  هب  درک ، دـیدشت  ار  تموصخ  نیا  اـکیرمآ  ترافـس  نتفرگ  تسا ؛ یطلغ  لـیلحت  نیا  هک  هدوب  اـکیرمآ 

.تسا هدوبن  زاغآ  نیا  مینادب  هک  دش  رت  قیمع تموصخ  نیا  هک  تخادنا  یلاور  یور  هب  ار 
یاـتدوک ۲۸ هـک  دـنیوگب  لالدتـسا  نـیا  اـب  اـه  ییاـکیرمآ رگا  یعوـن  هـب  دراد و  یا  هقباـس کـی  اـکیرمآ  ینمـشد  دوزفا : یو 

نتفرگ مییوـگب  میرواـیب و  ار  لالدتـسا  نـیمه  میناوـت  یم مـه  اـم  بـخ  هتــشذگ  اـه  هتــشذگ هدوـب و  هتــشذگ  یارب  دادرم 
تروص اکیرمآ  رد  هک  یراذگ  نوناق عون  رد  هک  دـینیب  یم امـش  یلو  هتـشذگ  اه  هتـشذگ هدوب و  هتـشذگ  مه  امـش  ترافس 

.دننک یم هکولب  ار  ام  لاوما  زا  هک  ییاه  میرحت دریگ ، یم
اکیرمآ ترافـس  هیـضق  نآ  زا  رثأـتم  هک  دـننک  یم تیاکـش  دـنور  یم یناـسک  مه  زونه  درک : حیرـصت  هاگـشناد  داتـسا  نیا 

ناریا هدنیامن  ناونع  هب  ام  تلود  هک  یسک  هب  ای  دوش  یم هکولب  ام  لاوما  زا  یشخب  دنوش ، یم تمارغ  نتفرگ  هب  رجنم 
! تشاد هتشاد  روضح  اکیرمآ  ترافس  هیضق  رد  هک  لیلد  نیا  هب  دندادن  ازیو  درک  یفرعم  للم  نامزاس  رد 

نداد و ازیو  قح  ًالـصا  دنتـشاد  روضح  اکیرمآ  هیلع  یتسیرورت  تامادقا  رد  هک  یناسک  دـندرک  عضو  نوناق  اه  ییاکیرمآ
.دنرادن اکیرمآ  هب  دورو 

هچ هک  لاوـس  نیا  هـب  خـساپ  رد  یرگید  شخب  رد  ناـیبکاوک  تسه  طوبرم  ناـمدوخ  هب  اـم  داـصتقا  دـصرد   ۷۰ ات -  ۶۰ * 

 



ندـیابوج یموـمع ، ءارآ  رد  اـه و  یجنـسرظن نیرخآ  قـبط  تفگ : دوـش ؟ یم حرطم  اـکیرمآ  تاـباختنا  یارب  ییاـه  ویراـنس
زور ود  یکی  نیمه   تسا  نکمم  تسین  ینیب  شیپ لـباق  هتبلا  تسا ، رتـشیب  ندـیابوج  یزوریپ  سناـش  تسا و  رتولج 

.دوش حرطم  ییاه  ثحب دتفایب ، یتاقافتا 
دصرد پمارت ۱۰ یزوریپ  لاـمتحا  دـصرد و  ندـیاب ۹۰  یزوریپ  لاـمتحا  مینکب  تبحـص  یدـصرد  میهاوـخب  رگا  دوزفا : یو 

.دراد ثحب  هک  ییاه  تلایا تسا و  هک  ییاه  یدنب عمج هعومجم  هب  هجوت  اب  تسا ؛
هک دوـشب  هجوـت  دـیاب  مـه  نـیا  هـب  هدـنب  رظن  هـب  هـک  تـسه  میــسرت  لـباق  مـه  یرگید  یویرانــس  کـی  دوزفا : ناـیبکاوک 

بلقت ارآ  نیا  رد  بخ  هک  دـیوگب  هدـش  لاـسرا  یتـسپ  روـطب  هک  ییارآ  رد  هتفگ  هک  روطناـمه  پمارت ، یاـقآ  تسا  نکمم 
.اه نیا لاثما  تسا و  شودخم  اهاضما  هدش ،

و دوشن  مالعا  دوشب ، صخشم  جیاتن  تسا  رارق  هک  هبنشراهچ  دادماب  ای  بش  هبنش  هس  ًالثم  هک  تسا  نکمم  اذل 
.تسا شودخم  هدش ، تسپ  یارآ  هک  دنک  هناهب  ار  هلئسم  نیمه 

ًامتح میشاب و  هتشاد  همانرب  دیاب  مدرک  ضرع  هک  ییویرانس  هس  ره  لابق  رد  ام  هک  درک  شومارف  دیابن  اما  دوزفا : یو 
.دنکیم قرف  اهویرانس  نیا  تدم  هاتوک  رد 

.دراد یریثأت  کی  تاباختنا  نیا  ناهج  لک  رد  دنک ، یمن در  یسک  ار  اکیرمآ  تاباختنا  ریثأت  لصا 
.دش رکنم  ناوت  یمن هک   تسا  یرگید  ثحب  تسا  نازیم  هچ  اب  ردقچ و  نآ  ریثأت  هکنیا 

دــیایب و ًاددــجم  دــهاوخب  پـمارت  دوــشب و  مود  یویرانــس  دــهاوخب  رگا  اــما  درک : هفاــضا  یرــالاس  مدرم بزح  لــک  ریبد 
زادنا مشچ چیه  دادرخ ۱۴۰۰  ات  یزادنا ، مشچ کی  رد  لقادـح  مود  یویرانـس  نآ  رد  منک  یم رکف  نم  دـشاب ، وا  بختنم 

.دتفیب یصاخ  قافتا  دهاوخب  هک  نامدوخ  تاباختنا  ات  منیب  یمن ینشور 
.میرادن ربخ  ام  هک  دننکب  ییاهراک  دنهاوخب  هدرپ  تشپ  یاه  تسد هکنیا  رگم 

یزیر همانرب شیارب  میـشاب و  هتـشاد  ار  اهراشف  دادرخ ۱۴۰۰  ات  ًاـمتح  دـیاب  اـم  پمارت  یزوریپ  تروص  رد  درک : دـیکات  یو 
.میشاب هتشاد  یدج 

لهچ یـس  تسه و  طوبرم  نامدوخ  هب  ام  داصتقا  دـصرد  داـتفه  تصـش  لـقا  ـال  هک  تسا  نیا  هدـنب  داـقتعا  مه  زونه 
.دراد ریثأت  ثحابم  نیا  اه و  میرحت ثحب  هب  هک  میهدب  لامتحا  دیاب  ار  دصرد 

نآ موس  یویرانس  تلاح  رد  دراذگ  یم ریثأت  هک  یدصرد  لهچ  یـس  نآ  منک ، یمن ثحب  ار  دصرد  داتفه  تصـش  نآ  نم 
.تسا ینیبانیب  نانچمه  شریثأت 

شدوخ هب  یرتـهب  لکـش  کـی  تدـم  هاـتوک  رد  تیعـضو  مییوگب  دـیاب  دـیآ  یم ندـیابوج  هک  یناـمز  درک : دـیکات  ناـیبکاوک 
.دریگ یم

ایآ هک  لاوس  نیا  هب  خساپ  رد  یلیجآ  همادا  رد  دنک  یم مجسنم  دحتم و  ار  ناریا  یرثکادح  راشف  دندقتعم  اهتارکومد  * 
هدش هداد  روهمج  سیئر  هب  یدایز  تارایتخا  اکیرمآ  یساسا  نوناق  رد  تــفگ : تــسا ؟ مــهم  اــکیرمآ  تاـــباختنا  جـــیاتن 

.دریگ یم میمصت  دراد  هک  تسا  راتخاس  کی  طقف  ای  صخش  کی  طقف  اکیرمآ  رد  هک  مییوگب  میناوت  یمن ام  نیاربانب 
.دنریگ میمصت  گرزب  یاه  تکرش

.دریگب میمصت  صخش  کی  طقف  دنراذگ  یمن دراد و  دوجو  ًاعقاو  اکیرمآ  رد  قیمع  تلود  ای  ناهنپ  تلود  دوزفا : یو 
هداد وا  هب  یدایز  تارایتخا  یساسا  نوناق  رد  و  تساکیرمآ  روهمجسیئر  تسین ، یصخشره  صخش  کی  نآ  اما 

.دراد ار  هرگنک  تابوصم  یوتو  یتح ، هک  ییاج  ات  هدش 
.تسا مهم  ًاعقاو  تسا  روهمج  سیئر یسک  هچ  اکیرمآ  رد  هکنیا  نیاربانب 

.دنراد رظن  فالتخا  مهاب  ًاعقاو  تسین و  یرگرز  گنج  ناشنیب  حالطصا  هب  دننکیم و  قرف  مهاب  ود  نیا 
رتولج یمومع ، یارآ  رد  دصرد  تشه  ًابیرقت  ندیاب  یاقآ  تــفگ : اــکیرمآ  تاــباختنا  جــیاتن  ینیب  شیپ صوــصخ  رد  یو 
نالا دش ، هداد  ناـــــشن  لـــــبق  یاه  لاس ای  دننک   روهمج  سیئر  نییعت  ام  یارب  دنهاوخب  اهیجنسرظن  رگا  ینعی  تسا 

.تسا روهمج  سیئر دایز  لامتحا  هب  ندیاب  یاقآ 
لارتکلا نودب  ار  یرتشیب  یارآ  ندیاب  رگا  هک  تسا  نیا  تسه  صخشم  هک  یزیچ  داد : هـــمادا  هاگـــشناد  داتــــسا  نـــیا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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نیا مامت  ندیاب  دراد  لامتحا  نم  رظن  هب  هک  تسه  دایز  فالتخا  نیا  ای  درادن  رتشیب  تلاح  ود  دنک ، بسک 
.دوش یم دایز  یلیخ  فالتخا  نآ  دربب و  ار  تسه  دصرد  راهچ  هس  زا  شیب  ناش  فالتخا هک  ییاه  تلایا

.تسین پمارت  یاقآ  رونام  یارب  اج  دش  دایز  فالتخا  رگا 
.دهد ماجنا  دناوت  یمن یراک  یلیخ  مه  یلاع  ناوید  تسین و  بلقت  نتفگ  یارب  اج 

یتسپ یارآ  هـــــــکنیا  یقوقح  یزاب  یارب  اج  مهد ، یم رتشیب  ار  لامتحا  نیا  نم  هک  دشاب  مک  هلصافرگا  یلو  دوزفا : یو 
.دوش یم زاب  پمارت  یارب  بلقت  ناونع  اب  یسایس  یزاب  تسا و  شودخم 

یضعب دوشب ، فیرعت  شیاضما  ای  دوشب  تیوه  زارحا  دیاب  دهد  یم  یأر  یتسپ  سکره  دینیبب  درک : دــــــــــــیکات  یلیجآ 
.دهاوخ یم دهاش  اهاضما 

.دنکیم عورش  ار  یعامتجا  یزاب  پمارت 
.اکیرمآ ندز  مهب  هب  دننک  یم  عورش  دنزیر و  یم  نوریب  شناراداوه 

.دشاب یریگرد  اکیرمآ  رد  یهامود  یکی  هک  مهد  یم ار  شلامتحا  دشاب  مک  فالتخا  رگا  نیاربانب 
هب مـیدرک و  هرکاذــم  اـم  مـه  اـمابوا  ی  هرود ناـمه  رد  تـفگ : اــکیرمآ  رد  مکاــح  بزح  ود  یاــه  تواــفت صوـصخ  رد  یو 

.میدیسر یقفاوت 
.دید دیاب  ار  ود  ره 

راـک رـس  هـک  میتـشاد  تارکوـمد  یداـیز  یاـه  تـلود هتـشذگ  رد  اـم  دـنیآ ، یم راـک  رـس  اـه  تارکوـمد هـک  تـسین  یلوا  زور 
.دنتشاد تموصخ  هلئسم و  ام  اب  دندمآ و 

.هدش ضوع  اه  کیتکات هدرکن و  رییغت  تنوشخ  لصا 
زاب باسح  ناریا  نورد  زا  رییغت  یور  دیناوت  یمن امش  هک  دنیوگ  یم ناهاوخ  یروهمج درک : حیرصت  هاگـشناد  داتـسا  نیا 

.دینک
دینک یراک  یماظن  هلمح  اب  ای  یرثکادـح و  میرحت  اب  ای  دـیاب  امـش  دـنهد و  یم بیرف  ار  امـش  دنتـسه و  گنرز  اـه  یناریا 

.دوش میلست  راشف ، تحت  ناریا  هک 
.دینک مامت  ار  ناتساد  دینک و  هلمح  ًالصا  ای  دتفایب  قافتا  یلخاد  شروش  هک  دینک  یراک 

هک دـنتفگ  یمن دوب ؛ نیمه  دـندرک  یم امابوا  اه و  تارکومد هب  ماجرب  رـس  ناهاوخ  یروهمج هک  یداقتنا  ًـالثم  دوزفا : یو 
ارچ دهدب ، زایتما  هدش  روبجم  ناریا  دیدرک  میرحت  امـش  دنتفگ  یم دـیتفرگ ؟ ار  ناریا  یا  هتـسه یاه  تیلاعف یولج  ارچ 

.ینک شمامت  هک  یدرکن  میرحت  رتشیب 
.ینک شمامت  هک  یدرکن  یماظن  هلمح  ارچ 

راشف و اب  میهاوخب  هک  یلکش  نیا  هب  ناریا  رد  میژر  رییغت  شور  دنیوگ  یم اه  تارکومد فرط  نآ  زا  داد : همادا  یلیجآ 
.تسا هدادن  باوج  هک  تسه  لاس  لهچ  دهد و  یمن باوج  دهدب ، باوج  ناریا  میلست 

ثعاـب گـنهرف  نـیا  دــنراد و  یگنهرف  کـی  اـه  نـیا دــنک و  یم مجــسنم  دــحتم و  ار  ناریا  رتـشیب  امــش  یرثکادــح  راــشف 
.دهد یمن باوج  یروط  نیا  دننک و  یراشفاپ  رتشیب  هک  دوش  یم

زا رییغت  نآ  هک  دـنریگب  تسد  هب  ار  تردـق  یتانایرج  نورد ، زا  تاقفاوت  یرـس  کـی  قیرط  زا  هک  دـینک  شـالت  دـیاب  اـمش 
.دنهد ماجنا  اهنآ  ار  نورد 

.دیشاب هدرک  هنیزه  هکنیا  نودب  ریت  کی  کیلش  نودب  دیهاوخ  یم امش  هک  دوش  یم یزیچ  هجیتن  عقوم  نآ  تفگ : یو 
ناشدوخ ار  راتفر  نیا  هک  دـینک  یراک  کـی  دـنک ، ضوع  ار  راـتفر  هدروخ  کـی  دـیهاوخ  یم دـیهاوخ ؟ یم هچ  ناریا  زا  اـمش 

کی جـیوه ، قاـمچ و  یاـه  تسایـس یرـس  کـی  اـی  اـه و  قفاوت یرـس  کـی  اـب  دوش ؟ یم ققحم  روـطچ  نیا  دـننک ، ضوـع 
.دینک ققحم  دیناوتب  ار  راهم  تسایس  نآ  هک  دیهدب  اه  قوشم یرس 

دیوگ یم  یکی  میسر و  یم رتدوز  میرب  امیپاوه  اب  هگیم  یکی  دنورب ، ناهفـصا  هب  نارهت  زا  دنهاوخ  یم اتود  ره  نیاربانب 
.میسر یم رت  تحار  میورب  نیشام  اب  تسه ، رت  کانرطخ امیپاوه 

تسه دیدهت  کی  نیا  سپ  دهد ، همادا  ار  یرثکادح  راشف  دشاب و  هتشاد  یتاکرحت  هک  دراد  لامتحا  پمارت  دوزفا : یو 

 



.دروایب یأر  پمارت  هک  ام  یارب 
.یللملا نیب  ی  هصرع رد  مینک  یریگرای  میناوت  یم ام  ینعی  درادن ، عامجا  هک  تسا  نیا  نآ  یبوخ  اما 

ار یرثکادـح  راـشف  تیــسایس  دوـش و  یم رتـمک  ناریا  یور  راـشف  سکعرب ، دــیایب  راکرــس  رگا  ندــیاب  داد : هـمادا  یلیجآ 
.ماجرب لتیات  غارس  دیآ  یم دهد و  یم شهاک 

دراو دـیایب  ماـجرب  لـیذ  هـک  دـنک  یم ظـفح  ار  ماـجرب  لـتیات  ندـیاب  دراـیب ، یأر  ندــیاب  رگا  هـک  تـسا  نـیا  هدــنب  ینیب  شیپ
.دوش هرکاذم 

، دنریگب هزاجا  تسین  مزال  یلیخ  دـننک  هرکاذـم  ماجرب  لیذ  هکنیا  یارب  مه  ناریا  رد  تشاد : راهظا  هاگـشناد  داتـسا  نیا 
.دنتشاد لبق  زا  ار  هرکاذم  هزاجا  تسه و  ماجرب 

یجنـس ضبن اکیرمآ  رد  نوچ  ارچ ؟ دوش ، یم ضوع  اه  صخاش نآ  درک  ادـیپ  شهاک  راشف  نآ  دـش  هک  ماجرب  لیذ  سپ 
.دننک یم یجنسراشف  دننک ، یم

یلیخ امـش  تاباختنا  دـننک و  یم دـصر  ار  امـش  تاباختنا  مه  اه  نآ  دـینک  یم دـصر  ار  اجنآ  تاباختنا  امـش  هک  روط  نامه
.تسا رگید  هام  دنچ  تسین  رود 

اب اـیآ  هـکنیا  هراـبرد  هـمادا  رد  ناـیبکاوک : میریذــپب  ار  نآ  اـم  دراد  یلیلد  هـچ  دــشاب ، هتــشادن  اـم  یارب  یعفاـنم  ماــجرب  * 
رد یتقو  میدرک ، یم تبحـص  یروطنیا  هزورما  ام  دوب  هدشن  جراخ  ماجرب  زا  پمارت  رگا  تفگ : مینک ؟ یم هرکاذـم  اکیرمآ 

دنتفگ یم دارفا  زا  یلیخ  دنک  بصن  ار  یتفن  نیدایم  دیایب  تساوخ  یم لاتوت  تکرـش  ًالثم  هکنیا  هصق  رد  مدوب  سلجم 
.دندیشک فص  اهنآ  دنتسه ، مه  رگید  یاه  تکرش دینک  یم هلجع  ارچ 

پمارت هک  هعفدکی  اما  مینک  یداصتقا  یاه  ثحب مینک ، هرکاذم  امش  اب  میهاوخ  یم ام  دنتفگ  یم دندوب  هدمآ  اه  یلیخ 
.مینک یم شمیرحت  ام  دنک  یراکمه  همادا  ناریا  اب  دهاوخب  مه  یسکره  تفگ  دش و  جراخ 

رطاـخب اـم  داـصتقا  هـک  میتـساوخن  ار  ناریا  اـب  یداـصتقا  عفاـنم  اـم  دـنتفگ  عفاـنم ، رطاـخب  اـهروشک  زا  یلیخ  دوزفا :  یو 
.اهنیا لاثما  دوشب و  میرحت  دتفایب 

ماـجرب رادـفرط  تدـش  هب  دوـش  جراـخ  ماـجرب  زا  پمارت  هـکنیا  زا  لـبق  اـم  ناتـسود  زا  یخرب  تـفگ : هاگـشناد  داتـسا  نـیا 
! ماجرف یب  ماجرب  دنیوگ  یم مه  اهنیا  میدید  دش  جراخ  ماجرب  زا  پمارت  هکنیا  ضحم  هب  دندوب ،

پوچ ماجرب  یارجام  نیمه  رد  ام  هک  دینک  هجوت  امـش  تسا ، یلخاد  نآ  زا  یـشخب  هک  دـینک  هجوت  ار  هتکن  نیا  هرخالاب 
ناشدوخ حالطـصا  هب  ای  هایـس  تسیل  رد  ناریا  فا  ) یت  یا  فا   ) لئاسم رد  هک ، تسین  اـتود  یکی  دنتـشاذگ  خرچ  یـال 

.تسا دنتسین  وضع  هک 
اکیرمآ روضح  اب  ماجرب  هلب  تشاد ، یتیصاخ  هچ  ماجرب  ًالثم  هک  دییوگب  دییایب  امـش  تسین  روطنیا  بخ  داد : همادا  یو 

میراد هک  یتایبرجت  نیمه  ساسا  رب  مییوگ  یم میراد  ام  هک  یثحب  اذـل  درک  یم قرف  ًامتح  اـکیرمآ  جورخ  اـب  ماـجرب  اـب و 
دـشاب شدوخ  یارب  هبناج  کی  دـهاوخن  هک  تایبرجت  نیمه  کمک  اب  میـشاب  هتـشاد  اـکیرمآ  اـب  دـیدج  هرکاذـم  رگا  ًاـمتح 

.تسه یمهم  ی  هتکن نیا  میریگ  یم میمصت  هک  میتسه  ام  میریگ و  یم میمصت 
.دنیایب دنهاوخب  اهنآ  لماک و  لاعفنا  کی  مینکن  یراک  چیه  تسین  رارق  ام  ای  دش : روآدای  نایبکاوک 

هب هجوت  اب  تشاد  میهاوخ  اـکیرمآ  اـب  هک  یا  هرکاذـم ره  رب  دوب  میهاوخ  راذـگریثأت  میناوتب  رگا  هللاءاـش  نا  ماـجرب  لـثم 
.تشذگ هک  یثحابم  ی  همه هب  هجوت  اب  یلبق  تایبرجت 

یلوـصا کـی  هجراـخ ، یاـه  تسایـس ثحب  رد  هک  میریذـپب  دـیاب  اـم  هک  تسا  نیا  مداـقتعا  ًاـعقاو  نـم  دـینیبب  دوزفا : یو 
.مینک لمع  میهاوخ  یم لوصا  نآ  ساسارب  میراد و 

.تسین ماجرب  هدرم  هتفیش و  رگید  یلیخ  دییوگب ، مه  یلعف  تلود  هب  امش  رگا  نالا  هک  متفگ  نم 
ام یارب  یعفاـنم  ماـجرب  دـشاب  رارق  رگا  یلو  مینک  یم لوـبق  اـم  بخ  دـسرب ، اـم  هب  شا  عفاـنم نآ  ًاـعقاو  رگا  ماـجرب  ـالاح 

.میریذپب ار  نآ  ام  دراد  یلیلد  هچ  دشاب ، هتشادن 
تسا و هناملاظ  هک  اه  میرحت هکنیا  رطاخ  هب  ام  هک  دـنیوگب  ایـضعب  هکنیا  تفگ : همادا  رد  یرـالاس  مدرم بزح  لـک  ریبد 

تمعن کی  شدوخ  میرحت  هکدـیوگب  دـیابن  سک  چـیه  اـما  تسا  تسرد  میوش  اـکتادوخ  دـیاب  اـه  میرحت دوجو  اـب  ًاـعقاو 

 



نامدوخ یلم  عفانم  ثحابم  زا  یلیخ  تسا  یا  هقطنم ثحاـبم  زا  یلیخ  دوشب ، نـالف  تمعن  نیا  دـیاب  تسا و  ییازجم 
.مینک هرکاذم  دروم  نآ  رد  میناوت  یم هک  تسا  یناهج  عفانم  ثحابم  یلیخ  تسا ،

ناینادنز ی  هلدابم اما  میتشادـن  اکیرمآ  اب  هرکاذـم  تدـم  نیمه  ام  دـننک  حرطم  ییاه  ثحب کی  اه  نامه رگا  تفگ : یو 
ات هـس  ود  مـه  اـم  دــندرک و  دازآ  ار  اـم  ناینادــنز  زا  اـت  هـس  ود  اــه  نآ  یدراوـمرد  اــی  هـک  تـسا  بلاــج  یلیخ  میتـشاد ؛ ار 

.میدرک دازآ  ار  اهنآ  ناینادنز 
ام اه  ثحب نیا  رس  دوش و  یدج  دهاوخب  هک  ییاه  ثحب میشاب و  هتشاد  ایند  رد  تسا  نکمم  دراوم  نیا  زا  یلیخ  بخ 

.میراد دایز  نتفگ  یارب  فرح  دوش  هرکاذم  رگا  هک  تسا  نیا  مداقتعا  نم  اذل  میورب  شیپ 
رد یتاـیبرجت  هراـبرد  تفگ : میدروآ ؟ تسدـب  ماـجرب  زا  یتاـیبرجت  هچ  هـک  لاوـس  نـیا  هراـبرد  یرگید  شخب  رد  یلیجآ  * 

لاـح ره  هب  هک  میدرک  بـسک  ار  نـیا  هـبرجت  اـم  هـکنیا  لوا  دراد  دوـجو  یجراـخ ، یلخاد و  رـصقم  زا  غراـف  ماـجرب ، دروـم 
عوـضوم یلیخ  دــنهد و  یم  ماـجنا  هبناـج  کـی تروـص  هـب  دــنهاوخب  ار  یزیچ  رگا  ناریا ، دروـم  رد  لقادــح  اـه  ییاـکیرمآ

.دوش یمن تسرد  هنایارگ  هبناجدنچ 
بـسک یقیفوت  یلیخ  اکیرمآ ، نودـب  ینعی ۱+۴  اـپورا  بلاـق  رد  امـش  اـقآ  هک  تسا  هبرجت  کـی  نیا  نیارباـنب  دوزفا : یو 

.اکیرمآ نودب  نتشاد  هگن رد  دیدرکن 
مه ار  یزاـب  دـنناوت  یم دـننزب ، مه  هب  ار  یزاـب  دـنناوت  یم هبناـج  کـی  تروـص  هب  اـه  ییاـکیرمآ هک  تـسا  هـبرجت  کـی  نـیا 

.دننک تسرد 
.هبرجت کی  نیا  دنتسین ، یا  هراک یلیخ  هیقب  هن ، رگا  دوش و  یم اضما  دوش ، اضما  دنتفگ  اه  ییاکیرمآ رگا  ینعی 

هرکاذــم دیفــس  خاـک  اـب  دــیراد  دــینک ، یم هرکاذــم  اـکیرمآ  اـب  یتـقو  امــش  هـک  تساــجنیا  مود  هـبرجت  داد : هـمادا  یلیجآ 
هن ییاـکیرمآ  یاـه  هدـننک هرکاذـم نآ  هدـش ، بیوـصت  هرگنک  رد  هـک  ینیناوـق  نآ  هتـسشن و  امـش  یوـلج  هرگنک  دـینک ؛ یم

.دنرادرب دنناوت  یم هن  دنرادرب و  ار  اهنیا  هک  دنهد  یم دهعت 
هرکاذـم یــسک  هـچ  اـب  دـیراد  تـسا و  هنوـگچ  اـکیرمآ  رد  یریگ  میمــصت راـتخاس  هـک  دـشاب  تساوـح  دــیاب  امــش  نیارباـنب 

.دینک یم
تفن شورف  اـم  یلـصا  هلئـسم  اـقآ  میتفگ  یم ییاـکیرمآ  فرط  هب  ماـجرب ، تارکاذـم  نیمه  رد  اـم  هک  یناـمز  تفگ : یو 
فرح هرگنک  اب  دینز ، یم فرح  دیفـس  خاک  اب  دیراد  امـش  تفگ  یم ام  هب  لباقم  فرط  رادرب ، ار  وتاماد  نوناق  امـش  تسا ،

.دینز یمن
.مرادرب ار  نوناق  مناوت  یمن نم  هتشاذگ ؛ هرگنک  ار  وتاماد  نوناق 
.منکن شیارجا  هک  تسا  نیا  منکب  مناوت  یم هک  یراک  اهنت  نم 
.تسا روهمج  سیئر میمصت  هب  هتسب  ندرکن  ارجا  نیا  بخ  هک 

.تسا شیاجرس  هک  نوناق  نآ  هچ ؟ دوش  ضوع  روهمج  سیئر رگا  الاح 
.تسا نیمه  ماجرب  رد   ام  یلصا  تالکشم  زا  یکی 

.دهد یم دراد  مدآ  نیا  دهد ، یم اکیرمآ  روهمج  سیئر هک  یدهعت  دشاب  تساوح  اقآ  هک  تسا  هبرجت  کی  شدوخ  نیا 
تـسا نیا  میتفرگن ، یا  هجیتن نینچ  ام  هن  مییوگب  میناوت  یم هک  یرگید  هبرجت  کی  اما  درک : دیکات  هاگـشناد  داتـسا  نیا 

.مینک یمن هرکاذم  رگید  ام  مییوگب  هک 
.میتفرگن یا  هجیتن نینچ  ام  هن ،

.دینکن هرکاذم  رگید  هک  دهد  یم ناشن  امش  هب  ار  نیا  هبرجت ، نیا 
.دینکن هرکاذم  هلجع  اب  دینک ، هرکاذم  تقد  اب  هک  دیوگ  یم  امش  هب  هن ؛

.دینک هرکاذم  یلم  عفانم  ساسارب  دینکن ، هرکاذم  لخاد  یحانج  لئاسم  ساسارب 
.دینکن دامتعا  دیدنبب و  مکحم 

.مینکن هرکاذم  هک  میسر  یمن هجیتن  نیا  هب  ام  سپ  تفگ : یو 
هک دوـب  نیا  تشاد  اـم  یارب  ماـجرب  هبرجت  هک  یتارکاذـم  عوـن  پمارت ، هچ  دراـیب  یأر  ندـیاب  هچ  دـشاب  ناـم  ساوـح سپ 

 



هاگیاج رد  دـمآ  یتقو  قباس  تسود  نآ  دـینک ، یمن هرکاذـم  نات  قباس تسود  اب  دـینک  یم هرکاذـم  اکیرمآ  اـب  دـیراد  اـمش 
تردـق دنـسم  هاگیاج  رد  مه  ام  هکنیا  امک  دریگ  یم رظن  رد  ار  اکیرمآ  هدـحتم  تلاـیا  عفاـنم  طـقف  تسـشن  روهمج  سیئر

.میریگب رظن  رد   دیاب  ار  ناریا  عفانم  میتسه و  ناریا 
دننز یم بوخ  تاوارک  نوچ  اهنیا  ًالامتحا  هک  یزاب  رد  میورن  ام  هک  تسا  یمهم  هبرجت  نیا  نیارباـنب  درک : دـیکات  یلیجآ 

.دنتسه نملتنج  مه  دادرارق  رد  ًالامتحا  دننز  یم یوسنارف  یاه  نلکدا نوچ  و 
نیب یتوافت  دـنک و  یم ار  راک  نیا  دـنک ؛ میلـست  ار  وت  دـناوتب  هکنیا  ضحم  هب  دـهد و  بیرف  ار  وت  دـناوتب  هکنیا  ضحم  هب 

.تسین هاوخ  یروهمج تارکومد و 
ار شیپ  لاــس  دــنچ  مــینز  یمن فرح  هــک  مــه  یخیراــت  تــسه  اــکیرمآ  اــب  تارکاذــم  هــبرجت  نــیا  دوزفا : هــمادا  رد  یو 
هک فیرظ  یاقآ  یرک و  یاقآ  نیب  دش ، هتـسکش  ایند  رد  تارکاذم  ی  هرـسکی تاسلج  یخرب  دروکر  هک  دینیبب  مییوگ ؛ یم

.میراد یتارکاذم  هچ  رت  کیدزن نیا  زا  تحارتسا  ِکِرب  نودب  ولج  دنورب  هتعاس  هسلج ۸  کی 
ینعم دراد  کــیتاملپید  یاــنعم  نــیا  رگیدــمه ، راــنک  رد  ندز  مدــق  دــننک  عورـــش  یرک   ِ یاــقآ فــیرظ و  یاــقآ  ًــالثم  اــی 

.دوش دیاب  هچ  رتشیب  قافتا  نیا  زا  هگید  ینعی  تسا  تیمیمص  راک  نیا  کیتاملپید 
راـنک هدـحتم  تلاـیا  هجراـخ  ریزو  داتــسیا و  اـکیرمآ  مـچرپ  راـنک  یمالــسا  یروـهمج  هجراـخ  روـما  ریزو  دـینیبب  تـفگ : یو 

اقآ مییوگب  ام  هک  دتفایب  دیاب  یقافتا  هچ  رتولج  نیا  زا  دنتفرگ  سکع  دـنداد ، تسد  داتـسیا و  یمالـسا  یروهمج  مچرپ 
.تسا همه  مشچ  ولج  مه  نآ  هجیتن  هک  هداتفا  تافافتا  نیا  بخ  هرکاذم ، میرب 

.تسین یا  هتسبرد هناودنه  کی  نیاربانب 
/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ادرف میریذپب - ؟ ار  نآ  دیاب  ارچ  دشاب  هتشادن  یعفانم  ماجرب  نایبکاوک :  

۱۲۱۲
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۵۶



وجشناد یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / مینست  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.دیناوخب مینست  یمارگاتسنیا  لاناک  رد  ار  ناهج  ناریا و  یاه  لیلحت اهربخ و  نیرتدیدج  دینک ) کیلک   ) 

اهییاکیرمآ تسد  رد  ار  یداصتقا  تالکـشم  لح  دـیلک  مه  زونه  یمالـسا  یروهمج  درخ  مک  نالوئـسم  زا  یا  هدـع  نکل   
.دنتسه اکیرمآ  یروهمجتسایر  تاباختنا  هجیتن  راظتنا  رد  مامت  یحول  هداس اب  دننیب و  یم 

یلم زور  هک  ناـبآ  زور ۱۳  تشادـساپ  نمـض  زین  هر )  ) یئابطابط همالع  هاگـشناد  لقتـسم  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا   
یا هجیتن رابکتـسا  یدایا  اکیرمآ و  هب  روشک  تالکـشم  لح  ندز  هرگ  هک  دـنک  یم یروآدای  تسا ، یناهج  رابکتـسا  اب  هزرابم 

.دوش یم رت  تخس مدرم  تشیعم  زور  هب  زور  طلغ  یاه  تسایس نیا  اب  درادن و  روشک  تالکشم  تشابنا  زج 

هینایب رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  لقتسم  نایوجشناد  یمالسا  نمجنا  مینـست ، یرازگربخ  هاگـشناد  هورگ  شرازگ  هب 

یسایس یسایس نابآ   نابآ تشادساپ  ۱۳۱۳   تشادساپ ردرد   ییوجشناد   ییوجشناد لکشت   لکشت کیکی   هینایب   هینایب

رداص یـسوساج  هنال  ریخـست  درگلاس  تبـسانم  هب  یا  هیناـیب  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  لقتـسم  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا 
.درک

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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رابکتـسا یدایا  اکیرمآ و  هب  روشک  تالکـشم  لح  ندز  هرگ  درک : دـیکات  یـسوساج  هنال  ریخـست  درگلاـس  تبـسانم  هب  یا 
.درادن روشک  تالکشم  تشابنا  زج  یا  هجیتن

.دیناوخب مینست  یمارگلت  لاناک  رد  ار  ناهج  ناریا و  یاه  لیلحت اهربخ و  نیرتدیدج 
( دینک کیلک  )

.دیناوخب مینست  یمارگاتسنیا  لاناک  رد  ار  ناهج  ناریا و  یاه  لیلحت اهربخ و  نیرتدیدج 
( دینک کیلک  )

: تسا هدمآ  هینایب  نیا  زا  یشخب  رد 
هلق زا  ًاـقافتا  دننکـشب و  ار  گرزب  یاهتردـق  هنمیه  دنتـسناوت  دوخ  یبـالقنا  هیحور  تعاجـش و  اـب  ماـما  طـخ  نایوجـشناد 

.دندرک عورش  زین  هناربکتسم  تردق  نیا 
وگروز یاهتردق  سپ  زا  یلم  هدارا  رب  هیکت  ادخ و  رب  لکوت  نامیا و  اب  ناوتیم  هک  داد  ناشن  اه  تلم مامت  هب  تکرح  نیا 

.دمآرب
یمرب دوـخ  یارب  هـک  ار  تلادــع  یدازآ و  تمواــقم ، تیروـحم  هـک  ار  ییاــهتلود  تـسا ، نـیا  رب  اــکیرمآ  یلک  یاهتــسایس 

.دناشکب یدوبان  هب  دننیزگ 
یرگید زیچ  هلئـسم  اـما  دـنهد  رارق  زیواتـسد  ار  یا  هتـسه  یژرنا  دـننام  ییاـه  هناـهب  مهم  نیا  یارب  تسا  نـکمم  لاـح 

.تسا
دنلبرس ایسآ  برغ  ساسح  هقطنم  رد  ناریا  یمالسا  یروهمج  دبات  یمنرب  هک  تسا  نیا  یناهج  رابکتسا  ماظن  لکـشم 

.دنک تفلاخم  وا  اب  هدرک و 
دننک یم  عافد  نآ  یاهـشزرا  ماظن و  نیا  زا  هک  مه  ار  یمدرم  یدوبان  تسین و  ماظن  یدوبان  هب  دودـحم  مه  وا  ینمـشد 

.دهاوخ یم  ار 
نیرت ثیبخ نیرتملاظ و  نیرتربکتـسم ، یـسایس  ی  هدـنیآ هک  میدیـسر  یناهج  رابکتـسا  اب  هزرابم  زور  هب  یلاح  رد  زورما 

.دوش یم  صخشم  یدوز  هب  ناهج  ماظن 
.تسا یرازگرب  لاح  رد  مکاح  بزح  ود  نیب  هشیمه  لثم  هدحتم  تالایا  یروهمج  تسایر  تاباختنا 

یتواـفتم شور  دـیاش  یمالـسا  یروـهمج  ماـظن  یدوباـن  یارب  هک  تسا  نـیا  ناریا  اـب  هلباـقم  رد  مـه  بزح  ود  نـیا  قرف 
یمالـسا یروهمج  تمواـقم  ندروآرد  وناز  هب  زج  رابکتـسا  فدـه  هک  ارچ  دنتـسه ، ناـسکی  لـمع  رد  یلو  دنـشاب  هتـشاد 

.تسین
وربور نآ  اـب  ههد  راـهچ  نیا  رد  هـک  ییاـه  یـشارت  عناـم اـه و  یزادـنا  گنـس  اهینمـشد ، ماـمت  دوـجو  اـب  یمالـسا  بـالقنا 

.دنک یم  شالت  نآ  هب  ندیسر  رد  هدرک و  ظفح  ار  دوخ  یاه  نامرآ هدوب ،
یلیخ لفق  دیلک.دنک  لیدبت  تصرف  هب  ار  اهدـیدهت  تسا  هتـسناوت  یبالقنا  نمؤم و  مدرم  هب  اکتا  اب  یمالـسا  یروهمج 

زمر تسا و  روشک  لخاد  رد  ًامومع  مه  تالکشم  نیا  دیلک  تسا ، هدمآرب  نآ  عفر  تهج  رد  هدرک و  ادیپ  ار  تالکشم  زا 
.تسا شالت  تمواقم و  نآ 

حالـصا رد  ار  تالکـشم  لـح  هشیر  یلخاد ، تیفرظ  ناـناوج و  هب  اـکتا  اـب  ناوت  یم روـشک  تالکـشم  لـح  یارب  نینچمه 
.یس ید  نتگنشاو  هب  تالکشم  لح  نداد  هلاوح  هن  درک ، ادیپ  یلخاد  طلغ  یاه  تسایس اهراتخاس و 

.دننک یم  هدافتسا  دوخ  تردق  همه  زا  ناریا  تلم  ماظن و  ندرک  دوبان  یارب  هدحتم  تلایا  نارادمدرس 
روط هب  دوخ  قوقح  زا  تنایـص  یرادـیاپ و  رطاخ  هب  ار  ناریا  تلم  هناـملاظ ، یاـه  میرحت لاـمعا  اـب  اـکیرمآ  یوگروز  میژر 
یارب ار  یتـصرف  چـیه  نـینچمه  دـنهد و  یمن مـه  ار  وراد  هـب  یـسرتسد  هزاـجا  یتـح  دـننک و  یم تازاـجم  یعمج  هتــسد 

.دنهد یمن  تسد  زا  زین  یماظن  یگنهرف و  مجاهت 
.دنهد یم  هرکاذم  داهنشیپ  دنا  هدروآ  دوجوب  هک  یتالکشم  یارب  ناشدوخ  لاح 

اب ینمـشد  یارب  یتصرف  چـیه  زا  داد  ناشن  دوب  رابکتـسا  اـب  هزراـبم  تمواـقم و  داـمن  هک  اـم  زیزع  رادرـس  رورت  اـب  اـکیرمآ 
.درذگیمن یمالسا  یروهمج 

 



اهییاکیرمآ تسد  رد  ار  یداصتقا  تالکـشم  لـح  دـیلک  مه  زونه  یمالـسا  یروهمج  درخ  مک  نالوئـسم  زا  یا  هدـع  نکل 
.دنتسه اکیرمآ  یروهمجتسایر  تاباختنا  هجیتن  راظتنا  رد  مامت  یحول  هداس اب  دننیب و  یم 

.دننک یم یأر  هب  ریسفت  زین  ار  موصعم  ماما  لمع  هک  اجنآ  ات  دنرادن  ییابا  زیچ  چیه  زا  مه  هار  نیا  رد 
اب فـلتخم  یاـه  هناـهب  هـب  میهاوـخب  میـشاب و  هتـشاد  اـهییاکیرمآ  هـب  مـشچ  مـه  زوـنه  هـکنیا  تاحیــضوت  نـیا  ماـمت  اـب 

.تسین نادیهش  نوخ  ندرک  لامیاپ  بالقنا و  یاهنامرآ  اب  تفلاخم  زج  یزیچ  مییایب  رانک  ربکتسم 
یلم زور  هـک  ناـبآ  زور ۱۳  تشادـساپ  نمـض  زین  هر )  ) یئاـبطابط همالع  هاگشناد  لقتسم  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا 

رابکتــسا یداـیا  اـکیرمآ و  هـب  روـشک  تالکــشم  لـح  ندز  هرگ  هـک  دــنک  یم یروآداــی  تـسا ، یناــهج  رابکتــسا  اــب  هزراــبم 
.دوش یم رت  تخس مدرم  تشیعم  زور  هب  زور  طلغ  یاه  تسایس نیا  اب  درادن و  روشک  تالکشم  تشابنا  زج  یا  هجیتن

/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

یرازگربخ تسام -  تمواقم  نتسکش  رابکتسا  فده  نابآ /  تبسانم ۱۳  هب  همالع  هاگشناد  لقتسم  نمجنا  هینایب   
وجشناد

۱۴۱۴
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۵۲۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / زوینرازاب   

زورما هـک  هـچنآ  تـشاد  : راــهظا  همالع  هاگشناد  داـصتقا  داتــسا  ینموـم ، داـشرف  زوینرازاـب : هـمیب  کـناب و  سروـب ، هورگ 
زا یکی  دراذگب  ام  زرا  خرن  رب  یراثآ  دتفیب و  قافتا  اکیرما  رب  مکاح  بزح  رد  یرییغت  هکنیا  باب  رد  ینیرفآدیما  ناونع  هب

: درک ناـیب  یو.دوـش  یم هتـشاد  اور  اـم  یملع  هعماـج  هب  تبـسن  هک  تسا  ییاـه  یقلت نیرتزیمآریقحت  نیرتزیگنا و  مـغ 
تـشاد دـهاوخ  ام  تشونرـس  رب  یتدـم  هاتوک  یروف و  راثآ  یداصتقا  هچ  یـسایس و  هچ  از  نورب یاه  کوش دـیدرت  نودـب 

یریگ و میمـصت یاهدـنیآرف  رد  هدـش  هتـسب  راک  هب  درخ  عبات  یداصتقا  مظن  یرادـیاپ  هک  تسا  نیا  یـساسا  هلأـسم  اـما 
دوب دـهاوخ  تدـم  هاتوک ًاعطق  اشگهار  همانرب  کی  بایغ  رد  دـتفیب  قافتا  مه  یزیچ  نینچ  رگا  تسا و  عبانم  صیـصخت 

قوـشم ًاتدـمع  اـه  تسایـس نـیا  هـکنیا  ییاـناد و  درخ و  مـلع و  رب  ینتبم  ریغ  یاـه  تسایـس رارمتـسا  اـب  هراـبود  ًاـعطق  و 
تدم هاتوک  رادیاپان  یاه  تفا نیاربانب  همانرب ، رب  ینتبم  هنازرو و  درخ  شالت  راک و  قوشم  ات  دنتسه  داسف  ابر و  تنار ،
همالع هاگشناد  داصتقا  داتسا.تشگ  دهاوخ  رب  تعرسب  دشاب  هتـشاد  رارمتـسا  هنوگ  نیا  ام  یاه  تسایـس هک  ینامز  ات 

ییاـهزیچ نینچ  هب  لد  مـنک ، یم هیـصوت  روـشک  یمارگ  نالوئـسم  هـب  عوـضخ  تیمیمـص و  عوـضوم  زا  نیارباـنب  تـفگ  :
دـندنبب و تمه  رمک  یتنار  هتفاین  هعـسوت تخاس  یارب  یزیر  همانرب هنیمز  رد  هدـش  هتخانـش  لوصا  یناـبم و  اـب  دـندنبن و 

لح تسا ، هنادرخبان  یداصتقا  یاه  یراذگتـسایس زا  یـشان  هک  ار  ناگدننکدیلوت  درخ و  باحـصا  یدامتعا  یب نینچمه 
زا تـلود  یاهدـمآرد  یلـصا  نوناـک  هـک  دـننک  زاـب  نـیا  یارب  ار  هار  دـننادرگرب و  ار  مدرم  داـمتعا  ییوـس  زا  دـننک و  لـصف  و 

یمروـت یاـه  تاـیلام هک  ینوـنک  هویـش  هـب  هـن  دـشاب  هنارواـنف  دـیلوت  رب  ینتبم  هـنازرو  درخ  یاـه  تیلاـعف زا  یریگ  تاـیلام
ادــیپ تورث  شیازفا  اـه  لـالد اـهراوخابر و  اـهراوخ ، تـنار دوـش و  یم لــیمحت  ناگدــننکدیلوت  مدرم و  هـب  روآ  یگدــننکش 

.دننک یم

زیمآ زیمآ ریقحت   ریقحت زرا   زرا خرن   خرن ربرب   اکیرما   اکیرما تاباختنا   تاباختنا یراذگریثات   یراذگریثات یارب   یارب نتشاد   نتشاد دیما   دیما ینموم : : ینموم داشرف   داشرف
تسا تسا

زرا خرن  رب  یراثآ  دـتفیب و  قافتا  اکیرما  رب  مکاح  بزح  رد  یرییغت  هکنیا  باب  رد  ینیرفآدـیما  ناونع  هب درک : نایب  ینموم  داـشرف 
.دوش یم هتشاد  اور  ام  یملع  هعماج  هب  تبسن  هک  تسا  ییاه  یقلت نیرتزیمآریقحت  نیرتزیگنا و  مغ  زا  یکی  دراذگب  ام 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 16   10۷۰
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.دندرگرب هار  نیا  هب  رتعیرس  هچ  ره  روشک  یمارگ  نالوئسم  مراودیما  درذگ و  یم ریسم  نیا  زا  ام  تاجن  هار 

۱۱۱۱
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۲:۴۴

ناگتخیهرف همانزور  یلصا : عبنم   ۵۴۰۰۰  رگید  عبنم   ۱۰   ۰   ۰   / لادتعا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

رد  Hostlertv اـکیرمآ و رد  سراـپ  نوـیزیولت  تیریدـم  تیکلاـم و  هـک  تـسا  گرزب  یــسابع  مود  دـنزرف  یــسابع  ناوـیک   
رادـباسح و ناونع  هب یـسلجنآ  سل لذـتبم  یاـه  نویزیولت رد  اـکیرمآ  رد  لاـس  نـیا ۶  زا  شیپ  تـشاد و  هدــهعرب  ار  اداـناک 

.تسا هدرک  تیلاعف  یتاغیلبت  رواشم 

تیمیمـص و یاـقلا  رد  یعـس  تسا و  هدرک  لـمع  یداـیز  تقد  ساوسو و  اـب  مه  شمـسا  باـختنا  رد  یتـح  هکبـش  نیا   
ناـبطاخم هک  دوـش  یم شخپ  هتفگ و  هکبـش  نیا  زا  ییاـهزیچ  هک  دـنک  یم غـیلبت  رارـصا و  دراد و  ار  ناـبطاخم  اـب  یهارمه 

.دنهاوخ یم

.دشکب شود  هب  ار  هکبش  کی  راب  دناوتب  یگتفه  همانرب  کی  هک  تسین  ههد ۷۰  رگید   

.تسا هدوب  راذگریثات  ریگمشچ و  ریخا  ههد  ود  رد  نابز  یسراف یاه  هکبش شیازفا  سیسات و  لادتعا » »
یارب یگنهرف  ای  روشک  ره  ات  هدـش  ثعاب  یا  هناـسر یاـه  گـنج دوجو  یتح  هناـسر و  زا  هزاـت  فیراـعت  تابـسانم و  رییغت 

.دنکب ینویزیولت  ییویدار و  یاه  هکبش هب  یرتشیب  هجوت  رگید  یاه  گنهرف اهروشک و  اب  هلباقم  ای  دوخ  زا  تظفاحم 
یدـالیم هـهد ۷۰  هـب  ینوـیزیولت  یاــه  هماــنرب شخپ  یارب  اــه  هراوهاــم زا  هدافتــسا  تشوــن : هـمادا  رد  ناــگتخیهرف » »

.ددرگ یمرب
نیا تیلاـعف  اـما  تـسین  یا  هزاـت هدــیدپ  زین  روـشک  یورملق  زا  نوریب  رد  ناـبز  یــسراف یا  هراوهاـم یاـه  هکبــش تیلاـعف 

لابقا ببس  رما  نیمه  هدوب و  هارمه  یریگمشچ  شرتسگ  دشر و  اب  یفیک  یمک و  ظاحل  هب ریخا  یاه  لاس رد  اه  هکبش
.تسا هدش  زین  اه  هکبش نیا  هب  نابز  یسراف نابطاخم 

سیـسات اب  هک  ددرگ  یمزاـب لاـس ۱۳۸۰  رخاوا  هب  ناـبز  یـسراف یا  هراوهاـم یاـه  هکبـش هب  ناـبطاخم  هجوت  شیازفا  جوم 
مج  » و ناو » یـسراف  » ریظن دـیدج  یمرگرـس  یاه  هکبـش و  یـسراف » یـس  یب یب  » دـننام یـسایس  ینویزیولت  یاـه  هکبش

.دش زاغآ  یو » یت
لاـس ۲۰۱۰، رد  وـت » نـم و   » هکبــش تاـباختنا ۸۸ ، زا  سپ  ناریا  طیارـش  رب  هـیکت  اـب  اـه و  یریگ فدـه نـیا  هـب  هجوـت  اـب 

دادتما رد  المع  یمرگرس ، یحیرفت -  یاه  همانرب یریگ  تهج اب  داتـسرف و  هراوهام  یور  ار  دوخ  همانرب  نابآ ۱۳۸۹  ینعی 
.تفای روهظ  ناو » یسراف  » نوچ ییاه  هکبش

.دش یزادنا  هار یسابع  ناجرم  ناویک و  طسوت  ندنل  رد  هکبش  نیا 
رد  Hostlertv اـکیرمآ و رد  سراـپ  نوـیزیولت  تیریدـم  تیکلاـم و  هـک  تـسا  گرزب  یــسابع  مود  دـنزرف  یــسابع  ناوـیک 

رادـباسح و ناونع  هب یـسلجنآ  سل لذـتبم  یاه  نویزیولت رد  اکیرمآ  رد  لاس  نیا ۶  زا  شیپ  تشاد و  هدـهعرب  ار  اداـناک 
.تسا هدرک  تیلاعف  یتاغیلبت  رواشم 

نیا یلام  عبانم  ناگدننک  نیمات هرابرد  ار  ام  دـیاش  هکبـش  نیا  نیبرود  یولج  تشپ و  رد  ناییاهب  زا  یدایز  دادـعت  دوجو 
.دنک لصو  یبوخ  یاه  خنرس هب  مه  هکبش 

تیمیمـص و یاـقلا  رد  یعـس  تسا و  هدرک  لـمع  یداـیز  تقد  ساوـسو و  اـب  مه  شمـسا  باـختنا  رد  یتـح  هکبـش  نیا 

؟؟ دنک دنک یمن یمن امیسوادص   امیسوادص هکهک   دنک   دنک یمیم یراک   یراک هچهچ   وتوت » » نمنم  وو   »»
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نابطاخم هک  دوش  یم شخپ  هتفگ و  هکبـش  نیا  زا  ییاهزیچ  هک  دـنک  یم غیلبت  رارـصا و  دراد و  ار  نابطاخم  اـب  یهارمه 
.دنهاوخ یم

یهاگن اما  دنک  یم دصر  ار  ناریا  تاقافتا  تقد  هب  مهبم  فافشریغ و  عبانم  یوق و  یرکف  قاتا  رب  هیکت  اب  وتو  نم هکبش 
رد یبـیجع  یراــشفاپ  درادــن و  ناریا  مدرم  زا  یقیمع  تخانــش  هـک  دــهد  یم ناــشن  هکبــش  نـیا  یاــه  هماــنرب هـب  قـیقد 

.دراد یتسد  مد لئاسم  هب  هجوت  حطس و  رد  مدرم  نتشاد  هگن
دندش یم رکذتم  امیسوادص  هب  ار  اهنآ  ماظن  نازوسلد  اه  لاس هک  دنا  هتـشاذگ ییاه  ألخ یور  تسد  هکبـش  نیا  ناریدم 

.تسین هدوبن و  اونش  شوگ  زا  یربخ  اما  دنوش  یم و 
رد اـما  هدوـب  مدرم  یمرگرــس  تـغارف و  تاـقوا  ندرکرپ  رد  شا  یعــس ماـمت  ارهاـظ  دـنچره  ریخا  لاـس  رد ۱۰  وـتو » نم »
هچ هکبش  نیا  سیسات  زا  شا  یلام نانابیتشپ  ناریدم و  فده  هک  هداد  ناشن  اراکشآ  یـسایس  یعامتجا و  یاه  هاگنزب

.دننک افیا  ار  یشقن  هچ  تسا  رارق  هدوب و 
.مینک هاگن  وتو  نم هکبش  هب  تسایس  نیبرود  زا  افرص  تسین  رارق  تسین و  ارجام  مامت  نیا  اما 

هجوت یرهاظ و  یهارمه  رب  هیکت  اب  مدرم  یگدـنز  کبـس  رییغت  ناوتب  ار  هکبـش  نیا  سیـسات  زا  فدـه  نیرت  مهم دـیاش 
.درک ناونع  نآ  هب  ندیسر  رد  وتو  نم ناریدم  یروبص  اهنآ و  یاه  هتساوخ هب 

تسا و یلخاد  یاه  تیدودـحم یخرب  لیلد  هب  وتو » نم  » یاه همانرب ندـش  هدـید زا  یـشخب  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اـما 
.تسا یلخاد  یلم  یاه  هناسر رد  تیقالخ  دوبن  هناسر و  یراذگرثا  هب  یهجوت  یب ببس  هب  مه  یا  هدمع شخب 

لاس تاقافتا ۱۰  هب  ارذـگ  یهاـگن  اـما  دـنک  دوخ  بذـج  ار  یداـیز  ناـبطاخم  هتـسناوت  هماـنرب  دـنچ  رب  هیکت  اـب  وتو  نم رگا 
ناگدـننیب رامآ  تسا  هدـش  شخپ  لخاد  رد  یباذـج  همانرب  ای  لایرـس  کـی  هاـگره  هک  دـهد  یم ناـشن  نویزیولت  رد  ریخا 

.تسا هدرک  ادیپ  شهاک  تدشب  هکبش  نیا 
.درادن ندیشیدنا  رکفت و  هب  یزاین  الصازنط  یقیسوم و  یمرگرس ، رب  هیکت 

ات دـندش  هتخاس  اساسا  و ...  هرن » تدای  رعـش  «، » ماش دـییامرفب  «، » شوگوگ یقیـسوم  یمداکآ   » دـننام ییاه  همانرب
هرهلد مه ، بطاـخم  تـمحز  جوا  دـشاب و  ناگدـننک  تکرـش هـب  نداد  یار اـهنآ  زا  هبلاـطم  جوا  دـننک و  مرگرـس  ار  بطاـخم 

.دشاب هدننک  تکرش نآ  ای  هدنناوخ  نیا  ندشن  ای  ندش  باختنا
عامتجا هندـب  رد  یـسایس  یعامتجا و  قیمع  یاـه  فاکـش هک  دـمآ  یناریا  ناـبطاخم  راکـش  هب  ییاـه  لاـس رد  هکبـش  نیا 

ینینچ نیا یاه  هکبش یاهرونام  رب  دیزم  یناریا  نابطاخم  نیب  امیسوادص  هاگیاج  تفا  هکنیا  نمض  تفرگ  لکش  ناریا 
.دش

ود نیا  هب  هاـگره  هک  هداد  ناـشن  هبرجت  دوش و  هجوـت  اـهنآ  هب  اـه  هناـسر رد  دـیاب  هک  تسا  ییاـهزاین  حـیرفت  یمرگرس و 
.تسا هدمآ  دوجو  هب  یریگمشچ  یاه  تیقفوم هدش  هجوت 

هزوح رد  اما  تخاس  یا  هراوهام یاه  هکبش هباشم  یاه  همانرب دوش  یمن نامدوخ  نویزیولت  رد  یقیسوم و  هزوح  رد  رگا 
.هدرتسگ لمع  نادیم  تسا و  زاب  نویزیولت  تسد  یمرگرس ، زنط و 

و شوـخ » تعاـس  «، » هـتفه گـُنج   » دــننام ییاـه  هماــنرب نتخاــس  اــب  ناــمدوخ  نوـیزیولت  یناــمز  مـینک  یمن شوـمارف 
دــناشنب و نوـیزیولت  یاـپ  نآ  زا  سپ  تالکــشم  گـنج و  نارود  رد  ار  بطاـخم  اــه  نوـیلیم تسناوـت  هـتفه » هقباــسم  »

.دنک لمع  قفوم 
ینویزیولت قفوم  یاه  همانرب مرف  رد  یتارییغت  اهنت  دـهد و  یمن هدادـن و  مدرم  هب  یا  هزاـت راـتخاس  اـی  مرف  وتو  نم هکبش 

ای دوـش  یمن اـی  ناریا  لـخاد  رد  هـک  دراذــگ  یم ییاــهدوبمک  اــی  اــه  تیدودــحم یور  تـسد  هـک  هـتبلا  تـسا و  هداد  اــیند 
.دننک فرطرب  ار  نآ  دنهاوخ  یمن

یمکحم خساپ  یسک  هاگ  چیه دیآ و  یم هدمآ و  نوریب  امیـسوادص  ویـشرآ  زا  وتو  نم یاهدنتـسم  نیرت  قفوم هنافـساتم 
.دادن قافتا  نیا  ییارچ  هب 

هب هجوت  هک  دـندش  ثعاب  یتح  دـندش و  هدـید  وتو  نم رد  اما  دـندروخ  یم کاخ  دـندوب و  ناریا  رد  اـه  لاـس هک  یریواـصت 
وتو نـم زا  دـهاوخ  یم بطاـخم  هـچ  ره  هـکنیا  یاـقلا  ! دوـش رتـشیب  مـه  ناریا  لـخاد  رد  دنتـسم  هکبــش  یزاسدنتــسم و 

 



.دوش یم هدافتسا  نآ  زا  بطاخم  بذج  یارب  هک  تسا  یرگید  دنفرت  دوش ، یم شخپ 
.دندوبن مک  ریخا  یاه  لاس رد  نآ  ضقن  دراوم  هک  یگرزب  یاعدا 

.تسین ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  مه  وتو  نم دنک و  یم لابند  ار  شا  یلام نایماح  شدوخ و  فادها  یا  هناسر ره  اعطق 
.مینک تقد  لاثم  ود  نیا  هبحیرفت  ترورض 

«. گُنج ۳۹  » و شوخ » تعاس  « ؛ دش شخپ  هیهت و  هکبش ۲  نویزیولت و  رد  همانرب  ود  ههد ۷۰  رد 
نویزیولت و امنیـس و  هیذغت  عبنم  مه  نالا  ات  هک  درک  یفرعم  ار  ییاهورین  دندوب و  هدشن  یپک  ییاج  زا  هک  ییاه  همانرب

.دنتسه مه  زاس  لوپ بوبحم و  دنا و  هدش روشک  زا  جراخ  یاه  هکبش یتح 
.تسا بقع  ماگ  کی  تلاح  نیرتهب  رد  دنک  یم یپک  هک  یسک  دوش  یم هتفگ 

قفوم یاه  همانرب هتـسب  مشچ هداتـسیا و  شدوخ  یاپ  یور  امیـسوادص  هاـگره  دـهد  یم ناـشن  ریخا  ههد  راـهچ  هبرجت 
.تسا هدوب  قفوم  هدرک  دامتعا  هجوت و  شدوخ  یاه  هتشاد هب  هدرکن و  یپک  ار  نارگید 

دامتعا لصاح  نایروفغ و ...  نارهم  هاوخ ، هشفنب نژیب  ییـالول ، دـیمح  یناـخاقآ ، دیعـس  ناراـطعاضر ، یریدـم ، نارهم 
.دندوب گنج ۳۹  شوخ و  تعاس  دننام  ییاه  همانرب هب 

.تفرگ ار  اهنآ  نابیرگ  یرایسب  یاه  هیشاح شدوخ ، نامز  رد  دنچره 
هجوت نیمه  یاتـسار  رد  رگید  یاه  همانرب هب  ناشیاه  تهابـش ماـمت  اـب  و ...  دیدجرـصع » «، » یمهرود «، » هناودـنخ »

.تسین یفاک  هک  مینیب  یم اتحارص  اما  تسا  هدوب  حیرفت  هب 
.دشکب شود  هب  ار  هکبش  کی  راب  دناوتب  یگتفه  همانرب  کی  هک  تسین  ههد ۷۰  رگید 

.دزادرپب مه  ار  نآ  مهس  دنک و  نشور  یمرگرس  حیرفت و  اب  ار  شفیلکت  هشیمه  یارب  راب  کی  دیاب  امیسوادص 
کی رد  نآ  زا  سپ  دـنک و  بذـج  ار  بطاـخم  اـت  درب  یم راـک  هـب ار  نآ  وـتو  نـم هـک  تـسا  یرازبا  ناـمه  یمرگرــس  حـیرفت و 

ناـمدوخ نوـیزیولت  رد  ار  شفـالخ  هـک  یا  هـتکن دـنزب ؛ ار  شمهم  یلــصا و  فرح  ربـخ » قاـتا   » دــننام هتعاـس  کـی هماـنرب 
.مینیب یم

.دینک نشور  ار  نویزیولت  نالا  نیمه  لاثم  ناونع  هب
.دننز یم فرح  ام  یارب  دنا و  هتسشن نیبرود  یور  هبور رفن  ود  الامتحا 

نیمه یا  هراوهام یاـه  هکبـش تمـس  هب  نتفر  مهم  لـیالد  زا  یکی  دـیاش  تسا و  مک  امیـسوادص  زا  مدرم  حـیرفت  مهس 
.دشاب

هجوت مالسا » هاگدید  زا  حیرفت  یقیسوم و   » باتک رد  یتشهب  دیهـش  یاه  تبحـص هب  رگید  راب  کی  هک  دشابن  دب  دیاش 
مالـسا رد  نم  هک  اجنآ  ات  تسا ...« : ناسنا  یگدنز  لیـصا  یاهزاین  هلمج  زا  حـیرفت  هک  دنتـشاد  دـیکات  نیا  رب  هک  مینک 

تاـعلاطم زا  هچرگ  هدیـسرن ، هاوـخلد  باـصن  دـح  نآ  هب  تاـعلاطم  زوـنه  هتبلا  ما -  هدرک هعلاـطم  هلاـسم  نیا  هـنیمز  رد 
.تسا ناسنا  یگدنز  یاهزاین  زا  یکی  حیرفت  الوصا  تسا -  رت  عیسو یلیخ  یلومعم 

.تسا حرطم  یلصا  یاهزاین  زا  یکی  ناونع  هب الوصا  هکلب  اوق ، دیدجت  ناونع  هب طقف  هن ینعی 
.دروخ یم اذغ  ناسنا  دینک ، هظحالم 

ندـب هک  یژرنا  یرلاـک و  زا  رادـقم  نآ  ینعی  دـشاب ؛ لـلحتی  اـم  لدـب  هک  تسا  نیا  تعیبط  رظن  زا  اذـغ  ندروخ  زا  فدـه 
.دوش دیلوت  اذغ  ندروخ  هار  زا  اددجم  هدرک  فرصم 

.یدارا هن  تسا  یعیبط  زاین  کی  اما  تسا ؛ هتفر  لیلحت  یاوق  نیمات  شفده  هک  تسا  یعیبط  زاین  کی  نیا 
دوـخ هبدوـخ ناـسنا  ینعی  یدارا  زاـین  کـی  هـن  تـسا  یعیبـط  زاـین  کـی  دراد ؛ یتلاـح  نـینچ  کـی  اــه  ناــسنا یارب  حــیرفت 

نز و دشاب ، اج  هب شا  هناخ دشاب ، اج  هب شراک  دشاب ، اج  هب شنان  دـشاب ، اج  هب شبآ  یگدـنز  رد  یتقو  دـنک  یم ساسحا 
.دراد زاین  زین  حیرفت  عون  کی  هب  الوصا  دشاب ، اج  هب اهنیا  همه  دشاب و  اج  هب شدنزرف 

.یگدنز تاجاح  زا  تسا  یتجاح  حیرفت 
ندنام هدنز  طاشن  هراومه  حیرفت  هب  جایتحا  ساسحا  اب  یمدآ  تسا  هتساوخ  تعیبط  ماظن  تعیبط و  راگدیرفآ  یادخ 

.دشاب هتشاد  ندرک  یگدنز  و 

 



.دینک یقلت  رت  لیصا رت و  یدج ار  هلاسم  نیا  مهاوخ  یم نیاربانب 
هتـساوخ نیا  یاضرا  یارب  دیاب  یگدـنز  بتکم  یعامتجا و  ماظن  کی  تسا و  رـشب  یعیبط  یاهزاین  زا  یکی  حـیرفت  الوصا 

.دنک یرکف  یعیبط 
.تسا یطاشن  یب یراز و  هیرگ و  هودنا و  مغ و  نید  مالسا  دیوگب ، مالسا  هرابرد  دناوت  یم یسک  هچ 

ندوـبن و باذــج لـیلد  ار  اـه  تیدودــحم اراکــشآ ، اـفخ و  رد  نوـیزیولت  ناریدــم  زا  یرایــسب  اــه  تیدودــحم اــه و  ــألخ « 
.دننک یم ناونع  اه  همانرب ندوب  هناقالخریغ 

ای اــه  هکبــش تیقفوـم  یلــصا  لــماع  دــناوت  یمن اــه  هماــنرب رد  ناــنز  تواــفتم  روـضح  زاوآ و  صقر و  زا  هدافتــسا  مدــع 
.دشاب یا  هراوهام یاه  همانرب

.دراذگب ریثات  همانرب  تیقفوم  رد  دناوت  یم یدح  ات  یتوص  یتح  ای  یرصب  باذج  یاه  یگژیو
یداـیز هدـننیب  اـما  دــننک  یم شخپ  یقیــسوم  هتعاـس  هک ۲۴  دـنراد  دوـجو  یا  هراوهاـم یاـه  هکبـش یرـس  کـی نوـنکا  مه

.دننک یم شخپزاب  ار  ناریا  لخاد  زا  ییاه  ملیف اه و  لایرس ناشیاه ، همانرب یال  هبال دنرادن و 
.تسین اه  تیدودحم نیا  یلصا  هلاسم  سپ 

یجراـخ یاـه  هنوـمن زا  ناوـت  یم هـک  داد  ناـشن  تـسا ، دراو  نآ  هـب  هـک  یتاداریا  ماـمت  دوـجو  اــب  دــیدج » رــصع   » هماــنرب
.درک هزیناریا  ار  نآ  یرادربوگلا و 

.تشاد هگن  حطس  رد  ار  نآ  ناوت  یمن هشیمه  دنتسین و  یحطس  افرص  هک  دراد  ییاهزاین  اساسا  ناسنا 
یاه هنومن زا  یپک  ناـش  تیهاـم هک  ییاـه  هماـنرب هب  تیقـالخ  عونت و  قیرزت  هماـنرب و  یزاـس  یموب بطاـخم ، هب  مارتحا 

.دشاب هتشاد  دیدج  رصع  دننام  یبوخ  یجورخ  دناوت  یم مه  تسا  یجراخ 
.تیدودحم ات  مینیب  یم ألخ  رتشیب  نویزیولت  رد  ام 

رد ناریدــم  یلدنــص  یاــقب  هار  ارهاــظ  هداد ، باوـج قـفوم و  یاــه  لوــمرف زا  هدافتــسا  نارگید و  قــفوم  یاــه  هار نـتفر 
.تسامیسوادص

.اه تیباذج اه و  نادقف : » درک یدنب  هتسد رت  یلک هورگ  ود  رد  ناوت  یم ار  نویزیولت  یاشامت  یارب  نابطاخم  لیالد 
تیعوـنمم و لـیلد  هـب یلخاد  یاـه  هکبــش رد  هـچنآ  لوا  دــنوش ؛ یدــنب  هتــسد هورگ  ود  رد  دــنناوت  یم دوـخ  اـه  نادــقف « 

یا هــفرحریغ درکلمع  تــلع  هــب هــک  یتــیفیک  اـــه و  یگژیو نآ  مود  دریگ و  یمن رارق  ناـــبطاخم  سرتــسد  رد  تیدودـــحم 
.دبای تسد  نآ  هب  دناوت  یمن بطاخم  یلخاد ، نویزیولت 

ندرک نیزگیاج  اب  ار  ألخ  نیا  دـنک  یم شالت  دزیگنا و  یمرب یماکان  ساسحا  بطاخم  رد  دراوم  زا  یرایـسب  رد  اه  نادـقف
.دنک رپ  رگید  یاه  هناسر

لماـع هـک  یناـمز دراوـم ، زا  یرایـسب  رد  هداد  ناـشن  هـبرجت  اریز  دنتـسین ، هنوـگ  نـیا اـه  هعوـنمم اـه و  نادـقف هـمه  هـتبلا 
ببـس اـه  تیعونمم ریاـس  اـما  دـنهد  یم ناـشن  یهارمه  نآ  اـب  دـندوب ، یقـالخا  اـی  ینید  یاـه  تیعوـنمم هدـننکدودحم 

.تسا هدش  یلخاد  نویزیولت  زا  اهنآ  ینادرگیور 
هدازیلع نامحرلادـبع  طـسوت  وـت » نم و   » هکبـش هـب  ناـبطاخم  هجوـت  تـلع  هراـبرد  یهاگـشناد  یقیقحت  شیپ  اـه  لاـس

همالع هاگشناد  تاـطابترا  مولع  یملع  تاـیه وـضع  رادرز  نیرز  ناتـسلگ و  هاگـشناد  تاـطابترا  هورگ  یملع  تاـیه وـضع 
.دناوخ دیهاوخ  همادا  رد  ار  نآ  زا  یشخب  هک  هدش  ماجنا  ییابطابط 

دنـسانشب و ار  اـه  ترورـض اـهزاین و  ناـمدوخ  نوـیزیولت  نازاـس  هماـنرب هک  تسا  فدـه  نـیا  اـب  قـیقحت  نـیا  زا  هدافتـسا 
.دننک فرطرب  ار  اهنآ  دنناوتب 

ناشن دـصرد  اـت ۵۰  نـیب ۴۰  ناریا  رد  ار  یا  هراوهاـم یاـه  نوـیزیولت ناـبطاخم  نازیم  هدــش  ماـجنا یاـه  شهوژپ جــیاتن 
یاه ۸۷ لاس نیب  ار  نابطاخم  مهـس  امیـسوادص ، راکفا  شجنـس  شهوژپ و  زکرم  یاه  یجنـسرظن یاه  هداد دـهد ؛ یم

نیا لاس ۹۵  رد  هتـشاد و  ناسون  یکدنا  فلتخم  یاه  لاس رد  هک  دهد  یم ناشن  تیعمج  دـصرد  ات ۵۰  نیب ۴۰  ات ۹۵ 
.تسا هدوب  رتشیب  یکدنا  نارهت  رهش  رد  نابطاخم  دنچره  هدوب ، روشک  لک  یارب  دصرد  نازیم ۴۲ 

ینعی رتمک  ار  نازیم  نیا  اپـسیا )  ) ناریا نایوجـشناد  یجنـسراکفا  زکرم  یجنـسرظن  لـثم  اـه  شهوژپ یخرب  جـیاتن  هتبلا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 16   10۷۴



.دنا هتسناد لاس ۹۲  یارب  دصرد  دودح ۷۱  رتشیب و  ار  نازیم  نیا  یخرب  لاس ۹۴ و  یارب  دصرد  دودح ۳۸ 
ات یاه ۱۳۹۰  لاـس هلـصاف  رد  ناـبز  یـسراف یا  هراوهاـم هکبـش  نیرت  هدـننیبرپ وت » نم و  ، » فلتخم یاـه  هکبـش نیب  رد 
یا هراوهاــم یاــه  نوـیزیولت ناگدــننیب  دــصرد  زا ۷۰  شیب  لاـــس ۱۳۹۵ ، یجنـــسرظن  رد  هــک  یروــط هــب هدوــب ،  ۱۳۹۵

.دنا هدرک اشامت  ار  هکبش  نیا  یاه  همانرب یوحن  هب نابز  یسراف
تیقالخ و اـت  عونت  زا  تسا ؛ هدوب  یددـعتم  دراوم  ههد ۹۰  تسخن  همین  رد  وت  نم و  نویزیولت  ناگدـننیب  لابقا  لـیالد 

.یروآون
رد عوـنت  ناراکردـنا و  تـسد ناـیرجم و  رد  عوـنت  اوـتحم ، رد  عوـنت  وـت » نـم و   » ناـبطاخم دــید  زا  عوـنت ، لـماع  رد  ـالثم 

.تسا هدش  ناشیاشامت  هب  اهنآ  بیغرت  ثعاب  هک  هدوب  همانرب  یاه  بلاق ای  اه  تمرف
تالوحت اب  ندوب  ماگمه  لیلد  هب وت » نم و   » هکبـش دـندقتعم ، ناناوج  یخرب  هدوب ؛ لابقا  نیا  رگید  لماع  ندوب  زور  هب

.دراد تیباذج  ناشیارب  ایند  ینویزیولت  یزاس  همانرب
درک و هدـهاشم  ناوت  یم اـه  لایرـس اهدنتـسم و  ریظن  هدـش  همجرت یاـه  هماـنرب رد  مه  ار  ندوـبزور  هب نیا  اـهنآ ، دـید  زا 

.اه همانرب تمرف  رییغت  رد  مه 
.دوش یم هدید  ام  نویزیولت  رد  هک  تسا  یگرزب  ألخ  نیا 

.تسا هدشن  یصاخ  رکف  دیدج  یاه  لسن یارب  دنناد و  یم ههد ۴۰ و ۵۰  نادرم  ای  نانز  ار  دوخ  نابطاخم  نازاس  همانرب
ای دـنا  هتفرگ رارق  هجوت  دروم  رگید  یاه  هکبـش رد  رتمک  دزادرپ ، یم اـهنآ  هب  وت » نم و   » هک ینیماـضم  ناـبطاخم ، دـید  زا 
اه هماـنرب نیا  بذـج  اـهنآ  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  هدرک  هجوـت  نیماـضم  نیا  هب  یدـیدج  هـیواز  زا  وـت » نـم و   » لقادـح

.دنوش یم
رد اـهنآ  شخپ  هـک  دـننک  تفاـیرد  ار  ییاوـتحم  دـنناوت  یم هـک  دـنبای  یم باذـج  ار  وـت » نـم و   » ور نـیا زا  ناـبطاخم  یخرب 

.تسا عونمم  یلخاد  نویزیولت 
اهنآ هکنیا  لیلد  هب روشک  زا  جراخ  نایناریا  یگدنز  کبس  اب  ییانشآ  ناراکردنا ، تسد ندوب  ناوج قیقحت ، نیا  ساسا  رب 

، گـنر دــننام  ینف  یاـه  یگژیو دــننک ، یم یگدــنز  ناـهج  زا  یرت  هتفرــشیپ طاــقن  رد  نوـچ  دــنناد  یم رترب  یتـیعقوم  رد  ار 
نحل رد  اه  همانرب تیمیمص  اه ، همانرب نالعا  شیپ نالعا و  یروآون ، تیقالخ و  روکد ، ینویزیولت و  شخپ  ینف  تیفیک 

رد یگنهرف  یخیرات و  هظفاح  یزاسزاب  نایرجم ، رهاظ  ندیـشوپ و  سابل  زرط  تاهابتـشا و  اب  یداـع  دروخرب  ناـیرجم ،
دنتسم و ییوگ  ناتساد دیدج ، یاه  تیلاعف هبرجت  رد  بطاخم  ندش  میهـس مدرم ، کیژلاتـسون  تاساسحا  نتخیگنارب 

یاـه یدـنمناوت یـسنج و  یرهاـظ و  یاـه  تیباذـج ناـیرجم ، ندوـب  یمــسرریغ  یبلاـقریغ ، زا  مـعا  ناـیرجم  یاـه  یگژیو
.تسا هدش  مالعا  هکبش  نیا  زا  مدرم  لابقتسا  لماوع  هلمج  زا  یرجم  یتیصخش  یتاذ و 

دــلبراک و دــیتاسا  راـنک  رد  ناـناوج  زا  هدافتــسا  رد  تعاجــش  زاـب و  هاـگن  اـب  هارمه  تیقـالخ  یمک  اـه  فرح نـیا  ماـمت  اــب 
لاس ود  زا  رتمک  دـناوت  یم هک  تسا  ییاه  هار اهروشک  اه و  هکبـش رگید  یاه  همانرب یروخ  یرـضاح یپک و  هب  یهجوت  یب

.دهد رییغت  ار  نویزیولت  نابطاخم  نازیم  تیعضو و 
یمرگرس و لماع  هب  هدوبن ، مه  مک  ناشدادعت  هدرک و  دیلوت  نونکات  هک  یا  هدننیبرپ قفوم و  یاه  هنومن رد  امیسوادص 

.تسا هتشاذگ  زاب  ار  ناگدنزاس  تسد  هتشاد و  هجوت  حیرفت 
هدوبن و ناـشدوخ  ییاـناوت  لـیلد   هب افرـص  دـنک  بذـج  بطاـخم  هتـسناوت  وـت  نـم و  هکبـش  اـه  لاـس نـیا  رد  رگا  عـقاو  رد 

ناـبطاخم تقرـس  اـی  بیرف  هب  رجنم  هک  ینیمز  دـنا ؛ هدرک یزاـب  تولخ  اـی  یلاـخ  نیمز  رد  هک  هدوـب  لـیلد  نیا  هب  رتـشیب 
.دور یم مچرپ  هکبش و  مادک  تمس  یعقاو  بطاخم  هک  دوش  یم مولعم  یزاب  نیمز  ندش  غولش اب  دش و 

رــس رب  هکبــش  ناریدـم  اـب  وـت » نـم و   » هکبــش یمیدــق  ناـیرجم  زا  یکی  یداـمتعا ، اـهر  لـبق  یتدــم  یتـقویولهپ  ریهطت 
دوـخ یــصخش  بو  رد  درک ، ادــیپ  فـالتخا  یلاـم  لـئاسم  هکبــش و  رد  روسناــس  هماــنرب ، هـیهت  زا  مـعا  فـلتخم  لــئاسم 
حرف یلام  یاه  تیامح مه  نآ  دوب و  هدـشن  یمـسر  تقو  چـیه اما  دنتـشاد  عالطا  نآ  زا  اه  یلیخ هک  تفگ  ار  یا  هلاسم

.دوب وت  نم و  هکبش  زا  یولهپ 
رارصا اهدنتـسم  اهوگو و  تفگ هب  لسوت  اب  وت  نم و  هکبـش  ارچ  داد  یم ناشن  هک  دوب  یلزاپ  رخآ  هعطق  مهم ، هتکن  نیا 

 



.دراد یولهپ  تموکح  ریهطت  هب 
میژر هلاحتــسا  یزاـسکاپ و  فدــه  هـس  اـب  ناـمز و  نآ تاـقافتا  زا  هزاـت  یاـه  لـسن یعـالطا  یب رب  هـیکت  اـب  یوـلهپ  ریهطت 

جوا تشاد و  دوجو  عطقم  نآ  رد  هک  یگنهرف  یرگ  هحاـبا یعون  زورب  روهظ و  تنطلـس و  سیدـقت  شتاـیانج ، زا  یوـلهپ 
یونعم یداـم و  تیاـمح  هکبـش  نیا  زا  مه  دـیاب  یولهپ  حرف  دریگ ؛ یم تروص  دوب ، هلاـس  یاـه ۲۵۰۰  نشج رد  مه  نآ 

.دنک
اهنآ یلـصا  فدـه  هک  ییاـه  غورد دـیوگ ؛ یم غورد  اراکـشآ  یتح  هاـگ  دـیوگ و  یمن ار  زیچ  همه یولهپ  هراـبرد  وت » نم و  »
یور ناشدانتـسا  رتـشیب  دـنرادن و  یولهپ  نارود  تخانـش  یارب  یتـسرد  قـیقد و  عـبنم  هک  دنتـسه  یناـناوج  ناـناوجون و 

.تساه هدینش
شـالت یـسررب  هـب  یتشادداـی  راـشتنا  اـب  شیپ  لاـس  هـس  یـسیلاپ » نراـف  » ییاـکیرمآ هیرــشن  هـک  دـش  روـش  ردـقنآ  شآ 

.تخادرپ یولهپ  تموکح  هرهچ  ریهطت  یارب  وت » نم و   » و یس » یب یب  » نوچمه یا  هراوهام یاه  هکبش
ناناوج هب  دـنراد  شالت  ددـعتم  یاه  همانرب تخاس  اب  نابز  یـسراف یا  هراوهام یاـه  هکبـش هک  دوب  هتـشون  یـسیلاپ  نراـف

یلاع و یا  هرود یولهپ ، نامز  دوب و  یگرزب  درم  هاش ، هک  دننک  اقلا  دنا ، هدرکن هبرجت  ار  بالقنا  زا  شیپ  نارود  هک  یناریا 
.تسا هدوب  مارآ 

اهنآ هـمه  کرتـشم  هـطقن  اـما  دـندوب  یفلتخم  یــسایس  یاـه  فـیط زا  اـه  هکبــش نـیا  ناراذــگ  هیامرــس ناگدــننکدیلوت و 
.دوب یسایس  تیوه  کی  ناونع  هب یمالسا  یروهمج  اب  تفلاخم 

یوـلهپ ناـمز  ناریا  یاـه  هتـساوخ گـنهرف و  یوـس  هب یبیـش  اـب  ار  یمرگرـس  یاـه  هماـنرب راـبخا و  یا  هراوهاـم یاـه  هکبش
.دننک یم دیلوت 

یاـه هماـنرب اـب  هک  هدوب  وت » نم و  ، » درک عمج  ار  یداـیز  ناـبطاخم  یربـهر و  ار  درکیور  نیا  هژیو  تروص  هب هک  یهاـگیاپ 
.دزیگنارب ار  یبلط  تنطلس هب  تبسن  تبثم  تاساسحا  هدرک  شالت  دوخ 

ار بالقنا  زا  لبق  ناریا  زا  دوخ  رظندروم  ریوصت  اـه ، سکع دنتـسم و  یاـه  ملیف یویـشرآ ، یاـه  ملیف شخپ  اـب  وت  نم و 
.دنک یم کح  نابطاخم  نهذ  رد 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناگتخیهرف همانزور  هکلم -  لوپ  اب  یولهپ  داتس   

ناهج فصن  همانزور  دنک - ؟ یمن امیسوادص  هک  دنک  یم یراک  هچ  وت » نم و   » 

انسیا دنک - ؟ یمن امیسوادص  هک  دنک  یم یراک  هچ  وت » نم و   » 

باتفآ دنک - ؟ یمن امیسوادص  هک  دنک  یم یراک  هچ  وت » نم و   » 

زوین دنلیآ  هکلم -  لوپ  اب  یولهپ  داتس   

قرشم هکلم -  لوپ  اب  یولهپ  داتس  وت » نم و   » هکبش  

ناریا رصع  دنک - ؟ یمن امیسوادص  هک  دنک  یم یراک  هچ  وت » نم و   » 

ناهاپس مایپ  هکلم -  لوپ  اب  یولهپ  داتس   

ون هار  هکلم -  لوپ  اب  یولهپ  داتس   

نامسرپ هکلم -  لوپ  اب  یولهپ  داتس   
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زوین راهب  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / انریا   

رد زکرم  نیا  تشاد : راـهظا  اـنریا  شزومآ  هاگـشناد و  راـگنربخ  اـب  وـگ  تفگ و  رد  هبنـشراهچ  زور  یداـه  ماـما  یلعدـمحم 
تیاـمح و ار  ییوجـشناد  یاـه  پاتراتـسا  راذـگ ، هیامرـس  یدادـعت  هک  تسا  یتلود  همین  یـصوصخ و  همین  ناـکم  لـمع 

.دننک یم  تیریدم 
یاــه تراــهم  یاــقترا  یروآوــن و  زکرم  دوزفا : داد و  ربــخ  فیرـــش  یتعنـــص  هاگـــشناد  یروآوــن  زکرم  اـــب  هرکاذـــم  زا  یو 

رتم زا ۱۰۰  شیب  تحاـسم  هب  یناـکم  رـضاح  لاـح  رد  هک  تسا  عبرم  رتم  تحاسم ۵۰۰  هب  ییاضف  دنمزاین  ییوجـشناد 
.تسا یزاسزاب  لاح  رد  هدش و  هتفرگ  رظن  رد  عبرم 

یوـس زا  هـیارا  لـباق  یاـه  هدــیا  هـک  درک  دــیکات  یتـشهب  دیهــش  یکــشزپ  موـلع  هاگــشناد  ییوجــشناد  یگنهرف ، نواـعم 
.درادن یتیدودحم  چیه  زکرم  نیا  رد  نایوجشناد 

هنیمز نیا  رد  دوزفا : درک و  مالعا  یناسنا " مولع  یابفلا  سالک  ار "  ارجا  تسد  رد  یاه  حرط  زا  رگید  یکی  یداه ، ماـما 
.میدش هرکاذم  دراو  ییابطابط  همالع  هاگشناد  اب 

، تیریدـم دـننام  یناسنا  مولع  ثحابم  اب  یکـشزپ  مولع  یاه  هتـشر  نایویجـشناد  یتشآ  یارب  حرط  نیا  داد : همادا  یو 
.دوش یم  رازگرب  ههام  هرود ۶  تروص  هب  هک  تسا  یسانش  ناور  هقف ، قوقح ،

.دنک تفایرد  همانیهاوگ  هرود ، نیا  ندنارذگ  زا  سپ  نایوجشناد 
اب لیــصحتلا  غراــف  ناراتــسرپ  حرط  نـیا  ساــسارب  تـفگ : نـینچمه  یتــشهب  دیهــش  یکــشزپ  موــلع  هاگــشناد  نواــعم 

رداـک ناوـنع  هب  میت   ره  رد  یـشزرو  راتـسرپ  ناوـنع  هـب  دـنناوت  یم  ربـتعم ، هماـنیهاوگ  ذـخا  اـب  یـشزرو و  هرود  ندـنارذگ 
.دنوش راکب  لوغشم  یکشزپ ،

یـشزرو یکـشزپ  نویـساردف  اب  یا  همان  مهافت  داـقعنا  لاـح  رد  عوضوم  نیا  قیقد  یارجا  یارب  درک : دـیکات  یداـه  ماـما 
.میتسه

داجیا دوزفا : تسا ، هدـش  یزادـنا  هار  یتشهب  دیهـش  ییوجـشناد  یرورپ  یگتـسیاش  هدکـشیدنا  هک  نیا  یروآداـی  اـب  یو 
.تسا هعومجم  نیا  فده  نیرتمهم  زا  اه  هدیا  ندناسر  روهظ  هب  تیاهن  رد  قالخ و  رکفت 

شزومآ ندـنارذگ  زا  سپ  نایوجـشناد  داد : همادا  یتشهب  دیهـش  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  ییوجـشناد  یگنهرف ، نواـعم 
.دنک ادیپ  ار  دیلوت  تیلباق  رکف  هدیا و  نیا  ات  دنک  یم  یملع  راک  نآ  یور  هیارا و  ار  یا  هدیا  مزال ، یاه 

دوش یم  ماجنا  دیدج  یاه  یدورو  یوررب  یبایدادعتسا  یاه  تست 

هتسذگ لاس  رهم  رد  یکشزپنادند  هدکـشناد  رد  دیدج  یاه  یدورو  زا  یبایدادعتـسا  یاه  تست  داد : همادا  یداه  ماما 
.میهدب همادا  ار  نآ  میتسناوتن  انورک ، تیعضو  لیلد  هب  اما  هدش  ماجنا 

مادقا نیا  دش : روآدای  درک و  ناونع  نانآ  ییاناوت  یاقترا  نایوجشناد و  یدنمقالع  ییاسانـش  ار  حرط  نیا  فادها  زا  یو 
.تسا ارجا  لاح  رد  یزاجم  تروص  هب  دیدج  یاه  یدورو  یارب  رگیدراب  لاسما 

دندش انورک  اب  هلباقم  هصرع  دراو  یدج  روط  هب  نایوجشناد 

عیزوت هب  مادقا  هاگـشناد  نیا  نایوجـشناد  یخرب  انورک  نارود  رد  دورفا : یتشهب  دیهـش  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  نواعم 
یتراـبع هب  دـنداد و  رارق  دوـخ  راـک  روتـسد  رد  ار  یدربراـک  یاوـتحم  دـیلوت  اـهنآ  زا  رگید  یخرب  دـندرک و  یتشادـهب  لـیاسو 

دوش دوش یمیم یزادنا   یزادنا هار هار ییوجشناد   ییوجشناد یاه   یاه تراهم تراهم یاقترا   یاقترا یروآون  وو   یروآون زکرم   زکرم

نیا نایوجشناد  یارب  یساسا  حرط  هس  تفگ : یتشهب  دیهش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف ، نواعم  انریا - نارهت -
.تسا ارجا  تسد  رد  ییوجشناد  یاه  تراهم یاقترا  یروآون و  زکرم  یزادنا  هار هلمج  زا  هاگشناد 
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.دندش انورک  اب  هلباقم  هصرع  دراو  یدج  روط  هب  نایوجشناد 
یرگلابرغ رب  هوالع  هناـماس  نیا  تفگ : درک و  هراـشا  ییاـنورک  نارود  رد  هناماس ۴۰۳۰  بسانم  تیلاعف  هب  یداه  ماـما 

ناگیار یهاگ  دزمتـسد و  لقادـح  اب  هک  دـندوب  لاـعف  نایوجـشناد  هناـماس  نیا  رد  رتشیب  هک  دـهد  یم  شزومآ  مدرم  هب 
.دندرک یم  تیلاعف 

.داد شمارآ  اه  یناریا  زا  یدایز  دادعت  هب  تخس  طیارش  نیا  رد  هناماس ۴۰۳۰ 
هب ات  تاناریمش  هقطنم  تشادهب  دننام  دندش  یتشادهب  یاه  متـسیس  دراو  مه  نایوجـشناد  زا  یا  هدع  : دش روآدای  یو 

.دنهاکب نانآ  یاه  ینارگن  زا  دنهدب و  انورک  اب  هزرابم  هنیمز  رد  ار  مزال  یاه  شزومآ  مدرم 
نیلوا هن ، ای  مینک  هدافتـسا  وجـشناد  زا  میناوت  یم  ایآ  هک  دوب  حرطم  لاوس  نیا  انورک  عویـش  یادـتبا  رد  داد : همادا  یو 

نیا دراو  ار  نایوجـشناد  یتراـبع  هـب  مـینک و  لـیطعت  هاـگباوخ  هاگــشناد و  مـیریگن و  هرهب  وجــشناد  زا  هـک  دوـب  نـیا  رکفت 
هداوناخ اهنآ ، هب  ندناسر  بیـسآ  رب  هوالع  هک  دشاب  دایز  ردقنآ  راک  نیا  یریذـپ  بیـسآ  تسا  نکمم  نوچ  مینکن  نارحب 

.دنوش نارگن  یدج  روط  هب  مه  دارفا  نیا  یاه 
انورک عویـش  دعب  هام  کی  دودح  درک : ناشنرطاخ  یتشهب  دیهـش  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  ییوجـشناد  یگنهرف ، نواعم 

.دنراد ار  هصرع  نیا  هب  دورو  ییاناوت  هک  دندرک  تباث  نایوجشناد  روشک  رد 
یلاخ رایـسب  ییوجـشناد  هتیمک  یاج  ینامرد  یتشادـهب و  یملع ، یاـه  هتیمک  راـنک  رد  هک  نیا  یروآداـی  اـب  یداـه  ماـما 

رت عیرـس  هچره  میراودـیما  میداد و  هیارا  نارهت  رهـش  نالک  یانورک  تایلمع  داتـس  هب  ار  نآ  داهنـشیپ  ام  تفگ : تسا ،
.دوش یزادنا  هار  مه  هتیمک  نیا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوین راهب  انورک -  ییوجشناد  هتیمک  یلاخ  یاج   

ون هار  دوش -  یم یزادنا  هار ییوجشناد  یاه  تراهم یاقترا  یروآون و  زکرم   

راک رازاب  دوش -  یم یزادنا  هار ییوجشناد  یاه  تراهم یاقترا  یروآون و  زکرم   

انسیا یناسنا - " مولع  یابفلا  سالک   " ییوجشناد و یروآون  زکرم  یزادنا  هار انورک / ییوجشناد  هتیمک  یلاخ  یاج   

۱۴۱۴
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۹:۰۱



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

رد نآ  ریثاـت  اـه و  هناـسر طـسوت   ۱۹- دـیووک یربـخ  شـشوپ  هوـحن  هماـنرب  نیا  رد  انـسیا ، نایوجـشناد  هاگـشاب  شرازگ  هب   
.تفرگ دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  یمومع  یشخب  یهاگآ

تعاس نابآ ۱۳۹۹  هعمج ۱۶  زور  هناـسر  لاـعف  ملیف و  دـقتنم  رخف ـ  یلـالج  یفطـصم  رتکد  ینارنخـس  اـب  تسـشن  نیا   
دـش و دـهاوخ  شخپ  یطاـبترا  تاـعلاطم  ییوجـشناد  یملع ـ نـمجنا  مارگاتـسنیا  یمـسر  هحفــص  رد  هدـنز  تروـص  هـب  ، ۲۱

.تفرگ دهاوخ  رارق  نادنم  هقالع نایوجشناد و  سرتسد  رد   IGTV تروص هب  نآ  لماک  یویدیو  سپس 

.دننک هعجارم  @ ATU_COMM سردآ هب  نمجنا  لاناک  هب  دنناوت  یم  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  نادنم  هقالع  

«« یشخب یشخب یهاگآ یهاگآ هناسر  وو   هناسر سوریو ؛ ؛ سوریو انورک   انورک  » » نیالنآ نیالنآ تسشن   تسشن یرازگرب   یرازگرب

هناـــسر و سوریو ؛ اـــنورک   » نیـــالنآ تســــشن  ییاـــبطابط  همـــالع  هاگــــشناد  یطاــــبترا  تاــــعلاطم  ییوجــــشناد  یملع  نـــمجنا 
.دنک یم رازگرب  ار  یشخب » یهاگآ

 

https://www.isna.ir/news/99081408710/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99081408710/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C


رد نآ  ریثاـت  اـه و  هناـسر طـسوت   ۱۹- دـیووک یربـخ  شـشوپ  هوـحن  هماـنرب  نیا  رد  انـسیا ، نایوجـشناد  هاگـشاب  شرازگ  هب 
.تفرگ دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  یمومع  یشخب  یهاگآ

.دوش یم هتخادرپ  ..و  اه  هناسر رد  انورک  رامآ  باتزاب  انورک ، اب  اه  هناسر هیلوا  دروخرب  هوحن  نوچ  یدراوم  هب  نینچمه 
تعاس نابآ ۱۳۹۹  هعمج ۱۶  زور  هناـسر  لاـعف  ملیف و  دـقتنم  رخف ـ  یلـالج  یفطـصم  رتـکد  ینارنخـس  اـب  تسـشن  نیا 

دـش و دـهاوخ  شخپ  یطابترا  تاعلاطم  ییوجـشناد  یملع ـ نمجنا  مارگاتـسنیا  یمـسر  هحفـص  رد  هدـنز  تروص  هب  ، ۲۱
.تفرگ دهاوخ  رارق  نادنم  هقالع نایوجشناد و  سرتسد  رد   IGTV تروص هب  نآ  لماک  یویدیو  سپس 

.دننک هعجارم  @ ATU_COMM سردآ هب  نمجنا  لاناک  هب  دنناوت  یم  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  نادنم  هقالع
مایپ یاهتنا 

۱۴۱۴
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۸:۵۲

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

تـساوخرد هب  هجوت  اب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم  ، وجـشناد یرازگربخ  هاگـشناد  راگنربخ  شرازگ  هب 
.درک مالعا  ار  مان  تبث  طیارش  ییوجشناد ، راک  یارب  نایوجشناد  ددعتم  یاه 

راـــک یارب  ار  دوــخ  تساوــخرد  ناـــبآ  زورما ۱۴  ناــیاپ  اــت  دــنناوت  یم هاگــشناد  نـیا  نایوجــشناد  ، شرازگ نــیا  ساــسارب 
.دننک تبث  ناتسلگ  هناماس  رد  ییوجشناد 

۱۴۱۴
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۶:۰۰

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

 / مـشچ بآ  ُرپ  تسناتـساد  یکیییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یـسایس  یـسانش  هعماج  یرتکد  یوجـشناد  یماـما |  یدـُه 
تارییغت ریثاـت  تـحت  یگدــنز  داـعبا  رگید  نوـچمه  ییاـنورک  ماــیا  رد  شرورپ  شزومآمــشخب و  دــیآ  متــسر  زا  کزاــن  لد 

.تسا هتفرگ  رارق  یدیدش 
اب ترشاعم  یتسود و  هبرجت  اما  دنوشن  رامیب  ات  دنا  هتفرگ هانپ  اه ، هناخ راصح  رد  ناشیاه  باتک ورتفد  اب  نازومآ  شناد

رارق اه  هداوناخ شود  رب  زین  سرادم  یـشزومآ  یاهدرکراک  رگید.دنا   هداد تسد  زا  ار  یهورگ  یاـه   تیلاعف نالاسمه و 
ور هــبور اــه  یراوــشد زا  یراــب  هلوــک  اــب  دـــنرادن و  عوــضوم  نــیا  اـــب  ههجاوــم  یارب  یتراـــهم  شناد و  اـــضعب  هــک  هــتفرگ 

میلعت نایرج  رد  ار  تیلماع  نانچمه  تسا  هتـشاد  فوطعم  ار  دوخ  شالت  ماـمت  تدـم ، نیا  رد  شزومآ  داهن.دـنا  هدـش
نازوـمآ شناد هناـخ  هـب  اـپ  یزاـجم ، یاــه  هکبــش قـیرط  زا  مـهم  نـیا  یارب  دــنک و  ظــفح  ناــناوجون  ناــکدوک و  تـیبرت  و 

.نازومآ شناد  همه  هن  اما  دنک  اپرب  یزاجم  یا   هناخ  بتکم ات  تسا  هتشاذگ 
هکبـش هک  دننک   یم یگدـنز  یقطاـنم  رد  هک  اـه   نآ زاـب  دـنراد و  یـسرتسد  تنرتـنیا  هب  لاـصتا  تاـناکما  هب  هک  اـه   نآ اهنت 

دسر دسر یمیم نایاپ   نایاپ هبهب   نابآ   نابآ   ۱۴۱۴ زورما ، ، زورما همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد ییوجشناد   ییوجشناد راک   راک تساوخرد   تساوخرد تلهم   تلهم

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

«« داشان داشان  » » هار هار کیرات کیرات یشزومآ |  |  یشزومآ ماظن   ماظن ردرد   یزاجم   یزاجم شزومآ   شزومآ یواکاو   یواکاو

 

https://snn.ir/fa/news/887276/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%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%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/887276/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%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%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.atnanews.ir/archives/297683/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://www.atnanews.ir/archives/297683/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C/


.تسا سرتسد  لباق  نآ  رد  تنرتنیا 
.دوش یم هدیمان  داش »  » هکبش راصتخا  هب  تسا  هدش  هیهت  روظنم  نیا  یارب  هک  یا  هکبش

رد دـنناوتن  هک  اـه  نآ تسا و  هدومن  داـش »  » رد روضح  ماـن و  تبث  هب  فظوم  ار  نازوـمآ  شناد  همه  شرورپ  شزوـمآ و 
رگا تـسا و  ور  شیپ یلیـصحت  لاـس  کـی  زا  ندـش  مورحم  لیـصحت و  کرت  هـلزنم  هـب  دـننک  ماـن  تـبث  یزاـجم  هرود  نـیا 

.دریگ یم رب  رد  زین  ار  یتآ  یاه  لاس دبای ، همادا  انورک 
.دننک یزاجم  یاضف  یهار  یگلاس ، تفه  زا  ار  ناشنادنزرف  ات  دنریزگان  اه  هداوناخ نیاربانب 

زا لبق  ات  هک  تسا  یلاح  رد  نیا.تسا  زیمآ  هرطاخم  مهبم و  هتخانـشان ، نانچمه  زین  ناـشدوخ  یارب  یتح  هک  ییاـیند 
دندش و یم عنم  ییادتبا  عطقم  رد  صوصخ  هب  یعامتجا ، یاه  هکبش رد  روضح  شدرگ و  زا  نازومآ  شناد انورک ، روهظ 

هزور ره  هدافتـــسا  روــضح و  طیارـــش  ندروآ  دوــجو  هــب  فوــطعم  ار  ناـــشتمه  ماـــمت  اـــه  هداوناـــخ دوــخ و  دـــیاب  زورما 
کی یزادـنا  هار  اـب  طاـبترا  رد  شرورپ  شزوـمآ و  ترازو  هک  یمیمـصت.دننک  یزاـجم  یاـضف  رد  هکبـش  نیا  زا  ناشنادـنزرف 

هب راتـشون  نیا  رد  هک  تـسا  دـقن  لـمات و  لـباق  یتاـهج  زا  تـسا ، هـتفرگ  نازوـمآ  شناد نیـالنآ  روـضح  یزاـجم و  هـکبش 
هدرک زاـب  دارفا  یگدــنز  رد  ار  دوـخ  یاـج  یگناـخ ، تنرتـنیا  هـک  تـسا  هـهد  ود  زا  شیب  دوـش –: یم هراـشا  اـه  نآ زا  یخرب 
عاطم نیا  هک  یگنهرف  ریخات  ناربج  یـشخب و  یهاگآ  یزاس ، گنهرف تهج  رد  هک  یتامادقا  ههد  ود  نیا  رد  اما  تسا 
یگدـنز یگتخیمآ  تعرـس  زا  رتدـنک  رایـسب  یتعرـس  لقادـح  اـی  تـسا  هدوـبن  یفاـک  هدـش  ماـجنا  دراد ، هارمه  هـب  یتادراو 

.تسا هتشاد  یزاجم  یاضف  اب  مدرم 
لسن یربهار  دنا ، هتفرگ  رارق  دنمشوه  یاه  یشوگ رتدعب  یگناخ و  تنرتنیا  اب  هرابکی  ههجاوم  رد  دوخ  هک  یلسن  لاح ،

اـضف نـیا  رد  زوـمآ ، شناد ناوـنع  هـب  ار  دوـخ  یگرمزور  تیوـه و  زا  یــشخب  دـیاب  یکدوـک  ناوا  زا  هـک  دـنراد  ار  یرت  ناوـج
.دننک فیرعت 

تینما تینما و  هداوناخ ، دوخ و  یـصوصخ  میرح  ظـفح  نوچ  یلئاـسم  زا  قیقد  عـالطا  مدـع  یا و  هناـسر یفاـکان  داوس 
زا لـبق  اـت  .دـش – دـهاوخ  نیرفآ  هلئـسم  شیپ  زا  شیب  یتنرتنیا و … مئارج  ماـیپ ، هدنتـسرف  تخانـش  تیمها  یقـالخا ،
اب اـه  هداوناـخ زورما  اـما  دـندوب  رـضح  رب  تـلبت  دنمـشوه و  یـشوگ  نتــشاد  راـیتخا  رد  زا  اـم  ناـناوجون  ناـکدوک و  اـنورک 

! دننامن زاب  ملع  لیصحت  زا  ات  دننک  یم هیهت  نادنزرف  یارب  ار  تاناکما  نیا  رایسب  شالت 
! تسا یرت  یدج هلاسم  یزاجم  یاضف  رد  نالاهنون  یگدشاهر  هلاسم  دیاش  اما 

! درذگ یمن ام  نادنزرف  تسد  رد  تلبت  دنمشوه و  یشوگ  زا  ندش  ملاع  ریسم  اعطق 
تفرگ دهاوخ  ماجنا  ناشیاه ، تسد  رد  لیاسو  نیا  اب  ییانورک  نارود  رد  نیلـصحم  ندش  یعامتجا  دنیآرف  هزورما  اما 

.تشاد هجوت  یزاجم  یاضف  رد  ناناوجون  ناکدوک و  یگدشاهر  هلاسم  هب  دیاب  و 
رت گـنررپ هاـگآان ، نیدـلاو  و  دـنزرف - اـب  رت  مک روـضح  لـیلد  هب  لـغاش –  نیدـلاو  اـب  طاـبترا  رد  صوـصخ  هـب  عوـضوم  نـیا 

مجح نیا  اب  هک  روشک  رد  تنرتنیا  هکبش  رایسب  تالکـشم  .دوب – دهاوخ  یناگمه  یا  هلاسم یور  ره  هب  اما  دوب  دهاوخ 
زا یرایـسب  رد  بسانم  شـشوپ  مدـع  نییاپ ، تعرـس  درواـیب ، باـت  دـناوتب  یک  اـت  تسین  مولعم  هنازور  فرـصم  هدرتسگ 

نازوـمآ شناد  تـسا ، هکبــش  نـیا  رد  سورد  هـئارا  هدــییاز  هـک  یلزاـن  تـیفیک  اـه و  سـالک ررکم  یعطق  روـشک ، قطاـنم 
بتارم هـب  تیعـضو  ناـیگنهرف ، .تـسا – هدرک  یبـصع  هدرــسفا و  شناد و  زا  هدزلد  شیپ  زا  شیب  ار  هناـخ  رد  روـصحم 

.دنراد نازومآ  شناد  زا  یرتراوشد 
دیلوــت هـب  نـکمم  قــیرط  ره  هــب  دــیاب  زورما  دــندوب  هدــشن  هداــمآ  یا  هناــسر تادــیلوت  یزور و  نــینچ  یارب  هــک  ناــشیا 

.دنزادرپب یریوصت  یتوص و  یاه   پیلک
.درادن یزرم  ناراگزومآ  یگداوناخ  یگدنز  طیحم  یراک و  طیحم  اهزور  نیا 

.دنتسه اه  لیاف هیهت  سیردت و  تدم  رد  توکس  میرح و  تیاعر  هب  روبجم  اه  هداوناخ
راـظتنا دـننک و   یم یدونــشخان  زاربا  اـبترم  ناـشیا  یزاـجم  یاـه  تیلاـعف زا  نیدــلاو  زا  یرایــسب  اـه  شـالت نـیا  ماـمت  اــب 

یراد  نادـیم اـب  هنافـساتم  هک  یـشزومآ  تلادـع  یرارقرب  یارب  دوب  یتـصرف  اـنورک  .دـنراد – ناـملعم  زا  یرتـشیب  تیلاـعف 
ییایور هب  لیدـبت  شیپ  زا  شیب  ار  یـشزومآ  یربارب  صاـخ ، سرادـم  رد  نیـالنآ  شزومآ  یاـه  هکبـش رگید  داـش و  هکبش 

 



.دیشخب قیمعت  ار  اه  فاکش درک و  ینتفاین  تسد 
نوناق اب  لـماک  تریاـغم  رد  تنرتنیا  هنیزه  نینچمه  تلبت و  یـشوگ و  هیهت  یارب  ناـنطو  مه زا  یرایـسب  ییاـناوت  مدـع 

.دراد رارق  یناگمه  ناگیار  شزومآ 
، یزاجم شزومآ  داشان »  » هکبش دنتـسه ، ور  هب ور  یدج  یتشیعم  تالکـشم  اب  اه  هداوناخ زا  یرایـسب  هک  یطیارـش  رد 
هک یتاکن  هب  هجوت  اب.دنک  یم یراج  کشا  هدنخ ، یاج  هک  هدرک  نیگآرهز  ار  نیمورحم  ماک  نانوچ  هک  تسا  یخلت  زنط 

نتفرگ هدـیدان  ارگزکرمت و  یهاـگن  اـب  تسا و  هتفر  ههاریب  هـب  ار  هار  شرورپ  شزوـمآ و  داـهن  دـسر  یم رظن  هـب  دـش ، حرط 
یاـه هکبـش یدـج  تارطاـخم  هب  تبـسن  یـشوپ  مشچ  ییوس و  زا  یزاـجم  یاـضف  هب  یـسرتسد  ناـکما  هنـالداعان  عـیزوت 

هکبـش ی باب  حـتف  هب  مادـقا  رگید ، یوس  زا  ناـشیا  یاـه   هداوناـخ یا  هناـسر کدـنا  داوس  نازومآ و  شناد  یارب  یزاـجم 
! نآ ندش  یرابجا  داش و 

لاس یـس  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اما  درذـگ  یم یلیمحت  گنج  نایاپ  زا  لاـس  یـس  هب  بیرق.تسا  هدرک  نیلـصحم  یارب 
یگنج تیعضو  نامه  مدرم  تیعضو  یلخاد ، تیریدم  ءوس  ای  میا  هدوب یجراخ  دیدش  یاه  میرحت ریگرد  ای  ار  هتـشذگ 

یراشف یئرماـن ، هتخانـشان و  ینمـشد  نوچ  اـنورک  یراـمیب  نیا ، رب  هوـالع  تسا  یللملا  نیب یاـه  میرحت نیرتدـیدش  اـب 
.تسا هدرک  دراو  تلم  روجنر  نت  رب  فعاضم 

هک یا  هنوـگ  هب  میراذـگب  تلم  داـحآ  شود  رب  ار  یا  هزاـت یراوـشد  تیعـضو ، نیا  نتفرگ  هدـیدان  اـب  تـسا  نـکمم  روـطچ 
نیا زا  هک  دوـبن  رتـهب  اـیآ  دـنادرگ ؟ دـیمون  هدرـسف و  ناـشناج  یاـپ  اـت  ار  ینازوـمآ  شناد  لیـصحت  زا  تیمورحم  ساـسحا 
هکبـش یزادـنا  هار  یاـج  هب  نامنادـنزرف  تینما  ظـفح  یـشزومآ و  تلادـع  یرارقرب  یارب  دوـش و  هتفرگ  مزـال  هرهب  تـصرف 

یبسانم هجدوب  تیامح و  زا  هک  روشک  یلم  هناسر  اهنت  اـب  رتشیب  یگنهاـمه  ینزیار و  اـب  فیعـض ، دـمآراکان و  یعاـمتجا 
یم یلم  ینویزیولت  هکبـش  دـنچ  هب  ار  یناگمه  شرورپ  شزومآ و  یلیمحت ، گنج  نامز  زا  یریگوگلا  اب  تسا ، رادروخرب 

رد ناـکدوک  روضح  اـب  عقاوم  یخرب  هک  دراد  سیردـت  تعاـس  مین  هنازور  یـسرد  هیاـپ  ره  یارب  شزومآ  هکبـش  میدرپـس ؟
.دنتسین ماگمه  دنراد و  لخادت  مه  اب  اه  سرد تسا و  نامزمه  داش  یزاجم  یاه  سالک

یاپ ار  هعماج  فعـضتسم  هفرم و  رـشق  نویزیولت ، یاه  هکبـش زا  یرتشیب  نامز  جیـسب  اب  تشادـن  دوجو  ناکما  نیا  ایآ 
ار سرد  زا  یزارف  دـندش و  کیدزن  رتشیب  ناشیاه  باتک اب  گـنج  نارود  رد  هک  ینازومآ  شناد  میناـشنب ؟ سرد  زیم  کـی 

تـسا یـصاخ  سرادم  دوخ و  فارطا  هب  طقف  نیلوئـسم  هاگن  ییوگ  دندشن ؟ لیـصحتلا  غراف  دنتخومآ ، اه  نویزیولت رد 
یزیچ ییاــــنورک  یداــــصتقا و  دربــــن  ریگرد  مورحم  مدرم  عاـــــضوا  زا  دـــــننک و  یم لیـــــصحت  نآ  رد  ناشنادـــــنزرف  هــــک 

قیمع و ندـناوخ  باتک و  اب  یتسود  زا  ار  اه  نآ رتشیب  هچ  ره  ام ، نادـنزرف  تسد  رد  یاه  تلبت اه و  یـشوگ ! دـنناد یمن
.درک دهاوخرود  حیحص 

یزرم نزورب  تادـیلوت  هدـننک  فرــصم  اـهنت  کـیدزن  یا  هدــنیآ رد  یزاـجم  یاـضف  تاـصتخم  زا  تاـعالطا  کدــنا  اـب  ناـنیا 
.ایند رب  مکاح  یراد  هیامرس یتسیلایرپما  یاه  مایپ یارب  ینازابرس  دش و  دنهاوخ 

میهاوخ هدهاشم  یدوز  هب  ار  شزومآ  یهاگآ و  نودـب  اباهم و   یب هرابکی و  یـسرتسد  نیا  تاعبت  اما  تسا  فسات  یاج 
.تسین یطابترا  دیدج  یاه  هار یژولونکت و  یراذگرانک  ای  یفن  لابند  هب  راتشون  نیا.درک 

ناـکدوک و ینارذــگ  تـقو  روـضح و  یارب  یمکحم  یاـه  بوچراـچ یژوـلونکت  هدــننک  رداــص  یاــهروشک  ناــمه  رد  هـچرگ 
مینیب یم اهروشک ، یخرب  شزومآ  هوحن  رد  هداس  یسررب  کی  اب  اما   دوش  یم ارجا  نیودت و  یزاجم  یاضف  رد  ناناوجون 

.تسا دوجوم  انورک  رد  لیصحت  یارب  یزاجم  یاضف  زا  هدافتسا  یارب  یرت  بسانم یاهوگلا  دراوم  یرایسب  رد  هک 
.تسا هتفرگن  لکش  یزاجم  هکبش  لاثم ، روط  هب 

لیمیا قیرط  زا  ناملعم  دنهد و  یم  رارق  هسردـم  گالبو  ای  تیاسبو  رد  نیالفآ  تروص  هب  ار  فیلاکت  سرد و  سرادـم ،
.دنتسه تالاوس  یوگخساپ 

ییادـتبا و ناـکدوک  دروـخرب  لقادـح  هجیتـن  رد  دوـش و  لاـسرا  نـیملعم  لـیمیا  هـب  نیدـلاو  طـسوت  دـناوت  یم زین  فیلاـکت 
.دتفا قافتا  یزاجم  یاضف  رد  یگدشاهر 

! دوش رید  یدوز ، هب  هکنآ  زا  شیپ  هک  دیما 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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: یراذــــــگ کارتشا.دــــــننک  ذاــــــختا  یناریا  هعماــــــج  نوــــــنکا  لاــــــح  بساــــــنم  یریبادـــــــت  شزوــــــمآ  رما  نیلوئـــــــسم 
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ناگتخیهرف همانزور  یلصا : عبنم   ۵۴۰۰۰  رگید  عبنم   ۱۰   ۰   ۰   / ناریا  رصع   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

رد  Hostlertv اـکیرمآ و رد  سراـپ  نوـیزیولت  تیریدـم  تیکلاـم و  هـک  تـسا  گرزب  یــسابع  مود  دـنزرف  یــسابع  ناوـیک   
رادـباسح و ناونع  هب یـسلجنآ  سل لذـتبم  یاـه  نویزیولت رد  اـکیرمآ  رد  لاـس  نـیا ۶  زا  شیپ  تـشاد و  هدــهعرب  ار  اداـناک 

.تسا هدرک  تیلاعف  یتاغیلبت  رواشم 

دوـخ هبدوـخ ناـسنا  ینعی  یدارا  زاـین  کـی  هـن  تـسا  یعیبـط  زاـین  کـی  دراد ؛ یتلاـح  نـینچ  کـی  اــه  ناــسنا یارب  حــیرفت   
نز و دـشاب ، اج  هب شا  هناخ دـشاب ، اج  هب شراک  دـشاب ، اج  هب شنان  دـشاب ، اـج  هب شبآ  یگدـنز  رد  یتقو  دـنک  یم ساـسحا 

.دراد زاین  زین  حیرفت  عون  کی  هب  الوصا  دشاب ، اج  هب اهنیا  همه  دشاب و  اج  هب شدنزرف 

رد اـهنآ  شخپ  هـک  دـننک  تفاـیرد  ار  ییاوـتحم  دـنناوت  یم هـک  دـنبای  یم باذـج  ار  وـت » نـم و   » ور نـیا زا  ناـبطاخم  یخرب   
.تسا عونمم  یلخاد  نویزیولت 

.تسا هدوب  راذگریثات  ریگمشچ و  ریخا  ههد  ود  رد  نابز  یسراف یاه  هکبش شیازفا  سیسات و 
یارب یگنهرف  ای  روشک  ره  ات  هدـش  ثعاب  یا  هناـسر یاـه  گـنج دوجو  یتح  هناـسر و  زا  هزاـت  فیراـعت  تابـسانم و  رییغت 

.دنکب ینویزیولت  ییویدار و  یاه  هکبش هب  یرتشیب  هجوت  رگید  یاه  گنهرف اهروشک و  اب  هلباقم  ای  دوخ  زا  تظفاحم 
یدـالیم هـهد ۷۰  هـب  ینوـیزیولت  یاــه  هماــنرب شخپ  یارب  اــه  هراوهاــم زا  هدافتــسا  تشوــن : هـمادا  رد  ناــگتخیهرف » »

.ددرگ یمرب
نیا تیلاـعف  اـما  تـسین  یا  هزاـت هدــیدپ  زین  روـشک  یورملق  زا  نوریب  رد  ناـبز  یــسراف یا  هراوهاـم یاـه  هکبــش تیلاـعف 

لابقا ببس  رما  نیمه  هدوب و  هارمه  یریگمشچ  شرتسگ  دشر و  اب  یفیک  یمک و  ظاحل  هب ریخا  یاه  لاس رد  اه  هکبش
.تسا هدش  زین  اه  هکبش نیا  هب  نابز  یسراف نابطاخم 

سیـسات اب  هک  ددرگ  یمزاـب لاـس ۱۳۸۰  رخاوا  هب  ناـبز  یـسراف یا  هراوهاـم یاـه  هکبـش هب  ناـبطاخم  هجوت  شیازفا  جوم 
مج  » و ناو » یـسراف  » ریظن دـیدج  یمرگرـس  یاه  هکبـش و  یـسراف » یـس  یب یب  » دـننام یـسایس  ینویزیولت  یاـه  هکبش

.دش زاغآ  یو » یت
لاـس ۲۰۱۰، رد  وـت » نـم و   » هکبــش تاـباختنا ۸۸ ، زا  سپ  ناریا  طیارـش  رب  هـیکت  اـب  اـه و  یریگ فدـه نـیا  هـب  هجوـت  اـب 

دادتما رد  المع  یمرگرس ، یحیرفت -  یاه  همانرب یریگ  تهج اب  داتـسرف و  هراوهام  یور  ار  دوخ  همانرب  نابآ ۱۳۸۹  ینعی 
.تفای روهظ  ناو » یسراف  » نوچ ییاه  هکبش

.دش یزادنا  هار یسابع  ناجرم  ناویک و  طسوت  ندنل  رد  هکبش  نیا 
رد  Hostlertv اـکیرمآ و رد  سراـپ  نوـیزیولت  تیریدـم  تیکلاـم و  هـک  تـسا  گرزب  یــسابع  مود  دـنزرف  یــسابع  ناوـیک 

رادـباسح و ناونع  هب یـسلجنآ  سل لذـتبم  یاه  نویزیولت رد  اکیرمآ  رد  لاس  نیا ۶  زا  شیپ  تشاد و  هدـهعرب  ار  اداـناک 

؟؟ دنک دنک یمن یمن امیسوادص   امیسوادص هکهک   دنک   دنک یمیم یراک   یراک هچهچ   وتوت » » نمنم  وو   »»

 � ریخا ههد  ود  رد  نابز  یسراف یاه  هکبش شیازفا  سیسات و 
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.تسا هدرک  تیلاعف  یتاغیلبت  رواشم 
نیا یلام  عبانم  ناگدننک  نیمات هرابرد  ار  ام  دـیاش  هکبـش  نیا  نیبرود  یولج  تشپ و  رد  ناییاهب  زا  یدایز  دادـعت  دوجو 

.دنک لصو  یبوخ  یاه  خنرس هب  مه  هکبش 
تیمیمـص و یاـقلا  رد  یعـس  تسا و  هدرک  لـمع  یداـیز  تقد  ساوـسو و  اـب  مه  شمـسا  باـختنا  رد  یتـح  هکبـش  نیا 

نابطاخم هک  دوش  یم شخپ  هتفگ و  هکبـش  نیا  زا  ییاهزیچ  هک  دـنک  یم غیلبت  رارـصا و  دراد و  ار  نابطاخم  اـب  یهارمه 
.دنهاوخ یم

یهاگن اما  دنک  یم دصر  ار  ناریا  تاقافتا  تقد  هب  مهبم  فافشریغ و  عبانم  یوق و  یرکف  قاتا  رب  هیکت  اب  وتو  نم هکبش 
رد یبـیجع  یراــشفاپ  درادــن و  ناریا  مدرم  زا  یقیمع  تخانــش  هـک  دــهد  یم ناــشن  هکبــش  نـیا  یاــه  هماــنرب هـب  قـیقد 

.دراد یتسد  مد لئاسم  هب  هجوت  حطس و  رد  مدرم  نتشاد  هگن
دندش یم رکذتم  امیسوادص  هب  ار  اهنآ  ماظن  نازوسلد  اه  لاس هک  دنا  هتـشاذگ ییاه  ألخ یور  تسد  هکبـش  نیا  ناریدم 

.تسین هدوبن و  اونش  شوگ  زا  یربخ  اما  دنوش  یم و 
رد اـما  هدوـب  مدرم  یمرگرــس  تـغارف و  تاـقوا  ندرکرپ  رد  شا  یعــس ماـمت  ارهاـظ  دـنچره  ریخا  لاـس  رد ۱۰  وـتو » نم »
هچ هکبش  نیا  سیسات  زا  شا  یلام نانابیتشپ  ناریدم و  فده  هک  هداد  ناشن  اراکشآ  یـسایس  یعامتجا و  یاه  هاگنزب

.دننک افیا  ار  یشقن  هچ  تسا  رارق  هدوب و 
.مینک هاگن  وتو  نم هکبش  هب  تسایس  نیبرود  زا  افرص  تسین  رارق  تسین و  ارجام  مامت  نیا  اما 

هجوت یرهاظ و  یهارمه  رب  هیکت  اب  مدرم  یگدـنز  کبـس  رییغت  ناوتب  ار  هکبـش  نیا  سیـسات  زا  فدـه  نیرت  مهم دـیاش 
.درک ناونع  نآ  هب  ندیسر  رد  وتو  نم ناریدم  یروبص  اهنآ و  یاه  هتساوخ هب 

تسا و یلخاد  یاه  تیدودـحم یخرب  لیلد  هب  وتو » نم  » یاه همانرب ندـش  هدـید زا  یـشخب  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اـما 
.تسا یلخاد  یلم  یاه  هناسر رد  تیقالخ  دوبن  هناسر و  یراذگرثا  هب  یهجوت  یب ببس  هب  مه  یا  هدمع شخب 

لاس تاقافتا ۱۰  هب  ارذـگ  یهاـگن  اـما  دـنک  دوخ  بذـج  ار  یداـیز  ناـبطاخم  هتـسناوت  هماـنرب  دـنچ  رب  هیکت  اـب  وتو  نم رگا 
ناگدـننیب رامآ  تسا  هدـش  شخپ  لخاد  رد  یباذـج  همانرب  ای  لایرـس  کـی  هاـگره  هک  دـهد  یم ناـشن  نویزیولت  رد  ریخا 

.تسا هدرک  ادیپ  شهاک  تدشب  هکبش  نیا 
.درادن ندیشیدنا  رکفت و  هب  یزاین  الصا  زنط  یقیسوم و  یمرگرس ، رب  هیکت 

ات دـندش  هتخاس  اساسا  و ...  هرن » تدای  رعـش  «، » ماش دـییامرفب  «، » شوگوگ یقیـسوم  یمداکآ   » دـننام ییاه  همانرب
هرهلد مه ، بطاـخم  تـمحز  جوا  دـشاب و  ناگدـننک  تکرـش هـب  نداد  یار اـهنآ  زا  هبلاـطم  جوا  دـننک و  مرگرـس  ار  بطاـخم 

.دشاب هدننک  تکرش نآ  ای  هدنناوخ  نیا  ندشن  ای  ندش  باختنا
عامتجا هندـب  رد  یـسایس  یعامتجا و  قیمع  یاـه  فاکـش هک  دـمآ  یناریا  ناـبطاخم  راکـش  هب  ییاـه  لاـس رد  هکبـش  نیا 

ینینچ نیا یاه  هکبش یاهرونام  رب  دیزم  یناریا  نابطاخم  نیب  امیسوادص  هاگیاج  تفا  هکنیا  نمض  تفرگ  لکش  ناریا 
.دش

ود نیا  هب  هاـگره  هک  هداد  ناـشن  هبرجت  دوش و  هجوـت  اـهنآ  هب  اـه  هناـسر رد  دـیاب  هک  تسا  ییاـهزاین  حـیرفت  یمرگرس و 
.تسا هدمآ  دوجو  هب  یریگمشچ  یاه  تیقفوم هدش  هجوت 

هزوح رد  اما  تخاس  یا  هراوهام یاه  هکبش هباشم  یاه  همانرب دوش  یمن نامدوخ  نویزیولت  رد  یقیسوم و  هزوح  رد  رگا 
.هدرتسگ لمع  نادیم  تسا و  زاب  نویزیولت  تسد  یمرگرس ، زنط و 

و شوـخ » تعاـس  «، » هـتفه گـُنج   » دــننام ییاـه  هماــنرب نتخاــس  اــب  ناــمدوخ  نوـیزیولت  یناــمز  مـینک  یمن شوـمارف 
دــناشنب و نوـیزیولت  یاـپ  نآ  زا  سپ  تالکــشم  گـنج و  نارود  رد  ار  بطاـخم  اــه  نوـیلیم تسناوـت  هـتفه » هقباــسم  »

.دنک لمع  قفوم 
ینویزیولت قفوم  یاه  همانرب مرف  رد  یتارییغت  اهنت  دـهد و  یمن هدادـن و  مدرم  هب  یا  هزاـت راـتخاس  اـی  مرف  وتو  نم هکبش 

ای دوـش  یمن اـی  ناریا  لـخاد  رد  هـک  دراذــگ  یم ییاــهدوبمک  اــی  اــه  تیدودــحم یور  تـسد  هـک  هـتبلا  تـسا و  هداد  اــیند 
.دننک فرطرب  ار  نآ  دنهاوخ  یمن

 



یمکحم خساپ  یسک  هاگ  چیه دیآ و  یم هدمآ و  نوریب  امیـسوادص  ویـشرآ  زا  وتو  نم یاهدنتـسم  نیرت  قفوم هنافـساتم 
.دادن قافتا  نیا  ییارچ  هب 

هب هجوت  هک  دـندش  ثعاب  یتح  دـندش و  هدـید  وتو  نم رد  اما  دـندروخ  یم کاخ  دـندوب و  ناریا  رد  اـه  لاـس هک  یریواـصت 
وتو نـم زا  دـهاوخ  یم بطاـخم  هـچ  ره  هـکنیا  یاـقلا  دوـش ! رتـشیب  مـه  ناریا  لـخاد  رد  دنتـسم  هکبـش  یزاسدنتــسم و 

.دوش یم هدافتسا  نآ  زا  بطاخم  بذج  یارب  هک  تسا  یرگید  دنفرت  دوش ، یم شخپ 
.دندوبن مک  ریخا  یاه  لاس رد  نآ  ضقن  دراوم  هک  یگرزب  یاعدا 

.تسین ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  مه  وتو  نم دنک و  یم لابند  ار  شا  یلام نایماح  شدوخ و  فادها  یا  هناسر ره  اعطق 
.مینک تقد  لاثم  ود  نیا  هب  حیرفت  ترورض 

«. گُنج ۳۹  » و شوخ » تعاس  « ؛ دش شخپ  هیهت و  هکبش ۲  نویزیولت و  رد  همانرب  ود  ههد ۷۰  رد 
نویزیولت و امنیـس و  هیذغت  عبنم  مه  نالا  ات  هک  درک  یفرعم  ار  ییاهورین  دندوب و  هدشن  یپک  ییاج  زا  هک  ییاه  همانرب

.دنتسه مه  زاس  لوپ بوبحم و  دنا و  هدش روشک  زا  جراخ  یاه  هکبش یتح 
.تسا بقع  ماگ  کی  تلاح  نیرتهب  رد  دنک  یم یپک  هک  یسک  دوش  یم هتفگ 

قفوم یاه  همانرب هتـسب  مشچ هداتـسیا و  شدوخ  یاپ  یور  امیـسوادص  هاـگره  دـهد  یم ناـشن  ریخا  ههد  راـهچ  هبرجت 
.تسا هدوب  قفوم  هدرک  دامتعا  هجوت و  شدوخ  یاه  هتشاد هب  هدرکن و  یپک  ار  نارگید 

دامتعا لصاح  نایروفغ و ...  نارهم  هاوخ ، هشفنب نژیب  ییـالول ، دـیمح  یناـخاقآ ، دیعـس  ناراـطعاضر ، یریدـم ، نارهم 
.دندوب گنج ۳۹  شوخ و  تعاس  دننام  ییاه  همانرب هب 

.تفرگ ار  اهنآ  نابیرگ  یرایسب  یاه  هیشاح شدوخ ، نامز  رد  دنچره 
هجوت نیمه  یاتـسار  رد  رگید  یاه  همانرب هب  ناشیاه  تهابـش ماـمت  اـب  و ...  دیدجرـصع » «، » یمهرود «، » هناودـنخ »

.تسین یفاک  هک  مینیب  یم اتحارص  اما  تسا  هدوب  حیرفت  هب 
.دشکب شود  هب  ار  هکبش  کی  راب  دناوتب  یگتفه  همانرب  کی  هک  تسین  ههد ۷۰  رگید 

.دزادرپب مه  ار  نآ  مهس  دنک و  نشور  یمرگرس  حیرفت و  اب  ار  شفیلکت  هشیمه  یارب  راب  کی  دیاب  امیسوادص 
کی رد  نآ  زا  سپ  دـنک و  بذـج  ار  بطاـخم  اـت  درب  یم راـک  هـب ار  نآ  وـتو  نـم هـک  تـسا  یرازبا  ناـمه  یمرگرــس  حـیرفت و 

ناـمدوخ نوـیزیولت  رد  ار  شفـالخ  هـک  یا  هـتکن دـنزب ؛ ار  شمهم  یلــصا و  فرح  ربـخ » قاـتا   » دــننام هتعاـس  کـی هماـنرب 
.مینیب یم

.دینک نشور  ار  نویزیولت  نالا  نیمه  لاثم  ناونع  هب
.دننز یم فرح  ام  یارب  دنا و  هتسشن نیبرود  یور  هبور رفن  ود  الامتحا 

نیمه یا  هراوهام یاـه  هکبـش تمـس  هب  نتفر  مهم  لـیالد  زا  یکی  دـیاش  تسا و  مک  امیـسوادص  زا  مدرم  حـیرفت  مهس 
.دشاب

هجوت مالسا » هاگدید  زا  حیرفت  یقیسوم و   » باتک رد  یتشهب  دیهـش  یاه  تبحـص هب  رگید  راب  کی  هک  دشابن  دب  دیاش 
مالـسا رد  نم  هک  اجنآ  ات  تسا ...« : ناسنا  یگدنز  لیـصا  یاهزاین  هلمج  زا  حـیرفت  هک  دنتـشاد  دـیکات  نیا  رب  هک  مینک 

تاـعلاطم زا  هچرگ  هدیـسرن ، هاوـخلد  باـصن  دـح  نآ  هب  تاـعلاطم  زوـنه  هتبلا  ما -  هدرک هعلاـطم  هلاـسم  نیا  هـنیمز  رد 
.تسا ناسنا  یگدنز  یاهزاین  زا  یکی  حیرفت  الوصا  تسا -  رت  عیسو یلیخ  یلومعم 

.تسا حرطم  یلصا  یاهزاین  زا  یکی  ناونع  هب الوصا  هکلب  اوق ، دیدجت  ناونع  هب طقف  هن ینعی 
.دروخ یم اذغ  ناسنا  دینک ، هظحالم 

ندـب هک  یژرنا  یرلاـک و  زا  رادـقم  نآ  ینعی  دـشاب ؛ لـلحتی  اـم  لدـب  هک  تسا  نیا  تعیبط  رظن  زا  اذـغ  ندروخ  زا  فدـه 
.دوش دیلوت  اذغ  ندروخ  هار  زا  اددجم  هدرک  فرصم 

.یدارا هن  تسا  یعیبط  زاین  کی  اما  تسا ؛ هتفر  لیلحت  یاوق  نیمات  شفده  هک  تسا  یعیبط  زاین  کی  نیا 
دوـخ هبدوـخ ناـسنا  ینعی  یدارا  زاـین  کـی  هـن  تـسا  یعیبـط  زاـین  کـی  دراد ؛ یتلاـح  نـینچ  کـی  اــه  ناــسنا یارب  حــیرفت 

نز و دشاب ، اج  هب شا  هناخ دشاب ، اج  هب شراک  دشاب ، اج  هب شنان  دـشاب ، اج  هب شبآ  یگدـنز  رد  یتقو  دـنک  یم ساسحا 

 



.دراد زاین  زین  حیرفت  عون  کی  هب  الوصا  دشاب ، اج  هب اهنیا  همه  دشاب و  اج  هب شدنزرف 
.یگدنز تاجاح  زا  تسا  یتجاح  حیرفت 

ندنام هدنز  طاشن  هراومه  حیرفت  هب  جایتحا  ساسحا  اب  یمدآ  تسا  هتساوخ  تعیبط  ماظن  تعیبط و  راگدیرفآ  یادخ 
.دشاب هتشاد  ندرک  یگدنز  و 

.دینک یقلت  رت  لیصا رت و  یدج ار  هلاسم  نیا  مهاوخ  یم نیاربانب 
هتـساوخ نیا  یاضرا  یارب  دیاب  یگدـنز  بتکم  یعامتجا و  ماظن  کی  تسا و  رـشب  یعیبط  یاهزاین  زا  یکی  حـیرفت  الوصا 

.دنک یرکف  یعیبط 
.تسا یطاشن  یب یراز و  هیرگ و  هودنا و  مغ و  نید  مالسا  دیوگب ، مالسا  هرابرد  دناوت  یم یسک  هچ 

ندوـبن و باذـج لـیلد  ار  اـه  تیدودــحم اراکــشآ ، اـفخ و  رد  نوـیزیولت  ناریدــم  زا  یرایــسب  اـه   تیدودــحم اـه و  ـألخ «  
.دننک یم ناونع  اه  همانرب ندوب  هناقالخریغ 

ای اــه  هکبــش تیقفوـم  یلــصا  لــماع  دــناوت  یمن اــه  هماــنرب رد  ناــنز  تواــفتم  روـضح  زاوآ و  صقر و  زا  هدافتــسا  مدــع 
.دشاب یا  هراوهام یاه  همانرب

.دراذگب ریثات  همانرب  تیقفوم  رد  دناوت  یم یدح  ات  یتوص  یتح  ای  یرصب  باذج  یاه  یگژیو
یداـیز هدـننیب  اـما  دــننک  یم شخپ  یقیــسوم  هتعاـس  هک ۲۴  دـنراد  دوـجو  یا  هراوهاـم یاـه  هکبـش یرـس  کـی نوـنکا  مه

.دننک یم شخپزاب  ار  ناریا  لخاد  زا  ییاه  ملیف اه و  لایرس ناشیاه ، همانرب یال  هبال دنرادن و 
.تسین اه  تیدودحم نیا  یلصا  هلاسم  سپ 

یجراـخ یاـه  هنوـمن زا  ناوـت  یم هـک  داد  ناـشن  تـسا ، دراو  نآ  هـب  هـک  یتاداریا  ماـمت  دوـجو  اــب  دــیدج » رــصع   » هماــنرب
.درک هزیناریا  ار  نآ  یرادربوگلا و 

.تشاد هگن  حطس  رد  ار  نآ  ناوت  یمن هشیمه  دنتسین و  یحطس  افرص  هک  دراد  ییاهزاین  اساسا  ناسنا 
یاه هنومن زا  یپک  ناـش  تیهاـم هک  ییاـه  هماـنرب هب  تیقـالخ  عونت و  قیرزت  هماـنرب و  یزاـس  یموب بطاـخم ، هب  مارتحا 

.دشاب هتشاد  دیدج  رصع  دننام  یبوخ  یجورخ  دناوت  یم مه  تسا  یجراخ 
.تیدودحم ات  مینیب  یم ألخ  رتشیب  نویزیولت  رد  ام 

رد ناریدــم  یلدنــص  یاــقب  هار  ارهاــظ  هداد ، باوـج قـفوم و  یاــه  لوــمرف زا  هدافتــسا  نارگید و  قــفوم  یاــه  هار نـتفر 
.تسامیسوادص

.اه تیباذج اه و  نادقف : » درک یدنب  هتسد رت  یلک هورگ  ود  رد  ناوت  یم ار  نویزیولت  یاشامت  یارب  نابطاخم  لیالد 
تیعوـنمم و لـیلد  هـب یلخاد  یاـه  هکبــش رد  هـچنآ  لوا  دــنوش ؛ یدــنب  هتــسد هورگ  ود  رد  دــنناوت  یم دوـخ  اـه  نادــقف « 

یا هــفرحریغ درکلمع  تــلع  هــب هــک  یتــیفیک  اـــه و  یگژیو نآ  مود  دریگ و  یمن رارق  ناـــبطاخم  سرتــسد  رد  تیدودـــحم 
.دبای تسد  نآ  هب  دناوت  یمن بطاخم  یلخاد ، نویزیولت 

ندرک نیزگیاج  اب  ار  ألخ  نیا  دـنک  یم شالت  دزیگنا و  یمرب یماکان  ساسحا  بطاخم  رد  دراوم  زا  یرایـسب  رد  اه  نادـقف
.دنک رپ  رگید  یاه  هناسر

لماـع هـک  یناـمز دراوـم ، زا  یرایـسب  رد  هداد  ناـشن  هـبرجت  اریز  دنتـسین ، هنوـگ  نـیا اـه  هعوـنمم اـه و  نادـقف هـمه  هـتبلا 
ببـس اـه  تیعونمم ریاـس  اـما  دـنهد  یم ناـشن  یهارمه  نآ  اـب  دـندوب ، یقـالخا  اـی  ینید  یاـه  تیعوـنمم هدـننکدودحم 

.تسا هدش  یلخاد  نویزیولت  زا  اهنآ  ینادرگیور 
هدازیلع نامحرلادـبع  طـسوت  وـت » نم و   » هکبـش هـب  ناـبطاخم  هجوـت  تـلع  هراـبرد  یهاگـشناد  یقیقحت  شیپ  اـه  لاـس

همالع هاگشناد  تاـطابترا  مولع  یملع  تاـیه وـضع  رادرز  نیرز  ناتـسلگ و  هاگـشناد  تاـطابترا  هورگ  یملع  تاـیه وـضع 
.دناوخ دیهاوخ  همادا  رد  ار  نآ  زا  یشخب  هک  هدش  ماجنا  ییابطابط 

دنـسانشب و ار  اـه  ترورـض اـهزاین و  ناـمدوخ  نوـیزیولت  نازاـس  هماـنرب هک  تسا  فدـه  نـیا  اـب  قـیقحت  نـیا  زا  هدافتـسا 
.دننک فرطرب  ار  اهنآ  دنناوتب 

ناشن دـصرد  اـت ۵۰  نـیب ۴۰  ناریا  رد  ار  یا  هراوهاـم یاـه  نوـیزیولت ناـبطاخم  نازیم  هدــش  ماـجنا یاـه  شهوژپ جــیاتن 

 



یاه ۸۷ لاس نیب  ار  نابطاخم  مهـس  امیـسوادص ، راکفا  شجنـس  شهوژپ و  زکرم  یاه  یجنـسرظن یاه  هداد دـهد ؛ یم
نیا لاس ۹۵  رد  هتـشاد و  ناسون  یکدنا  فلتخم  یاه  لاس رد  هک  دهد  یم ناشن  تیعمج  دـصرد  ات ۵۰  نیب ۴۰  ات ۹۵ 

.تسا هدوب  رتشیب  یکدنا  نارهت  رهش  رد  نابطاخم  دنچره  هدوب ، روشک  لک  یارب  دصرد  نازیم ۴۲ 
ینعی رتمک  ار  نازیم  نیا  اپـسیا )  ) ناریا نایوجـشناد  یجنـسراکفا  زکرم  یجنـسرظن  لـثم  اـه  شهوژپ یخرب  جـیاتن  هتبلا 

.دنا هتسناد لاس ۹۲  یارب  دصرد  دودح ۷۱  رتشیب و  ار  نازیم  نیا  یخرب  لاس ۹۴ و  یارب  دصرد  دودح ۳۸ 
ات یاه ۱۳۹۰  لاـس هلـصاف  رد  ناـبز  یـسراف یا  هراوهاـم هکبـش  نیرت  هدـننیبرپ وت » نم و  ، » فلتخم یاـه  هکبـش نیب  رد 
یا هراوهاــم یاــه  نوـیزیولت ناگدــننیب  دــصرد  زا ۷۰  شیب  لاـــس ۱۳۹۵ ، یجنـــسرظن  رد  هــک  یروــط هــب هدوــب ،  ۱۳۹۵

.دنا هدرک اشامت  ار  هکبش  نیا  یاه  همانرب یوحن  هب نابز  یسراف
تیقالخ و اـت  عونت  زا  تسا ؛ هدوب  یددـعتم  دراوم  ههد ۹۰  تسخن  همین  رد  وت  نم و  نویزیولت  ناگدـننیب  لابقا  لـیالد 

.یروآون
رد عوـنت  ناراکردـنا و  تـسد ناـیرجم و  رد  عوـنت  اوـتحم ، رد  عوـنت  وـت » نـم و   » ناـبطاخم دــید  زا  عوـنت ، لـماع  رد  ـالثم 

.تسا هدش  ناشیاشامت  هب  اهنآ  بیغرت  ثعاب  هک  هدوب  همانرب  یاه  بلاق ای  اه  تمرف
تالوحت اب  ندوب  ماگمه  لیلد  هب وت » نم و   » هکبـش دـندقتعم ، ناناوج  یخرب  هدوب ؛ لابقا  نیا  رگید  لماع  ندوب  زور  هب

.دراد تیباذج  ناشیارب  ایند  ینویزیولت  یزاس  همانرب
درک و هدـهاشم  ناوت  یم اـه  لایرـس اهدنتـسم و  ریظن  هدـش  همجرت یاـه  هماـنرب رد  مه  ار  ندوـبزور  هب نیا  اـهنآ ، دـید  زا 

.اه همانرب تمرف  رییغت  رد  مه 
.دوش یم هدید  ام  نویزیولت  رد  هک  تسا  یگرزب  ألخ  نیا 

.تسا هدشن  یصاخ  رکف  دیدج  یاه  لسن یارب  دنناد و  یم ههد ۴۰ و ۵۰  نادرم  ای  نانز  ار  دوخ  نابطاخم  نازاس  همانرب
ای دـنا  هتفرگ رارق  هجوت  دروم  رگید  یاه  هکبـش رد  رتمک  دزادرپ ، یم اـهنآ  هب  وت » نم و   » هک ینیماـضم  ناـبطاخم ، دـید  زا 
اه هماـنرب نیا  بذـج  اـهنآ  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  هدرک  هجوـت  نیماـضم  نیا  هب  یدـیدج  هـیواز  زا  وـت » نـم و   » لقادـح

.دنوش یم
رد اـهنآ  شخپ  هـک  دـننک  تفاـیرد  ار  ییاوـتحم  دـنناوت  یم هـک  دـنبای  یم باذـج  ار  وـت » نـم و   » ور نـیا زا  ناـبطاخم  یخرب 

.تسا عونمم  یلخاد  نویزیولت 
اهنآ هکنیا  لیلد  هب روشک  زا  جراخ  نایناریا  یگدنز  کبس  اب  ییانشآ  ناراکردنا ، تسد ندوب  ناوج قیقحت ، نیا  ساسا  رب 

، گـنر دــننام  ینف  یاـه  یگژیو دــننک ، یم یگدــنز  ناـهج  زا  یرت  هتفرــشیپ طاــقن  رد  نوـچ  دــنناد  یم رترب  یتـیعقوم  رد  ار 
نحل رد  اه  همانرب تیمیمص  اه ، همانرب نالعا  شیپ نالعا و  یروآون ، تیقالخ و  روکد ، ینویزیولت و  شخپ  ینف  تیفیک 

رد یگنهرف  یخیرات و  هظفاح  یزاسزاب  نایرجم ، رهاظ  ندیـشوپ و  سابل  زرط  تاهابتـشا و  اب  یداـع  دروخرب  ناـیرجم ،
دنتسم و ییوگ  ناتساد دیدج ، یاه  تیلاعف هبرجت  رد  بطاخم  ندش  میهـس مدرم ، کیژلاتـسون  تاساسحا  نتخیگنارب 

یاـه یدـنمناوت یـسنج و  یرهاـظ و  یاـه  تیباذـج ناـیرجم ، ندوـب  یمــسرریغ  یبلاـقریغ ، زا  مـعا  ناـیرجم  یاـه  یگژیو
.تسا هدش  مالعا  هکبش  نیا  زا  مدرم  لابقتسا  لماوع  هلمج  زا  یرجم  یتیصخش  یتاذ و 

دــلبراک و دــیتاسا  راـنک  رد  ناـناوج  زا  هدافتــسا  رد  تعاجــش  زاـب و  هاـگن  اـب  هارمه  تیقـالخ  یمک  اـه  فرح نـیا  ماـمت  اــب 
لاس ود  زا  رتمک  دـناوت  یم هک  تسا  ییاه  هار اهروشک  اه و  هکبـش رگید  یاه  همانرب یروخ  یرـضاح یپک و  هب  یهجوت  یب

.دهد رییغت  ار  نویزیولت  نابطاخم  نازیم  تیعضو و 
یمرگرس و لماع  هب  هدوبن ، مه  مک  ناشدادعت  هدرک و  دیلوت  نونکات  هک  یا  هدننیبرپ قفوم و  یاه  هنومن رد  امیسوادص 

.تسا هتشاذگ  زاب  ار  ناگدنزاس  تسد  هتشاد و  هجوت  حیرفت 
هدوبن و ناـشدوخ  ییاـناوت  لـیلد   هب افرـص  دـنک  بذـج  بطاـخم  هتـسناوت  وـت  نـم و  هکبـش  اـه  لاـس نـیا  رد  رگا  عـقاو  رد 

ناـبطاخم تقرـس  اـی  بیرف  هب  رجنم  هک  ینیمز  دـنا ؛ هدرک یزاـب  تولخ  اـی  یلاـخ  نیمز  رد  هک  هدوـب  لـیلد  نیا  هب  رتـشیب 
.دور یم مچرپ  هکبش و  مادک  تمس  یعقاو  بطاخم  هک  دوش  یم مولعم  یزاب  نیمز  ندش  غولش اب  دش و 

رـس رب  هکبـش  ناریدـم  اـب  وـت » نم و   » هکبـش یمیدـق  ناـیرجم  زا  یکی  یداـمتعا ، اـهر  لـبق  یتدـم  یتـقو  یوـلهپ  ریهطت 

 



دوـخ یــصخش  بو  رد  درک ، ادــیپ  فـالتخا  یلاـم  لـئاسم  هکبــش و  رد  روسناــس  هماــنرب ، هـیهت  زا  مـعا  فـلتخم  لــئاسم 
حرف یلام  یاه  تیامح مه  نآ  دوب و  هدـشن  یمـسر  تقو  چـیه اما  دنتـشاد  عالطا  نآ  زا  اه  یلیخ هک  تفگ  ار  یا  هلاسم

.دوب وت  نم و  هکبش  زا  یولهپ 
رارصا اهدنتـسم  اهوگو و  تفگ هب  لسوت  اب  وت  نم و  هکبـش  ارچ  داد  یم ناشن  هک  دوب  یلزاپ  رخآ  هعطق  مهم ، هتکن  نیا 

.دراد یولهپ  تموکح  ریهطت  هب 
میژر هلاحتــسا  یزاـسکاپ و  فدــه  هـس  اـب  ناـمز و  نآ تاـقافتا  زا  هزاـت  یاـه  لـسن یعـالطا  یب رب  هـیکت  اـب  یوـلهپ  ریهطت 

جوا تشاد و  دوجو  عطقم  نآ  رد  هک  یگنهرف  یرگ  هحاـبا یعون  زورب  روهظ و  تنطلـس و  سیدـقت  شتاـیانج ، زا  یوـلهپ 
یونعم یداـم و  تیاـمح  هکبـش  نیا  زا  مه  دـیاب  یولهپ  حرف  دریگ ؛ یم تروص  دوب ، هلاـس  یاـه ۲۵۰۰  نشج رد  مه  نآ 

.دنک
اهنآ یلـصا  فدـه  هک  ییاـه  غورد دـیوگ ؛ یم غورد  اراکـشآ  یتح  هاـگ  دـیوگ و  یمن ار  زیچ  همه یولهپ  هراـبرد  وت » نم و  »
یور ناشدانتـسا  رتـشیب  دـنرادن و  یولهپ  نارود  تخانـش  یارب  یتـسرد  قـیقد و  عـبنم  هک  دنتـسه  یناـناوج  ناـناوجون و 

.تساه هدینش
شـالت یـسررب  هـب  یتشادداـی  راـشتنا  اـب  شیپ  لاـس  هـس  یـسیلاپ » نراـف  » ییاـکیرمآ هیرــشن  هـک  دـش  روـش  ردـقنآ  شآ 

.تخادرپ یولهپ  تموکح  هرهچ  ریهطت  یارب  وت » نم و   » و یس » یب یب  » نوچمه یا  هراوهام یاه  هکبش
ناناوج هب  دـنراد  شالت  ددـعتم  یاه  همانرب تخاس  اب  نابز  یـسراف یا  هراوهام یاـه  هکبـش هک  دوب  هتـشون  یـسیلاپ  نراـف

یلاع و یا  هرود یولهپ ، نامز  دوب و  یگرزب  درم  هاش ، هک  دننک  اقلا  دنا ، هدرکن هبرجت  ار  بالقنا  زا  شیپ  نارود  هک  یناریا 
.تسا هدوب  مارآ 

اهنآ هـمه  کرتـشم  هـطقن  اـما  دـندوب  یفلتخم  یــسایس  یاـه  فـیط زا  اـه  هکبــش نـیا  ناراذــگ  هیامرــس ناگدــننکدیلوت و 
.دوب یسایس  تیوه  کی  ناونع  هب یمالسا  یروهمج  اب  تفلاخم 

یوـلهپ ناـمز  ناریا  یاـه  هتـساوخ گـنهرف و  یوـس  هب یبیـش  اـب  ار  یمرگرـس  یاـه  هماـنرب راـبخا و  یا  هراوهاـم یاـه  هکبش
.دننک یم دیلوت 

یاـه هماـنرب اـب  هک  هدوب  وت » نم و  ، » درک عمج  ار  یداـیز  ناـبطاخم  یربـهر و  ار  درکیور  نیا  هژیو  تروص  هب هک  یهاـگیاپ 
.دزیگنارب ار  یبلط  تنطلس هب  تبسن  تبثم  تاساسحا  هدرک  شالت  دوخ 

ار بالقنا  زا  لبق  ناریا  زا  دوخ  رظندروم  ریوصت  اـه ، سکع دنتـسم و  یاـه  ملیف یویـشرآ ، یاـه  ملیف شخپ  اـب  وت  نم و 
.دنک یم کح  نابطاخم  نهذ  رد 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناگتخیهرف همانزور  هکلم -  لوپ  اب  یولهپ  داتس   

ناهج فصن  همانزور  دنک - ؟ یمن امیسوادص  هک  دنک  یم یراک  هچ  وت » نم و   » 

انسیا دنک - ؟ یمن امیسوادص  هک  دنک  یم یراک  هچ  وت » نم و   » 

باتفآ دنک - ؟ یمن امیسوادص  هک  دنک  یم یراک  هچ  وت » نم و   » 

زوین دنلیآ  هکلم -  لوپ  اب  یولهپ  داتس   

قرشم هکلم -  لوپ  اب  یولهپ  داتس  وت » نم و   » هکبش  

ناهاپس مایپ  هکلم -  لوپ  اب  یولهپ  داتس   

ون هار  هکلم -  لوپ  اب  یولهپ  داتس   

لادتعا دنک - ؟ یمن امیسوادص  هک  دنک  یم یراک  هچ  وت » نم و   » 

نامسرپ هکلم -  لوپ  اب  یولهپ  داتس   
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نیالنآ ناتسزوخ  یلصا : عبنم   ۲۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

ماقم یگدنیامن  داهن  ناگبخن  ناداتسا و  یشیدنا  مه  زکرم  سراف ، یرازگربخ  یهاگـشناد  یاه  لکـشت هزوح  شرازگ  هب 
ربماـیپ سدـقم  تحاـس  هب  نیهوـت  رد  زیمآ  تناـها  مادـقا  هـب  شنکاو  رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد  یربـهر  مظعم 

.درک رداص  یضارتعا  هینایب  ص )  ) مظعا
ِِهرُون ِمُتم  ُهللَاو  ْمِِههَاْوَفـأِب  ِهللا  َرُون  اُوِئْفُطِیل  َنُودـِیُری  میحرلا  « نمحرلا  مـسب هللا  تسا  : ریز  حرـش  هب  هیناـیب  نیا  نتم 

لوسر ترضح  یسدق  ینارون و  ه  رهچ هب  تناها  رد  یوسنارف  هیرـشن  کی  یندوشخبان  گرزب و  هانگ  نُوِرفَاْکلا » َِهَرک  َْوَلو 
مالسا و اب  برغ  یایند  یگنهرف  یسایس و  یاه  هاگتسد راب  ترارش هنیک  دانع و  رگید  راب  هلآ ) هیلع و  ّیلـص هللا   ) مظعا

.تخاس راکشآ  ار  ناناملسم  هعماج 
ًالماـک هدـش  هـتفگ  یوـسنارف  نارادمتــسایس  یخرب  یوـس  زا  هـک  گرزب  مرج  نـیا  ندرکن  موـکحم  یارب  ناـیب  یدازآ  هناـهب 

.تسا هنابیرف  ماوع طلغ و  دودرم و 
ره هک  تسا  هنانمشد  یاهتکرح  هنوگ  نیا لماع  یرابکتـسا  یاهتلود  اه و  تسینویهـص ِیمالـسا  ّدض  ًاقیمع  یاهتـسایس 

.دبای یم زوُرب  رابکی  دنچ 
زا ایــسآ  برغ  یاــهتلود  اــهّتلم و  نـهذ  ندرک  فرــصنم  ی  هزیگنا هـب  زین  دــناوتیم ، یناــمز  ی  هــهرب نــیا  رد  تــکرح  نــیا 

.دنراد رس  رد  هقطنم  نیا  یارب  یتسینویهص  میژر  اکیرمآ و  هک  دشاب  یموش  یاه  هشقن
زگره دـیاب  ساّسح ، ی  هقطنم نیا  لئاسم  رد  یرایـشوه  ظـفح  نمـض  ایـسآ ، برغ  یاـهروشک  هژیوب  ناملـسم  یاـهّتلم 

.دننکن شومارف  ار  نیملسم  مالسا و  هب  تبسن  یبرغ  نارادمدرس  نارادمتسایس و  یاه  ینمشد
ربمایپ سدـقم  ینارون و  تحاـس  هب  تناـها  اـیآ  یبرغ  ناـهج  تسیز  رد  ناـیب  یدازآ  هتاـکرب  تماد  یربهر  مظعم  ماـقم 

!؟ دناد یم  زاجم  ار  تسه  ناسنا  درایلیم  کی  زا  شیب  ربمایپ  هدوب و  نییبنلا  متاخ  هک  مظعا 
نیرتدــیدش اــب  ار  تساــکوله  نوــچمه  شیاــهزمرق  طــخ  زا  روــبع  لاــح  نــیع  رد  هدز و  ناــیب  یدازآ  زا  مد  هکیلاــح  رد 

.تسا هتشاد  دروخرب  اهتبوقع 
.تسا تیرشب  مامت  انعم و  تقیقح  هب  تناها  ادخ  ربمایپ  نیرخآ  شنیرفآ و  تقلخ  صخش  نیرتالاو  هب  نیهوت 

یبرغ و بیرف  ماوـع  مزینویهـص و  شوـگ  هب  هقلح  نازاـب  تسایـس  نادرخ و  یب  زا  زج  تشز  رایـسب  لـمع  نیا  کـش  یب 
.تسین یرگید  زیچ  تمواقم  ههبج  نامتفگ  یاهتیقفوم  نانبل و  بزح هللا  یاهیزوریپ  مالسا و  دشر  ناراذگ  شوپرس 

رد راتفرگ  یزورما  ناسنا  یرادـیب  یهاوخ و  مالـسا  سرتسگ  ربارب  رد  یناوتان  زجع و  رب  لـیلد  هنامرـش  یب  تراـسج  نیا 
هتشاد هارمه  هب  ار  مالـسا  نانمـشد  یوس  زا  تاسدقم  هب  تناها  تینابـصع و  ثعاب  رما  نیمه  هک  هدوب  یبرغ  تسیز 

.دشاب
یساره مالسا  یزیتس و  مالسا  هژورپ  یاتـسار  رد  نونک  ات  لبق  اهلاس  زا  ص )  ) مظعا ربمایپ  سدقم  تحاس  هب  تناها 

.تسا هدوب  یتسینویهص  شک  کدوک  میژر  طسوت  مالسا  نیبم  نید  زا  نشخ  هرهچ  هئارا  و 
ربماـیپ سدـقم  تحاـس  هب  زیمآ  نیهوـت  تکرح  نیا  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  ناـگبخن  ناداتـسا و  یـشیدنا  مه  زکرم 

.دراد یم  مالعا  ار  شیوخ  راجزنا  هدومن و  مکحم  ار  ص )  ) مظعا
/ مایپ یاهتنا  نیرکاملا » ریخ  هللارکم و هللا  اورکمو و  »

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

تسا تسا تیرشب   تیرشب مامت   مامت انعم  وو   انعم تقیقح   تقیقح هبهب   تناها   تناها ((صص ) ) مالسا مالسا ربمایپ   ربمایپ هبهب   نیهوت   نیهوت

نیهوت درک : مالعا  یا  هینایب رد  همالع  هاگـشناد  رد  یربهر  مظعم  ماـقم  یگدـنیامن  داـهن  ناـگبخن  ناداتـسا و  یـشیدنا  مه  زکرم 
.تسا تیرشب  مامت  انعم و  تقیقح  هب  تناها  ادخ  ربمایپ  نیرخآ  شنیرفآ و  تقلخ  صخش  نیرتالاو  هب 

 

https://www.farsnews.ir/news/13990811000279
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نیالنآ ناتسزوخ  تسا -  تیرشب  مامت  انعم و  تقیقح  هب  تناها  (ص ) مالسا ربمایپ  هب  نیهوت   

سراف یرازگربخ  تسا -  تیرشب  مامت  انعم و  تقیقح  هب  تناها  (ص ) مالسا ربمایپ  هب  نیهوت   

جارس ۲۴ تسا -  تیرشب  مامت  انعم و  تقیقح  هب  تناها  (ص ) مالسا ربمایپ  هب  نیهوت   

نیالنآ ناتسزوخ  تسا -  تیرشب  مامت  انعم و  تقیقح  هب  تناها  (ص ) مالسا ربمایپ  هب  نیهوت   

۱۱۱۱
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۱۹:۳۶ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

دروسپ اـب   http://atu-meet.iranlms.org/public کـنیل هـب  دـنناوت  یم تســشن  نـیا  رد  تکرــش  یارب  نادـنم  هقـالع  
.دننک هعجارم   ١٢٣۴۵

یتمواقم داصتقا  عوضوم  اب  یشیدنا  مه تسشن  دنک : یم رازگرب  هاگشناد  یربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن 
اب یشیدنا  مه تسـشن  یئابطابط  همالع  هاگشناد  رد  یربهر  مظعم  ماـقم  داـهن  ناـگبخن  ناداتـسا و  یـشیدنا  مه زکرم 

داــصتقا رد  نآ  هاــگیاج  یزرواــشک و  تــالوصحم  رد  دــیلوت  شهج  فادــها  هـب  یباــی  تـسد یاــهراکهار  هــئارا   » ناوــنع
.دنک یم رازگرب  رانیبو  تروص  هب  ار  یتمواقم »

یملع تئیه  وضع  یدـباع ، هنامـس  رتـکد  هئارا  اـب  اـت ١٩  تعاس ١٧  هام  ناـبآ هبنـشود ١٢  زور  یـشیدنا  مه تسـشن  نیا 
.دوش یم رازگرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  داصتقا  هدکشناد 

دروـسپ اـب   http://atu-meet.iranlms.org/public کـنیل هـب  دـنناوت  یم تســشن  نـیا  رد  تکرــش  یارب  نادـنم  هقـالع
.دننک هعجارم   ١٢٣۴۵

راـبخا تسیل  air.ir/ZHqYma يپاــچ هخــسن  ۲۸ دــــیدزاب :  ١٣٢٢٣ ربـــخ : هرامـــش   ١٤:٢٢ ناــــبآ ١٣٩٩ -  هبنــشکي ١١ 
aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط  <<

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

 - یتمواقم داصتقا  عوضوم  اب  یشیدنا  مه تسشن  دنک : یم رازگرب  هاگشناد  یربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن   
ییابطابط همالع  هاگشناد 

۱۱۱۱
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۹:۳۷

ییابطابط همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

یئابطابط همالع  هاگشناد  یلیصحت ۱۳۹۹-۱۴۰۰  لاس  میوقت 
.درک مالعا  ار  یراج  یلیصحت  لاس  یشزومآ  میوقت  یشزومآ  تنواعم 

یحارط  << رابخا تسیل  air.ir/ZHqZna يپاچ هخسن  ۶۶ دیدزاب :  ١٣٢٢٤ ربخ : هرامش   ١٤:٥٢ نابآ ١٣٩٩ -  هبنشکي ١١ 
aryanic طسوت لاتروپیتنرتنیا  تیاس 

اباب یشیدنا   یشیدنا مهمه تسشن   تسشن دنک : : دنک یمیم رازگرب   رازگرب هاگشناد   هاگشناد یربهر   یربهر مظعم   مظعم ماقم   ماقم یگدنیامن   یگدنیامن داهن   داهن
یتمواقم یتمواقم داصتقا   داصتقا عوضوم   عوضوم

یئابطابط یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یلیصحت  ۱۴۰۰۱۴۰۰--۱۳۹۹۱۳۹۹   یلیصحت لاس   لاس میوقت   میوقت

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13223
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13223
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13224
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13224


هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ییابطابط همالع  هاگشناد  یئابطابط -  همالع  هاگشناد  یلیصحت ۱۳۹۹-۱۴۰۰  لاس  میوقت   

۱۱۱۱
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۱۳:۳۰ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

خروم هبنشراهچ  زور  تعاس ۲۴  تیاـغل    ۹۹/۸/۱۲ هبنشود زور  حبص  تعاـس ۱۰  زا  یکینورتکلا  یروضح  ریغ  ماـن  تبث   
.ددرگ ماجنا  دیاب  ناگدش  هتفریذپ زا  کی   ره  طسوت  ناتسلگ  یشزومآ  هناماس  هب  دورو  اب   ۹۹/۸/۱۴

دش مالعا  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یسانشراک  عطقم  ناگدش  هتفریذپ  مان  تبث  طباوض  طیارش و 
یاه مرف  اه ، هدکشناد  تاعالطا  لودج  مان ، تبث  دنیارف  یامنهار  مان ، تبث  لمعلاروتسد  هاگشناد  یـشزومآ  تنواعم 

.درک مالعا  ار  یسانشراک  عطقم  مان  تبث 
.دشاب یم  کرادم   لاسرا  یکینورتکلا و  هلحرم  ود  رد  مان  تبث  دنیآرف 

خروم هبنشراهچ  زور  تعاس ۲۴  تیاـغل    ۹۹/۸/۱۲ هبنشود زور  حبص  تعاـس ۱۰  زا  یکینورتکلا  یروضح  ریغ  ماـن  تبث 
.ددرگ ماجنا  دیاب  ناگدش  هتفریذپ زا  کی   ره  طسوت  ناتسلگ  یشزومآ  هناماس  هب  دورو  اب   ۹۹/۸/۱۴

دییامرف هعلاطم  تقد  هب  ار  لمعلاروتسد  رد  جردنم  دراوم  مادقا  هنوگره  زا  لبق  ًافطل 
مان تبث  لمعلا  روتسد 

مان تبث  دنیارف  یامنهار 
یشزومآ یاه  همان  نییآ  مها 

یئابطابط همالع  هاگشناد  ییانشآ  یفرعم 
یلیصحت کرادم  لاسرا  دهعت  ذخا  مرف 

اه هاگشناد  نالیصحتلا  غراف  زا  دهعت  ذخا  مرف 
همان دهعت  تاصخشم و  مرف 

نارگراثیا کی و  هقطنم  نابلطواد  زا  دهعت  ذخا  مرف 
هقطنم ۲و۳  ناگدش  هتفریذپ  زا  دهعت  ذخا  مرف 

یقارع یناغفا و  نابلطواد  تاصخشم  مرف 
اه هدکشناد  سامت  هرامش  سردآ و 

اه هاگشناد  ریاس  یفارصنا  نایوجشناد  مرف 
راـبخا تسیل  air.ir/ZHqVma يپاـچ هخــسن  ۴۵۰ دـــیدزاب :  ١٣٢٢٠ ربــخ : هرامـــش   ١٢:٣٠ ناـــبآ ١٣٩٩ -  هبنـشکي ١١ 

aryanic طسوت ینامزاس  لاتروپیا  هفرح  تیاس  یحارط  <<

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

همالع هاگشناد  دش -  مالعا  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یسانشراک  عطقم  ناگدش  هتفریذپ  مان  تبث  طباوض  طیارش و   
ییابطابط

یئابطابط یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یسانشراک   یسانشراک عطقم   عطقم ناگدش   ناگدش هتفریذپ   هتفریذپ مان   مان تبث   تبث طباوض   طباوض طیارش  وو   طیارش
دشدش مالعا   مالعا

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13220
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13220


۱۱۱۱
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۰۲



ییابطابط همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.دوب دهاوخ  هارمه  ناهج  فلتخم  یاه  هاگشناد زا  ینارظن  بحاص ناداتسا و  تکرش  اب  یللملا  نیب  رانیبو  نیا   

ینید و ییارگمه  ییارگمه ، تیوـنعم ، تلادـع ، تینما ، حلـص ، رد  نآ  شقن  دوـعوم و  یجنم  هـب  رواـب  هاـگیاج  یـسررب   
.دوب دهاوخ  هزور  کی  رانیبو  نیا  فادها  زا  یقیبطت  ییارگ  یجنم  یسررب  تسشن  یدنب  عمج  رد  یروحم و  تیلضف 

یلا تعاـس ۹/۳۰  زا  هاــم  ناــبآ   ۱۵ دــنناوت   یم نادــنمقالع  ییاـبطابط ، همـالع  هاگــشناد  یموـمع  طـباور  مــالعا  رب  اــنب   
.دننک هعجارم   https://meeting.atu.ac.ir/ch/theology یناشن هب  ۱۷/۳۰

هورگ یوــس  زا  ناــیدا » رظنم  زا  ناــهج  یهوژپ  هدــنیآ  ییارگ و  یجنم  » یللملا نـیب تســشن  نـیلوا  انــسیا ، شرازگ  هــب 
.دوش یم رازگرب  رانیبو  تروص  هب  یراج  هام  نابآ  یئابطابط ۱۵  همالع  هاگشناد  یمالسا  مالک  هفسلف و  یشزومآ 

رواب هاگیاج  یهاگـشناد  یملع و  یاضف  رد  ات  دراد  رظن  رد  رانیبو  نیا  یهوژپ ، هدنیآ  تاعلاطم  ندوب  حرطم  هب  هجوت  اب 
.دنک یسررب  ار  فلتخم  داعبا  رد  نآ  شقن  فلتخم و  نایدا  رد  دوعوم  یجنم  هب 

.دوب دهاوخ  هارمه  ناهج  فلتخم  یاه  هاگشناد زا  ینارظن  بحاص ناداتسا و  تکرش  اب  یللملا  نیب  رانیبو  نیا 
ینید و ییارگمه  ییارگمه ، تیوـنعم ، تلادـع ، تـینما ، حلـص ، رد  نآ  شقن  دوـعوم و  یجنم  هـب  رواـب  هاـگیاج  یـسررب 

.دوب دهاوخ  هزور  کی  رانیبو  نیا  فادها  زا  یقیبطت  ییارگ  یجنم  یسررب  تسشن  یدنب  عمج  رد  یروحم و  تیلضف 
یلا تعاــس ۹/۳۰  زا  هاــم  ناــبآ   ۱۵ دــنناوت   یم نادــنمقالع  ییاــبطابط ، همالع  هاگـشناد  یموـمع  طـباور  مــالعا  رب  اــنب 

.دننک هعجارم   https://meeting.atu.ac.ir/ch/theology یناشن هب  ۱۷/۳۰
مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

 - نایدا رظنم  زا  ناهج  یهوژپ  هدنیآ  ییارگ و  یجنم   » یللملا نیب  تسشن  دنک : یم  رازگرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد   
ییابطابط همالع  هاگشناد 

۱۳۱۳
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۱۸



سرپ مق  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

فلتخم فلتخم نایدا   نایدا ردرد   دوعوم   دوعوم یجنم   یجنم هبهب   رواب   رواب یسررب   یسررب

یجنم هـب  رواـب  هاـگیاج  ناـیدا " رظنم  زا  ناـهج  یهوژپ  هدــنیآ  ییارگ و  یجنم  " ناوـنع اـب  یتســشن  رد  ییاـبطابط  همـالع  هاگــشناد 
.دنک یم یسررب  ار  فلتخم  داعبا  رد  نآ  شقن  فلتخم و  نایدا  رد  دوعوم 

یمالسا یمالسا گنهرف   گنهرف مولع  وو   مولع هاگشهوژپ   هاگشهوژپ ردرد   یلقع   یلقع مولع   مولع یصصخت   یصصخت یاروش   یاروش یزادنا   یزادنا هار   هار

یلقع مولع  یاروش  یصصخت  هناخریبد  هرظانم ، دقن و  یزادرپ ، هیرظن  یاه  یـسرک زا  تیامح  تئیه  رد  ییادززکرمت  یاتـسار  رد 
.دش یزادنا  هار  یمالسا  گنهرف  مولع و  هاگشهوژپ  رد 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 16   10۹۱
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https://www.mehrnews.com/news/5062563/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/5062563/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C


زا تیاــمح  تـئیه  اــب  یمالــسا  گــنهرف  موـلع و  هاگــشهوژپ  یراــکمه  بیوـصت  لاــبند  هـب  رهم ، یرازگربـخ  شرازگ  هـب 
رد یلقع  موـلع  یــصصخت  یاروـش  هناــخریبد  داــجیا  روـظنم  هـب  یگنهرف ، بــالقنا  یاروــش  یزادرپ  هـیرظن  یاــه  یــسرک
زا تیاــمح  تـئیه  هناــخریبد  سیئر  هانپورــسخ  مالــسالا  تـجح  یوـس  زا  روکذــم  یراــکمه  هماــن  مهاــفت  هاگــشهوژپ ،

یمالـسا گنهرف  مولع و  هاگـشهوژپ  سیئر  ییاز  کل فجن  مالـسالا  تجح  هرظانم و  دقن و  یزادرپ ، هیرظن  یاه  یـسرک
.دیسر اضما  هب 

نایب نمـض  یزادرپ ، هیرظن  یاه  یـسرک زا  تیامح  تئیه  یاه  تیلاـعف هقباـس  هب  هراـشا  اـب  هانپورـسخ  مالـسالا  تجح 
ناـــیم رد  یجیورت  یاـــه  یـــسرک یرازگرب  تـــسخن  هـــبتر  درک : راـــهظا  هدـــش ، رازگرب  یجیورت  یاـــه  یـــسرک راــمآ ۳۷۰۰ 

هاگشناد هب  قلعتم  اه  هاگـشناد ناـیم  زا  تسخن  هبتر  یمالـسا و  گـنهرف  مولع و  هاگـشهوژپ  هب  قلعتم  اـه  هاگـشهوژپ
.تسا هدوب  ییابطابط  همالع 

زا کــی  ره  رد  لوا  مدـــق  رد  اـــه  یـــسرک زا  تیاـــمح  تــئیه  رد  ییارگ  زکرمت  زا  نــتفرگ  هلـــصاف  یاتـــسار  رد  دوزفا : یو 
یـسررب یجیورت و  یاـه  یـسرک بیوـصت  راد  هدـهع  هک  دـیدرگ  بیوـصت  یهاگتـسد  هـتیمک  اـه  هاگـشهوژپ اـه و  هاگـشناد

.دنوش هناخریبد  یارب  راثآ  لاسرا  یصصخت و  یسرک  یاه  حرط
هیرظن یاـه  یـسرک یـصصخت  یاروـش  اـت  دـش  نآ  رب  میمـصت  ییارگزکرمت ، زا  رتـشیب  نتفرگ  هلـصاف  یارب  هلحرم  نـیا  رد 

.دوش راذگاو  هاگشهوژپ  هاگشناد و  دنچ  هب  یزادرپ 
یراـتفر و موـلع  یاروـش  یعاـمتجا ، موـلع  یاروـش  یلکـش ، موـلع  یاروـش  یلقع ، موـلع  یاروـش  زا  دـنترابع  اـهاروش  نیا 

.یرامعم رنه و  یاروش 
موـلع یاروـش  هناـخریبد  داـجیا  اـب  تفگ : هرظاـنم  دـقن و  یزادرپ ، هیرظن  یاـه  یـسرک زا  تیاـمح  تـئیه  هناـخریبد  سیئر 

هاگـشهوژپ هـب  یلقع  موـلع  هـب  طوـبرم  یاـه  حرط یماـمت  سپ  نـیا  زا  یمالــسا  گـنهرف  موـلع و  هاگــشهوژپ  رد  یلقع 
.دوش یم لاسرا  یریگ  میمصت  یسررب و  تهج 

مولع و هاگـشهوژپ  للملا  نیب  یملع و  یاه  یراکمه زکرم  یالاب  تیفرظ  هب  هراشا  اب  ییاز  کل مالـسالا  تجح  نایاپ  رد 
داجیا دوجوم  تیفرظ  اب  یراتخاس  تسپ  داجیا  نودـب  اـه  یراـکمه زکرم  رد  هناـخریبد  نیا  درک : دـیکأت  یمالـسا  گـنهرف 

.میشاب رتشیب  ییافوکش  شالت و  دهاش  ناراکمه  شالت  اب  هک  درک  یراودیما  راهظا  دوش و 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

سرپ مق  سرپ -  مق  یمالسا -  گنهرف  مولع و  هاگشهوژپ  رد  یلقع  مولع  یصصخت  یاروش  یزادنا  هار   

۱۳۱۳
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۱۱۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

تسشن رـشب  زورما  زاین  (ص ) مظعا ربمایپ  تیـصخش  یـشیدنا  مه  تسـشن  : دنک یم  رازگرب  یئابطابط  همالع  هاگـشناد   
.ددرگ یم  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  هام  نابآ   ۱۱ رشب » زورما  زاین  (ص :) مظعا ربمایپ  تیصخش   » ناونع اب  یشیدنا  مه 

نیا رد  تکرـش  نمـض  دنناوت  یم نادنمقالع  تسا و  ات ۲۰  تعاس ۱۸  هام  نابآ هبنشکی ۱۱  تسـشن ، نیا  یرازگرب  نامز   
.دنشاب هتشاد  تکراشم  زین  ثحب  رد  یرانیبو  تسشن 

ربمایپ ربمایپ تیصخش   تیصخش یشیدنا   یشیدنا مهمه   تسشن   تسشن :: دنک دنک یمیم   رازگرب   رازگرب یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
رشب رشب زورما   زورما زاین   زاین ((صص ) ) مظعا مظعا

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13217
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13217


.تسا دروسپ ۹۹۶۶۳۳  سردآ atu-meet.iranlms.org/public و  هب  رانیبو  نیا  کنیل   

رشب زورما  زاین  (ص ) مظعا ربمایپ  تیصخش  یشیدنا  مه  تسشن  : دنک یم  رازگرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد 
رازگرب یزاجم  تروص  هب  هاـم  ناـبآ   ۱۱ رـشب » زورما  زاین  (ص :) مظعا ربمایپ  تیـصخش   » ناونع اب  یـشیدنا  مه  تسـشن 

.ددرگ یم 
هورگ قافتا  هب  ٔیيابطابط  همالع  هاگشناد  رد  یربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  ناگبخن  ناداتسا و  یشیدنا  مه  زکرم 
روضح اب  ار  رـشب » زورما  زاین  ص ؛)  ) مظعا ربمایپ  تیـصخش   » ناونع اـب  یـشیدنا  مه تسـشن  همالع ، هاگشناد  فراعم 

.دنک یم رازگرب  رانیبو  تروص  هب یهاگشناد  ناگبخن  ناداتسا و 
نیا رد  تکرـش  نمـض  دنناوت  یم نادنمقالع  تسا و  ات ۲۰  تعاس ۱۸  هام  ناـبآ هبنشکی ۱۱  تسـشن ، نیا  یرازگرب  نامز 

.دنشاب هتشاد  تکراشم  زین  ثحب  رد  یرانیبو  تسشن 
.تسا دروسپ ۹۹۶۶۳۳  سردآ atu-meet.iranlms.org/public و  هب  رانیبو  نیا  کنیل 

همالع و هاگشناد  دـیتاسا  جیـسب  ناریا ، یـسایس  یـسانش  هعماج یملع  نمجنا  تکراـشم  اـب  یـشیدنا  مه تسـشن  نیا 
.دوش یم رازگرب  یمالسا  فراعم  تایهلا و  هدکشناد 

یحارط  << رابخا تسیل  air.ir/ZHqSma يپاچ هخسن  ۳۱۲ دیدزاب :  ١٣٢١٧ ربخ : هرامش   ٢٠:٤٥ نابآ ١٣٩٩ -  هبنش ١٠ 
aryanic طسوت ینامزاس  لاتروپیتنرتنیا  تیاس 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.دنکیم باختنا  ار  یریسم  دوخ  فده  هب  ندیسر  یارب  یتلم  ره  هیآ ۲۹  حتف -  هروس   

اب فـلتخم  یاـه  هناـهب هـب  میهاوـخب  میـشاب و  هتــشاد  اـهییاکیرمآ  هـب  مـشچ  مـه  زوـنه  هـکنیا  تاحیــضوت  نـیا  ماـمت  اـب   
.تسین نادیهش  نوخ  ندرک  لامیاپ  بالقنا و  یاهنامرآ  اب  تفلاخم  زج  یزیچ  مییایب  رانک  ربکتسم 

یلم زور  هک  ناـبآ  زور ۱۳  تشادـساپ  نمـض  زین  هر )  ) یئابطابط همالع  هاگـشناد  لقتـسم  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا   
یا هجیتن رابکتـسا  یدایا  اکیرمآ و  هب  روشک  تالکـشم  لح  ندز  هرگ  هک  دـنک  یم یروآدای  تسا ، یناهج  رابکتـسا  اب  هزرابم 

.دوش یم رت  تخس مدرم  تشیعم  زور  هب  زور  طلغ  یاه  تسایس نیا  اب  درادن و  روشک  تالکشم  تشابنا  زج 

یط یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  لقتـسم  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا  سراـف ، یرازگربـخ  یهاگـشناد  هزوـح  شرازگ  هـب 
هب روشک  تالکـشم  لـح  ندز  هرگ  درک : مـالعا  زور  نیا  تشادـیمارگ  اـب  ناـبآ و  زور ۱۳  ندیـسرارف  تبـسانم  هب  یا  هینایب

تـشیعم زور  هب  زور  طلغ  یاه  تسایـس نیا  اب  درادـن و  روشک  تالکـشم  تشابنا  زج  یا  هجیتن رابکتـسا  یدایا  اـکیرمآ و 
.دوش یم رت  تخس مدرم 

نتسکش نتسکش رابکتسا   رابکتسا فده   فده نابآ | | نابآ تبسانمب  ۱۳۱۳   تبسانمب همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد لقتسم   لقتسم نمجنا   نمجنا هینایب   هینایب
تسام تسام تمواقم   تمواقم

تالکـشم لـح  ندز  هرگ درک : مـالعا  ناـبآ  تبـسانم ۱۳  هب  یا  هیناـیب یط  همـالع  هاگـشناد  لقتـسم  نایوجـشناد  یمالـسا  نـمجنا 
.درادن روشک  تالکشم  تشابنا  زج  یا  هجیتن رابکتسا  یدایا  اکیرمآ و  هب  روشک 

 

https://www.farsnews.ir/news/13990812000934/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%DB%B1%DB%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.farsnews.ir/news/13990812000934/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%DB%B1%DB%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86


ص)  ) دمحم ْمـَُهْنَیب  ُءاــََمُحر  ِراُفْکلا  َىَلع  ُءادــَِشأ  ُهـََعم  َنـِیذلَاو  ِهللا  ُلوـَُـسر  ٌدَمُحم  تـسا : ریز  حرـش  هـب  هیناـیب  نـیا  نـتم 
.دننابرهم رگیدمه  اب  ریگ و  تخس نارفاک  رب  دنیوا  اب  هک  ىناسک  تسادخ و  ربمایپ 

.دنکیم باختنا  ار  یریسم  دوخ  فده  هب  ندیسر  یارب  یتلم  ره  هیآ ۲۹  حتف -  هروس 
.دنزاب یم وگروز  ناربکتسم  لباقم  رد  ار  دوخ  یلم  فرش  لالقتسا و  دنور و  یم هطلس  راب  ریز  اهتلم  زا  یضعب 

یتاغیلبت یتاحیلـست و  یلام ، تاناکما  یاراد  هک  ییاهتردـق  اریز  تسین  ناشدوخ  تسد  رد  رگید  اهتلم ، نیا  تشونرس 
فالخ رب  اهتلم  زا  رگید  یـضعب  یلو  دننک  یم اجبان  تلاخد  اهروشک  نیا  یلخاد  روما  رد  دوخ  فادها  تهج  رد  دنتـسه 
شـالت دوخ  لالقتـسا  ریـسم  رد  دـنوریمن و  ریوزت  روز و  ملظ و  غوی  ریز  اـهتلم  نیا  رگید  تراـبع  هب  دـننک ، یم انـش  جوـم 

.دننک یم
.دش دنهاوخ  ریقح  لیلذ و  دننکن  نینچ  رگا  تسا ، ملاظ  ربکتسم و  اب  هزرابم  نانموم و  فیاظو  زا  راُفْکلا  َىَلع  ُءادَِشأ 

هب ریذپ  هطلـس روشک  کی  زا  دیـشک و  شلاچ  هب  ار  لداعان  ملاظ و  یاهتردـق  ناهج  رد  راب  نیلوا  یارب  یمالـسا  یروهمج 
.دش لیدبت  لقتسم  یروشک 

هدرکن و دـشر  یردـقنآ  بـالقنا  لاـهن  زوـنه  هـک  دوـب  یلاـحرد  نـیا  برغ ؛ قرــش و  یاهتردـقربا  هـمه  زا  لقتــسم  یروـشک 
.دوب فیعض 

.دندوب نایوجشناد  صوصخلا  یلع ناناوج و  زین  یرابکتسادض  تکرح  نیا  ناوت  ورین و 
هلق زا  ًاـقافتا  دننکـشب و  ار  گرزب  یاهتردـق  هنمیه  دنتـسناوت  دوخ  یبـالقنا  هیحور  تعاجـش و  اـب  ماـما  طـخ  نایوجـشناد 

.دندرک عورش  زین  هناربکتسم  تردق  نیا 
یاهتردـق سپ  زا  یلم  هدارا  رب  هیکت  ادـخ و  رب  لـکوت  ناـمیا و  اـب  ناوـت  یم هـک  داد  ناـشن  اـه  تـلم ماـمت  هـب  تـکرح  نـیا 

.دمآرب وگروز 
دننیزگیمرب دوخ  یارب  هک  ار  تلادع  یدازآ و  تمواقم ، تیروحم  هک  ار  ییاهتلود  تسا ، نیا  رب  اکیرمآ  یلک  یاهتـسایس 

.دناشکب یدوبان  هب 
یرگید زیچ  هلئـسم  اـما  دـنهد  رارق  زیواتـسد  ار  یا  هتـسه  یژرنا  دـننام  ییاـه  هناـهب  مهم  نیا  یارب  تسا  نـکمم  لاـح 

.تسا
دنلبرس ایسآ  برغ  ساسح  هقطنم  رد  ناریا  یمالـسا  یروهمج  دبات  یمنرب هک  تسا  نیا  یناهج  رابکتـسا  ماظن  لکـشم 

.دنک تفلاخم  وا  اب  هدرک و 
دننک یم عافد  نآ  یاهـشزرا  ماظن و  نیا  زا  هک  مه  ار  یمدرم  یدوبان  تسین و  ماـظن  یدوباـن  هب  دودـحم  مه  وا  ینمـشد 

.دهاوخ یم ار 
نیرت ثیبخ نیرت و  ملاـظ نیرتربکتـسم ، یـسایس  هدـنیآ  هک  میدیـسر  یناـهج  رابکتـسا  اـب  هزراـبم  زور  هب  یلاـح  رد  زورما 

.دوش یم صخشم  یدوز  هب  ناهج  ماظن 
.تسا یرازگرب  لاح  رد  مکاح  بزح  ود  نیب  هشیمه  لثم  هدحتم  تالایا  یروهمج  تسایر  تاباختنا 

یتواـفتم شور  دـیاش  یمالـسا  یروـهمج  ماـظن  یدوباـن  یارب  هک  تسا  نـیا  ناریا  اـب  هلباـقم  رد  مـه  بزح  ود  نـیا  قرف 
یمالـسا یروهمج  تمواـقم  ندروآرد  وناز  هب  زج  رابکتـسا  فدـه  هک  ارچ  دنتـسه ، ناـسکی  لـمع  رد  یلو  دنـشاب  هتـشاد 

.تسین
، هدوب وربور  نآ  اب  ههد  راهچ  نیا  رد  هک  ییاهیـشارت  عنام اهیزادـنا و  گنـس اـه ، ینمـشد ماـمت  دوجو  اـب  یمالـسا  بـالقنا 

.دنک یم شالت  نآ  هب  ندیسر  رد  هدرک و  ظفح  ار  دوخ  یاه  نامرآ
.دنک لیدبت  تصرف  هب  ار  اهدیدهت  تسا  هتسناوت  یبالقنا  نمؤم و  مدرم  هب  اکتا  اب  یمالسا  یروهمج 

لخاد رد  ًامومع  مه  تالکـشم  نیا  دیلک  تسا ، هدمآرب  نآ  عفر  تهج  رد  هدرک و  ادـیپ  ار  تالکـشم  زا  یلیخ  لفق  دـیلک 
.تسا شالت  تمواقم و  نآ  زمر  تسا و  روشک 

حالـصا رد  ار  تالکـشم  لـح  هشیر  یلخاد ، تیفرظ  ناـناوج و  هب  اـکتا  اـب  ناوت  یم روـشک  تالکـشم  لـح  یارب  نینچمه 
.یس ید  نتگنشاو  هب  تالکشم  لح  نداد  هلاوح  هن  درک ، ادیپ  یلخاد  طلغ  یاه  تسایس اهراتخاس و 

 



.دننک یم هدافتسا  دوخ  تردق  همه  زا  ناریا  تلم  ماظن و  ندرک  دوبان  یارب  هدحتم  تلایا  نارادمدرس 
روط هب  دوخ  قوقح  زا  تنایـص  یرادـیاپ و  رطاخ  هب  ار  ناریا  تلم  هناـملاظ ، یاـه  میرحت لاـمعا  اـب  اـکیرمآ  یوگروز  میژر 
یارب ار  یتـصرف  چـیه  نـینچمه  دـنهد و  یمن مـه  ار  وراد  هـب  یـسرتسد  هزاـجا  یتـح  دـننک و  یم تازاـجم  یعمج  هتــسد 

.دنهدیمن تسد  زا  زین  یماظن  یگنهرف و  مجاهت 
.دنهد یم هرکاذم  داهنشیپ  دنا  هدروآ دوجوب  هک  یتالکشم  یارب  ناشدوخ  لاح 

یرگیـشحو و یوـخ  نیا  اـم  تسا و  هدـش  ناـهنپ  اـه  نآ دـیلپ  هرهچ  اـه  هرکاذـم زیم  هب  توـعد  اهدـنخبل و  نیا  تـشپ  رد 
.میدید ینامیلس  رادرس  ندناسر  تداهش  هب  رد  حوضو  هب  ار  یرگالباال 

اب ینمـشد  یارب  یتصرف  چـیه  زا  داد  ناشن  دوب  رابکتـسا  اـب  هزراـبم  تمواـقم و  داـمن  هک  اـم  زیزع  رادرـس  رورت  اـب  اـکیرمآ 
.درذگ یمن یمالسا  یروهمج 

اهییاـکیرمآ تسد  رد  ار  یداـصتقا  تالکـشم  لـح  دـیلک  مه  زونه  یمالـسا  یروـهمج  درخ  مک نالوئـسم  زا  یا  هدـع نکل 
.دنتسه اکیرمآ  یروهمج  تسایر تاباختنا  هجیتن  راظتنا  رد  مامت  یحول  هداس اب  دننیب و  یم

.دننک یم یأر  هب  ریسفت  زین  ار  موصعم  ماما  لمع  هک  اجنآ  ات  دنرادن  ییابا  زیچ  چیه  زا  مه  هار  نیا  رد 
اب فـلتخم  یاـه  هناـهب هـب  میهاوـخب  میــشاب و  هتــشاد  اـهییاکیرمآ  هـب  مـشچ  مـه  زوـنه  هـکنیا  تاحیــضوت  نـیا  ماـمت  اـب 

.تسین نادیهش  نوخ  ندرک  لامیاپ  بالقنا و  یاهنامرآ  اب  تفلاخم  زج  یزیچ  مییایب  رانک  ربکتسم 
یلم زور  هـک  ناـبآ  زور ۱۳  تشادـساپ  نمـض  زین  هر )  ) یئاـبطابط همالع  هاگشناد  لقتسم  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا 

رابکتــسا یداـیا  اـکیرمآ و  هـب  روـشک  تالکــشم  لـح  ندز  هرگ  هـک  دــنک  یم یروآداــی  تـسا ، یناــهج  رابکتــسا  اــب  هزراــبم 
.دوش یم رت  تخس مدرم  تشیعم  زور  هب  زور  طلغ  یاه  تسایس نیا  اب  درادن و  روشک  تالکشم  تشابنا  زج  یا  هجیتن

/ مایپ یاهتنا 
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ناتسناغفا هاگشناد  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  نایم  یملع  یراکمه  همان  مهافت  یاضما 
ناتسناغفا هاگـشناد  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  یـسایس  مولع  قوقح و  هدکـشناد  نایم  یملع  یراکمه  همان  مهاـفت 

.دیسر اضما  هب 
، یناشاک داوج  رتکد  یاضما   هب  نایم  هام  نابآ   ۷ یملع   یراکمه  همان  مهافت  نیا  هاگشناد  یمومع  طباور  شرازگ  هب 

هاگـــشناد نواــعم  یروــضح  فیرـــش  رتــکد  یئاــبطابط و  همالع  هاگـشناد  یـــسایس  موـــلع  قوـــقح و  هدکـــشناد  سیئر 
یخیراـت و یاهدـنویپ  هب  هراـشا  اـب  ناتـسناغفا  هاگـشناد  سیئر  اـنمت ، رتـکد  نیـالنآ ، تسـشن  نـیا  رد.دیـسر  ناتـسناغفا 

یاـهراکهار نتفاـی  یارب  کرتـشم  یاـه  شهوژپ ماــجنا  هـنیمز  هـک  درک  یراودــیما  زاربا  روـشک ، ود  مدرم  ناــیم  یگنهرف 
.دیآ مهارف  لباک  رد  نوتس  لهچ  ات  هاشنامرک  رد  نوتسیب  زا  نیمزرس  ود  نیا  نامدرم  نایم  رتشیب  هچره  دنویپ 

هک درک  یراودـیما  زاربا  تدـحو ، هتفه  رد  همان  مهافت  نیا  یاضما  هب  هراشا  اب  یناشاک  رتکد  نینچمه  تسـشن  نیا  رد 
یلم و هعـسوت  تفرـشیپ و  هب  ناتـسناغفا ، ناریا و  ناملـسم  روشک  ود  نایهاگـشناد  ناگبخن و  نایم  یملع  یاهدـنویپ 

.دماجنایب یا  هقطنم 
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سراف یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

روـهمج سیئر  نیهوـت  یا  هیناـیب  رودـص  اـب  نانادـقوقح  جیـسب  یاـه  نوناـک  سراـف  یرازگربـخ  یـسایس  هورگ  شرازگ  هب 
.دندرک موکحم  ار  (ص ) مرکا ربمایپ  هب  هسنارف 

َِهَرک ْـوََلو  ِِهرـوـُن  ـمُِتم  ُهللَاو  ْمِِههَاْوَفـأـِب  ِهللا  َرـوـُن  اـوـُِئْفُطِیل  َنُودــِیُری  تـسا : ریز  حرــش  هـب  نانادــقوقح  جیــسب  هیناــیب  نـتم 
نارفاـک دـنچ  ره  ار  دوـخ  روـن  ادـخ  هـتبلا  دـننک و  شوماـخ  لـطاب  راـتفگ  هـب  ار  ادـخ  روـن  اـت  دـنهاوخ  یم نارفاـک  َنُوِرفَاْکلا 
تحاـس هب  نیهوت  رد  هسنارف  روهمج  سیئر  هنادرخ  یب مادـقا  فص ) /۸) تشاد دـهاوخ  ظوفحم  لماک و  دـنرادن  شوخ 
گنهرف یلاـشوپ  نطاـب  ندوـمن  اوـسر  نمـض  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص دـمحم  ترـضح  مالـسا  نأـشلا  مـیظع ربماـیپ 

رب هدراذگ و  هحـص  تبترم  یمتخ  ترـضح  مالـسا و   نیبم  نید  ّتیناقح  رب  رگید  راب  یوسنارف  یاهامن  ندمتم  اهامن و 
کالم تسا و  نانآ  یلاشوپ  هشیدنا  رکف و  یدازآ  تسا  یدازآ  کالم  گنهرف  نایعدـم  رد  هچنآ  هک  درک  راکـشآ  نایناهج 

.تسا تیناقح  قح و  اب  ههجاوم  رد  نانآ  ییارگ  هقیلس  تموکح  شیوخ و   اب  زیچ  همه  شجنس  قح 
یا هناسر تردـق  زا  هتـساوخرب  یهاوخ  رهاظ  هب  تیناقح  قح و  یرادـنپ و  روحم  شیوخ  یـشیدنا و  رهاـظ  نیا  دـنچ  ره 

بتکم زا  یوریپ  هدـیقع و  رکف و  نابحاص  قوقح  تیاعر  یرادـم  قالخا  تسا  یرترب  کـالم  هچنآ  اـمآ  تسا  حرطم  ناـنآ 
.تسا تداعس  نیتسار 

رب هچنآ  تسا و  تقاـمح  یناداـن و  لـهج ، زا  یـشان  هنـالیلذ  هنادرخیب و  یاـه  تـکرح  نـینچ  داـجیا  هـک  تـسین  هدیـشوپ 
یمتخ ربمایپ  مالسا و  هکلب  درب  دیهاوخن  ییاج  هب  هار  اهنت  هن  ینکارپ  نجل  نینچ  اب  هک  تسا  نیا  تسا  ادیوه  ناگمه 

.دش دهاوخ  رت  زیزع  رت و  هتخانش  ناهذا  رد  تبترم 
یا وــت  ینک  فــپ  ار  قــح  عـــمش  دــیوگ : یم هـک  یوـلوم  فورعم  رعــش  یروآداـی  نمــض  هـتخیهرف  ناــناد  قوـقح هعماــج 
گـس زوپ  اـیرد ز  دوش  یک  زوــــپ  هدــــنگ یا  ترــــس  مـــه  یزوــــس  وــــت  مـــه  زوــــجع                                                  
یامن روهمج  سیئر  هب  باطخ  سمطنم  فــــپ  زا  دیـــــشروخ  دوـــــش  یک  سجن                                                      
لطس ایند  رـس  اترـس  رد  ناملـسم  ره  رگا  الوا  دوـش : یم  رکذـتم  هناـثیبخ   تکرح  نیا  ناگدـنیآ  ناگتـشذگ و  هسنارف و 
سوـک هـک  درب  دــهاوخ  دوـخ  اـب  ار  اـه  نـیع  سجن  نـیا  اــهنت  هـن  یبــالقنا  مـهف  ینید و  تریغ  ناــشوج  لیــس  دزیرب  یبآ 

یاـه ـالاک  میرحت  یارب  یمالـسا  یاـه  تلود  زا  تساوخرد  نمـض  اـیناث  دومن  دـهاوخ  ادـیوه  ناـیناهج  رب  ار  ناـشییاوسر 
هچ دـننزب و  یوـسنارف  یاـهالاک  میرحت  هب  تسد  دـننک و  دورو  هار  نیا  رد  یمالـسا  لود  هچ  دوـش  یم  روآداـی  یوـسنارف 

ناهد رب  یمکحم  تشم  هدرک و  مادقا  یوسنارف  یاهالاک  یلمع  میرحت  رب  ناهج  ناملـسم  رویغ  مدرم  دنکن  ار  راک  نیا 
.دز دنهاوخ  روابان  ادخ  یاهارگ ، منادن  لوپ و  هب  ناگدنز 

هن دـیراد و  یدازآ  زا  یمهف  هن  هک  دـینادب  تسا  نایب  یدازآ  قیالخ  نیرت  میظع  هب  نیهوت  رگا  هک  دوش  یم  روآدای  اـثلاث 
باوـخ هـب  نـکمم و  ندرک  رادـیب  ار  ناـگتفخ  هـک  ارچ  دیــشاب  یدازآ  هـب  لـمع  تیاـمح و  راد  هـیعاد  دــیناوت  یم  هدــنیآ  رد 

دننزب دننزب یوسنارف   یوسنارف یاهالاک   یاهالاک میرحت   میرحت هبهب   تسد   تسد یمالسا   یمالسا یاه   یاه تلود تلود

موزل رب  (ص ) مالــسا ربماـیپ  هـب  هـسنارف  روـهمج  سیئر نیهوـت  تیموـکحم  نمــض  یا  هیناـیب رد  نانادـقوقح  جیــسب  یاـه  نوناـک 
.دندرک دیکات  ناملسم  یاهروشک  طسوت  یوسنارف  یاهالاک  میرحت 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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.دوشن رسیم  زگره  یرادیب ، ار  ناگدز 
یاـه شزرا  زا  تنایـص  یارب  اـت  میراتـساوخ  یـساملپید  هاگتـسد  هژیو  هب  هناـگ  هس  یاوق  مرتـحم  نیلوئـسم  زا  ناـیاپ  رد 

مادـقا نیا  ناببـسم  نارـشابم و  نـالماع ، نارمآ ، اـب  یدـج  عطاـق و  دروخرب  نمـض  ناـهج ، ناناملـسم  یمالـسا و  یـالاو 
.دنیامن یریگولج  نآ  رارکت  زا  ریگیپ و  ار  یللملا  نیب  هنامرجم 

نانادـقوقح جیـسب  نامزاس  دراهتـشا  ناتـسرهش  نانادـقوقح  جیـسب  نوناـک  نارهت  ناتــسا  نانادـقوقح   جیــسب  ناـمزاس 
جیـسب نوناک  زربـلا  ناتـسا  نانادـقوقح  جیـسب  ناـمزاس  غـالبجواس  ناتـسرهش  نانادـقوقح  جیــسب  نوناـک  زربـلا  ناتـسا 
سیدرف ناتـسرهش  نانادقوقح  جیـسب  نوناک  زربلا  ناتـسا  نانادـقوقح  جیـسب  نامزاس  ناقلاط  ناتـسرهش  نانادـقوقح 
ناتـسا نانادقوقح  جیـسب  نامزاس  جرک  ناتـسرهش  نانادـقوقح  جیـسب  نوناک  زربلا  ناتـسا  نانادـقوقح  جیـسب  نامزاس 

نانادـقوقح جیـسب  زربــلا  ناتــسا  نانادــقوقح  جیـــسب  ناــمزاس  داــبآرظن  ناتـــسرهش  نانادــقوقح  جیـــسب  نوناــک  زربــلا 
نیوزق حلــسم  یاـهورین  یئاـضق  ناـمزاس  جیــسب  نـیوزق  ناتــسا  نانادـقوقح  جیــسب  ناـمزاس  ناتــسا  لـک  یرتـسگداد 
نیوزق ناتـسا  نانادقوقح  جیـسب  نامزاس  هیلابقا  نانادـقوقح  جیـسب  نوناک  نیوزق  ناتـسا  نانادقوقح  جیـسب  نامزاس 
جیسب نامزاس  کیبآ  نانادقوقح  جیسب  نوناک  نیوزق  ناتسا  نانادقوقح  جیسب  نامزاس  زربلا  نانادقوقح  جیسب  نوناک 
جیسب نوناک  نیوزق  ناتسا  نانادقوقح  جیسب  نامزاس  ارهز  نیئوب  نانادقوقح  جیسب  نوناک  نیوزق  ناتسا  نانادقوقح 
ناـمزاس رهبا  ناتـسرهش  نانادـقوقح  جیــسب  نوناـک  نـیوزق  ناتـسا  نانادـقوقح  جیــسب  ناـمزاس  ناتــسکات  نانادـقوقح 
ناتـسا نانادـقوقح  جیـسب  ناـمزاس  هدـنبادخ  ناتــسرهش  نانادـقوقح  جیــسب  نوناـک  ناـجنز  ناتـسا  نانادـقوقح  جیــسب 

نانادقوقح جیسب  نوناک  ناجنز  ناتـسا  نانادقوقح  جیـسب  نامزاس  ناجنز  ناتـسرهش  نانادقوقح  جیـسب  نوناک  ناجنز 
نامزاس رهاـظم  نب  بیبح  نانادـقوقح  جیـسب  نوناـک  ناجنز  ناتـسا  نانادـقوقح  جیـسب  نامزاس  ناـشنهام  ناتـسرهش 

نانادـقوقح جیـسب  نوناک  نارهت  ییاـــبطابط  همالع  هاگـشناد  قوـقح  هدکـشناد  جیـسب  گرزب  نارهت  نانادــقوقح  جیــسب 
(ع) ادهــشلادیس هزمح  نانادــقوقح  جیــسب  نوناـک  گرزب  نارهت  نانادــقوقح  جیــسب  ناــمزاس  جــع ) ) رـــصعیلاو ترـــضح 

نانادقوقح جیـسب  نامزاس  نارای  رتفد  نارتفدرـس و  نانادـقوقح  جیـسب  نوناک  گرزب  نارهت  نانادـقوقح  جیـسب  نامزاس 
نانادقوقح جیسب  نوناک  گرزب  نارهت  نانادقوقح  جیـسب  نامزاس  حـتفم  دیهـش  نانادـقوقح  جیـسب  نوناک  گرزب  نارهت 

نارواـشم یمـسر و  ناسانــشراک  ـالکو  زکرم  نانادـقوقح  جیــسب  نوناـک  گرزب  نارهت  نانادــقوقح  جیــسب  ناـمزاس  ــالبرک 
جیــسب ناـمزاس  یزکرم  نانادــقوقح  جیــسب  نوناــک  گرزب  نارهت  نانادـــقوقح  جیـــسب  ناــمزاس  هیئاـــضق  هوــق  هداوناـــخ 
جیـسب نوناک  گرزب  نارهت  نانادــقوقح  جیــسب  ناـمزاس  ناــگبخن  نانادــقوقح  جیــسب  نوناــک  گرزب  نارهت  نانادــــقوقح 

/ مایپ یاهتنا  گرزب  نارهت  نانادقوقح  جیسب  نامزاس  زکرم  یرتسگداد  یالکو  نانادقوقح 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

سراف یرازگربخ  دننزب -  یوسنارف  یاهالاک  میرحت  هب  تسد  یمالسا  یاه  تلود  

سراف یرازگربخ  دننزب -  یوسنارف  یاهالاک  میرحت  هب  تسد  یمالسا  یاه  تلود  

۱۲۱۲
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

گروبزرطپ گروبزرطپ نسنس هاگشناد   هاگشناد ردرد   ناریا   ناریا تاعلاطم   تاعلاطم یارب   یارب یزکرم   یزکرم

یارب نایوجــشناد  دــیتاسا و  رفــس  کـیمداکآ و  تـالدابت  یارب  طـقف  گروـبزرطپ  نـس هاگــشناد  رد  ناریا  تاـعلاطم  زکرم  ِشــالت  »
کرتشم یاه  شواک ماجنا  دـننام  یملع  یاه  هزوح رگید  رد  اه  یراکمه ات  دـنک  یم شـالت  هکلب  دوش ، یمن هصـالخ  ناـبز  شزومآ 

« .دبای شرتسگ  هیسور  ناریا و  رد  یراگن  موق تاعلاطم  یسانش و  ناتساب
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رد هجوت  لـباق  یملع  هژورپ  ود  یور  رب  زکرم  نیا  ناسانـشراک  زکرمت  وا  هیـسور  ناریا و  خـیرات  رد  یملع  هژورپ  ود  ماجنا   
گروـبزرطپ نس  هاگـشناد  رد  ناریا  تاـعلاطم  زکرم  نوـنکا  هک  تـسناد  ییاـهراک  هـلمج  زا  ار  هیـسور  ناریا و  طـباور  خـیرات 

نرق رخاوا  زا  ار  یرازت  هیـسور  هیوفـص و  تموکح  طباور  اـه  هژورپ نیا  زا  یکی  داد : حیـضوت  دنتـسه و  نآ  ماـجنا  لوغـشم 
هاـش تاـبتاکم  دانـسا و  لـماش  هیوفـص  هرود  زا  هدـنام  یقاـب  دانـسا  قـیقد  یـسررب  هـک  دریگ  یمربرد نرق ۱۸  یادــتبا  اـت   ۱۶
دوخ رد  ار  هیـسور  اب  نیـسح  ناطلـس  هاش  نامیلـس و  هاش  مود ، سابع  هاش  یفـص ، هاش  سابع ، هاـش  هدـنبادخ ، دـمحم 

.دراد

هیـسور رد  روکذـم  ینامز  هزاـب  لوط  رد  دوخ  روضح  تیروماـم و  ماـجنا  نیح  رد  یرایـسب  تاـبتاکم  ناـهاش  نیا  یارفـس   
یور راک  ماـجنا  لاـح  رد  زکرم  نیا  هک  یملع  تاـقیقحت  ماـجنا  رد  ییـالاب  یخیراـت  شزرا  دانـسا  نیا  هعومجم  هک  دنتـشاد 

.دنا هدرک ظفح  دوخ  رد  ار  یتیمها  زیاح  رایسب  تاکن  دنراد و  میتسه  اهنآ 

هژورپ نــیا  هـــب  یلقتـــسم  شخب   iranicum.spbu.ru سردآ هــب  زکرم  تیاـــس  رد  فیردـــنآ ، چیویـــسکلآ  ی  هــتفگ هـــب   
هدـش رــشتنم  تاـعالطا  هـب  یتـحار  هـب  دـنناوت  یم نادـنمقالع  دراد و  هلاـقم  رــضاح ۱۲  لاـح  رد  هـک  هدـش  هداد  صاـصتخا 

.دنشاب هتشاد  یسرتسد  زکرم  نیا  طسوت 

شرتـسگ روظنم  هب  گروبزرطپ  نس  یتـلود  هاگـشناد  رد  ناریا  تاـعلاطم  زکرم  یزادـنا  هار زا  لاـس  ود  انـسیا ، شرازگ  هب 
رگید نارهت و  هاگـشناد  گروـبزرطپ و  نس  یتـلود  هاگـشناد  نیب  هـک  یزکرم  درذـگ ، یم یـشهوژپ  یملع -  یاـه  یراـکمه

تاـعلاطم و شیازفا  سور و  ناریا و  یداــصتقا  یــسایس و  تــالماعت  دــشر  تازاوـم  هـب  ناریا  رد  حرطم  یاــه  هاگــشناد
.دش سیسات  ناریا ، هرابرد  هیسور  یاه  شهوژپ

نیا یارب  گروـبزرطپ » نس  یتـلود  هاگـشناد  رد  ناریا  تاـعلاطم  زکرم   » دـننام یزکارم  دـسر  یم رظن  هـب  رـضاح  لاـح  رد 
.دنا هدوب ماگشیپ  اه  یراکمه

یشهوژپ  یملع -  یاه  یراکمه شرتسگ  یارب  یزکرم 
ارزکرم نـیا  درکلمع  گروـبزرطپ -  نـس هاگـشناد  رد  ناریا  تاـعلاطم  زکرم  ریدـم  فیردـنآ - » چیویــسکلآ  موـیترآ   » نوـنکا

.دنک یم یسررب 
نیا سیـسات  زا  فدـه  و  گروبزرطپ » نس  یتلود  هاگـشناد  رد  ناریا  تاـعلاطم  زکرم   » یزادـنا هار حیـضوت  رد  تسخن  وا 

 - وکـسم رد  ناریا  ریفـس  ِلاعف -  تکراـشم  اـب  گروبزرطپ  نس  یتلود  هاگـشناد  رد  ناریا  تاـعلاطم  زکرم  دـیوگ : یم زکرم 
هاگـشناد سیئر  فوچاـپورک -  چـیوولیاخیم  یـالوکین  کرتشم  هدـیا  عقاو  رد  مادـقا  نیا  هک  دـش  سیـسات  شیپ  لاـس  ود 

یاـه یراـکمه شرتـسگ  روـظنم  هـب  زکرم  نـیا  ماجنارـس  دوـب و  وکــسم –  رد  ناریا  ریفــس  ییانــس -  و  گروـبزرطپ -  نـس 
ناریا رد  حرطم  یاــه  هاگـــشناد رگید  نارهت و  هاگـــشناد  گروــبزرطپ و  نــس  یتــلود  هاگـــشناد  نــیب  یـــشهوژپ  یملع - 

.دش یزادنا  هار
نــس یتـلود  هاگــشناد  و  ناریا » تاـعلاطم  زکرم   » هبناـجود طـباور  رتـهب  هـچره  یرارقرب  ار  زکرم  نـیا  داـجیا  زا  فدـه  وا 

.تسناد نامروشک  یلاع  شزومآ  تاسسوم  اب  یملع  کرتشم  یاه  هژورپ ماجنا  یارب  شالت  گروبزرطپ و 
هیسور  ناریا و  خیرات  رد  یملع  هژورپ  ود  ماجنا 

ییاهراک هلمج  زا  ار  هیسور  ناریا و  طباور  خیرات  رد  هجوت  لباق  یملع  هژورپ  ود  یور  رب  زکرم  نیا  ناسانـشراک  زکرمت  وا 
زا یکی  داد : حیضوت  دنتسه و  نآ  ماجنا  لوغـشم  گروبزرطپ  نس  هاگـشناد  رد  ناریا  تاعلاطم  زکرم  نونکا  هک  تسناد 

یـسررب هک  دریگ  یمربرد نرق ۱۸  یادـتبا  اـت  نرق ۱۶  رخاوا  زا  ار  یرازت  هیــسور  هیوفــص و  تموـکح  طـباور  اـه  هژورپ نـیا 
هاش یفـص ، هاش  سابع ، هاش  هدنبادخ ، دمحم  هاش  تابتاکم  دانـسا و  لماش  هیوفـص  هرود  زا  هدنام  یقاب  دانـسا  قیقد 

.دراد دوخ  رد  ار  هیسور  اب  نیسح  ناطلس  هاش  نامیلس و  هاش  مود ، سابع 
هیـسور رد  روکذـم  یناـمز  هزاـب  لوط  رد  دوخ  روضح  تیروماـم و  ماـجنا  نیح  رد  یرایـسب  تاـبتاکم  ناـهاش  نیا  یارفس 

یور راک  ماجنا  لاح  رد  زکرم  نیا  هک  یملع  تاقیقحت  ماجنا  رد  ییالاب  یخیراـت  شزرا  دانـسا  نیا  هعومجم  هک  دنتـشاد 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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.دنا هدرک ظفح  دوخ  رد  ار  یتیمها  زیاح  رایسب  تاکن  دنراد و  میتسه  اهنآ 
هژورپ نــیا  هـــب  یلقتـــسم  شخب   iranicum.spbu.ru سردآ هــب  زکرم  تیاـــس  رد  فیردـــنآ ، چیویـــسکلآ  ی  هــتفگ هـــب 

هدـش رـشتنم  تاـعالطا  هب  یتـحار  هب  دـنناوت  یم نادـنمقالع  دراد و  هلاـقم  رـضاح ۱۲  لاـح  رد  هک  هدـش  هداد  صاـصتخا 
.دنشاب هتشاد  یسرتسد  زکرم  نیا  طسوت 

چیورودوـیف لــییاخیم  هـب  یفــص  هاــش  هـک  یدانــسا  زا  یکی  دــنناوت  یم ناگدــننکدیدزاب  شخب  نـیا  رد  لاــثم  ناوــنع  هـب 
.دننک هدهاشم  ار  دوب  هدشن  رشتنم  نونکات  هدرک و  لاسرا  فونامور 

یسانش  ناریا یدبا  تالکشم  ندرک  فرطرب  یارب  یشور 
هب رـصحنم  هژورپ  ار  زکرم  نیا  ماجنا  لاح  رد  ی  هژورپ نیمود  گروبزرطپ ، نس هاگـشناد  رد  ناریا  تاـعلاطم  زکرم  سییر 

ناریا تاعلاطم  زکرم  ناراکمه  تفگ : دـهد و  یم ماجنا  ار  یجنـس  کبـس  هنیمز  رد  هتفرـشیپ  تاقیقحت  هک  تسناد  درف 
یاه کبس ات  دوش  یم ثعاب  راک  نیا  هک  دننک  یم هدافتـسا  نوتم  زا  یهوبنا  مجح  یور  راک  یارب  لاتیجید  یاه  شور زا 

.دوش ییاسانش  یرت  عیرس نامز  تدم  رد  هعلاطم  دروم  راثآ  رد  نادنمرنه  طسوت  هتفر  راکب 
رثا کی  اب  کوکـشم "  " رثا کی  یرنه  ندیـشک  ریوصت  هب  یاـهرازبا  ناـبز و  نیب  یرتشیب  هسیاـقم  یاراد  ار  شور  نیا  یو 
لح رد  هداد و  نتم  تلاـصا  هلاـسم  هب  هناـفرط  یب یخـساپ  دـهد  یم هزاـجا  قـقحم  هب  هک  تسناد  هدـش  دـییأت  و  لـصا " "

صوصخ رد  شور  نیا  زا  ناوت  یم لاثم  روط  هب  دوزفا : دنک و  کمک  ناهج  یـسانشناریا  یدـبا »  » تالکـشم زا  یدادـعت 
هدافتـسا هدـش ، هدییارـس  یـسودرف  مساقلاوبا  طـسوت  دوش  یم اـعدا  هک  اـخیلز ،" فسوی و   " یونثم تلاـصا  هلاـسم  لـح 

.درک
، دنهاوخ یم کمک  ناریا  هنیمز  رد  هک  هیسور  یتلود  تاسـسوم  هب  هرواشم  ِنداد  یارب  زکرم  نیا  ِشالت  هب  نینچمه  وا 

سنارفنک رد  روــضح  یارب  یناریا  حرطم  ناسیونرفـــس  اــهرگالب و  یفرعم  رد  یراـــکمه  اـــهنآ  زا  یکی  دوزفا : داد و  ربــخ 
.دش رازگرب  لبق  لاس  ود  هک  دوب  گروبزرطپ  نس یرادرهش  یرگشدرگ  یللملا  نیب

اب هتـشذگ  لاـس  ربـماون  رد  هـک  یللملا  نـیب حطـس  رد  اـفمآ  یـسراف -  ناـبز  تراـهم  نوـمزآ  یرازگرب  فیردـنآ ، چیویـسکلآ 
نونکاـت زکرم  نیا  هـک  هـک  تـسناد  یتامادـقا  نـیرت  تـیمها رپ  زا  یکی  ار  دـش ، رازگرب  هیـسور  رد  یدعـس  داـینب  یراـکمه 

رازگرب یـسراف  ناـبز  نادـنمقالع  یارب  ار  نوـمزآ  نیا  ناوـتب  زین  هدـنیآ  لاـس  اـت  درک  یراودـیما  راـهظا  تسا و  هداد  ماـجنا 
.درک

یدعس  داینب  ناریا و  یاه  هاگشناد اب  زکرم  یاه  یراکمه
ی هلمج زا  فلتخم ، یاه  هنیمز رد  نارهت  هاگـشناد  اب  گروبزرطپ  نس  یتلود  هاگـشناد  هدرتسگ  یراکمه  هب  هراـشا  اـب  وا 
اـه و ناـبز هدکــشناد  رد  شیپ  لاـس  ود  زکرم  نـیا  داد : هـمادا  تـسناد و  وجــشناد  داتــسا و  لداـبت  ار   اـه  یراــکمه نـیا 
یهاوـگ و نآ  رترب  تارفن  ناگدــننک و  تکرــش  هـب  هـک  درک  رازگرب  یــسور  ناــبز  نوـمزآ  نارهت  هاگــشناد  یجراــخ  تاــیبدا 

.دش ادها  گروبزرطپ  نس  یتلود  هاگشناد  یوس  زا  ییایاده 
هفاـضا هراـشا و  یـسراف  ناـبز  تراـهم  نوـمزآ  یرازگرب  ی  هنیمز رد  یدعـس  داـینب  اـب  زکرم  نیا  یراـکمه  هب  نـینچمه  یو 

نـس یتـلود  هاگـشناد  رد  هک  ملاحـشوخ  نـم  دراد و  هبتاـکم  یزاـس و  هداـمآ  لاـس  کـی  هـب  زاـین  نوـمزآ  ره  یرازگرب  درک :
تیقفوم اب  هتشذگ  لاس  یسراف ) نابز  درادناتـسا  نومزآ   ) افمآ نومزآ  هک  میـشاب  یلحم  نیتسخن  میتسناوت  گروبزرطپ 

.دش رازگرب  نآ  رد 
یتلود هاگشناد  نایوجـشناد  دیتاسا و  یارب  ینیالنآ  هرود  یرازگرب  ییابطابط و  همالع  هاگشناد  اب  یراکمه  هقباس  هب  وا 

اهنآ اـب  کرتـشم  یاـه  هنیمز رد  یراـکمه  یارب  ناریا ، رد  رگید  هسـسوم  نیدـنچ  اـب  ینزیار  وـگو و  تفگ گروـبزرطپ و  نس 
.درک هراشا 

دوب  ناسانش  قرشرفس هب  دودحم  هیسور  ناریا و  طباور  نیتسخن 
هچ دـنناوت  یم اـه  هناـسر   » هک شـسرپ  نـیا  هـب  خـساپ  رد  اـما  گروـبزرطپ  نـس هاگـشناد  رد  ناریا  تاـعلاطم  زکرم  سییر 

بیشن زارف و  رپ  طباور  خیرات  هب  دیاب  تسخن  دیوگ : یم دننک » افیا  هیسور  ناریا و  تلم  ود  یهاگآ  شرتسگ  رد  یـشقن 
نیا روشک ، ود  یجراخ  تسایس  رد  هدمآ  دوجوب  طیارـش  بجوم  هب  هتـشذگ  لاس  دنچ  رد  هک  درک  هراشا  هیـسور  ناریا و 

 



.دنراد هنیمز  نیا  رد  یمهم  شقن  کیمداکآ  طباور  عقاو  رد  تسا و  هتفرگ  رارق  یبوخ  حطس  رد  طباور 
رورم هب  اـما  دوـب  ناسانـش  قرـش  یناـسنا و  موـلع  نادنمـشیدنا  رفـس  هب  دودـحم  تسخن  طـباور  نیا  دـهد : یم همادا  وا 

.تفگربرد زین  ار  یسدنهم  ینف  یاه  هزوح دش و  رت  هدرتسگ تاطابترا  نیا  نامز 
دش رازگرب  هیسور  ناریا و  نیب  ینف  یملع –  کرتشم  یاه  هژورپ هب  هیـسروب  یاطعا  هنیمز  رد  هقباسم  نیمود  یگزات  هب 

.تسا روشک  ود  نیب  کیمداکآ  طباور  تیوقت  یایوگ  نیمه  اما  دنا  هدشن مالعا  زونه  نآ  ناگدنرب  هک 
ییاه هناسر دهد : یم همادا  دننک ، یم افیا  هنیمز  نیا  رد  ییازسب  شقن  اه  هناسر هک  نیا رب  دیکات  اب  فیردنآ ، چیویسکلآ 

.دنا هتفرگن رارق  هجوت  دروم  دیاب  هک  روط  نآ اما  دنا ، تیلاعف لاح  رد  یسراف  نابز  هب  هک  دنتسه  هیسور  رد 
، دنـشاب هتـشاد  یـسراف  نابز  هب  یرتشیب  تیلاعف  یـسور  ِیعامتجا  یاه  هکبـش یتح  هیـسور و  یاه  هناسر رگا  مدـقتعم 

.دش دهاوخ  مه  رتشیب  هیسور  صوصخ  رد  ناریا  مدرم  تاعالطا  شناد  نازیم 
هدناسانشن  هیسور  مدرم  هب  دیاب  هک  روط  نآ ناریا  اه  هشیلک یخرب  دوجو 

هراشا هدرک ، ناریا  بوذجم  ار  هیـسور  مدرم  هک  یمهم  یاه  تیباذـج زا  یکی  ناونع  هب  نامروشک  یخیرات  نکاما  هب  یو 
دهاـش دوـش ، داـجیا  یرگــشدرگ  یاـهروت  یارجا  یارب  بساـنم  یاـه  تخاـسریز  رگا  هـنیمز  نـیا  رد  دـیوگ : یم دــنک و  یم

میهاوخ دهـشم  دزی و  نارهت ، زیربت ، نادمه ، زاریـش ، ناهفـصا ، دننام  ییاهرهـش  هب  یـسور  نارگـشدرگ  رفـس  شیازفا 
.دنک یم تیاده  تبثم  تمس  هب  رتشیب و  ناریا  صوصخ  رد  ار  هیسور  مدرم  دید  شناد و  دوخ  هک  دوب 

نکمم هیـسور  مدرم  رتشیب  لـیلد  نیمه  هب  دراد و  دوجو  ناریا  صوصخ  رد  ییاـه  هشیلک هنافـساتم  دـنک : یم راـهظا  وا 
.دنسانشن دیاش  دیاب و  هک  روط  نآ ار  ناریا  تسا 

یتـبثم تاـعالطا  هدـش و  داـی  یدربـهار  کیرـش  کـی  ناوـنع  هـب  ناریا  زا  هیــسور  یاـه  هناـسر راـبخا و  رد  رــضاح  لاـح  رد 
.تسا هتشاذگ  یبتثم  ریثات  ناریا  هب  تبسن  هیسور  مدرم  هاگدید  یور  عوضوم  نیا  هک  دوش  یم رشتنم 

ریثات میـشاب ، هبناجود  یاه  یراکمه تیقفوم  هلمج  زا  یتبثم  بلاطم  نینچ  دـهاش  زین  ناریا  رابخا  اه و  هناسر  رد  رگا 
.تشاد دهاوخ  هیسور  هب  بسن  ناریا  مدرم  هاگدید  رب  یتبثم 

هعــسوت ار  هـنیمز  نـیا  رد  مادــقا  نــیرت  مــهم دوــجو  نــیا  اــب  گروــبزرطپ  نــس هاگــشناد  رد  ناریا  تاــعلاطم  زکرم  ریدــم 
دراد دوجو  هیکرت  روشک  هب  هیـسور  زا  یددـعتم  یرگـشدرگ  یاهریـسم  دـیازفا : یم دـناد و  یم یرگـشدرگ  یاه  تخاسریز

ات درک  دعاقتم  ار  اهنآ  ات  دشاب  تخس  دیاش  دنک و  یم بذج  روشک  نیا  هب  هیسور  زا  ار  یدایز  نارگشدرگ  هلاس  همه  هک 
.دننک رفس  ناریا  هب 

تـسد هنیمز  نیا  رد  یبوخ  جـیاتن  هب  ناوتب  تدـم  دـنلب  دربـهار  کـی  نتفر  یزیر و  هماـنرب اـب  منک  یم روـصت  دوـجو  نیا  اـب 
.درک ادیپ 

تس  یملع یشهوژپ و  هزوح  رد  هیسور  ناریا و  یاه  یراکمه شرتسگ  میوزرآ 
اه یراکمه شرتسگ  یارب  گروبزرطپ  نس هاگشناد  رد  ناریا  تاعلاطم  زکرم  ی  هدنیآ یاه  همانرب  ی  هرابرد نینچمه  یو 

نازیم نامز  رورم  هب  ات  میراد  دصق  دهد : یم حیـضوت  روط  نیا ناریا  یهاگـشناد  یتاعلاطم و  زکارم  اب  طابترا  شیازفا  و 
.میهد شیازفا  ناریا  یملع  تاسسوم  اب  ار  دوخ  تاطابترا  اه و  یراکمه

دــیتاسا و رفــس  کــیمداکآ و  تــالدابت  رد  طــقف  اــه  یراــکمه هـک  تـسین  نـیا  مراد  هـنیمز  نـیا  رد  نـم  هــک  ییوزرآ  اــما 
دبای شرتسگ  یملع  یاه  هزوح رگید  رد  اه  یراکمه هک  مهاوخ  یم هکلب  دوش ، هصالخ  ناـبز  شزومآ  یارب  نایوجـشناد 

، مراد ار  نآ  یوزرآ  تسا  لاس  نیدنچ  هصخـش  هب  هک  یـسانش  ناتـساب  کرتشم  یاه  شواک ماجنا  هنیمز  رد  هلمج  زا  و 
.مینک یراکمه 

رد هـک  یماوـقا  ندوـب  ینغ  هطـساو  هـب  زین  ناریا  رد  یراـگن  موـق  تاـعلاطم  ماـجنا  دـنک : یم دـیکات  فیردـنآ ، چیویــسکلآ 
.دشاب باذج  رایسب  ام  یارب  دناوت  یم یناریا  ریاشع  دننک و  یم یگدنز  ناریا 

.دشاب هجوت  بلاج  رایسب  دناوت  یم یناریا  نارگشهوژپ  یارب  زین  هیسور  یراگن  موق تاعلاطم  مدقتعم  رگید  یوس  زا 
مایپ یاهتنا 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

میهدـب ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  میتسناوتن  ام   اما  تسا  یم  ناهج  همه  یارب  هوسا  وگلا و  ربماـیپ  ابـس ،)  هروس  هیا ۲۸   ) 

.تسا هنوگ  نیمه  مه  ناهج  زین  میریگب و  یگدنز  سرد  وگلا   نیا  زا  و 

هب ار  مالـسا  و  (ص ) ربماـیپ یعقاو  ریوصت  درادـن / دوـجو  یتخانـش  هک  دـهد  یم ناـشن  ار  دوـخ  ییاـج  رد  تمرح  کـته   * 

یــسراف و تاــیبدا  هدکــشناد  یملع  تـئیه  وــضع  یهللادــبع ، یــسوم  مــینک  هــضرع  یفرعم و  اــیند  فــلتخم  یاــه  ناــبز
ار دوخ  ییاج  رد  اه  تمرح کته  نیا  هکنیا  هب  هراشا  اب  تسـشن  نیا  رد  زین  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  یجراخ  یاـه  ناـبز

نآرق تساوخ  یم هک  اـکیرمآ  رد  زنوـج  ماـن  هب  یـشیشک  لاس ۱۳۸۹  رد  تفگ : درادـن ، دوجو  تخانـش  هک  دـهد  یم ناـشن 
.درادن دوجو  تخانش  هک  تسا  صخشم  سپ  هن ، تفگ : یدناوخ ؟ ار  نآرق  هک  دندیسرپ  وا  زا  دنک  یزوس 

هک یلاح  رد  میدـشن  هجاوم  فورعم  بتک  رد  مالـسا » ربماـیپ   » هملک اـب  مه  ریخا  لاـس  رد ۱۰۰  اـم  درک : ناـشرطاخ  یو   
زا هک  یقیمع  تخانش  هب  هجوت  اب  هتشاد و  ایسآ  برغ  هقطنم  رد  یرامعتـسا  هقباس  رتشیب  لاس  هک ۴۰۰  سیلگنا  تلود 

ربمایپ اه  ینـس  نانامـسم و  گنهرف  رد  دنک  یم یعـس  درب و  یم  مان  مالـسا » ربمایپ   » ار ادـخ  ربمایپ  دراد ، مالـسا  یایاوز 
.دنک یفرعم  دوهی  ربمایپ  حیسم و  ربمایپ  دننام  مالسا » ربمایپ   » ناونع هب  ار 

زاین (ص ؛) مظعا ربمایپ  تیصخش   » یشیدنا مه تسشن  سراف ، یرازگربخ  یهاگشناد  یاه  لکـشت راگنربخ  شرازگ  هب 
همالع هاگشناد  رد  یربـهر  مظعم  ماـقم  یگدـنیامن  داـهن  ناـگبخن  ناداتـسا و  یـشیدنا  مـه زکرم  تـمه  هـب رـشب » زورما 

.دش رازگرب  رانیبو  تروص  هب هاگشناد  نیا  فراعم  هورگ  یئابطابط و 
صوصخ هب یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  فلتخم  یاه  هدکـشناد زا  هدننک  تکرـش ناداتـسا  یـشیدنا ، مه تسـشن  نیا  رد 

قوقح یجراخ و  یاه  نابز یسراف و  تایبدا  یرادباسح ، تیریدم و  داصتقا ، یمالسا ، فراعم  تایهلا و  یاه  هدکـشناد
.دنتخادرپ دوخ  تارظن  اه و  هاگدید هئارا  هب  یسایس  مولع  و 

هدـش هـئارا  (ص ») ربماـیپ یقـالخا  تیـصخش   » عوـضوم لـماش  دـش ، حرطم  تســشن  نـیا  رد  هـک  یتاـعوضوم  هـلمج  زا 
، یئابطابط همالع  هاگشناد  یمالـسا  فراـعم  هورگ  یملع  تئیه  وضع  یربـتعلخ ، نیدـلا  ماـسح  مالـسالا  تجح طـسوت 

فراــعم هورگ  یملع  تـئیه  وــضع  هداز  نـسح حــلاص  مالــسالا  تـجح طــسوت  هدــش  هــئارا  (ص ») ربماــیپ یاــنث  یفن و  »
یلعسابع طسوت  هدش  هئارا  یسایس » شوه  یانبم  رب  ص )  ) مالسا ربمایپ  یریگ  میمصت لدم  رد  یراتسج  ، » یمالـسا

هئارا تالکـشم » لـح  دـیلک  ارادـم ؛ تاـشامم و  گـنهرف  هنـسح  هوسا  ، » یـسایس مولع  هورگ  یملع  تئیه  وضع  ربهر ،
زا یا  هوـلج ، » یمالــسا فراـعم  تاـیهلا و  هورگ  یملع  تـئیه  وـضع  قنـآلا ، یقدـصدمحم  مالــسالا  تـجح طـسوت  هدـش 

یملع تئیه  وضع  هداز ، بجر یلع  طسوت  هدـش  هئارا  یزورما » یاـهالب  رد  نآ  ریثأـت  مالـسا و  یمارگ  ربماـیپ  تیناـمحر 
یگنوگچ مالـسا و  یـسایس  ماظن  هعماج و  لیکـشت  یارب  مرکا  لوسر  ریبادت  رد  یراتـسج   » یئابطابط و همالع  هاگشناد 

.دوب یمالسا  فراعم  هورگ  یملع  تئیه  وضع  یئالکیداق ، یفطل  یلعرهم  طسوت  هدش  هئارا  هنیدم » نایوهی  اب  لماعت 
وـضع روپ ، نیـسح دواد  تسـشن  نیا  یادتبا  رد  ناـهج     رد  دراـیلیم  کـی  زا  شیب  تـیعمج  اـب  مالــسا  هدــنزاس  شقن  * 

یفرعم یفرعم ربرب   دیتاسا   دیتاسا دیکات   دیکات رشب |» |» رشب زورما   زورما زاین   زاین ((صص ؛) ؛) ربمایپ ربمایپ تیصخش   تیصخش  » » تسشن تسشن یرازگرب   یرازگرب
فلتخم فلتخم یاه   یاه نابز نابز هبهب   ادخ   ادخ لوسر   لوسر مالسا  وو   مالسا یعقاو   یعقاو ریوصت   ریوصت

داـهن ناـگبخن  ناداتـسا و  یـشیدنا  مـه زکرم  تـمه  هـب رـشب » زورما  زاـین  (ص ؛) مـظعا ربماـیپ  تیـصخش   » یـشیدنا مـه تســشن 
.دش رازگرب  رانیبو  تروص  هب هاگشناد  نیا  فراعم  هورگ  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  رد  یربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن 
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ناگبخن ناداتـسا و  یـشیدنا  مه زکرم  ریبد  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  یرادباسح  تیریدـم و  هدکـشناد  یملع  تئیه 
شقن هنیمز  رد  (ص ) ربماـیپ ناـمز  زا  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  ادـتبا  رد  هاگـشناد  نیا  رد  یربـهر  مظعم  ماـقم  یگدـنیامن  داـهن 

زا شیب  تیعمج  نتـشاد  اب  مالـسا  ناهج  تفگ : تسا ، هتـشاد  دوجو  ییاـه  ثحب یناـهج  ینارمکح  رد  یمالـسا  یاـیند 
.دشاب هتشاد  ایند  رد  یا  هدنزاس شقن  دناوت  یم ناملسم  درایلیم  کی 

تدحو هزوح  رد  صوصخ  هب (ص ) ربمایپ یاه  هشیدنا نیبت  هنیمز  رد  یهاگشناد  هعماج  هدنزاس  شقن  هب  همادا  رد  یو 
یاــشگهار دــناوت  یم یعاــمتجا  تلادــع  یارجا  یقــالخا و  کولــس  ساــسا  رب  (ص ) ربماــیپ توـعد  دوزفا : درک و  هراــشا 

.دشاب یزورما  یناهج  هعماج 
تـــسا هدـــش  داـــجیا  (ص ) ربماـــیپ یتیـــصخش  داـــعبا  یفرعم  تـــهج  یللملا  نـــیب شیاـــمه  یارب  یبساـــنم  تـــصرف  * 

هب هراـشا  اـب  تسـشن  نیا  زاـغآ  رد  مه  یربهر  مظعم  ماـقم  یگدـنیامن  داـهن  سیئر  مدـقا ، یربـکا قداـص  مالـسالا  تجح
زاـین دوـخ  ربـمغیپ  هب  هشیمه  زا  شیب  اـم  تـلم  مالـسا و  تـما  هزورما   » هـکنیا هـنیمز  رد  یربـهر  مـظعم  ماـقم  ناـنخس 

.تسا یریگ  وگلا لباق  یگدنز ، یشم  یارب  مالسا  یمارگ  ربمایپ  شور  هار و  درک : راهظا  دراد ،»
: تــفگ تــسا ، هدـــش  هــئارا  هتـــشون و  تحاـــس  نــیا  رد  یددـــعتم  یاـــه  باـــتک هــکنیا  ناـــیب  اـــب  هــطبار  نــیمه  رد  یو 

هزوــح نــیا  رد  یتــفرعم  لــئاسم  حرط  وــگ و  و تــفگ هــب  یملع  فــلتخم  زکارم  اـــهربنم و  رد  فــلتخم  یاـــه  تیـــصخش
یگدـنز هحولرــس  وا  زا  میــسانشب و  ار  (ص ) ربماـیپ وا  اـب  دوـش  یم  هـک  یــسک  نیرتـهب  تـفگ  ناوـتب  دـیاش  دـنا و  هـتخادرپ
ربمایپ یگدنز  زا  یا  هشوگ  هک  تسا  (ع ) نینموملاریما هغالبلا  جـهن  هبطخ ۱۶۰  رد  ع )  ) نینموملا ریما  نانخـس  میریگب ،

.دنک یم نایب  ار  مالسا  ناشلا  میظع 
یـشخب دوزفا : درک و  دـیکأت  یراد  تموکح عامتجا و  تحاس  رد  (ص ) ربماـیپ یاـه  ینیرفآ شقن رب  همادا  رد  مدـقا  یربکا

(ص) مرکا ربماـیپ  یگدــنز  رد  هناراـگن  کبــس تحاـس  هـب  هـک  تـسا  هدــمآ  هر )  ) یئاـبطابط همـالع  راــثآ  رد  فاــصوا  نـیا  زا 
.دزادرپ یم

، دـنک یم ناـیب  ار  یبوـخ  مسر  هار و  اـه  تحاـس هـمه  یارب  ص )  ) ربماـیپ صقن  بـیع و  یب یوـگلا  هـکنیا  هـب  هراـشا  اـب  یو 
هدش داجیا  یبرغ  ناناوج  رد  هزورما  هک  یهاوخ  مالسا زا  دناسر و  یم ار  اهنآ  یتاذ  تثابخ  زورما  یاه  نیهوت نیا  تفگ :

.دنتسه نارگن  تسا ،
هب فلتخم  یاـیاوز  زا  رازگرب و  (ص ) ربماـیپ صوصخ  رد  یدنمـشزرا  شیاـمه  هک  تسا  یبوخ  تصرف  نوـنکا  هکنآ  نمض

.میزادرپب ماقم  الاو  تیصخش  نیا 
مالـسالا تجح یـشیدنا  مه تسـشن  نیا  همادا  رد  دریگ  یم همــشچرس  وا  لـهج  زا  نورکم » لـئوناما   » یاـه تبحــص * 

اب دوخ  عوضوم  هئارا  هب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یمالـسا  فراعم  هورگ  یملع  تئیه  وضع  یربتعلخ ، نیدـلا  ماسح 
درذگ یم هعماج  رد  هک  یلئاسم  هزورما  مینک ، تقد  رگا  درک : نایب  تخادرپ و  (ص ») ربمایپ یقالخا  تیـصخش   » ناونع

.تسا هدشن  صخشم  ام  هعماج  یارب  ربمایپ  ندوب  وگلا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  همه 
یسات " نمل  هوسا  هیف  ناف  رهطا   بیطالا  کیبنب  سآت   و  : " دیامرف یم  ع : )  ) ریما ترـضح  هکنیا  اب  هراشا  اب  یربتعلخ 

یارب وـکین  قشمرـس  ینعی  هنــسح  هوـسا  (ص ) مرکا ربماـیپ  هنــسح " هوـسا  لوـسر هللا  یف  مـکلو   " دـیامرف یم  نآرق  زین 
 . َنُوَملَْعی ِسانلا َال  ََرْثَکأ  نَکَلو  ًارِیَذَنو  ًاریَِشب  ِسانِلل  ًةفَاک  ِالإ  َکَاْنلَْسَرأ  َاَمو  هفیرش :  هیآ  قبط  تسا و   نیملسم  همه 

میهدـب ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  میتسناوتن  ام   اما  تسا  یم  ناهج  همه  یارب  هوسا  وگلا و  ربماـیپ  ابـس ،)  هروس  هیا ۲۸  ) 
.تسا هنوگ  نیمه  مه  ناهج  زین  میریگب و  یگدنز  سرد  وگلا   نیا  زا  و 

وگتقگ ثحب و  هچ  ره  هنیمز  نیا  رد  تسا   یسات  مدع  نیمه  فلتخم  یاه  رظن  زا  ناهج  یرادیاپان  لکشم  تفگ : یو 
.تسا مک  مینک 

ثحب زا  مینک  هیالگ  دـیاب  دـیاب  یلو  تسا  یرارکت  یلـص هللا   مظعا  ربماـیپ  نوماریپ  ثحب  دـنیوگب  تسا  نکمم  یا  هدـع 
همه مینک  تقد  رگا  درذـگ  یم  هعماج  رد  هک  یلئاسم  زورما  اه  ندـش  ثحب  زا  هن  یتاـیح   عوضوم  نیا  رد  اـه  ندـشن  

هدـشن صخـشم  ماـع   وـحن  هب  عـماوج  یارب  صوـصخ و  هـب اـم  هعماـج  یارب  ربماـیپ  ندوـب  وـگلا  هـک  تـسا  نـیا  رطاـخ  هـب 
.تسا

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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.تسا تیرشب  یارب  رادیاپ  ییوگلا  تیصخش  ربمایپ  تسا  رظن  دم  هک  هچنآ  درک : هفاضا  یو 
هک تفگ  ادـخ  ربمایپ  اب  هطبار  رد  دـیاب  یلو  تساـنبور  ناونع  هب  تسا و  صخـش  زا  یعباـت  ناونع  هب  تیـصخش  ـالومعم 
هب یلو  دنتـسه  ادـج  یلوا  لـمح  هب  یملع  ریبـعت  هب  دـندحتم  قادـصم  رد  یلو  دنتـسه  ادـج  موهفم  رد  موهفم  ود  نیا 
کی رد  رگید  یاـه  ناـسنا  رد  هک  قاـفن  ینعی  تـسین  نآ  رد  رییغت  لوـحت و  اذـل  تـسا  دـحاو  تـقیقح  کـی  عیاـش  لـمح 

صخش نیب  مارک  نیموصعم  ربمایپ و  رد  دنتـسه  توافتم  دارفا  دوخ  صخـش و  اب  اهنا  تیـصخش  هک  دراد  دوجو  یدح 
.تسین ییادج  ناش  تیصخش  و 

ُقُلخ َیلََعل  کنا  دیامرف « : یم  هک  دراد  تلالد  نآرب  ملق  هروس  هفیرش ۴  هیآ  ربمایپ  صوصخ  رد  درک : دیکات  یربتعلخ 
.یتسه یتمظع  اب  قالخا  ِقُلخ و  رب  طلسم  وت  انامه  ٍمیظع ،» ٍ

.دراد میظع  قُلخ  میظع و  تیصخش  هیآ  نیا  ساسا  رب  (ص ) مرکا ربمایپ 
هب هک  یهلا  قالخا  نیا  تسا   یهلا  قالخا   میظع  قلخ  زا  روظنم  ای  تسا  یقالخا  نساحم  یاـنعم  هب  میظع   قلخ  اـیآ 

.دراد شرتسگ  یفیک  یمک و  داعبا  رد  تسا  هفیرش  هیآ  رد  میظع  قلخ  نامه  ییابطابط  همالع  موحرم  ریبعت 
، نارفغ تمحر   ، تاساوم ، فاـصنا  ، تلادـع نوچمه  دوش  یم  هنـسح  قـالخا  ماـمت  لـماش  قـالخا  تیمک  رد  تفگ : یو 

ربماـیپ رد  گـنر  نیرتدـیدش  هجو و  نیرتلماـک  هـب  تافـص  نـیمه  یفیک  دـعب  رد  ...و و  یتـسودرگید  اـفو ، افـص ، قدـص ،
دریگ یم  رارق  رتـالاب  هبترم  رد  یناـسنا  سفن  یتـقو  هک  تفگ  ناوـت  یم  بـلطم  نـیا  زا  یلقع  نییبـت  اـب  تـسا و  یلجتم 

رد قیاقح  عقاو  ردو  دبای  یم  شرتسگ  هدرک و  دشر  هباثم  نامه  هب  مه  نآ  یاوق  مامت  دـبای  یم  ینالقع  یدوجو  ینعی 
.دبای یم  رتدیدش  یا  هبنج  هلحرم  نآ 

ینید رکفت  ساسا  ادبم و  هکلب  هتشاد  یمالـسا  رکفت  رد  ییالاو  هاگیاج  (ص ) ربمایپ دوزفا : یرگید  شخب  رد  یربتعلخ 
.تسا ناهج  یدیحوت  نایدا  هکلب  مالسا 

تاـیآ ساـسا   رب  (ص ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  اریذـن " اریـشب و  ساـنلل  هفاـک  ـالا  کانلـسرا  اـم  و  : " نآرق هدومرف  ساـسا  رب 
عخاب کلعل  : " دندومرف نآرق  رد  گرزب  یادـخ  هک  ییاج  ات  تشاد  هغدـغد  مه  ناکرـشم  نارفاک و  هب  تبـسن  یتح  نآرق 

 ". نینموم ونوکی ا  نا ال  کسفن 
.دنوش یمن  نموم  اهنیا  هکنیا  یارب  ینک  دوبان  ار  تدوخ  تسا  کیدزن  ( ۳ ارعش : )

دوـخ تکرح  رد  هک  دـشاب  یقیقح  ییوـگلا  دـیاب  زین  اـم  یارب  دراد و  ار  شدوـخ  یرگتیادـه  شقن  (ص ) ربماـیپ تفگ : یو 
.میشاب هتشاد  یتیاده  شقن 

مه وا  اـت  دـهد  یم  رارق  نـما  لـحم  ار  وا  لزنم  دوـش و  تیادـه  مـه  نایفـسوبا  دراد  تـسود  (ص ) ربماـیپ هـکم  حـتف  رد 
.دوش تیاده 

  . تسا یوبن  هشیدنا  رد  یمهم  ثحب  ناسنا  تمارک  درادن و  ار  یناسنا  چیه  ریقحت  دصق  و 
.دزومآ یم  ام  هب  ار  یگدنز  رد  ارادم  توخا و  (ص ) مالسا یمارگ  لوسر  دوزفا : همادا  رد  یربتعلخ 

.دنناد یمن  ار  قئاقح  نیا  زورما  عماوج  اساسا 
نانخــس یخرب  هـک  مـیرب  یم  رــس  هـب  یناـمز  رد  زورما  دنــسانش  یم  رگید  یاـه  یگژیو  تافــص و  اــب  رتـشیب  ار  ربماــیپ  و 

نیا نورکم  یاقآ  رگا  نورکم   ؛  لئوناما  یاقآ  صخشم  لکش  هب  دننک  یم  حرطم  مظعا  ربمایپ  صوصخ  رد  هدیجنسن 
تسا  دـیعب  رایـسب  دـنچ  ره  دریگ   همـشچرس   وا  لهج  یهاگآان و  زا  تسا   نکمم  تحـص  هب  لمح  اـب  دـنزیم  ار  اـهفرح 

مود بلطم  دوزفا : همالع  هاگشناد  فراعم  هورگ  ریدم  دنک  یم  نایب  ار  بلطم  دـنچ  مداد  شوگ  ار  ناشیا  نانخـس  نم 
هب وا  هکنیا  لاح  دیناد و  یم  سدقم  ار  صخش  نآ  هکنآ  لاح  دنا و  هداد  ار  تبسن  نالف  ربمایپ  هب  هباحص  یخرب  هکنیا  

.تسا هدرک  نیهوت  ناتربمایپ 
ناـت ربماـیپ  هب  وا  هنوـگچ  تسا   هداد  ربماـیپ  هب  ار  تبـسن  نـالف  وا  هکنیا  لاـح  دـیرادنپ و  یم  سدـقم  ار  ربماـیپ  رـسمه 

تساوخ یم  سرت  زا  یحو  نایرج  رد  هک   دنهد  یم  تبـسن  ناتربمایپ  هب  تسا  نات  مارتحا  دروم  زاب  دنک و  یم  نیهوت 
.دندرک نیهوت  ناتربمایپ  هب  نانیا  راب  نیتسخن  سپ  دشاب ، یمن  وا  هب  نیهوت  تبسن  نیا  ایآ  دنک   یشکدوخ 

تارهاـظت دوـخ  دزن  رد  نیـسدقم  نیا  هیلع  رب  هکنیا  رگم  منک  یمن  یهاوـخ  ردـع  نـم  دـیوگ  یم  دـش : روآداـی  یربـتعلخ 
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.دیتسه قفانم  امش   نوچ  دینک  یمن  ار  راک  نیا  مناد  یم  دینک و 
.دینک یم  اپ  هب  تارهاظت  درک و  نیهوت  دییوگ  یم  هسنارف  رد  یصخش  هرابرد  یلو 

یوبن و قالخا  نیمه  نییبت  زا  خـساپ  میـشاب   وگخـساپ  دـیاب  اـم  دـنک و  یم  داـجیا  لاوس  دارفا  یارب  هزورما  بلاـطم  نیا 
.تسا یناهج  هعماج  هب  نا  یفرعم 

! نورکم یاقا  میئوگب  دیاب  داد : همادا  یو 
فارحنا درد  درک و  یم  یزوــسلد  نارفاــک  هـب  تبــسن  یتــح  تــسا و  مــیظع  قــُلخ  رب  هــک  میــسانش  یم  ار  یربماــیپ  اــم 

.دهد یمن  هانگ  یب  لتق  هب  روتسد  یربمایپ  نینچ  درب  یم  یدوبان  هبترم  هب  اروا  دیهاک و  یم  ار  وا  ناج  ناکرشم 
یم انـشآ  هعماج  نیرفآ  تابث  تیـصخش  نیا  اب  رتشیب  هچ  ره  ات  مدرک  یم  ناـبب  ار  یخیراـت  یاـه  لـقن  دوب  تصرف  رگا 

.میدش
! نورکم یاقآ 

ناـفلاخم و هـکنیا   رگم  درک  یم  زیهرپ  یزیرنوـخ  گـنج و  هنوـگره  زا  تـسا و  یتـسود  تـینما و  حلــص و  ربماـیپ  ربماــیپ 
 . دنیامن روبجم  ار   وا  دوخ  راتفر  اب  ناکرشم  

ات دـنک  مهارف  ار  ناسنا  رکفت  لقعت و  یارب  تصرف  هک  دوب  نیا  شتمه  مامت  ربمایپ  تسا و  لقعت  رکفت و  نید  مالـسا 
هتـشک بهذـم  نـید و  ره  زا  یهاـنگ  یب  هـک  ییاـه  ناـیرج  نـینچ  رد  یربماـیپ  نـینچ  دریگب  میمـصت  دـمهفب و  بوـخ  وا 
.دینک یم  هیجوت   ار  نیهوت  ارچ  دینکب  ار  راک  نیمه  مه  امش  و  درک   یم  هناور  لدع  هاگداد  هب  ار  مرجم  نآ  امتح  دوش 

یـشیارگ زا  اه  لقن  نآ  مامت  تفگ  دـیاب  نات  نانخـس  هراب  رد  تشاد : نایب  همادا  رد  همالع  هاگشناد  فراعم  هورگ  ریدم 
یمهفب ار  قیاقح  ات  دیریگب  طابترا  مالـسا   نیا  اب  دیهاوخ  یم  رگا  درادن  لوبق  ار  اهنآ  بان  مالـسا  تسا و  مالـسا  صاخ 

هدومن ییارآ  فص  نآ  ربارب  رد  ملظ  هب  امـش  هدرک و  اـپ  هب  ار  یمالـسا  بـالقنا  عـماوج  تاـجن  یارب  هک  یمالـسا  ناـمه  ) 
ساـنلا هریــسلا  نـم  حیحــصلا  باـتک «  رد  یلماــع  یــضترم  رفعج  همــالع  دــننام  ینادنمــشناد  دوزفا : یربـتعلخ  دـیا ) 

.دندناسر تابثا  هب  ار  تایعدم  نیا  یتسردان  خیرات  هصرع  رد  نیققحم  ریاس  یرکسع و  همالع  و  مظعالا »
! نورکم بانج  مییوگب  دیاب  دوزفا : یو 

نآ نوـیلم  هک ۱۰  دـیتسه   ینوـیلیم  هعماج ۵۰  کـی  روهمج  سیئر  امـش  دـیتسین  هسنارف  هعماـج  یداـع  درف  کـی  اـمش 
.دنناملسم

! روهمج سیئر  دیتسه و  نوناق  درم  امش 
نمــشد دارفا  دـننام  هـک  تـسین  هتــسیاش  امــش  زا  نـیا  و  دــینکن   راد  هـحیرج  ار  دوـخ  هعماـج  نیعباـت  بوـلق  دــیاب  اـمش 

هک دـنک  یم  اضتقا  شمدرم  هب  تبـسن  تلود  هفیظو  دـنامب ، للم  ریاس  قوقح  لاح  دـییوگب  نخـس  نانا  اب  دوخ  هعماج 
طـسوت یمدرم  اهروشک  یخرب  رد  رگا  اـیآ  دـنک  تیاـمح  ناـنآ  زا  هتخانـش و  تیمـسر  هب  ار  شمدرم  یاـه  هشیدـنا  و  ءارآ  

دوش یم  هتفگ  اـی  دـنا  هتـشک  ار  یـسک  نایحیـسم  دوش  یم  هتفگ  دنتـسه  یحیـسم  ـالثم  هک  دـنوش  یم  هتـشک  یا  هدـع 
.درک ار  راک  نیا  مرجم  نالف 

  . دیشابن ناش  رطاخ  راب  دیتسین  هسنارف  ناملسم  مدرم  رطاش  رای  رگا  نیا  ربانب 
رد اریز  مینک  راـتفر  نیا  زا  ریغ  دـیاب  امـش  مسیلاربـیل  رکفت  یناـبم  قـبط  رب  دوـش  هتفگ  دـیاب  اـثلاث ، درک : دـیکات  یربـتعلخ 

.دراد یدح  تسین و  هتفریدپ  مه  ماظن  نیا  رد  تسین   هتفریذپ  یماظن  چیه  هک  قلطم  یدازآ  مسیلاربیل  ینابم 
انبم نیا  قبط  دزاسن  عیاض  ار  نارگید  قوقح  ودـننزن  هبرـض  نارگید  یدازآ  هب  هک  تساجنآ  ات  ناسنا  یدازآ  ماظن  نیا  رد 

دح دینک ، یم دییات  ار   هویـش  نیا  مه  امـش  دـننک و  یم ناناملـسم  تاسدـقم  تاداقتعا و  هب  تبـسن  نیهوت  هک  یناسک 
ادخ ربمایپ  انیقی  دیتسه و  یعامتجا  مرج  ماجنا  هب  هب   موکحم  تهج  نیا  زا  دـیدومنن  تیاعر   گنهرف  نیا  رد  ار  یدازآ 

.دینک یهاوخ  رذع  نیملسم  زا  دیاب  امش  اذل  دناد  یم  مرجم   ار  وا 
رد ضقاـنت  ارچ  دیـشاب  هتـشاد  دـیناوت  یم  ار  یدـقن  ره  هعماـج  نـیا  رد  دـیتسه و  دازآ  هعماـج  رد  امــش  ضرف  رب  اـعبار  

رطاخ هبار  یوسنارف  گرزبدنمشناد  هتشاد   ساره  تساکوله  دقن  زا  دندومرف  یمالسا  بالقنا  ربهر  هک  هنوگنآ  راتفر و 
اب هلباقم  یارب  همدـقم  لاس  دـنچ  نیا  یط  هک  تسا  نیا  ممهف   یم  نم  هچنآ  اـما  دـینک  یم موکحم  نادـنز  هب  دـقن  نیا 
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داـجیا امـش  یاـه  تبحـص  نیا  لوـصحم  تقیقح  رد  دـینیچب  ار  شلوـصحم  دـیهاوخ  یم  نالا.دـیدرک  مـهارف  ار  مالـسا  
.تسا ننست  لها  هعیش و  هژیوب   یمالسا  قرف  نیب  فالتخا  شتآ  

! نورکم یاقآ  دوزفا : یو 
لـئاسم و اـهفرح و  نـیا  اهناتــستورپ  اـه و  کـیلوتاک  زا  مـعا  تیحیــسم  یاـه  هـقرف  عاوـنا  نـیب  هـک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا 

یم ضرعتم  نایحیــسم  هـب  و  مـینک ؟ یم  حرطم  ار  اـهنآ  ناناملــسم  اـم  اــیآ  دراد  دوـجو  ناــشربمایپ  دروـم  رد  تاــفالتخا 
.میناد یم  بهاذم   نآ  تاسدقم  ندرک  موکحم  هب  طونم  ار  دوخ  یهاوخ  رذع  و  میوش  ؟

.دینک یهاوخ  رذع  ص )  ) مالسا ربمایپ  یسدق  تحاس  ناناملسم و  زا  دیاب  هک  دیتسه  امش  نیا  هکلب 
ای یهلا و  نید  نیا  هب  ناناوج  شیارگ  اپورا و  رد  مالسا   نتفای  توق  هلمج  زا  دراد  دوجو  مه  یرگید  یاه  هزیگنا  انیقی 
رد رادـیاپ  یوـگلا  هـکنیا  یارب  نیارباـنب  دـشاب   اـه  هزیگنا  نآ  زا  دـناوت  یم  ..و  مالــسا  تیناروـن  زا  دوـخ  هعماـج  ندــناسرت 
زا یرود  و.دــشاب  یمن  ادــخ  ربماــیپ  یناروــن   یقــالخا و  هرهچ  هـب  ناــهج  تشگزاــب  زج  یهار  ددرگ  مـهارف  زورما  ناــهج 

.دشاب یمن  ساسا  یب  تاحیضوت 
هورگ یملع  تئیه  وضع  ربهر ، یلعسابع  یلاعتم  هاگن  رب  ینتبمو  یـسایس  شوه  یلاع  عبنم  مالـسا ، یمارگ  ربمایپ  * 

: تـفگ تـخادرپ و  دوـخ  تارظن  اـه و  هاگدــید هـئارا  هـب  تســشن  نـیا  رد  مـه  یئاــبطابط  همالع  هاگشناد  یـسایس  موـلع 
تسا هداتفا  یناسک  هچ  تسد  هب  یناهج  هعماج  یرادمامز  هک  تسا  نیا  للملا  نیب تسایـس  رد  ام  هلئـسم  نیرت  مهم
نتفرگ رارق  ایند ، رد  ام  هزورما  لکشم  هکنیا  هب  هراشا  اب  یو  دننک ؟ یم هرادا  ار  ناهج  هنوگچ  دنراد ، هک  ییاه  تردق اب  و 

رگ ناـشن دـتفا ، یم قاـفتا  زورما  ناـهج  رد  هچنآ  دوزفا : تسا ، هینادـتم  یـسایس  رکم  راـنک  رد  هیلاـعتم  یـسایس  شوه 
.دنا هدربن یا  هرهب هیلاعتم ، یسایس  شوه  زا  هک  دننک  یم هرادا  یناسک  ار  ناهج  هک  تسا  نیا 

تـسا یلاـعتم  هاـگن  رب  ینتبم  هـک  یـسایس  شوـه  یلاـع  عـبنم  ناوـنع  هـب  مالــسا  یمارگ  ربماـیپ  درک : ناـشنرطاخ  ربـهر 
دناوت یم هک  تسه  یطابترا  هکبـش  داـجیا  ییاـناوت  هکنآ  نمـض دـناسرب ، رت  یلاـع رت و  مهم ناـهج  کـی  هب  ار  اـم  دـناوت  یم

.دنک هدامآ  نتسیز  رتهب  یارب  ار  ناهج 
اهر دازآ و  امــش  هـک  دــیورب  : » دــندومرف ترــضح  هـک  مـینیب  یم هـکم  حــتف  ترجه و  متــشه  لاــس  رد  ار  نآ  زراــب  هنوـمن 

.درک مهارف  ار  تیعقوم  نآ  رد  مالسا  یناهج  روهظ  زورب و  داجیا  هنیمز  نیا  و  دیتسه »
قالخا و هک  مینک  یم ریـس  ییاضف  رد  هکنیا  نایب  اب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یـسایس  مولع  هورگ  یملع  تئیه  وضع 

وربور یطحق  اب  هکم  مدرم  ترجه  مجنپ  لاس  رد  یتقو  درک : راهظا  تسا ، هدش  هشدـخ  راچد  یعقاو  یانعم  هب  هفطاع 
اب ام  دـیوگ  یم تسا ، وا  نمـشد  هک  نایفـسوبا  دـنهدب و  مدرم  هب  یلوپ  عبانم  دـنهد  یم روتـسد  (ص ) ربمایپ دـنوش ، یم

.دتسرف یم عبانم  ایاده و  ام  یارب  وا  اما  میگنج  یم ربمایپ 
یفطل یلعرهم  تسـشن  نیا  هـمادا  رد  مـینک  ییاسانـش  ار  اـیند  مدرم  دزن  رد  (ص ) ربماـیپ تخانـش  یارب  یگنـشت  دـیاب  * 

(ص) مرکا لوـسر  ریبادـت  حیرـشت  هب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یمالـسا  فراـعم  هورگ  یملع  تـئیه  وـضع  یئـالکیداق ،
فلتخم داعبا  زا  ار  ییاه  لاـثم تخادرپ و  هنیدـم  ناـیدوهی  اـب  ربماـیپ  لـماعت  یگنوگچ  یـسایس و  هعماـج  لیکـشت  یارب 

.درک نایب  توعد  یادتبا  رد  صوصخ  هب (ص ) ربمایپ یگدنز 
هک یگنـشت  دیاب  ادـتبا  هکنیا  نایب  اب  مه  یئابطابط  همالع  هاگشناد  داصتقا  هدکـشناد  یملع  تئیه  وضع  سدـقم ، اضر 

: تـفگ مـینک ، ییاسانـش  ار  دراد  دوـجو  (ص ) ربماـیپ تخانـش  هـنیمز  رد  ناـهج  مدرم  دـیتاسا و  نایوجـشناد و  حطــس  رد 
مهارف یناهج  حطـس  رد  مدرم  یارب  کاروخ  ًاحالطـصا  بلطم و  میناوتب  ات  دنوش  صخـشم  دیاب  هعماج  یعقاو  یاهزاین 

.مینک
هب ار  مالـسا  و  (ص ) ربماـیپ یعقاو  ریوصت  درادـن / دوـجو  یتخانـش  هک  دـهد  یم ناـشن  ار  دوـخ  ییاـج  رد  تمرح  کـته  * 

یــسراف و تاـیبدا  هدکــشناد  یملع  تـئیه  وـضع  یهللادـبع ، یــسوم  مـینک  هـضرع  یفرعم و  اــیند  فـلتخم  یاــه  ناــبز
دوخ ییاج  رد  اه  تمرح کته  نیا  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  تسـشن  نیا  رد  زین  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یجراخ  یاه  نابز

تـساوخ یم هک  اـکیرمآ  رد  زنوـج  ماـن  هب  یـشیشک  لاـس ۱۳۸۹  رد  تفگ : درادـن ، دوـجو  تخانـش  هـک  دـهد  یم ناـشن  ار 
.درادن دوجو  تخانش  هک  تسا  صخشم  سپ  هن ، تفگ : یدناوخ ؟ ار  نآرق  هک  دندیسرپ  وا  زا  دنک  یزوس  نآرق 
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فیاظو زا  یکی  درادـن و  ص )  ) مرکا ربمایپ  هلمج  زا  فلتخم  لئاسم  هب  تبـسن  یفاک  تخانـش  یبرغ  هعماـج  دوزفا : یو 
درکیور هـک  دــنک  یم  کـمک  اـم  هـب  هعماـج  نآ  تخانــش  میــسانشب و  ار  فدــه  هعماـج  هـک  تـسا  نـیا  نایهاگــشناد  اــم 

.میشاب هتشاد  یبسانم 
یمالـسا و فراعم  تایهلا و  هدکـشناد  کـمک  اـب  یجراـخ  یاـه  ناـبز هدکـشناد  رد  میناوت  یم درک : ناـشنرطاخ  یهللادـبع 

بلاـق رد  ار  مالـسا  و  (ص ) مرکا ربماـیپ  زا  یعقاو  ریوصت  اـت  مینک  داـجیا  یتـضهن  یربـهر  داـهن  رتـفد  ندوـب  یلوـتم  هتبلا 
.مینک یفرعم  هضرع و  برغ  هب  فلتخم  یاه  نابز

دراـیلیم مـینو  کـی ربماــیپ  هـب  دوـش  یم هـک  دــندومرف  دوـخ  یــصخش  هحفــص  رد  یربـهر  مـظعم  ماــقم  دــش : روآداــی  یو 
نیا دنتسب  ار  ناشیا  یزاجم  هحفص  تعرـس  هب  هک  دیـسرپ  لاؤس  تساکوله  هرابرد  دوش  یمن اما  درک  نیهوت  ناملـسم 

.تسا یللملا  نیب دُرب  ریثات و  زا  ناشن 
نارظن بحاص روضح  اب  یللملا  نیب شیامه  کی  یزاجم  یاـضف  هزوح  ناسانـشراک  زا  هدافتـسا  اـب  میناوت  یم هکنآ  نمض

.مینک رازگرب 
یملع تئیه  وضع  قنآلا ، یقدصدمحم  مالسالا  تجح دوب  ارادم  تاشامم و  وگ ، و تفگ هرکاذم ، مالـسا  ربمایپ  هریـس  * 

هک تـسا  نـیا  اـم  هزورما  لکــشم  هـکنیا  هـب  هراــشا  اــب  زین  یئاــبطابط  همالع  هاگشناد  یمالــسا  فراـعم  تاــیهلا و  هورگ 
ناشن ار  دوخ  یوریپ  یلمع  رظن  زا  مناوتب  دیاب  ام  تفگ : میشاب ، هتشاد  (ص ) ربمایپ هریس  زا  یبوخ  یوریپ  میا  هتسناوتن

.مینک تاغیلبت  نارگید  یارب  ًالمع  یعون  هب میهد و 
: دوزفا میناشکب ، دوخ  یوس  هب  ار  نایناهج  ات  دـش  یوریپ  (ص ) ربمایپ زا  یمالـسا  بـالقنا  یزوریپ  رد  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 

یبوـخ هب  نارجن  نایحیـسم  ناـیرج  دروـم  رد  یتـح  هک  دوـب ، ارادـم  تاـشامم و  وـگ ، و تفگ هرکاذـم ، مالـسا  ربماـیپ  هریس 
.دنک یم راتفر  ارادم  اب  اه  نآ اب  هجوت و  ناشیاه  هتساوخ هب  (ص ) ربمایپ هک  تسا  هدهاشم  لباق 

یئابطابط همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  هداز ، بجر یلع  همادا  رد  مالسا »! ربمایپ   » هن و  لوسر هللا »  » مییوگب * 
: تفگ درک و  هئارا  ار  یزورما  یاهالب  رد  نآ  ریثأت  مالـسا و  یمارگ  ربماـیپ  تیناـمحر  زا  یا  هولج  » ناونع اـب  دوخ  عوضوم 

« . لوسر هللا ربمایپ   » هملک صوصخ  هب  دندرک  فیرحت  بلاطم  لقن  رد  برغ ، رد  نیقرشتسم 
دیاـمرف یمن هاـگ  چـیه درب و  یم ماـن  ادـخ  هداتـسرف  لوـسر هللا ،»  » ماـن هـب  درب  یم ماـن  شدوـخ  ربماـیپ  زا  یتـقو  دـنوادخ 

!«. مالسا ربمایپ  »
هک یلاـح  رد  میدـشن  هجاوم  فورعم  بتک  رد  مالـسا » ربماـیپ   » هملک اـب  مه  ریخا  لاـس  رد ۱۰۰  اـم  درک : ناـشرطاخ  یو 
هک یقیمع  تخانش  هب  هجوت  اب  هتشاد و  ایـسآ  برغ  هقطنم  رد  یرامعتـسا  هقباس  رتشیب  لاس  هک ۴۰۰  سیلگنا  تلود 
اه ینـس  نانامـسم و  گـنهرف  رد  دـنک  یم یعـس  درب و  یم  ماـن  مالـسا » ربماـیپ   » ار ادـخ  ربماـیپ  دراد ، مالـسا  یاـیاوز  زا 

.دنک یفرعم  دوهی  ربمایپ  حیسم و  ربمایپ  دننام  مالسا » ربمایپ   » ناونع هب  ار  ربمایپ 
تلادـع و داجیا  تینما ، داـجیا  تسناد و  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  ار  ربماـیپ  تمحر  یاـه  هولج  نیرتمهم  زا  یکی  یو 

.درک نایب  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تموکح  یاه  یگژیو هلمج  زا  ار  هافر  شیاسآ و  داجیا 
دیتاـسا جیــسب  ناریا ، یــسایس  یــسانش  هعماـج یملع  نـمجنا  تکراـشم  اـب  یــشیدنا  مـه تســشن  نـیا  تـسا ، ینتفگ 

.دش رازگرب  یمالسا  فراعم  تایهلا و  هدکشناد  همالع و  هاگشناد 
/ مایپ یاهتنا 

۱۰۱۰
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۵۳

ییابطابط همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

دوش یم رازگرب  یسراف  نهک  رعش  نوتم  یاه  تسشن هعومجم 

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب یسراف   یسراف نهک   نهک رعش   رعش نوتم   نوتم یاه   یاه تسشن تسشن هعومجم   هعومجم

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13206
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رازگرب یتاملآ  یبارافلا  هاگـشناد  یئابطابط و  همالع هاگشناد  تمه  هب  یـسراف  نهک  رعـش  نوتم  یاه  تسـشن هعومجم 
.دوش یم

تیاس بو  یحارط   << راـبخا تسیل  air.ir يپاچ هخسن  ۲۶ دیدزاب :  ١٣٢٠٦ ربخ : هرامـش   ١٠:٣٩ نابآ ١٣٩٩ -  هبنش ١٠ 
aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ییابطابط همالع  هاگشناد  دوش -  یم رازگرب  یسراف  نهک  رعش  نوتم  یاه  تسشن هعومجم   

۱۲۱۲
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۲۳۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / زوین  نایدا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هب ناـیدا » رظنم  زا  ناـهج  یهوژپ  هدــنیآ  ییارگ و  یجنم   » یللملا نـیب  تســشن  نـیلوا  زوـین ،) ناـیدا   ) اـندر شرازگ  هـب   
یم رازگرب  رانیبو  تروص  هب  یراج  هاـم  ناـبآ  یئابطابط ۱۵  همالع  هاگشناد  یمالـسا  مالک  هفـسلف و  یـشزومآ  هورگ  تمه 

.دوش

زا ینارظنبحاــص  ناداتـــسا و  تکرـــش  اــب  ناــیدا » رظنم  زا  ناــهج  یهوژپ  هدـــنیآ  ییارگ و  یجنم   » یللملا نــیب  راـــنیبو   
، تیونعم تلادـع ، تینما ، حلـص ، رد  نآ  شقن  دوعوم و  یجنم  هب  رواب  هاگیاج  یـسررب  هب  ناهج  فلتخم  یاه  هاگـشناد 

.دزادرپ یم  یروحم  تیلضف  ینید و  ییارگمه  ییارگمه ،

یارب دــنناوت  یم  نادــنمقالع  تـسا ، هزور  کــی  راــنیبو  نـیا  فادــها  زا  یقیبــطت » ییارگ  یجنم   » یــسررب یلک  روــط  هـب   
یتــــــنرتنیا یناــــــشن  هـــــب   ۱۷/۳۰ اـــــــــــــــــت   تعاـــــــــس ۹/۳۰  زا  هاــــــــــم  ناــــــــــبآ   ۱۵ تســــــــــشن   نـــــــــیا  رد  تــــــــــکرش 

.دنیامن هعجارم   https://meeting.atu.ac.ir/ch/theology

هب ناـیدا » رظنم  زا  ناـهج  یهوژپ  هدــنیآ  ییارگ و  یجنم   » یللملا نـیب  تســشن  نـیلوا  زوـین ،) ناـیدا   ) اــندر شرازگ  هـب 
یم رازگرب  رانیبو  تروص  هب  یراج  هام  نابآ  یئابطابط ۱۵  همالع  هاگشناد  یمالسا  مالک  هفسلف و  یشزومآ  هورگ  تمه 

.دوش
رواب هاگیاج  یهاگـشناد  یملع و  یاضف  رد  ات  دراد  رظن  رد  رانیبو  نیا  یهوژپ ، هدنیآ  تاعلاطم  ندوب  حرطم  هب  هجوت  اب 

.دیامن یسررب  ار  فلتخم  داعبا  رد  نآ  شقن  فلتخم و  نایدا  رد  دوعوم  یجنم  هب 
زا ینارظنبحاــص  ناداتـــسا و  تکرـــش  اــب  ناــیدا » رظنم  زا  ناـــهج  یهوژپ  هدـــنیآ  ییارگ و  یجنم   » یللملا نــیب  راـــنیبو 

، تلادــع تــینما ، حلــص ، رد  نآ  شقن  دوــعوم و  یجنم  هــب  رواــب  هاــگیاج  یــسررب  هــب  ناــهج  فــلتخم  یاــه  هاگــشناد 
.دزادرپ یم  یروحم  تیلضف  ینید و  ییارگمه  ییارگمه ، تیونعم ،

تکرش یارب  دنناوت  یم  نادنمقالع  تسا ، هزور  کی  رانیبو  نیا  فادها  زا  یقیبطت » ییارگ  یجنم   » یسررب یلک  روط  هب 
یتـــــــنرتنیا یناـــــــشن  هـــــــب   ۱۷/۳۰ اـــــــــــــــــــــت   تعاــــــــــــس ۹/۳۰  زا  هاــــــــــــم  ناــــــــــــبآ   ۱۵ تســـــــــــــــشن   نــــــــــــــیا  رد 

همالع همالع هاگشناد   هاگشناد یوس   یوس زازا   فلتخم   فلتخم نایدا   نایدا ردرد   دوعوم   دوعوم یجنم   یجنم هبهب   رواب   رواب یسررب   یسررب تسشن   تسشن
یئابطابط یئابطابط

نابآ یئابطابط ۱۵  همـالع  هاگـشناد  یوس  زا  ناـیدا » رظنم  زا  ناـهج  یهوژپ  هدـنیآ  ییارگ و  یجنم   » یللملا نیب  تسـشن  نیلوا 
.دوش یم  رازگرب  رانیبو  تروص  هب  هام 

 

https://adyannews.com/64857/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81/
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.دنیامن هعجارم   https://meeting.atu.ac.ir/ch/theology
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سراف یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

روـهمج سیئر  نیهوـت  یا  هیناـیب  رودـص  اـب  نانادـقوقح  جیـسب  یاـه  نوناـک  سراـف  یرازگربـخ  یـسایس  هورگ  شرازگ  هب 
.دندرک موکحم  ار  (ص ) مرکا ربمایپ  هب  هسنارف 

َِهَرک ْـوََلو  ِِهرـوـُن  ـمُِتم  ُهللَاو  ْمِِههَاْوَفـأـِب  ِهللا  َرـوـُن  اـوـُِئْفُطِیل  َنُودــِیُری  تـسا : ریز  حرــش  هـب  نانادــقوقح  جیــسب  هیناــیب  نـتم 
نارفاـک دـنچ  ره  ار  دوـخ  روـن  ادـخ  هـتبلا  دـننک و  شوماـخ  لـطاب  راـتفگ  هـب  ار  ادـخ  روـن  اـت  دـنهاوخ  یم نارفاـک  َنُوِرفَاْکلا 
تحاـس هب  نیهوت  رد  هسنارف  روهمج  سیئر  هنادرخ  یب مادـقا  فص ) /۸) تشاد دـهاوخ  ظوفحم  لماک و  دـنرادن  شوخ 
گنهرف یلاـشوپ  نطاـب  ندوـمن  اوـسر  نمـض  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص دـمحم  ترـضح  مالـسا  نأـشلا  مـیظع ربماـیپ 

رب هدراذگ و  هحـص  تبترم  یمتخ  ترـضح  مالـسا و   نیبم  نید  ّتیناقح  رب  رگید  راب  یوسنارف  یاهامن  ندمتم  اهامن و 
کالم تسا و  نانآ  یلاشوپ  هشیدنا  رکف و  یدازآ  تسا  یدازآ  کالم  گنهرف  نایعدـم  رد  هچنآ  هک  درک  راکـشآ  نایناهج 

.تسا تیناقح  قح و  اب  ههجاوم  رد  نانآ  ییارگ  هقیلس  تموکح  شیوخ و   اب  زیچ  همه  شجنس  قح 
یا هناسر تردـق  زا  هتـساوخرب  یهاوخ  رهاظ  هب  تیناقح  قح و  یرادـنپ و  روحم  شیوخ  یـشیدنا و  رهاـظ  نیا  دـنچ  ره 

بتکم زا  یوریپ  هدـیقع و  رکف و  نابحاص  قوقح  تیاعر  یرادـم  قالخا  تسا  یرترب  کـالم  هچنآ  اـمآ  تسا  حرطم  ناـنآ 
.تسا تداعس  نیتسار 

رب هچنآ  تسا و  تقاـمح  یناداـن و  لـهج ، زا  یـشان  هنـالیلذ  هنادرخیب و  یاـه  تـکرح  نـینچ  داـجیا  هـک  تـسین  هدیـشوپ 
یمتخ ربمایپ  مالسا و  هکلب  درب  دیهاوخن  ییاج  هب  هار  اهنت  هن  ینکارپ  نجل  نینچ  اب  هک  تسا  نیا  تسا  ادیوه  ناگمه 

.دش دهاوخ  رت  زیزع  رت و  هتخانش  ناهذا  رد  تبترم 
یا وــت  ینک  فــپ  ار  قــح  عـــمش  دــیوگ : یم هـک  یوـلوم  فورعم  رعــش  یروآداـی  نمــض  هـتخیهرف  ناــناد  قوـقح هعماــج 
گـس زوپ  اـیرد ز  دوش  یک  زوــــپ  هدــــنگ یا  ترــــس  مـــه  یزوــــس  وــــت  مـــه  زوــــجع                                                  
یامن روهمج  سیئر  هب  باطخ  سمطنم  فــــپ  زا  دیـــــشروخ  دوـــــش  یک  سجن                                                      
لطس ایند  رـس  اترـس  رد  ناملـسم  ره  رگا  الوا  دوـش : یم  رکذـتم  هناـثیبخ   تکرح  نیا  ناگدـنیآ  ناگتـشذگ و  هسنارف و 
سوـک هـک  درب  دــهاوخ  دوـخ  اـب  ار  اـه  نـیع  سجن  نـیا  اــهنت  هـن  یبــالقنا  مـهف  ینید و  تریغ  ناــشوج  لیــس  دزیرب  یبآ 

یاـه ـالاک  میرحت  یارب  یمالـسا  یاـه  تلود  زا  تساوخرد  نمـض  اـیناث  دومن  دـهاوخ  ادـیوه  ناـیناهج  رب  ار  ناـشییاوسر 
هچ دـننزب و  یوـسنارف  یاـهالاک  میرحت  هب  تسد  دـننک و  دورو  هار  نیا  رد  یمالـسا  لود  هچ  دوـش  یم  روآداـی  یوـسنارف 

ناهد رب  یمکحم  تشم  هدرک و  مادقا  یوسنارف  یاهالاک  یلمع  میرحت  رب  ناهج  ناملـسم  رویغ  مدرم  دنکن  ار  راک  نیا 
.دز دنهاوخ  روابان  ادخ  یاهارگ ، منادن  لوپ و  هب  ناگدنز 

هن دـیراد و  یدازآ  زا  یمهف  هن  هک  دـینادب  تسا  نایب  یدازآ  قیالخ  نیرت  میظع  هب  نیهوت  رگا  هک  دوش  یم  روآدای  اـثلاث 
باوـخ هـب  نـکمم و  ندرک  رادـیب  ار  ناـگتفخ  هـک  ارچ  دیــشاب  یدازآ  هـب  لـمع  تیاـمح و  راد  هـیعاد  دــیناوت  یم  هدــنیآ  رد 

.دوشن رسیم  زگره  یرادیب ، ار  ناگدز 
یاـه شزرا  زا  تنایـص  یارب  اـت  میراتـساوخ  یـساملپید  هاگتـسد  هژیو  هب  هناـگ  هس  یاوق  مرتـحم  نیلوئـسم  زا  ناـیاپ  رد 

دننزب دننزب یوسنارف   یوسنارف یاهالاک   یاهالاک میرحت   میرحت هبهب   تسد   تسد یمالسا   یمالسا یاه   یاه تلود تلود

موزل رب  (ص ) مالــسا ربماـیپ  هـب  هـسنارف  روـهمج  سیئر نیهوـت  تیموـکحم  نمــض  یا  هیناـیب رد  نانادـقوقح  جیــسب  یاـه  نوناـک 
.دندرک دیکات  ناملسم  یاهروشک  طسوت  یوسنارف  یاهالاک  میرحت 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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مادـقا نیا  ناببـسم  نارـشابم و  نـالماع ، نارمآ ، اـب  یدـج  عطاـق و  دروخرب  نمـض  ناـهج ، ناناملـسم  یمالـسا و  یـالاو 
.دنیامن یریگولج  نآ  رارکت  زا  ریگیپ و  ار  یللملا  نیب  هنامرجم 

نانادـقوقح جیـسب  نامزاس  دراهتـشا  ناتـسرهش  نانادـقوقح  جیـسب  نوناـک  نارهت  ناتــسا  نانادـقوقح   جیــسب  ناـمزاس 
جیـسب نوناک  زربـلا  ناتـسا  نانادـقوقح  جیـسب  ناـمزاس  غـالبجواس  ناتـسرهش  نانادـقوقح  جیــسب  نوناـک  زربـلا  ناتـسا 
سیدرف ناتـسرهش  نانادقوقح  جیـسب  نوناک  زربلا  ناتـسا  نانادـقوقح  جیـسب  نامزاس  ناقلاط  ناتـسرهش  نانادـقوقح 
ناتـسا نانادقوقح  جیـسب  نامزاس  جرک  ناتـسرهش  نانادـقوقح  جیـسب  نوناک  زربلا  ناتـسا  نانادـقوقح  جیـسب  نامزاس 

نانادـقوقح جیـسب  زربــلا  ناتــسا  نانادــقوقح  جیـــسب  ناــمزاس  داــبآرظن  ناتـــسرهش  نانادــقوقح  جیـــسب  نوناــک  زربــلا 
نیوزق حلــسم  یاـهورین  یئاـضق  ناـمزاس  جیــسب  نـیوزق  ناتــسا  نانادـقوقح  جیــسب  ناـمزاس  ناتــسا  لـک  یرتـسگداد 
نیوزق ناتـسا  نانادقوقح  جیـسب  نامزاس  هیلابقا  نانادـقوقح  جیـسب  نوناک  نیوزق  ناتـسا  نانادقوقح  جیـسب  نامزاس 
جیسب نامزاس  کیبآ  نانادقوقح  جیسب  نوناک  نیوزق  ناتسا  نانادقوقح  جیسب  نامزاس  زربلا  نانادقوقح  جیسب  نوناک 
جیسب نوناک  نیوزق  ناتسا  نانادقوقح  جیسب  نامزاس  ارهز  نیئوب  نانادقوقح  جیسب  نوناک  نیوزق  ناتسا  نانادقوقح 
ناـمزاس رهبا  ناتـسرهش  نانادـقوقح  جیــسب  نوناـک  نـیوزق  ناتـسا  نانادـقوقح  جیــسب  ناـمزاس  ناتــسکات  نانادـقوقح 
ناتـسا نانادـقوقح  جیـسب  ناـمزاس  هدـنبادخ  ناتــسرهش  نانادـقوقح  جیــسب  نوناـک  ناـجنز  ناتـسا  نانادـقوقح  جیــسب 

نانادقوقح جیسب  نوناک  ناجنز  ناتـسا  نانادقوقح  جیـسب  نامزاس  ناجنز  ناتـسرهش  نانادقوقح  جیـسب  نوناک  ناجنز 
نامزاس رهاـظم  نب  بیبح  نانادـقوقح  جیـسب  نوناـک  ناجنز  ناتـسا  نانادـقوقح  جیـسب  نامزاس  ناـشنهام  ناتـسرهش 

نانادـقوقح جیـسب  نوناک  نارهت  ییاـــبطابط  همالع  هاگـشناد  قوـقح  هدکـشناد  جیـسب  گرزب  نارهت  نانادــقوقح  جیــسب 
(ع) ادهــشلادیس هزمح  نانادــقوقح  جیــسب  نوناـک  گرزب  نارهت  نانادــقوقح  جیــسب  ناــمزاس  جــع ) ) رـــصعیلاو ترـــضح 

نانادقوقح جیـسب  نامزاس  نارای  رتفد  نارتفدرـس و  نانادـقوقح  جیـسب  نوناک  گرزب  نارهت  نانادـقوقح  جیـسب  نامزاس 
نانادقوقح جیسب  نوناک  گرزب  نارهت  نانادقوقح  جیـسب  نامزاس  حـتفم  دیهـش  نانادـقوقح  جیـسب  نوناک  گرزب  نارهت 

نارواـشم یمـسر و  ناسانــشراک  ـالکو  زکرم  نانادـقوقح  جیــسب  نوناـک  گرزب  نارهت  نانادــقوقح  جیــسب  ناـمزاس  ــالبرک 
جیــسب ناـمزاس  یزکرم  نانادــقوقح  جیــسب  نوناــک  گرزب  نارهت  نانادـــقوقح  جیـــسب  ناــمزاس  هیئاـــضق  هوــق  هداوناـــخ 
جیـسب نوناک  گرزب  نارهت  نانادــقوقح  جیــسب  ناـمزاس  ناــگبخن  نانادــقوقح  جیــسب  نوناــک  گرزب  نارهت  نانادــــقوقح 

/ مایپ یاهتنا  گرزب  نارهت  نانادقوقح  جیسب  نامزاس  زکرم  یرتسگداد  یالکو  نانادقوقح 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

سراف یرازگربخ  دننزب -  یوسنارف  یاهالاک  میرحت  هب  تسد  یمالسا  یاه  تلود  

سراف یرازگربخ  دننزب -  یوسنارف  یاهالاک  میرحت  هب  تسد  یمالسا  یاه  تلود  

۱۱۱۱
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۱۹:۳۶ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

دروسپ اـب   http://atu-meet.iranlms.org/public کـنیل هـب  دـنناوت  یم تســشن  نـیا  رد  تکرــش  یارب  نادـنم  هقـالع  
.دننک هعجارم   ١٢٣۴۵

یتمواقم داصتقا  عوضوم  اب  یشیدنا  مه تسشن  دنک : یم رازگرب  هاگشناد  یربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن 

اباب یشیدنا   یشیدنا مهمه تسشن   تسشن دنک : : دنک یمیم رازگرب   رازگرب هاگشناد   هاگشناد یربهر   یربهر مظعم   مظعم ماقم   ماقم یگدنیامن   یگدنیامن داهن   داهن
یتمواقم یتمواقم داصتقا   داصتقا عوضوم   عوضوم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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اب یشیدنا  مه تسـشن  یئابطابط  همالع  هاگشناد  رد  یربهر  مظعم  ماـقم  داـهن  ناـگبخن  ناداتـسا و  یـشیدنا  مه زکرم 
داــصتقا رد  نآ  هاــگیاج  یزرواــشک و  تــالوصحم  رد  دــیلوت  شهج  فادــها  هـب  یباــی  تـسد یاــهراکهار  هــئارا   » ناوــنع

.دنک یم رازگرب  رانیبو  تروص  هب  ار  یتمواقم »
یملع تئیه  وضع  یدـباع ، هنامـس  رتـکد  هئارا  اـب  اـت ١٩  تعاس ١٧  هام  ناـبآ هبنـشود ١٢  زور  یـشیدنا  مه تسـشن  نیا 

.دوش یم رازگرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  داصتقا  هدکشناد 
دروـسپ اـب   http://atu-meet.iranlms.org/public کـنیل هـب  دـنناوت  یم تســشن  نـیا  رد  تکرــش  یارب  نادـنم  هقـالع

.دننک هعجارم   ١٢٣۴۵
راـبخا تسیل  air.ir/ZHqYma يپاــچ هخــسن  ۲۷ دــــیدزاب :  ١٣٢٢٣ ربـــخ : هرامـــش   ١٤:٢٢ ناــــبآ ١٣٩٩ -  هبنــشکي ١١ 

aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط  <<

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

 - یتمواقم داصتقا  عوضوم  اب  یشیدنا  مه تسشن  دنک : یم رازگرب  هاگشناد  یربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن   
ییابطابط همالع  هاگشناد 

۱۱۱۱
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۳۵

ییابطابط همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

یئابطابط همالع  هاگشناد  یلیصحت ۱۳۹۹-۱۴۰۰  لاس  میوقت 
.درک مالعا  ار  یراج  یلیصحت  لاس  یشزومآ  میوقت  یشزومآ  تنواعم 

یحارط  << رابخا تسیل  air.ir/ZHqZna يپاچ هخسن  ۳۰ دیدزاب :  ١٣٢٢٤ ربخ : هرامش   ١٤:٥٢ نابآ ١٣٩٩ -  هبنشکي ١١ 
aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ییابطابط همالع  هاگشناد  یئابطابط -  همالع  هاگشناد  یلیصحت ۱۳۹۹-۱۴۰۰  لاس  میوقت   

۱۱۱۱
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۲۹

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

یگنهرف یراذگتسایس  هنیمز  رد  یللملا  نیب  کرتشم  یاه  ینارنخس  هعومجم 
اب یئابطابط و  همالع  هاگشناد  یوس  زا  یگنهرف  یراذگتـسایس  هنیمز  رد  یللملا  نیب  کرتشم  یاه  ینارنخـس  هعومجم 

.دوش یم  رازگرب  گروبزرتپ  تنس  یعامتجا  یناسنا و  مولع  هاگشناد  یراکمه 
یحارط  << رابخا تسیل  air.ir/ZHqDma يپاچ هخسن  ۷۰ دیدزاب :  ١٣٢٠٤ ربخ : هرامـش   ٠٩:٥٤ ناـبآ ١٣٩٩ -  هبنش ١٠ 

aryanic طسوت لاترپنارهت  تیاس 

یئابطابط یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یلیصحت  ۱۴۰۰۱۴۰۰--۱۳۹۹۱۳۹۹   یلیصحت لاس   لاس میوقت   میوقت

یگنهرف یگنهرف یراذگتسایس   یراذگتسایس هنیمز   هنیمز ردرد   یللملا   یللملا نیب   نیب کرتشم   کرتشم یاه   یاه ینارنخس   ینارنخس هعومجم   هعومجم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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۱۱۱۱
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۰۹۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / مولع  ترازو   

تروص هب  هک  همان  مهاـفت  نیا  یئاـبطابط ، همالع  هاگشناد  زا  لـقن  هب  مولع  ترازو  یمومع  طـباور  لـک  هرادا  شرازگ  هب 
.تسا یروانف  یملع و  یراکمه  یارب  هاگشناد  ود  یراکمه  ۀمان  مهافت  نیتسخن  دش ، اضما  یزاجم 

ۀنیمز رد  ییاهداهنشیپ  دوخ ، تیریدم  تحت  یاه  هاگشناد  یفرعم  نمض  هاگشناد  ود  یاسور  تسـشن  نیا  یادتبا  رد 
رب دـــیکات  اــب  یزکرم  یایـــسآ  تاــعلاطم  ناتـــسکبزا و  یـــسانشرواخ  هاگـــشناد  رد  یـــسانش  ناریا  تاــعلاطم  شرتــسگ 

.دندرک حرطم  ناتسکبزا  ناریا و  نایم  یندمت  یخیرات و  یاهدنویپ 
، تـشاد روـضح  نآ  رد  مـه  ناتـسکبزا  رد  ناریا  یمالـسا  یروـهمج  ترافـس  ۀدـنیامن  هـک  طـخرب  تســشن  نـیا  ۀـمادا  رد 

شزومآ یناتـسبات  ۀـسردم  رد  دنکـشات  یـسانشرواخ  یتلود  هاگـشناد  ناداتـسا  تفگ : یئابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 
یلاـعف روضح  طـخرب  تروصب  لاـس ۹۹  رد  یروـضح و  تروـص  هـب  لاـس ۹۸  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یـسراف  نابز 

.دنا هتشاد
یاه همانرب  یـشهوژپ و  یـشزومآ ، ۀنیمز  رد  دناوت  یم  هاگـشناد  ود  یاه  یراکمه  هک  درک  دـیکات  همادا  رد  یمیلس  رتکد

.دبای شرتسگ  یللملا  نیب  کرتشم 
هژورپ ماـجنا  یـسراف و  ناـبز  یکبزا و  ناـبز  تاـعلاطم  ۀـنیمز  رد  کرتـشم  یــشزومآ  یاـه  هرود  یزادـنا  هار  تـسا  ینتفگ 

تـفگ و یزاـجم  یاـه  تســشن  یرازگرب  ناتــسکبزا ، ناریا و  ناـیم  یگنهرف  یخیراـت و  طـباور  ۀــنیمز  رد  کرتـشم  یاــه 
.دوب هاگشناد  سیئر  ود  قفاوت  دروم  یاه  عوضوم  هلمج  زا  یناتسکبزا  یناریا و  ناداتسا  نایم  یملع  یاهوگ 

.ر س.ل ۴۲ /
ب ۴۵

۱۱۱۱
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۲۵

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انزیل   

یناـسر عـالطا  یرادـباتک و  یملع  نمجنا  شزوـمآ » یاـمن  بطق   » یـشزومآ هدـنز  هماـنرب  نیمهدراـهچ  اـنزیل ، شرازگ  هب 
شور  » ناونع اـب  نمجنا  مارگاتـسنیا  هحفـص  رد  یلا ۲۳  تعاس ۲۱  هام ۱۳۹۹  ناـبآ  خروـم ۶  هبنـش  هـس  زور  رد  ناریا 
نارمچ دیهـش  هاگـشناد  یملع  تاـیه  وضع  یمتـسر ، یهوک  روصنم  رتـکد  سیردـت  اـب  شهوژپ » رد  یریگ  هنوـمن  یاـه 

.دش رازگرب  ناتسزوخ ،) هخاش   ) ناریا یناسر  عالطا  یرادباتک و  نمجنا  سیئر  زاوها و 

یتلود یتلود هاگشناد   هاگشناد یئابطابط  وو   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد نایم   نایم یراکمه   یراکمه همان   همان مهافت   مهافت یاضما   یاضما
دنکشات دنکشات یسانشرواخ   یسانشرواخ

ود نیا  یاسور  یاضما  هب  دنکشات  یسانشرواخ  یتلود  هاگـشناد  یئابطابط و  همالع  هاگـشناد  نایم  یملع  یراکمه  ۀمان  مهافت 
.دیسر هاگشناد 

دشدش رازگرب   رازگرب ناریا   ناریا یناسر   یناسر عالطا   عالطا یرادباتک  وو   یرادباتک یملع   یملع نمجنا   نمجنا یشزومآ   یشزومآ همانرب   همانرب نیمهدراهچ   نیمهدراهچ

یاـه شور   » ناونع اـب  ناریا  یناـسر  عـالطا  یرادـباتک و  یملع  نمجنا  شزوـمآ  یاـمن  بطق  یـشزومآ  هدـنز  هماـنرب  نیمهدراـهچ 
.دش رازگرب  شهوژپ » رد  یریگ  هنومن 

 

https://www.msrt.ir/fa/news/57934/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%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-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%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%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.msrt.ir/fa/news/57934/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%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-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%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%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.lisna.ir/report/item/1551-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.lisna.ir/report/item/1551-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


.تسا هدش  یزیر  همانرب  یلیمکت  تالیصحت  نایوجشناد  نارگشهوژپ و  هب  یناسر  یرای  روظنم  هب  همانرب  نیا 
شزوـمآ و هـتیمک  لوئـسم  یئاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تاـیه  وـضع  یعیمـص ، ارتـیم  رتـکد  تسـشن  نیا  یرجم 

.دوب ناریا  یناسر  عالطا  یرادباتک و  یملع  نمجنا  هریدم  تئیه  وضع 
زا یرایــسب  تـفگ : تـخادرپ و  یهاگــشناد  یاـه  شهوژپ  رد  یریگ  هنوـمن  هاـگیاج  تـیمها و  هـب  هماـنرب  یادــتبا  رد  یو 
رد دنراپـس و  یم  راـمآ  نارواـشم  هـب  ار  شخب  نـیا  ارثـکا  دـنراد و  یـساسا  فعـض  شخب  نـیا  رد  هنافـساتم  نایوجــشناد 

یهوـک رتـکد  سپــس.دراد  یــساسا  فعــض  یهاگــشناد  یاـه  هماـن  ناـیاپ  موـس  لــصف  رد  شخب  نـیا  فیــصوت  هجیتـن 
تـیمها و یریگ ، هنوـمن  هـنیمز  رد  ار  یدربراـک  بوـخ و  رایـسب  تاـکن  تـخادرپ و  دوـخ  یـشزومآ  هماـنرب  هـئارا  هـب  یمتـسر 

گرزب شهوژپ  هعماج  هک  یدراوم  رد  الومعم  تفگ : یو.درک  حرطم  یهاگـشناد  یاه  شهوژپ  رد  یریگ  هنومن  هاـگیاج 
نیمه هب  تـسا ، لکـشم  رایـسب  اـی  درادـن  دوـجو  هعماـج  یاـضعا  ماـمت  رد  هعلاـطم  دروـم  تفـص  یـسررب  ناـکما  تـسا ،
هنومن هک  دـنهد  یم  رارق  لـیلحت  هعلاـطم و  دروم  ار  شهوژپ  هنومن  هعماـج ، لـک  هعلاـطم  یاـج  هب  نارگـشهوژپ  لـیلد 

.دشاب شهوژپ  یلصا  یاه  یگژیو  زا  یباتزاب  ای  دشاب  شهوژپ  هعماج  هدنیامن  دیاب  هعلاطم  دروم 
.دوش یم  باختنا  رتگرزب  یا  هعماج  ای  هورگ  تمسق ، کی  زا  هک  تسا  اه  هناشن  زا  یا  هعومجم  هنومن 

اراد ار  رتــگرزب  هعماــج  اــی  هورگ  تمــسق ، نآ  یاــه  یگژیو  هناــشن ، هعوـمجم  نـیا  هـک  تـسا  یا  هنوــگ  هـب  باــختنا  نـیا 
دنترابع یریگ  هنومن  عاونا  تفگ : تخادرپ و  یرامـشرس  اب  نآ  یاـه  تواـفت  یریگ و  هنومن  یاـیازم  هب  سپـس  یو.دـشاب 

هلولگ یریگ  هنومن  دـنمفده ، یریگ  هنومن  یا ، هیمهـس  یریگ  هنومن  یتسد ،) مد  ناسآ و  سرتسد (  رد  یریگ  هنومن  زا 
یریگ هنومن  رد  جیار  تاهابتشا  هب  یو.تسا  یا  هقبط  یفداصت  یریگ  هنومن  هدیزگرب و  یریگ  هنومن  یا ،) هکبش   ) یفرب

درک هراشا  عوضوم  نیا  هب  درک و  حرطم  هداس  نایب  اب  ار  هنومن  مجح  نییعت  باختنا و  یاه  ماـگ  لـحارم و  درک و  هراـشا 
لومرف هکنیا  مینک و  هدافتـسا  دـیاب  هنومن  مجح  نییعت  یارب  ناگروم  لودـج  نارکوک و  لومرف  زا ۲  ییاـه  تقو  هچ  هک 

.تسا توافتم  شهوژپ  یاه  شور  عاونا  یفیک و  یمک و  یاه  شور  رد  هنومن  مجح  نییعت  یاه 
نیرضاح تالاوس  هب  یمتسر  یهوک  رتکد  دندرک و  هئارا  تنماک  بلاق  رد  ار  دوخ  یاه  شـسرپ  نیرـضاح  همانرب  نیا  رد 

.داد خساپ 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انزیل   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هنوـم ناژ  یللملا  نـیب  یزاـجم  هاـگراک  نـیلوا  اـپورا ، هیداـحتا  یراـکمه  اـب  یئاـبطابط  همـالع  هاگــشناد  اـنزیل ، شرازگ  هـب   
هاگراک یمومع : یاه  هناـخباتک  تاـمد  هعـسوت خـ يارب  اـپورا  هیداـحتا  يدربراـک  ياـه  هماـنرب  اـه و  تسایـس   » ناونع تحت 

اب رویرهـش ۱۳۹۹  خـیرات ۲۳  رد  یئابطابط  همـالع  هاگـشناد  نیـالنآ  یوگتفگ  رـالات  رد  ار  ناریا » ناراد  ـ باـتک يارب  ـی  ـشزومآ
روشک و یموـمع  یاـه  هناـخباتک  داـهن  هب  هتـسباو  یاـه  هناـخباتک  زا  معا  نارهت  یموـمع  یاـه  هناـخباتک  نارادـباتک  روـضح 

.درک رازگرب  یسانش  شناد  تاعالطا و  ملع  نایوجشناد  دیتاسا و  زا  یدادعت  نارهت ، یرادرهش 

ره رد  ییاـهوگتفگ  ثـحب و  تـفرگ و  رارق  نیبطاـخم  لابقتــسا  دروـم  هاـگراک  نـیا  هدـش ، ماـجنا  یاـه  یباـیزرا  ساـسارب   
همـالع هاگـشناد  کرتـشم  یللملا  نیب  هژورپ  ییارجا  یاهدـنیارف  زا  یـشخب  روکذـم ، هاـگراک  یرازگرب.تـفرگ  تروـص  شخب 
تـسا ناریا » یمومع  یاه  هناخباتک  هزوح  رد  اپورا  هیداحتا  تایبرجت  تسبراک   » ناونع تحت  اـپورا  هیداـحتا  یئاـبطابط و 

هنوم  ۲۰۲۰۲۰۲۰ هنوم ناژ   ناژ یللملا   یللملا نیب   نیب یزاجم   یزاجم یاه   یاه هاگراک   هاگراک

.دنک یم رازگرب  ار  هنوم » ناژ  یللملا  نیب  یزاجم  یاه  هاگراک   » اپورا هیداحتا  یراکمه  اب  یئابطابط  همالع  هاگشناد 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 16   10۱۱۲

https://www.lisna.ir/library/item/1549-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-2020
https://www.lisna.ir/library/item/1549-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-2020


.دوب هدش  هنوم  ناژ  شخب  رد  هیداحتا  نیا  تنرگ  هدنرب  لاس ۲۰۱۹  رد  هک 

یاـه هاـم  رد  سراـف  ناهفـصا و  ناتـسزوخ ، ناـسارخ ، هـلمج  زا  رگید  ناتـسا  جـنپ  رد  یهباـشم  یاـه  هاـگراک  تـسا  رارق   
يدربراـک ياـه  هماـنرب  اـه و  تسایـس   » ناوـنع تحت  زین  هنوـم  ناژ  یللملا  نیب  یزاـجم  هاـگراک  نیمود.دوـش  رازگرب  هدـنیآ 

رهم دهـشم ۲۰  رد  ناریا »  ناراد  ـ باتک يارب  ـی  ـشزومآ هاگراک  یمومع : ياه  هناخباتک  تامد  هعـسوت خـ يارب  اـپورا  هیداـحتا 
.دش رازگرب  ات ۱۲:۳۰  تعاس ۸:۳۰  هام ۱۳۹۹ 

هنوـم ناژ  یللملا  نـیب  یزاـجم  هاـگراک  نـیلوا  اـپورا ، هیداـحتا  یراـکمه  اـب  یئاــبطابط  همالع  هاگشناد  اــنزیل ، شرازگ  هـب 
هاگراک یمومع : یاه  هناخباتک  تامد  هعـسوت خـ يارب  اپورا  هیداحتا  يدربراک  ياـه  هماـنرب  اـه و  تسایـس   » ناونع تحت 

اب رویرهش ۱۳۹۹  خیرات ۲۳  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  نیالنآ  یوگتفگ  رالات  رد  ار  ناریا » ناراد  ـ باـتک يارب  ـی  ـشزومآ
روشک و یمومع  یاه  هناخباتک  داـهن  هب  هتـسباو  یاـه  هناـخباتک  زا  معا  نارهت  یمومع  یاـه  هناـخباتک  نارادـباتک  روضح 

.درک رازگرب  یسانش  شناد  تاعالطا و  ملع  نایوجشناد  دیتاسا و  زا  یدادعت  نارهت ، یرادرهش 
ره رد  ییاـهوگتفگ  ثـحب و  تـفرگ و  رارق  نیبطاـخم  لابقتــسا  دروـم  هاـگراک  نـیا  هدــش ، ماـجنا  یاـه  یباـیزرا  ساـسارب 

همالع هاگشناد  کرتشم  یللملا  نیب  هژورپ  ییارجا  یاهدـنیارف  زا  یـشخب  روکذـم ، هاـگراک  یرازگرب.تفرگ  تروص  شخب 
« ناریا یموـمع  یاـه  هناـخباتک  هزوـح  رد  اـپورا  هیداـحتا  تاـیبرجت  تسبراـک   » ناوـنع تـحت  اـپورا  هیداـحتا  یئاــبطابط و 

.دوب هدش  هنوم  ناژ  شخب  رد  هیداحتا  نیا  تنرگ  هدنرب  لاس ۲۰۱۹  رد  هک  تسا 
.تسا یئابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تایه  یاضعا  زا  مدقم  ینیلگ  اسنلگ  رتکد  حرط  نیا  یرجم 

داتـسا یحاتف ، تمحر هللا  رتکد  زاوها و  نارمچ  دیهـش  هاگـشناد  داتـسا  هراصع ، هدـیرف  رتکد  یراـکمه  اـب  روکذـم  حرط 
.تسا ماجنا  تسد  رد  دهشم  یسودرف  هاگشناد 

یاـه هاـم  رد  سراـف  ناهفـصا و  ناتـسزوخ ، ناـسارخ ، هـلمج  زا  رگید  ناتــسا  جـنپ  رد  یهباـشم  یاـه  هاـگراک  تـسا  رارق 
يدربراک ياه  هماـنرب  اـه و  تسایـس   » ناونع تحت  زین  هنوم  ناژ  یللملا  نیب  یزاـجم  هاـگراک  نیمود.دوش  رازگرب  هدـنیآ 

رهم دهشم ۲۰  رد  ناریا »  ناراد  ـ باتک يارب  ـی  شزومآ هاگراک  یمومع : ياه  هناخباتک  تامد  هعسوت خـ يارب  اپورا  هیداحتا 
.دش رازگرب  ات ۱۲:۳۰  تعاس ۸:۳۰  هام ۱۳۹۹ 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انرب  یرازگربخ   

، اـیلاتیا ناریا و  یگنهرف  یاـهوگو  تفگ زا  رود  نیا  هیحاـتتفا  هماـنرب  رد  اـنرب ، یرازگربـخ  رنه  گـنهرف و  هورگ  شرازگ  هب 
نامزاس یدربهار  تاـعلاطم  زکرم  سییر  درفنم ، جـلخ  نسحلاوبا  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  سییر  یمیلس ، نیسح 

داریا هب  ایلاتیا  رد  ناریا  یمالسا  یروهمج  ریفـس  تایب ، نارهت و  رد  ایلاتیا  ریفـس  هنورپ  یمالـسا و   تاطابترا  گنهرف و 
نمــض دوــخ  هیحاــتتفا  ینارنخـــس  رد  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  سییر  یمیلس  راــنیبو ، نیارد.دـــنتخادرپ  ینارنخس 
ناوارف یاـه  هـنیمزو  اـه  تـیفرظ  زا  سنارفنک  نـیا  رد  یناریا  ناگدـننک  تکرــش  ییاـیلاتیا و  ناـنامهم  هـب  ییوگدـماشوخ 

ناغمرا ناغمرا هبهب   هدنیآ   هدنیآ لاح  وو   لاح ردرد   تفرشیپ   تفرشیپ هعسوت  وو   هعسوت ایلاتیا   ایلاتیا ناریا  وو   ناریا هبناج   هبناج ودود   یاه   یاه یراکمه یراکمه
دروآ دروآ یمیم

تاطابترا گنهرف و  نامزاس  یدربهار  تاعلاطم  زکرم  کرتشم  یراکمه  اـب  اـیلاتیا  ناریا و  یگنهرف  یاـهوگو  تفگ رود  نیمراـهچ 
.دش رازگرب  ُمر  رد  ازنیپاس  هاگشناد  ایلاتیا و  رد  ناریا  یمالسا  یروهمج  یگنهرف  ینزیار  ییابطابط و  همالع  هاگشناد  یمالسا و 

 

https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1081072-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1081072-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF


طاـبترا و راتــساوخ  تـفگ و  نخــس  یملع  یگنهرف و  یاـه  هـصرع  رد  اــیلاتیا  ناریا و  یمالــسا  یروـهمج  نـیب  یراــکمه 
طباور یدربــهار  تاــعلاطم  زکرم  سیئر  درفنم  جــلخ  نسحلاوبادــش  روــشکود  یاههاگــشناد  نـیب  رد  رتــشیب  یراــکمه 

تاـطابترا گـنهرف و  ناــمزاس  تـشاد ؛ راــهظا  اــهروشک  نـیب  یگنهرف  یاــهوگ  تـفگ و  تـیمها   هـب  هراــشا  اــب  یگنهرف 
اب هلمج  زا  فلتخم  یاـهروشک  اـب  ناریا  یمالـسا  یروهمج  یگنهرف  یاـهوگ  تفگ و  یرازگرب  ریخا  یاـهلاس  رد  یمالـسا 

دوخ راک  روتسد  رد  یدج  روط  هب  ار  اپورا  رد  ایلاتیا  روشک  ییاقیرفآ و  یاهروشک  یبرع ، یاهروشک  ییایـسآ ، یاهروشک 
یگنهرف طباور  زا  یماح  اـیلاتیا  ناریا و  یمالـسا  یروهمج  یگنهرف  یاـهوگ  تفگ و  رود  نیمراـهچ  یرازگرب  هداد و  رارق 

همانرب رد  هک  درک  داهنـشیپ  یگنهرف  طـباور  یدربهار  تاـعلاطم  زکرم  سیئر.تسا  روشک   ود  نیا  نیب  هدرتسگ  قیمع و 
دریگ رارق  وگ  تفگ و  ثحب و  دروم  یگنهرف  طباور  رد  یدربراک  زور و  لئاسم  هبناـج  ود  یگنهرف  یوگ  تفگ و  یتآ  یاـه 

ناهاوخ ناریا  ایلاتیا و  طباور  رد  یرنه  یگنهرف و  یخیرات و  هدرتسگ  یاـه  هنیمز  هب  هراـشا  اـب  نارهت  رد  اـیلاتیا  ریفـس  .
دـش ینونک  طیارـش  رد  فلتخم  یاه  هصرع رد  هبناجود  یاه  یراکمه  طـسب  یارب  دوجوم  یاـه  تیفرظ زا  زا  یرادرب  هرهب

هعـسوت هبناج   ود  یاه  یراکمه ، روشک ود  نیب  یگنهرف  یخیرات و  لیاسم  هب  هجوت  رانک  رد  هک  درک  یراودـیما  راـهظا  و 
.دروآ ناغمرا  هب  هدنیآ  لاح و  رد  روشک  ود  مدرم  یارب  ار  تفرشیپ  و 

ود بوـخ  یاـه  یراـکمه  هـب  هراـشا  اـب  دوـخ  هیحاـتتفا  ینارنخـس  رد  زین  اـیلاتیا  رد  ناریا  یمالـسا  یروـهمج  ریفـس  تاـیب 
نخـس ایلاتیا  ناریا و  نیب  یگنهرف  طباور  هژیو  هاگیاج  زا  یگنهرف  یـسایس و  یداصتقا و  فلتخم  یاه  هصرع رد  روشک 

ناداتـسا و زا  نت  هس  همادا  رد.داد  رارق  دـیکات  دروم  ار  هصرع  نیا  هب  ناریا  یمالـسا  یروـهمج  ترافـس  ماـمتها  تفگ و 
داـعبا هراـب  رد  ار  دوـخ  تـالاقم  اــیلاتیا  یاههاگــشناد  ناسانــش  ناریا  زا  نـت  هـس  ناریا و  یاههاگــشناد  زا  نارگــشهوژپ 

.دنداد هیارا  روشک  ود  یبدا  یملع و  یگنهرف  طباور  نوگانوگ 
دیناوخب : رتشیب 

یزاسملیف  دایپملا  رد  روضح  یاربروشک  جراخ  یناریا  ناناوجون  زا  توعد 

اه یناتسکاپ یارب  ناسارخ » یامنهار   » لاتیجید باتک  ناگیار  راشتنا 
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زا درف  فرــصم  کبــس  اــب  یعاــمتجا  دــیما  هــطبار  دــهد  یم ناــشن  یهاگــشناد  دــیدج  شهوژپ  کــینییاپ  کــلم همطاــف 
هماـن ناـیاپ اـنطع ،»  » راـگنربخ شرازگ  هـب.تسا  هعلاـطم  یــسررب و  لــباق  سکع  تلاــح  کــی  رد  یعاــمتجا  یاــه  هـکبش

دازرهـش تـمه  هـب  اـه » نآ مارگاتـسنیا  فرـصم  کبـس  نایوجـشناد و  یعاـمتجا  دـیما  نـیب  هـطبار   » عوـضوم اـب  یدـیدج 
اب لاـسما  ناـبآ  موـس  زور  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یعامتجا  تاـطابترا  مولع  دـشرا  یـسانشراک  یوجـشناد  روپ ، کـلم

مارگاتسنیا مارگاتسنیا زازا   هیور   هیور یبیب هدافتسا   هدافتسا ردرد   یدج   یدج رطخ   رطخ گنز   گنز

 

https://www.atnanews.ir/archives/297647/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3/
https://www.atnanews.ir/archives/297647/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3/


.دش عافد  تیقفوم 
رتکد همان  نایاپ رواد  و  هداز ، یوضر نیدـلارون  رتکد  رواشم  داتـسا  یکیناخ ، یداـه  رتکد  هماـن  ناـیاپ نیا  یاـمنهار  داتـسا 
یخرب شجنـس  یاـنبم  رب  ار  یعاـمتجا  دـیما  مارگاتـسنیا و  فرـصم  کبــس  هماـن  ناـیاپ نـیا  رد  قـقحم.دوب  تاـیب  یــسدق 

.تسا هدرک  دروآرب  اه  صخاش
عوـن «، » هدافتـسا هوـحن  «، » تیوـضع هقباـس  «، » هـنازور هدافتــسا  نازیم   » هفلوـم مارگاتـسنیا ۵  فرـصم  کبــس  یارب 

.دش هتفرگرظنرد  دننک ،» یم لابند  هک  یدارفا   » و اوتحم »
، یعاـمتجا فـلتخم  یاــهراتخاس  زا  یباــیزرا  هفلوـم   زا ۹  دوــب ، یعاــمتجا » دــیما   » هـک هتــسباو  ریغتم  یارب  نـینچمه 

زین ناشدوخ  یـصخش  یگدنز  هب  دـیما  نازیم  یمومع ، دامتعا  ماظن ، زا  تیبولطم  نازیم  یداصتقا ، یگنهرف  یـسایس ،
.دنراد ییامن  هایس هب  لیامت  اهرامآ  دنا  یعدم ققحت  نیا  جیاتن  هرابرد  یخرب.دش  هتفرگ  هرهب 

ناـشن ار  ینییاـپ  دـصرد  یعامتجادــیما  یاـه  صخاـش یراـمآ  یاـه  هجنــس شهوژپ  نـیا  رد  دوـجوم  یاـه  هداد ساـسارب 
.دراد دوجو  نکمم  تلاح  نیرت  نییاپ رد  اه  هفلوم کت  کت  نازیم  دهد و  یم

هدوب هدننکدیماان  تدش  هب  دـنراد ، ار  هدـنیآ  لاس  جـنپ  رد  روشک  یداصتقا  تیعـضو  زا  اهوجـشناد  هک  یبایزرا  نینچمه 
.تسا

یمومع دامتعا  و  اهزاین ، هب  ماظن  ییوگخساپ  تسایـس ، گنهرف ، زا  نایوجـشناد  یبایزرا  شهوژپ ، یاه  هداد یانبم  رب 
هدوـب نییاـپ  حطـس  رد  هدـش ، عـیزوت  هنوـگچ  یتـینما  یعاـمتجا ، یداـصتقا ، تلادـع  هعماـج  رد  هکنیا  لـماش  هعماـج  رد 

.تسا
هتخادرپ عوضوم  نیا  هب  شهوژپ  زا  یـشخب  رد  هتبلا.تسام  هعماج  یارب  یرطخ  گنز  هدنهد  ناشن مه  اه  هداد دنیآرب 

دنراد یگدنز  هب  دیما  یدرف  ظاحل  هب  اهوجـشناد  ینعی  دراد ؛ رارق  یبولطم  حطـس  رد  اهوجـشناد  رد  یراودـیما  هک  هدـش 
.دننک یم سأی  ساسحا  هعماج  یاهراتخاس  هب  تبسن  اما 

هطبار ور  شیپ شهوژپ  رد.دـنرادن  یدـیما  رت  نالک دـعب  رد  اـما  دـننک  روصت  هناراودـیما  ار  دوخ  یگدـنز  دـنناوت  یم عقاو  رد 
نازیم هچره  هک  انعم  نیدـب  دـش ؛ هدیجنـس  سوکعم  یفنم و  یگتـسبمه  اب  اما  رادانعم  مارگاتـسنیا  اب  یعامتجا  دـیما 

.دنک یم ادیپ  شهاک  یعامتجا  دیما  دوش ، رتشیب  مارگاتسنیا  هکبش  زا  اهوجشناد  فرصم 
هک هدروآ  دوجو  هب  ار  یموـمع  یاـضف  کـی  مارگاتـسنیا  هک  تساـعدا  نیا  دـییات  لاـبند  هب  شهوژپ  ماـجنا  یپ  رد  قـقحم 

.دنک یم ژاپمپ  هعماج  هب  ار  یدیماان  زا  یعون 
هب ام  زورما  هعماج  طیارش  هکارچ  تسا ، ییامن  هایس دنک و  یم ژاپمپ  ار  یدیماان  طقف  مارگاتـسنیا  تفگ  ناوت  یمن هتبلا 

.دنهد یم ناشن  مارگاتسنیا  رد  دننیب ، یم ناش  یعقاو یگدنز  زا  مدرم  هک  ار  هچ  نآ.تسا  عوضوم  نیا  رگنایب  یبوخ 
رد هک  دـهد  یم ناـشن  مارگاتـسنیا  رد  ار  یدـیماان  ارآ  براـضت  نیا  عومجم  هک  دـسر  یم هجیتـن  نیا  هب  ناـیاپ  رد  قـیقحت 

، دندرک یم هدافتـسا  مارگاتـسنیا  زا  لاس  جنپ  ای  راهچ  هک  ینایوجـشناد  هکیروط  هب  تسا ؛ دصر  لباق  مه  هعماج  حـطس 
هدافتــسا رد  یرتـشیب  هقباـس  ینک و  هدافتــسا  رتـشیب  مارگاتــسنیا  زا  هـچره  ینعی  « ؛ دوـب رتـمک  اـه  نآ یعاـمتجا  دــیما 

دـصرد راهچ  هدش  دیکات  قیقحت  نیا  رد  !« یرتدیماان نآ  رد  هک  ینک  یم هبرجت  ار  یزاجم  یایند  زا  یعون  یـشاب ، هتـشاد 
.دنداد ناشن  یرامآ  یاه  هجنس رد  ار  یرتالاب  یعامتجا  دیما  دنتشادن ، مارگاتسنیا  یعامتجا  هکبش  هک  یدارفا  زا 

.دوب رتشیب  یگدنز  هب  اه  نآ یدرف  دیما  نازیم  ینیب و  شوخ هک  انعم  نیدب 
هک تـسا  نـیا  رگناـیامن  رگید  یهجو  رد  هـکلب  درادــن ، مارگاتــسنیا  ندوبدــمآراکان  زا  ناـشن  اــقلطم  قـیقحت  جــیاتن  هـتبلا 
زا دـنکن ، هدافتـسا  مارگاتـسنیا  زا  رگا  یـصخش  ره  هکیروط  هب  دـنز ؛ یم رانک  ار  اه  هدرپ هچیرد  کی  هباـثم  هب  مارگاتـسنیا 

: یراذــگ کارتشا.دــنیب  یم هدرپ  یب ار  اــه  تــیعقاو دــنک ، هدافتـــسا  نآ  زا  هــک  یـــسک  اــما  دوــش  یمن هاــگآ  اــه  هدرپ نــیا 
https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۷۶۴۷

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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.تسیچ هلاسم  تسرد  مهف  یارب  ام  لح  هار
، دوـش یم داـی  یلعف  یلمع  یب ینهذ و  جـلف  ناوـنع  اـب  نآ  زا  هـچنآ  هـب  هتـشذگ  هـب  هاـگن  اـب  دراد  یعــس  یخیراـت  تـالمات 

.دروآ لصاح  یشیاشگ 
.تسا خیرات  حیحص  مهف  دنار ، ولج  هب  ار  ام  دناوت  یم هچنآ  دقن ، هیواز  نیا  زا 

زا رصاعم  خیرات  یاه  بش تسشن  نیتسخن  انطع ،)»  )» ییابطابط همالع  هاگشناد  یلیلحت  یربخ –  تیاس  شرازگ  هب 
داتسا سانش و  هعماج هاوختسارف ، دوصقم  روضح  اب  یزرم » نارگشنک   » ناونع اب  یخیرات  تالمأت  یاه  سرد هلـسلس 
یناریا نــمجنا  یناــبزیم  هــب  یلاــع  شزوــمآ  یزیر  هماــنرب شهوژپ و  هســسوم  رد  یلاــع  شزوــمآ  هعــسوت  یزیر  هماــنرب
رازگرب ناــــبآ   ۹ هبنــــشراهچ ، یلاــــع  شزوـــمآ  یزیر  هماــــنرب شهوژپ و  هســــسوم  رد  تاــــطابترا  یگنهرف و  تاــــعلاطم 

نــالماع شقن  تـیمها و  رب  یزرم » نارگــشنک   » ناوــنع اــب  یخیراــت  تــالمأت  یاــه  سرد هلــسلسیزرم  نارگــشنک.دش 
.دراد دیکات  هعماج  یریگ  لکش تالوحت و  رد  یناسنا 

هدـــمآ ریز  راــتفگ  رد  نآ  طوــسبم  هــک  تــسا  هــتخادرپ  نخـــس  هــب  هراــب  نــیا رد  تســـشن  نــیا  رد  هاوختـــسارف  دوــصقم 
.دروخ  یم مقر  یرگید  روط  ام  خیرات  دیاش  دندوبن ، رگا  دننک ، یم راک  هعماج  تلود و  یاهزرم  رد  هک  ییاه  نآ : تسا

زا یــشخب  تـلم و  کـی  یخیراــت  روـبع  لــلع  زا  یــشخب  هراوـمه  یزرم  نارگــشنک  دــیکات  اــب  نارگــشنک  مـینکن  شوـمارف 
.دنا هدوب هعماج  تلم و  کی  ناتساد 

نوگانوگ یاه  گـنهرف ماوقا و  اـب  هثداـح  زا  ُرپ  ینیمزرـس  دراد و  ینـالوط  یخیراـت  دوخ  ینیمزرـس  تعـسو  اـب  اـم  هعماـج 
.تسا

یاه فالتئا هدشن و  لح  یاه  ضراعت یطحق و  راتـشک ، زا  راشرـس  تورث و  تردق و  عبانم  اب  تسا  یخیرات  ناریا  خیرات 
.تسا تلم  تلود و  فاکش  نآ  سأر  رد  اه و  فاکش عاونا  رادو  ریگرد یا ، هعماج نینچ.هدننکش 

هدـماین دوجو  هب هعماج  نیا  رد  مه  دـنمورین  یموق  یفنـص و  یعامتجا و  یـسایس ، یندـم ، یا ، هفرح هطـساو  یاهاضف 
.دنک لح  ار  تلم  تلود و  نایم  فاکش  یجنایم ، یاهراتخاس  یزاس  مهارف اب  هک  تسا 

لاـس بـالقنا  زا  سپ.تسا  نآ  یرادـیاپ  هعماـج و  یریذـپ  تـسیز طرـش  هاـفر  یگتـسبمه و  حلـص ، یتیعـضو ، نـینچ  رد 
، دیـسرن هجیتـن  هـب  دنتـشاد  نارگـشنک  هـک  یفادـها  دـنام و  زاـب نزاوـتم  هعـسوت  دـشر و  هـب  ندیـسر  زا  هعماـج  هـک   ۱۳۵۷

.دش هئارا  ناسانش  هعماج یوس  زا  تلم  تلود و  داضت  یگدنامرد و  اب  هطبار  رد  یتوافتم  یاه  یروئت
.درک عادبا  یعامتجا  تالوحت  کرد  یارب  دیدج  یحالطصا  تخادنا و  رد  ون  یحرط  ناوت  یم فاصوا  نیا  اب 

لیامـــش هــب  دـــیاب  هتفاــی  هعـــسوت یاــهروشک  هــگرج  هــب  ندـــش  قــحلم  و  ناـــیناریا )  ) یناریا ناریا و  زا  تظفاـــحم  یارب 
.میدرگزاب رگشنک  یاه  ناسنا

.میهد ناشن  هعماج  هب  ار  دوخ  یاهدادعتسا  دیاب  هک  میتسه  ام  نیا  عقاو  رد 
.دوش یم هتخاس  هرابود  ناریا  هک  تسا  نایناریا  هنارگشنک  یاه  تیقالخ تاراکتبا و  لامعا ، اب 

یزرم یرگشنک  هکارچ.دوش  یم هتشادرب  نایم  زا  تلم  تلود و  نایم  فاکش  مه ، یجنایم  یاهراتخاس  یزاس  مهارف اب 
.دنتسه ینیمزرس  حلص  زاین  هب  خساپ  رد  یندم و  یاه  شنک تیدودحم  ربارب  رد  یراکو  زاس

اه نامتفگدـض اـه و  ناـمتفگ اـه ، تـیاور دـض اـه و  تـیاور ناـیم  دــنویپ  داـجیا  لاـبند  هـب  یزرم  نارگــشنک  رظنم ، نـیا  زا 
رد شیپ  اه  لاس زا  دننک ، یم حرطم  رکف  یلاها  هک  روطنآ  یزرم  نارگـشنک  هژورپتـسا  ناریا  هلئـسم  ام  هلئـسم.دنتسه 

هچخیراـت رـصاعم : یـشیدنا  وـن زاغآرــس   » باـتک هـک  یناـمز  تـسرد  تـسا ؛ هدوـب  ندز  هناوـج  لاـح  رد  هاوختــسارف  نـهذ 
ات مهدزوـن  هدـس  زا  نیـشن  ناملــسم یاـهروشک  رگید  ناریا و  رد  ینید ، ریغ ینید و  نیوـن ، هشیدـنا  ندـمآرب  شیادـیپ و 

میرب میرب هانپ   هانپ خیرات   خیرات هبهب   میبای |  |  میبای تسد   تسد ناریا   ناریا ردرد   هلاسم   هلاسم مهف   مهف هبهب   هنوگچ   هنوگچ
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.دمآرد شراگن  هب  ش.ه  لاس ۱۳۷۳  رد  متسیب »  هدس  لیاوا 
.تسا ناریا  هلئسم  ام ، هلئسم  : تسا دقتعم  نینچمه  تسشن  همادا  رد  هاوختسارف 

.تسا یقیقد  رایسب  یاه  لمأت دنمزاین  گرزب و  یشهوژپ  همانرب  هلئسم  نیا  عالضا  اب  یریگرد 
.ما هدوب ریگرد  ناریا  هلئسم  اب  کچوک  یا  هدننک هعلاطم ناونع  هب زین  نم 

.دراد دوجو  تلم  تلود و  نمزم  فاکش  ناریا  رد 
رد دوب و  رـالاس  بآ تلود  یناـمز  ناریا.دراد  یرطخُرپ  راوـشد و  رایـسب  یگنهرف  یداـصتقا و  یـسایس ، یاـیفارغج  ناریا ،

.تسا رالاس  تفن یتلود  رضاح  لاح 
.دناسرب غولب  هب  ار  شدوخ  هتسناوتن  ناریا  هعماج  یندم  یاه  شخب

.دوب یزیرگ  زکرم زکرمت و  لکیس  ناریا  رد 
.تشاد ار  شدوخ  صاخ  تالکشم  ام  یمومع  گنهرف 

.میتسه ریگرد  نآ  اب  مه  رضاح  لاح  رد  هک  میتشاد  ددجت  تنس و  هلئسم  تیوه ، نارحب  ام 
.تسا هتفرگن  تروص  تکلمم  نیا  رد  تلود  نید و  کیکفت  هلئسم 

.میتسه ریگرد  نآ  اب  هرمزور  یگدنز  رد  زین  رضاح  لاح  رد  هک  میتشاد  یساملپید  تسکش  هلئسم 
هک ییاج  اـت  دنتـشادن و  ییاـنتعا  یتلود  شخب  یـصوصخ و  شخب.دنتـشاد  یفلتخم  یاـه  تلع هک  یداـیز  یاـه  هلئـسم
رود روـشک  یعیبـط  عباـنم  رب  تیکلاـم  اهدــمآرد ، رب  تیکلاـم  نوـچمه  یطیارــش  نتــشاد  لـیلد  هـب  ار  اــم  دنتــسناوت  یم

.دندز یم
.دنشاب هتشاد  تیقالخ  دنتسناوت  یمن دندنام و  یم فیعض  یفنص  یتلودریغ و  شخب  هیامرس  رازاب  هجیتن ، رد 

رارق نیمزرـس  نیا  تمدـخ  رد  تیاهن  رد  دـنهد و  ناشن  ار  ناـش  یدرکلمع شوه  ناـش و  یناـجیه شوه  دنتـسناوت  یمن
ادیپ تسادق  یرگید  تروص  ره  هب  ای  دوب  ادخ  هیآ  ای  تشاد  یدزیا  هرف  ای  هاش » » ام ناریا  رد  اه  تموکح سدقت.دنهد 

.درک یم
.دراد دوجو  مه  زورما  هب  ات  هک  دوب  یرگید  لکشم  ناریا  رد  تموکح  سدقت 

.دننکن ادیپ  هعسوت  ناریا  رد  یجنایم  یاه  هتخاس هک  دش  یم ببس  لئاسم  نیا  زا  یا  هعومجم هجیتن  رد 
.دش یم هدید  دیدهت  هباثم  هب  ًالومعم  تلود  رد  میقتسم  یاه  لکشت

.دوب فیعض  یندم  هعماج  فیحن و  هعماج  تموکح و  نایم  یاضف 
.دش یم جنرغب  رایسب  ناریا  رد  راتخاس  تیلماع و  هناگود 

یرایسب زا.دنتسین  دنمشوه  دنا ، هدرکن ادیپ  موادت  ندش و  تیبثت  تصرف  دنا و  هتفاین هعسوت  نوچ  اهراتخاس  ناریا  رد 
هک تسا  هدوب  زاـین  هجیتن  رد  دـنا  هتـشادن ار  مزـال  یـسح  یاـه  مادـنا دـنا و  هدوب مزـال  شوه  دـقاف  تفگ  ناوت  یم تاـهج 

یدرکلمع و تاراــکتبا  یتخانــش ، شوـه  یناــجیه ، شوـه  قوذ ، ناــشدوخ  زا  دــیاب  دــنهد و  هـنیزه  رتـشیب  نارگــشنک 
ناریا رد  یعاـمتجا  یاـهداهن.تسا  هدوـب  نیگنــس  نارگــشنک  یارب  نـیا  هـک  دــنداد  یم ناـشن  یعاــمتجا  لــمع  تاــعونت 

هطـساو زاـس و  تشونرـس یلکـش  هـب  دنتـسناوت  یمن زین  نارگـشنک  دـنوش و  دـنمورین  دـننک و  ادـیپ  هعـسوت  دنتـسناوت  یمن
.دنوش رییغت 

دنداد و یم جرخ  هب  راکتبا  دندرک و  یم لمع  دنمشوه  نارگشنک  دیاب  نیاربانب  دنا ، هدوبن دنمـشوه  اه  متـسیس ناریا  رد 
.دندرک یم ییاشگ  هار

هجیتن رد  دنهد ، ناشن  یـصصخت  یفنـص و  یندم ، یلحم ، یهورگ ، یدرف ، یاه  تیلماع هک  دنا  هدوب ریزگان  نارگـشنک 
.دش یم راوشد  رایسب  هلئسم 

رد دتفا و  یم قافتا  مک  ناریا  رد  قفاوت  رادید و  وگو ، تفگ.دنا هدنام فیعض  یجنایم  یاهداهن  یمومع و  هزوح  نیاربانب 
.دوش یم زیگنارب  ثحب  نآ  ییاراک  تیعورشم و  تیاهن 

هتفرگ هدـیدان  ناـمدرم  قوـقح  هـک  دراد  دوـجو  اـهزیوآ  تـسد عاوـنا  دـنوش و  یم وـحم  ناـمکاح  نـهذ  هحفـص  زا  ناـمدرم 
.دوش

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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« قالخا  » مان هب  ینامز  کی  تعیرـش ،»  » مان هب  ینامز  کـی  تینما ،»  » ماـن هب  یناـمز  کـی  مظن ،»  » ماـن هب  یناـمز  کـی 
یتالکشم اهنیا  دوش و  یم هتفرگ  هدیدان  نامدرم  قوقح  لاح  ره  هب  یرگید  زیچ  ره  و  تسادق »  » ناونع هب  ینامز  کی 

هاگدـید اـب  طـقف  ار  ناریا  هلئــسم  هـک  تـسین  تـسرد  نادـنچمیتفر  ورف  طرفم  نادـقف  قشمرــس  رد.مـیراد  اـم  هـک  تـسا 
.دشاب هتشاد  طلست  ام  رب  یتخانش  بیسآ هاگن  مینک و  یسررب  یتخانش  بیسآ

نانچ یتخانـش  بیـسآ هاگن  رگا  یلو  مینیبب  ار  اه  تیدودحم اه و  یتساک مینک و  لیلحت  دقن و  دـیاب  ام  هک  تسا  تسرد 
درادن و دوجو  ناریا  رد  یتیفرظ  چیه  مینک  ساسحا  تیاهن  رد  میور و  ورف  یگدنام  بقع هیرظن  رد  هک  دوش  هریچ  ام  رب 
ینهذ و جــلف  راــچد  اــم  تروــص  نـیا  رد  مـینک ، ادــیپ  ییاــهر  هعــسوت و  میناوــت  یمن تــسین و  دوــبهب  یارب  یهار  چــیه 

یتخانـش بیـسآ هاگن  ًافرـص  ناریا  هلئـسم  اب  هطبار  رد  دنمـشیدنا  هدننک و  هعلاطم کی  ناونع  هب  رگا.میوش  یم یلمع  یب
هعماـج یا  هشیلک یرظن  یاـه  بوچراـهچ اـب  میهاوخب  رتشیب  میمهفب و  بوخ  ار  ناریا  هعماـج  میناوتن  میـشاب و  هتـشاد 

تسا نکمم  تیاهن  رد  دوش و  یم هریچ  ام  نهذ  عضو  رب  هیور  یب یتخانـش  بیـسآ هاگن  مینک ، یتخانـش  بیـسآ ار  ناریا 
هجیتـن نیا.دـناسرن  ییاـج  هـب  ار  اـم  دوـش و  رجنم  ناریا  هلئــسم  مـهف  زا  یناوتاـن  یگنر و  روـک ینهذ ، جــلف  یلمع ، یب هـب 

.دتفا یم قافتا  نادقف  هیور  یب هیوسکی و  قشمرس  رد  نادقف  هیرظن  تسا ؛ نادقف  قشمرس 
یاـهراکوزاس میناوت  یمن مینک ، یم رکف  اـه  یتساـک اـه و  ناـصقن اـه ، هتـشادن هب  مینک  یم رکف  ناریا  هب  هک  یتـقو  ینعی 

.مینک یم هجوت  متسیس  نیا  یرامیب  یاه  هضراع هب  رتشیب  میمهفب و  ناریا  رد  ار  تمالس 
اب.دسرب اه  نادـقف هب  تیاهن  رد  دـشاب و  ناسکی  اه   نآ نییبت  دـیابن  اما  تسا  تسرد  انعم  کـی  هب  اـه  یتساـک نیا  هتبلا 

.دمآرب ناریا  هلئسم  هدهع  زا  ناوت  یمن نادقف  قشمرس 
.دراد زاین  یرت  قیمع مهف  رتشیب و  فیصوت  هب  ناریا 

نیا دراد ؟ دوـجو  مه  اـقب  تمالـس و  یارب  ییاـهراکو  زاـس اـیآ  هک  مینیبـب  هیوـسکی ، یـسانش  بیـسآ یاـج  هـب  تـسا  رتـهب 
ناـشن زین  اـقب  تمالــس و  یارب  ییاـهراکوزاس  شدوـخ  زا  دــناوت  یم اـیآ  تـسا  یراـج  اــجنیا  رد  هـک  یمتــسیس  یگدــنز و 

.مینکن هجوت  اه  نادقف هب  اهنت  میریگب و  رظن  رد  ار  هعماج  مامت  دیاب  ام  ؟ دهد
، هدوب هک  ییاـه  بیـشن زارف و  اـه و  هثداـح مغر  هب خـیرات  لوط  رد  دراد و  دوجو  زونه  هعماـج  مینیب  یم هک  تساـجنیا  رد 

.تسا هدنام  یقاب نیمزرس  کی  ناونع  هب  ناریا 
.میا هدیدن ام  هک  تسا  هدوب  لاوحا  زا  یرایسب  ناریا  رد 

.تسین یتخانش  بیسآ ًافرص  شور  نآ  هک  میراد  زاین  یشور  هب  ام 
فلتخم داـعبا  عالـضا و  زا  ار  تیدوـجوم  کـی  میناوـت  یم شور  نـیا  اـب  اـم  مزادرپ ؛ یم ینغ  یـشور  حیـضوت  هـب  هـمادا  رد 

ام مهف  قمع  ام و  هعلاطم  یتخانـش  مدرم هجو  هب  دناوت  یم فیـصوت  نیا.مینک  فیـصوت  ینغ  یلکـش  هب  ار  نآ  مینیبب و 
.دنک کیدزن  هعماج  تسیز  تخانش  هب  ار  ام  تیاهن  رد  دیازفیب و  ناریا  زا 

قــشمرس رد  دـیابن  اـما  مـیراد  زاـین  اـه  یراـمیب اـه و  هضراـع ندـید  یــشیدنازاب و  دــقن ، هـب  یناـمز  ره  زا  شیب  هزورما  اـم 
میوـش و ساـسح  ناـمخیرات  هـب  ینعی  مـینک ؛ ادـیپ  یخیراـت  تیـساسح  دـیاب.میور  و  رف طرفم  یـسانش  بیــسآ نادـقف و 

.میمهفب ار  نآ  تایئزج  مینک و  وررم  میناوت  یم هک  ییاج  ات  ار  یخیرات  دهاوش  یمامت 
هدـهاشم وـگلا  نآ  اـب  اـم  هـک  دـهد  یم ییوـگلا  اـم  هـب  هـشیلک  نآ  مـیراد و  شیپ  زا  یا  هـشیلک اـم  هـک  تـسا  یتـقو  دــقن ،

.مینیب یم نامنهذ  نتم  کیزوم  اب  ار  روما  ام  یبلاق  هاگن  رد.میرادن  بان  یا  هدهاشم تقو  چیه  مینک و  یم
هچ میوـش و  هریخ  تمـس  مادـک  هب  هک  دـنیوگ  یم دـنهد و  یم بوچراـهچ  اـم  هب  نهذ  یرظن  یاـه  هـنیمز سپ تاـیرظن و 

ناــهنپ اــم  زا  مــه  ار  ییاــهزیچ  دـــهد  یم ناــشن  اــم  هــب  ار  ییاــهزیچ  هــک  روطناـــمه  هــیرظن  ره  مینیبــب ؟ ار  ییاـــهزیچ 
تاروهـشم هب  میناوخب و  هرابود  ار  خیرات  هک  دنک  یم کمک  ام  هب  یخیرات  تیـساسحمینک  هچ  هلئـسم  مهف  یارب.دنک  یم

.مینکن تعانق  اه  هشیلک و 
ناونع اب  دوخ  باتک  رد  یتخانـش  هعماج هیرظن  صـصختم  سانـش  هعماج رگرب.لا  رتیپ  هک  میتسه  یتفایهر  دنمزاین  ام 

.دنک یم توعد  روما  زا  ندرک  ییادز  ییانشآ هب  ار  ام  رگرب.لا » » .دنک یم نایب  یسانش » هعماج هب  توعد  »
.میتسه انشآ  روما  اب  هک  مینک  یم رکف  ام 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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.دینک ییادز  ییانشآ روما  زا  دیمهفب  ار  هعماج  هک  نیا  یارب  هک  دنک  یم نایب  سانش  هعماج نیا 
.دینک ادیپ  تسا  هدش  یهیدب  امش  یارب  هک  ییاهزیچ  سپ  رد  ار  یناهنپ  روما 

.دینک ییادز  ییانشآ اه  نآ زا  دینیبب و  ار  یهیدب  روما  تشپ  ناهنپ  یاه  هیال عقاو  رد 
.مینیبب هرابود  ینعی  نامدوخ  گنهرف  ریبعت  هب 

داــسف دادبتــسا و  هرــسکی  تنطلــس  هاگتــسد  هـک  دوــب  نـیا  تـشاد  طلــست  اــم  لــسن  رب  هـک  یرکف  نـشور هــشیلک  کــی 
هب اـم  هک  داد  یمن هزاـجا  هشیلک  نیا  اـما  تشاد  مه  دادبتـسا  داـسف و  تنطلـس  هاگتـسد  هک  تـسا  تـسرد  هـتبلا.تسا 

.دشاب هتشاد  دوجو  یمهم  عوضوم  کی  تسا  نکمم  مه  تنطلس  هاگتسد  رد  هک  مینک  رکف  عوضوم  نیا 
نیا رد  هدازهاـش  کـی.دوب  عناـم  کـی  هـشیلک  نـیا  ًاـساسا  دـش و  یم زیچاـن  رما  کـی  هـب  لیدـبت  تنطلــس  هاگتــسد  ینعی 

.مینیبب ار  نآ  مینک و  فیصوت  ار  هدازهاش  هک  داد  یمن هزاجا  ام  هب  بلاق  هشیلک  دمآ و  یمن مشچ  هب  یلیخ  هشیلک 
.مینک ییادز  ییانشآ ینهذ  یاه  هشیلک زا  دیاب  رت  ینغ رتهب و  مهف  یارب  هجیتن  رد 

.دوب ناگدازهاش  زا  یا  هزات لسن  روهظ  نآ  داد و  خر  یا  هزات قافتا  راجاق  هرود  ردتردق  رد  میسقت 
هب اـهنت  ناـگدازهاش  زا  هزاـت  لـسن  نیا  تسا  هتفرگ  تروص  هک  یتاـعلاطم  قبط  یلو  تشادـن ، هقباـس  ناریا  رد  رما  نیا 

.دراد صاصتخا  راجاق  هرود 
هب لـسوتم  ناریا  ناـمکاح  هـک  دــش  ببــس  صاـخ  ناـمز  کـی  رد  عیــسو و  یورملق  رد  تالکــشم  اـه و  گـنج عاوـنا  اـیوگ 

نیا هـب  ًـالبق  هـک  دــندرک  ادــیپ  یتاراـیتخا  ناـگدازهاش  ینعی.دــمآ  دوـجو  هـب ناـگدازهاش  تاراـیتخا  دــنوش و  ناـگدازهاش 
.دنتشادن داعبا  نیا  رد  تروص و 

.دیآ دوجو  هب مکاح  تردق  تازاوم  هب  یا  هزات تردق  دش  ثعاب  عوضوم  نیمه 
.داد ناشن  ار  شدوخ  هاش » یلعحتف   » نارود رد  صوصخ  هب راجاق  نارود  رد  رما  نیا 

یزکرم تموـکح  ظـفح  یارب  تـشاد و  یناوارف  تالکــشم  دوـخ ، عیــسو  یورملق  هرادا  یارب  ناــمز  نآ  رد  هاــش  نـیا  اریز 
.دش یم لسوتم  تردق  میسقت  هب  تردق  ماظن  رگید  ترابع  هب.دش  لسوتم  ناگدازهاش  رادتقا  هب  راچان  هب

.دندرک لقتنم  ار  تارایتخا  نیا  لسن  هب لسن دندروآ و  تسد  هب  یدایز  یاه  تمس هدس ۱۹  رد  یناریا  ناگ  هدازهاش
هک ییاـهزیچ  زا  یکی  مـه  اـجنآ  رد  تـشاد و  دوـجو  یگنهرف  یــشزومآ و  یاـه  شبنج مـه  سناـسنر  نارود  رد  اــپورا  رد 
زا یرتـشیب  مـهف  یتـقو  یلو  دـنریگ ، یم لکـش  یــصاخ  یاـه  ناـمرهق سناـسنر   رد.تـسا  ناـگدازهاش  یاـپدر  مـینیب  یم

تمواقم دوجو  اب  ناگدازهاش  ناملآ  رد  لاثم  یارب  هک  دوش  یم هداشم  دـیآ ، یم تسدـب  یتخانـشرادیدپ  هاگن  هلئـسم و 
.دندرک تیامح  رتول  زا  پاپ  روطارپما و 

دروـم تـشاد  دوـجو  هـک  ییاـه  شلاـچ عـناوم و  دوـجو  اــب  مسیناتــستورپ  ناــیرج  هنوـگچ  دــش ؟ تیاــمح  رتوـل  زا  هنوـگچ 
هک دوــب  ییاــهاضف  دریگب ، تردـــق  مسیناتـــستورپ  دـــش  ثعاــب  هــک  یلیــالد  زا  یکی  لاــح  ره  هــب  ؟ تــفرگ رارق  تیاــمح 

لباـــقم رد  اـــپورا  یلم  یاـــه  تـــلود دــــندوبن  ناــــگدازهاش  رگا  دــــنداد ، لکــــش  نآ  نوـــماریپ  ناــــملآ  رد  ناــــگدازهاش 
.دنریگب لکش  دنتسناوت  یمن یتحار  هب  یتنس  یاه  یروطارپما

رد ام  دـنا و  هدرک تیامح  نردـم  ملع  زا  اـه  نآ.تسا هدوب  نردـم  ملع  نارگـشنک  دـمآ  و تفر لـحم  ناـگدازهاش  هاگتـسد 
لماوع نامه  زا  یئزج  مه  ناگدازهاش  هک  تلع  نیا  هب  مینک ، رظن  فرـص رگید  لـماوع  زا  یرایـسب  زا  میناوت  یمن اـجنیا 

.دندوب
اه نآ دوش و  شدوخ  ناگدازهاش  زا  یا  هراپ لفاحم  هب  دـیدج  یاهددرت  عنام  تسناوتن  راجاق  هاگتـسد  لاح  ره  هب  یلو 
، اه تروشم نامه  اب  میوش  یم هجوتم  میزادرپ  یم ناگدازهاش  هعلاطم  هب  یتقو  ام  هجیتن  رد.دـندرک  ادـیپ  ییاهرواشم 

میدــید یمن ار  اـه  نآ مـیدرک و  یم روـبع  نآ  راـنک  زا  ًـالبق  اـم  هـک  یزیچ  نآ  دــمآ و  دوـجو  هـب یا  هزاــت یرادا  یاــه  ناــمزاس
یعــس مـینیب و  یم ـالاح  ار  تـسا ، هـتفرگ  لکــش  ناریا  رد  ناـنآ  طــسوت  هـک  ییاــهراتخاس  اــه و  مدآ اــه و   ناکم دـننامه 
هنوـگچ تسا و  هتفاـی  موادـت  یگدـنز  هنوـگچ  ناریا  رد  هک  مینک  یم کرد  نآ  یاـنبم  رب  مینک و  یـسررب  ار  اـه  نآ مینک   یم

نیا رد  تسیز  قطنم  دـیاب  نیمزرـس  نیا  هدـنیآ  یارب  اـنبم  نیا  اـب  ؟ تشاد دوجو  اـقب  موادـت و  یارب  هعماـج  یاـه  تیفرظ
.میشاب هتشاد  لئاسم  زا  یرت  ینغ یتخانش و  رادیدپ هاگن  میمهفب و  ار  نیمزرس 

 



نامیارب هک  یروما  نآ  رد  یا  هزات یاـنعم  لاـبند  هب  دـیمهف و  دـناوخ و  ون  زا  هراـبود  دـیاب  دـنا ، هدوب زیچاـن  هک  ار  ییاـهزیچ 
یتاـیلمع و قـیقد  یرادرب  تشادداـی ندــناوخ و  ًاساسادــشک  یم داــیرف  راوآ  ریز  رد  هعماج.میــشاب  تـسا ، هدــش  یداــع 

.تسا یسانش  شور کی  دوخ  یتخانش  شور
، هکلب زج  هب  لک  زا  یسایق و  هن  تسا ، رت  ییارقتسا یفیصوت  هکلب  هیرظن ، کی  هب  دودحم  طقف  هن  ینغ ، فیصوت  یارب 

تهج نیمزرـس و  نیا  زا  نام  مهف دوبهب  یارب.رتشیب  مهف  اـه و  هقراـب رتدـیدج و  یاـه  لـک هب  ندیـسر  یارب  زج  هب  زج  زا 
ار نیمزرـس  نـیا  خـیرات  مـیراد  زاـین  اـم  یناریا ، ناـسنا  ییاـهر  یدازآ و  یناـسنا و  قوـقح  قـح و  ییافوکـش و  هـب  ندیـسر 

.میناوخب هنوگنیا 
.دنیب یمن یگدنام  بقع رد  اهنت  ار  وا  هک  تسا  نیا  یناریا  ناسنا  یگدنز  عضو 

نیا رد  یگدــنز  دــنهد و  یمن افعتــسا  نتــسیز  زا  مدرم  دــشک ، یم داـیرف  ناــنچمه  یلو  دــنام  یم راوآ  ریز  هعماــج  نـیا 
.تسا یراج  نانچمه  نیمزرس 

نادـناخ.دوش هشیلک  هب  لیدـبت  ام  یارب  دـیابن  اما  میراد  ار  اـه  تیدودـحم زا  یتاـصتخم  رـضاح  لاـح  رد  هک  مینادـب  دـیاب 
.میا هتشاد هلودلاریشم  دنچ  خیرات  لوط  رد  امهلودلاریشم 

کی طـقف  دوـش و  هتـشاذگ  راـنک  ناریا  تـالوحت  خـیرات  زا  تـسا  هلودلاریـشم  هـکنیا  ماـن  هـب  هلودلاریــشم  تـسا  رارق  رگا 
زا هلودلاریشم  رفعج.تسین  ینغ  فیصوت  فیـصوت ، نیا  مینیبن ، ار  وا  ًالـصا  ییاج  رد  مینیبب و  وا  زا  ار  ینمیرها  هیوس 

روشک هب  یسدنهم  هتـشر  رد  لیـصحت  زا  سپ  درک و  کرت  ار  روشک  تالیـصحت )  ) نتخومآ یارب  هک  دوب  یناسک  نیتسخن 
.تشگزاب

.مینک هدهاشم  میناوت  یم یرصان  هرود  ار  وا  تاراکتبا  یاپدر 
زیربـت زا  یا  هداز ناـگرزاب هلودلاریـشم  نـسحم  هلودـلا ، ریـشم  نـیمود.مینیب  یم ارعـشلاراد  سأر  رد  زین  ار  یتـلود  یربـک 
ناریا رد  راذـگرثا  یاه  تارکورب زا  ینیوزق  ناخ  نیـسح ازریم  هلودلاریـشم  نیموس.تشون  ار  هملک » کی   » باتک هک  دوب 

.تسا هدرک  لابند  ناریا  رد  ار  تاعوبطم  یرادا و  ماظن  نوناق و  هک  هدوب 
ییحی هلودلاریـشم ، نیمراـهچ  ؟ دـنک تیاـمح  تفرـشیپ  دازآ و  تاـعوبطم  زا  دـشاب و  رـالاس  هپـس یــسک  دوـش  یم هنوـگچ 

دروآرد و دوـخ  تنواـعم  هـب  ار  راشتـسم  فـسویازریم  هیلدـع  رد  درک و  اـنب  ار  هیلدـع  ترازو  هجراـخ و  ترازو  هلودلاریــشم 
تفلاـخم وا  روضح  اـب  تدـش  هب ناراـک  هظفاـحم تشون  یم دـقن  دوب و  راـک  هب  لوغـشم  تاـعوبطم  رد  فسوی  ازریم  نوچ 

هناتـسآ رد  مه  هلودلاریـشم  نیمجنپ.دنامب  یقاب  هیلدع  ترازو  رد  هلودلاریـشم  ییحی  نواعم  وا  هک  دنتـشاذگن  دندرک و 
.درک ادیپ  روهظ  هطورشم  هرود  رد  نینچمه  هطورشم و 

.دروآ دوجو  هب ار  هلودلاریشم  نادناخ  یسایس  هسردم  دمآ و  هجراخ  ترازو زا  دوب و  نیئان  زا  هلودلاریشم  نیا 
ماظن یانعم  هب  ار  ناریا  خـیرات  داصتقا و  قوقح ، نوچمه  یمولع  هک  دـندوب  مجنپ  هلودلاریـشم  نادـنزرف  اینریپ  ناردارب 

ما و هدرک لـمع  ییارقتـسا  مـنک ، حرطم  ار  ثحاـبم  نـیا  هـکنیا  یارب  نـممینک  عوـجر  خـیرات  هب.دـندرک  یراذـگ  هیاـپ دـیدج 
.ما هداد رارق  یسررب  دروم  ار  ناریا  خیرات  

.میریگب رظن  رد  هرجنپ  ای  هنزور  کی  ناونع  هب ار  اه  نآ هکلب  میریگن ، رظن  رد  راوید  ار  اه  هیرظن
رد.تسا لاـح  یاـه  شنت اـهدوبمک و  اـب  ندـش  هجاوـم  مه  شلیلد  کـی  منک  یم هعجارم  خـیرات  هـب  لـیلد  دـنچ  هـب  نـم 

یکی هک  دـهد ، ماجنا  یدایز  روما  دـیاب  ناریا  رـضاح  لاـح  رد  دوبمک  نیا  عفر  یارب  هک  منیب  یم دوبمک  ردـقنآ  ناریا  عضو 
.تسا خیرات  هب  ندرب  هانپ  روما  نآ  زا 

.مینک ناریا  لاح  یارب  یرکف  میناوتب  رگید  لماوع  رانک  رد  خیرات  ندناوخ  هرابود  اب  دیاب 
هب عوجر  اب  ار  لاح  تالکـشم  ناوتب  هشیمه  هکنیا  هن.دـیوگ  یم ناربج » خـیرات   » نآ هب  نیماینب  هک  تسا  یدرکیور  نیا 

.دیمهف هتشذگ  هب  عوجر  اب  دوش  یم ار  لاح  یاه  یگدیچیپ زا  یشخب  مکتسد  یلو  دیمهف  هتشذگ 
.تسا ناربج  خیرات  نامه  نیا  نیماینب  ریبعت  هب  دوش و  یم لح  هتشذگ  ندناوخ  اب  ام  لاح  تالکشم  زا  یرایسب 

کمک هب  مینک و  رادـیب  ار  دوـخ  ناـگدرم  دـیاب.تسا  اهدادـیور  زا  یا  هریخذ هتـشذگ  هک  تسا  اـنعم  نیا  هـب  ناربـج  خـیرات 
.مینک تمرم  هدش  بارخ  نیمزرس  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  میناوتب  دیاش  ا  هنآ

 



.تسا ناکاین  تسکش  زا  ناگداون  تیاور  تقیقح  رد  خیرات ،
.دنناوخب هرابود  ار  خیرات  ناشدوخ  هبون  هب  دنناوت  یم مه  ناگدروخ  تسکش هتبلا 

.دشابن ناحتاف  خیرات  اهنت  خیرات  میناوخب و  هرابود  ار  نامخیرات  دیاب  ناگدروخ  تسکش ام 
هتشذگ ناوت  یمن.منک اهر  لاح  دنب  زا  ار  هتشذگ  مناوتب  هک  تسا  نیا  منک  یم هعجارم  خیرات  هب  نم  هک  یلیالد  زا  یکی 

.داد رارق  هدنیآ  هار  غارچ  ار 
.میراد زاین  یرتشیب  یاه  غارچ هب  رتهب  مهف  یارب  ام  هدنیآ و  مهف  یارب  تسا  یرون  اهنت  هتشذگ 

.تسا یزرم » نارگشنک   » اه نآ زا  یکی  هک  خیرات  هیاس  رد  هدنام  ناهنپ روما  ندناوخ  ارف  یارب  تسا  یششوک  نم  راک 
 | ییاـقآ هثدـحم  راـگنربخ.ما : هدروآ تسد  هب  متـالمأت  تادـهاشم و  ارقتـسا ، قیرط  زا  ار  یزرم » نارگـشنک   » هیرظن نم 
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۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۰:۱۲۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انآ  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هب تاـناحتما  یرازگرب  اـت  ماـن  تـبث زا  روـما  هـمه  نایوجــشنادون / ییاـنورک  لاـسمین  زاــیپ  اــت  ریس  دــهد ؛ یم شرازگ  اــنآ   
رد دـیدج  نایوجـشناد  یــشهوژپ  یـــشزومآ و  هاگشناد /   تعاــس ۰۰:۱۲  ناــبآ ۱۳۹۹  هبنـشكي ۱۱  تـسا  یزاـجم  تروـص 
هب ار  تاناحتما  رد  تکرش  ات  مان  تبث زا  روما  همه  دیاب  انورک ، یرامیب  یریگ  همه ریثات  تحت  اه  هاگـشناد هب  دورو  هناتـسآ 

.دنهد ماجنا  یزاجم  تروص 

هاگآ مان  تبث تایئزج  زا  ات  دننک  هعجارم  رایشزومآ  هناماس  هب  هام  نابآ  یاهزور ۱۱ و ۱۲  زا  یکی  رد  دیاب  ناگدش  هتفریذپ  
.دنوش

دیهـش ریبد  تیبرت  نایگنهرف و  هاگـشناد  و ۱۷  یاهدک ۱۱  ناگدش  هتفریذپ صاـخ  یاـه  هتـشر رد  یلمع  نومزآ  یرازگرب   
وکا همیب  تیریدـم  دـک ۱۵  یرتسگداد ، یرادا  تامدـخ  ییاـضق و  مولع  هاگـشناد  دک ۱۴  دـهاش ، هاگـشناد  دـک ۱۲  ییاجر ،

دــک ۲۰ نارهت ، هاگــشناد  یژوـلونکتویب  یرتــکد  دــک ۱۹  هاـفر ، یعاـفتناریغ  هدکــشناد  دـک ۱۸  ییاـبطابط ، همـالع  هاگــشناد 
یروهمج یامیـسوادص  هاگـشناد  دـک ۲۳  عاـفد ، ترازو  هیـسروب  دـک ۲۲  یرهطم ، دیهـش  هاگـشناد  دک ۲۱  هاپـس ، هیـسروب 

دک شترا ، هیسروب  دک ۲۵  دهشم ، ع »  » اضر ماما  یعافتناریغ  هاگـشناد  داشرا  یمالـسا و  فراعم  دک ۲۴  ناریا ، یمالسا 
یاه هاگشناد یناتسرامیب  شیپ  یکـشزپ و  یاه  تیروف یـسانشراک  ینادراک و  هتـشر  دک ۲۹  یماظتنا ، یورین  هیـسروب   ۲۶

ات دننک  ربص  هام  نابآ  زور ۱۵  ات  دیاب  مق  - هاپس یسایس  یتدیقع  یبرم  تیبرت  یلاع  شزومآ  زکرم  دک ۳۰  یکشزپ و  مولع 
.دنک رداص  هنیمز  نیا  رد  یا  هیعالطا روشک  شزومآ  شجنس  نامزاس 

؛ دهد یم شرازگ  انآ 

تاناحتما تاناحتما یرازگرب   یرازگرب اتات   مان   مان تبث تبث زازا   روما   روما همه   همه نایوجشنادون / / نایوجشنادون ییانورک   ییانورک لاسمین   لاسمین زایپ   زایپ اتات   ریس   ریس
تسا تسا یزاجم   یزاجم تروص   تروص هبهب  

رد تکرش  ات  مان  تبث زا  روما  همه  دیاب  انورک ، یرامیب  یریگ  همه ریثات  تحت  اه  هاگـشناد هب  دورو  هناتـسآ  رد  دیدج  نایوجـشناد 
.دنهد ماجنا  یزاجم  تروص  هب  ار  تاناحتما 
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تسا یزاجم  تروص  هب  تاناحتما  یرازگرب  ات  مان  تبث زا  روما  همه  نایوجشنادون / ییانورک  لاسمین  زایپ  ات  ریس 

تعاس ۰۰:۱۲ نابآ ۱۳۹۹  هبنشكي ۱۱ 

/ هاگشناد

یشهوژپ یشزومآ و    

 



ات مان  تبث زا  روما  همه  دـیاب  انورک ، یراـمیب  یریگ  همه ریثاـت  تحت  اـه  هاگـشناد هب  دورو  هناتـسآ  رد  دـیدج  نایوجـشناد 
.دنهد ماجنا  یزاجم  تروص  هب  ار  تاناحتما  رد  تکرش 

مـالعا روکنک  ییاـهن  جـیاتن  هک  اـهزور  نیا  اـنآ ، یرازگربخ  هاگـشناد  هورگ  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هزوح  راـگنربخ  شرازگ  هب 
.دننک یم لاؤس  اه  هاگشناد رد  مان  تبث هرابرد  ناگدش  هتفریذپ زا  یرایسب  هدش 

هتــشذگ یاـه  لاـس یاهدـنور  زا  غراـف  لاـسما  هداد و  رییغت  ار  یهاگــشناد  روـما  زا  یرایــسب  یداـع  لاور  اـنورک  یراـمیب 
.دنهد ماجنا  یروضحریغ  تروص  هب  ار  مان  تبث زاین  دروم  تامادقا  همه  دیاب  دیدج  نایوجشناد 

ماــن تـبث ینوــنک  تیعــضو  هــب  هجوــت  اــب  دــیوگ : یم هراــب  نــیا  رد  موــلع  ترازو  یــشزومآ  نواــعم  قیدــص ، یکاــخ  یلع 
تامادقا هب  یزاین  هک  دنا  هدرک ار  مزال  یاه  یزیر همانرب تاسسؤم  اه و  هاگـشناد تسا و  یکینورتکلا  دیدج  نایوجـشناد 

.دشابن یروضح 
.تسا یکینورتکلا  تروص  هب دیدج  نایوجشناد  مان  تبث دنیآرف  مامت 

هام نابآ زا ۱۴  مان  تبث یارب  یناسر  عالطا 

ناگدش هتفریذپ مان  تبث یارب  هام  نابآ  زا ۱۴  تاسسوم  اه و  هاگشناد روشک  شزومآ  شجنس  نامزاس  مالعا  ساسا  رب 
.دننک یم رشتنم  ار  زاین  دروم  یاه  هیعالطا

تیاس هدـهاشم  وجتـسج و  یاهروتوم  رد  دوخ  هسـسوم  اـی  هاگـشناد  ماـن  یوجتـسج  اـب  دـنناوت  یم نایـضاقتم  نیارباـنب 
.دنوش ربخاب  مان  تبث خیرات  زا  اه  هاگشناد

کرادـم دـنناوتب  نایوجـشناد  ات  دـننک  یم یفرعم  دـیدج  نایوجـشناد  هب  ار  مان  تبث یکینورتکلا  یاه  هناـماس اـه  هاگـشناد
.دننک یراذگراب  قیرط  نآ  زا  ار  دوخ 

همادا یارب  ار  هنیزگ  کی  دـیاب  دـنریگ  یم رارق  اه  هاگـشناد ریاس  رد  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  رب  هوالع  هک  یناگدـش  هتفریذـپ
.دننک باختنا  لیصحت 

یمالسا دازآ  هاگشناد  رد  مان  تبث

تروـص رایــشزومآ  هناـماس  قـیرط  زا  یمالــسا  دازآ  هاگــشناد  رد  یرــسارس  روـکنک  نوـمزآ  اــب  ناگدــش  هتفریذــپ ماــن  تـبث
.دریگ یم

هاگآ مان  تبث تایئزج  زا  ات  دننک  هعجارم  رایشزومآ  هناماس  هب  هام  نابآ  یاهزور ۱۱ و ۱۲  زا  یکی  رد  دیاب  ناگدش  هتفریذپ
.دنوش

؟ تسیچ دنا ، هدرک مان  تبث نومزآ  نودب  یاه  هتشر رد  هک  یناسک  فیلکت 

دارفا نیا  زا  یدادعت  دـنا  هدرک مان  تبث تاسـسؤم  اه و  هاگـشناد رد  نومزآ  نودـب  ناگدـش  هتفریذـپ زا  یرایـسب  نینچمه 
رد نایوجـشناد ، نیا  دـننک ؟ هچ  دـیاب  هک  دنـسرپ  یم یخرب  نونکا  دـنا ، هدـش هتفریذـپ  روکنک ۹۹  نومزآ  اـب  یاـه  هتـشر رد 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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اب هـک  دــنا  فــظوم زین  تاســسؤم  اــه و  هاگــشناد دــننک ، ماــن  تــبث نوــمزآ  اــب  یاــه  هتــشر رد  دــنناوت  یم لــیامت  تروــص 
.دنهد تدوع  ار  اه  نآ نایوجشناد  یوس  زا  هنیزه  تخادرپ  تروص  رد  دننک و  یراکمه  نایوجشناد 

صاخ یاه  هتشر رد  یلمع  نومزآ  یرازگرب 

دـک ۱۴ دـهاش ، هاگــشناد  دــک ۱۲  ییاـجر ، دیهــش  ریبد  تـیبرت  ناـیگنهرف و  هاگــشناد  و ۱۷  یاهدک ۱۱  ناگدـش  هتفریذـپ
دــک ۱۸ ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  وـکا  هـمیب  تیریدــم  دـک ۱۵  یرتـسگداد ، یرادا  تامدــخ  ییاـضق و  موـلع  هاگــشناد 

دیهش هاگشناد  دک ۲۱  هاپس ، هیـسروب  دک ۲۰  نارهت ، هاگـشناد  یژولونکتویب  یرتکد  دک ۱۹  هافر ، یعافتناریغ  هدکـشناد 
یمالسا فراعم  دک ۲۴  ناریا ، یمالسا  یروهمج  یامیسوادص  هاگشناد  دک ۲۳  عافد ، ترازو  هیسروب  دک ۲۲  یرهطم ،

دک ۲۹ یماظتنا ، یورین  هیـسروب  دک ۲۶  شترا ، هیـسروب  دـک ۲۵  دهـشم ، ع »  » اضر ماما  یعافتناریغ  هاگـشناد  داشرا  و 
زکرم دـک ۳۰  یکــشزپ و  موـلع  یاـه  هاگــشناد یناتــسرامیب  شیپ  یکــشزپ و  یاـه  تیروـف یــسانشراک  ینادراـک و  هتــشر 

شزومآ شجنـس  نامزاس  ات  دننک  ربص  هام  نابآ  زور ۱۵  ات  دیاب  مق  - هاپـس یـسایس  یتدیقع  یبرم  تیبرت  یلاع  شزومآ 
.دنک رداص  هنیمز  نیا  رد  یا  هیعالطا روشک 

.تسا هدش  صخشم  یلمع  هبحاصم  ناکم  نامز و  هیعالط  نیا  رد 
.تساه هتشر نیا  رد  شریذپ  زا  فارصنا  یانعم  هب  اه  هبحاصم رد  ندرکن  تکرش 

نیا رد  ییاهن  یلوبق  تروص  رد  دننادب  دـیاب  دـنا  هدـش لوبق  مه  رگید  یاه  هتـشر رد  اه  هتـشر نیا  رانک  رد  هک  ینابلطواد 
.دوش یم لطاب  یلبق  یاه  هتشر رد  یلوبق  یاه  هتشر

دیدج نایوجشناد  دحاو  باختنا  هوحن 

.دننک دحاو  باختنا  دنناوت  یم دیدج  نایوجشناد  مان  تبث زا  سپ 
نیا یلیـصحت  لاـسمین  ماـگنهرید  عورـش  لـیلد  هـب  دـیوگ : یم دـیدج  نایوجـشناد  یلیــصحت  مرت  هراـبرد  قیدـص  یکاـخ 

.دوب دهاوخ  یروضحریغ  یزاجم و  اه  شزومآ همه  دننک و  باختنا  ار  یرتمک  یاهدحاو  دیاب  نایوجشناد 
.دننک یم دحاو  باختنا  مان ، تبث زا  سپ  زین  یمالسا  دازآ  هاگشناد  نایوجشناد 

.دنشاب هتشاد  هاگشناد  نیا  یاهدحاو  رد  یروضح  هسلج  کی  یزاجم  هسلج  ره ۴  یازا  هب  دنناوت  یم نایوجشناد  نیا 
یروضحریغ تروص  هب  اه  سالک یرازگرب 

دورو ون  نایوجـشناد  هب  نیاربانب  تسا  یزاجم  شزومآ  هیاـپ  رب  دـیدج  نایوجـشناد  یاـه  سـالک دـش  هتفگ  هک  روطناـمه 
هب اـه  هناـماس نـیا  اـب  ییانــشآ  یارب  دـنوش و  لـصتم  یزاـجم  شزوـمآ  یاـه  هناـماس هـب  تعرــس  هـب هـک  دوـش  یم هیــصوت 

.دننک هعجارم  دراد  دوجو  اه  هاگشناد تیاس  رد  هک  اه  نآ زا  هدافتسا  یامنهار 
.دنراد ار  هریغ  توص و  هوزج ، یراذگ  کارتشا سالک ، یرازگرب  ریظن  یکرتشم  یاه  تیلباق یشزومآ  یاه  هناماس رثکا 

لماعت یزاجم  تروص  هب دوخ  یاه  یـسالکمه ریاس  دـیتاسا و  اب  دـنناوت  یم یزاجم  یاه  سـالک هب  دورو  اـب  نایوجـشناد 
.دنشاب هتشاد 

دیدج نایوجشناد  تاناحتما  یرازگرب  یگنوگچ 

.دوش یم رازگرب  نیالنآ  تروص  هب ییانورک  لاسمین  رد  نایوجشناد  همه  تاناحتما 
رازگرب نایوجـشناد  یارب  ددـعتم  تاناحتما  هک  دـنا  هدـش فظوم  اه  هاگـشناد مولع  ترازو  مالعا  ساـسا  رب  هنیمز  نیا  رد 

.دشاب مهارف  نایوجشناد  یارب  بولطم  هرمن  بسک  تصرف  ات  دننک 
یـسالک راک  نایوجـشناد  یارب  هک  هدـش  هداد  هزاجا  نیا  دـیتاسا  هب  یـشزومآ  یاه  هماـن نییآ زا  یخرب  رییغت  اـب  نینچمه 

.دنهد صاصتخا  روما  نیا  هب  ار  ینایاپ  هرمن  زا  یشخب  دنریگ و  رظن  رد 
/۴۰۴۰/ مایپ یاهتنا 
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نابآ 1399 تیاغل 16   10۱۲۴



۱۰۱۰
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۸:۲۱

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انآ  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

تعاـــس ۱۸:۲۱ ناـــبآ ۱۳۹۹  هـبنش ۱۰  دنــشاب  یتمواــقم  یداــصتقا  زا  یـــشخب  روــحم  دــنناوت  یم ناــنز  یدــمحم : نـید  
یگدـنز تشیعم  هخرچ  دـناوتب  هک  تسا  نیا  لابند  هب  یتمواقم  داصتقا  اـب  روشک  زورما  ینیرفآراک  نواـعت و  یداصتقا /  

.دروآرد شدرگ  هب  یرتشیب  ناوت  اب  مورحم  قطانم  اهاتسور و  رد  صوصخ  هب  ار  هعماج 

ات دوـش  یمن ًــالثم  داد  صاــصتخا  رگید  شقن  تیلاــعف  یارب  ار  شقن  کــی  رد  تیلاــعف  ماــجنا  ناــمز  تدــم   دوــش  یمن  
.دننک راک  بش  تقو  رید  تاعاس 

هکبش یزاس و  هشوخ  هب  زاین  اما  دنا  هتفرگ  رارق  یتسرد  ریسم  رد  دنا و  هدیمهف  ار  تاکن  نیا  مه  درخ  یاه  راکو  بسک  
ار یرتالاب  یاهدرادناتـساو  دننک  هنیزه  رتشیب  دـنناوتب  تاغیلبت  رد  دـنزاسب و  ار  یرتیوق  رتگرزب و  یاهدـنرب  ات  دـنراد  یزاس 

.میتسه ناتسود  نیا  رگلیهست  هار  نیا  رد  ام  هک  دنراذگب  ارجا  هب 

: یدمحم نید

دنشاب یتمواقم  یداصتقا  زا  یشخب  روحم  دنناوت  یم نانز 

دنشاب دنشاب یتمواقم   یتمواقم یداصتقا   یداصتقا زازا   یشخب   یشخب روحم   روحم دنناوت   دنناوت یمیم نانز   نانز

اهاتـسور و رد  صوـصخ  هب  ار  هعماـج  یگدـنز  تشیعم  هخرچ  دـناوتب  هک  تسا  نیا  لاـبند  هـب  یتمواـقم  داـصتقا  اـب  روـشک  زورما 
.دروآرد شدرگ  هب  یرتشیب  ناوت  اب  مورحم  قطانم 
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تعاس ۱۸:۲۱ نابآ ۱۳۹۹  هبنش ۱۰ 

/ یداصتقا

ینیرفآراک نواعت و    

رد صوـصخ  هـب  ار  هعماـج  یگدــنز  تـشیعم  هـخرچ  دــناوتب  هـک  تـسا  نـیا  لاـبند  هـب  یتمواـقم  داـصتقا  اـب  روـشک  زورما 
.دروآرد شدرگ  هب  یرتشیب  ناوت  اب  مورحم  قطانم  اهاتسور و 

تسا و روشک  یداصتقا  لفاحم  رد  انـشآ  یماـن  اـهزور  نیا  یتمواـقم  داـصتقا  اـنآ ، یرازگربخ  یداـصتقا  هورگ  شرازگ  هب 
مهـس همه  دیاب  دـنراد و  هدـهع  رب  نآ  ققحت  رد  یریطخ  هفیظو  هعماج  داحآ  همهو  ناگدـننکدیلوت  داصتقا ،  نالوئـسم 

.دننک صخشم  نآ  زا  ار  دوخ 
رد صوـصخ  هـب  ار  هعماـج  یگدــنز  تـشیعم  هـخرچ  دــناوتب  هـک  تـسا  نـیا  لاـبند  هـب  یتمواـقم  داـصتقا  اـب  روـشک  زورما 

.دروآرد شدرگ  هب  یرتشیب  ناوت  اب  مورحم  قطانم  اهاتسور و 

 



یاـه هدارا اـت  دــنا  هدــش عـمج  یمدرم  یداـهن  رد  روـشک  هـتخیهرف  هـبخن و  ناوناــب  زا  یعمج  اــه  ناــمرآ نـیا  قـقحت  یارب 
 . دنروایب راک  یاپ ار  هدش  عیمجت 

رد ینیرفآ  شقن اـب  ـالاح  دـنراد  هدـهع  رب  ار  راوناـخ  جرخو  لـخد ًـالمع  دـنهد و  یم لیکـشت  ار  هعماـج  زا  یمین  هـک  ناوناـب 
 . دنا هدرک فعاضم  ار  دوخ  شالت  یگناخ  یاهراکو  بسک هطساو  هب یتمواقم  داصتقا 

راـکو و بسک هـیریخ  زکرم  ریدـم  دراد و  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  زا  تیریدـم  سناسیل  قوف یدـمحم  نید هبیط  مناـخ 
 . تسا یعامتجا  یروآون  زکرم 

: دیناوخ یم ریز  رد  ار  یو  اب  ام  یوگتفگ 

؟ دیدیسر یعامتجا  یروآون  زکرم  راکو و  بسک هیریخ  یوگلا  هب  امش  هک  دش  روطچ  یدمحم  نید مناخ 

میتفرگ میمـصت  دش  یم هدـهاشم  روشک  حطـس  رد  هک  ییاه  بیـسآ میتشاد و  هک  یعامتجا  یاه  هغدـغد هب  هجوت  اب  ام 
.مینک باختنا  ار  راکو  بسک هصرع  یعامتجا  یاه  هزوح زا 

رارق ریثأـت  تـحت  ار  رگید  یاـه  هـصرع ماـمت  دریگب  تروـص  یلوـحت  اـجنیا  رد  رگا  تـسا  ینوناــک  هـطقن  هـطقن ،  نـیا  نوـچ 
.دهد یم

دادـعت اـب  مـه  فرط  نآ  زا  تـسا  هدـش  لکـشم  راـچد  تدـش  هـب مدرم  تـشیعم  ثـحب  دـیناد  یم هـک  یروـج  ناـمه  نـالا 
ندوـبن ندــش و  راد  هـچب جاودزا ، نوـچ  یلیـالد  هـب  یلو  دنتــسه  هدرک  لیــصحت هـک  میتـسه  هجاوـم  اـه  مناــخ زا  یداــیز 

 . دنوشب لوغشم  ناشدوخ  تالیصحت  تایحور و  اب  بسانتم  یتیلاعف  هب  دنناوت  یمن تارادا  رد  یلغش  تیعقوم 
مناـخ کـی  زا  تـسرد  یزاـسوگلا  کـی  ادــتبا  دوـخ  یرکف  یناـبم  هـب  هجوـت  اـب  میتـفرگ  میمــصت  هـک  دــش  یا  هـنیمز اــه  نـیا

.میشاب هتشاد  نیرفآراک 
زا یلک  هب دنتـسه و  تیلاعف  لوغـشم  تخـس  لغاشم  رد  هک  ییاه  مناخ ای  راد  ندـعم  اـی  رگتعنـص  مناـخ  کـی  اـم  هکنیا 

.دوبن ام  رظندم  مینک  یفرعم  وگلا  ناونع  هب  دندوب  هدش  رود  هداوناخ  یاضف 
رد یلو  دـشاب  هدـننکدیلوت  کی  دـشاب ،  نیرفآراک  کی  دـناوت  یم نز  کی  مییوگب  ناوناب  اصوصخ  هعماج  هب  میتساوخ  یم

درخ و یاـه  هاـگنب مه  داـصتقا  یـصصخت  یاـه  ثحب هـب  هجوـت  اـب  دـنک و  ظـفح  ار  هداوناـخ  نوناـک  دـناوت  یم لاـح  ناـمه 
نیلوئــسم یخرب  روـحم  هناـخراک  هاـگن  فـالخرب  رگا  دـنرادروخرب و  یرتـالاب  دــشر  زا  یناـهج  تاـیبرجت  ساـسا  رب  طـسوتم 
یداـصتقا شخب  نیا  روـحم  دـنناوت  یم اـه  مناـخ دـنک  رییغت  طـسوتم  درخ و  لـغاشم  تمـس  هـب  لاغتـشا  هعـسوت  تـهج 

.دننک لح  ار  زورما  یاه  بیسآ تالکشم و  زا  یخرب  دنشاب و  روشک 
هداوناخ و رد  ینیرفآ  شقن رانک  رد  دنهدب و  هعـسوت  ار  راکو  بسک دنناوت  یم ناشدوخ  یـصخش  لزنم  رد  یتح  اه  مناخ

 . دنشاب مه  یداصتقا  دلوم  کی  احنا  تیبرت  یروآدنزرف و  یرادرسمه و  نوچ  یلئاسم 
هداوناخ یارب  یداصتقا  روحم  کی  دندرک و  یم یرورپماد  دندرک  یم یطایخ  دـنرد  یم یفاب  یلاق ام  ناردام  هک  روط  نامه

 . دنتشاد تیاضر  ینورد  سح  کی  دمارد  بسک  اب  دندوب و 
؟ تفرگ لکش  هنوگچ  امش  هعومجم  راتخاس 

میدرک و ادـیپ  ار  اه  ناتـسا رد  یعامتجا  یاه  تیلاعف یاه  هلق ام  دوب  قفوم  یاهوگلا  ییاسانـش  راک  نیا  رد  مدـق  نیلوا 
 . دارفا نیا  اب  اه  مناخ ندرک  انشآ  تایبرجت و  لدابت  هب  میدرک  عورش 

زا دوب و  هدیقع  مه ام  اب  راکو  بسک هزوح  رد  هک  مناخ  یعامتجا  هزوح  لاعف  کی  میدرک  فیرعت  طبار  کی  ناتسا  ره  رد 
.میداد لکش  راکو  بسک یاروش  کی  ناتسا  ره  رد  میتشاد و  ناتسا  نآ  هب  رفس  ناشیا  قیرط 

نالوئـسم نیرثؤـم و  هارمه  هب  دـش  یم لیکـشت  یگناـخ  راـکو  بسک هزوـح  رد  قـفوم  نیرفآراـک  یاـه  مناـخ زا  اروـش  نـیا 
.دندنویپب اروش  نیا  هب  دنتشاد  هقالع  هک  ناتسا 

ات یمدرم  تالیکشت  کی  ناونع  هب  وناب  ناریا  دنرب  نامه  تحت  ناتـسا   کیو  تسیب رد  یناتـسا  یاه  هکبـش هک  دش  نیا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 16   10۱۲۷



.تسا هتفرگ  لکش  نونک 
؟ تسا هدش  فیرعت  یناتسا  نیلاعف  یارب  یاه  همانرب اه و  تیرومأم هچ 

هراونـشج دیاب  اج  کی  تسا  هدـش  فیرعت  نآ  یارب  ییاه  همانرب اه و  تایلمع ناتـسا  نآ  یاه  تیفرظ هب  انب  ناتـسا  ره 
دیاب شورف  هاگـشیامن  ًالثم  اج  کی  میـشاب و  هتـشاد  ار  اه  هچب یفرعم  دادـیور  دـیاب  رهـش  کی  دوش  رازگرب  لوصحم  کـی 

 . دوش رازگرب 
زا یخرب  یارب  دراد  یتوافتم  یاهراکهار  هک  میتسه  هجاوم  اه  شلاـچ زا  یفیط  اـب  یگناـخ  لـغاشم  زا  تیاـمح  ثحب  رد 

تیلباـق دـنراد و  یزاسدـنرب  هب  زاـین  هـک  دـننکیم  دـیلوت  لوـصحم  اهیـضعب  تـسا  یلیمکت  یاهـشزوما  هـب  زاـین  ناـنیرفآراک 
اهنیا هب  نیرفآراک  یاه  مناخ ریاس  دوش و  هدافتـسا  احنا  تیفرظ  زا  دیاب  هک  دنراد  تارداص  اه  مناخ یخرب  دنراد  هعـسوت 
تهج رخاف  کی و  هجرد  تالوصحم  هک  تسا  داـجیا  لاـح  رد  تارداـص  رگلیهـست  کـی  صوصخ  نیا  رد  دـنوش و  لـصتم 

.دوش لاسرا  یروآ و  عمج  تارداص 
یاه شلاچ دیدرک  فیرعت  هداوناخ  نورد  نیرفآراک  نز  وگلا   هک  ییاجنا  مدرگرب و  امش  لوا  یاه  تبحص هب  مهاوخ  یم

؟ دینیبیم هچ  ار  ناشتوافتم  عونتم و  یاهشقن  اب  دارفا  نیا 

یاراد اـه  شقن نـیا  زا  کـی  ره  دنتـسه  یلغـش  یرداـم و  یرـسمه ،  شقن  هـس  یاراد  ناـمز  مـه  روـط  هـب  لـغاش  ناـنز 
 . دروایب دوجوب  ار  یتالکشم  دناوتیم  اه ی  شقن  نیب  لداعت  داجیا  تسا  فلتخم  تاراظتنا  زا  یا  هعومجم

ات دوــش  یمن ًــالثم  داد  صاــصتخا  رگید  شقن  تیلاــعف  یارب  ار  شقن  کــی  رد  تیلاــعف  ماــجنا  ناــمز  تدــم   دوــش  یمن
.دننک راک  بش  تقو  رید  تاعاس 

دوشیم راکو  بسک ریگرد  ردقنآ  نز  ینعی  دراذگ  یم ریثأت  رگید  شقن  رد  صخش  درکلمع  رب  شقن  کی  رد  هلصاح  راشف 
راک رخا  رد  هک  دروایم  دوجوب  ار  یلئاسم  شدوخ  اهنیا  دـنکیم  ادـیپ  شهاک  نادـنزرف  رـسمه و  اب  شا  یفطاـع  هطبار  هک 

.میا هتفر  مه  رتبقع  زاغآ  هطقن  زا  هکلب  دشن  لصاح  یگدنز  تیبولطم  اهنت  هن  دینیبیم 
یعون شدوخ  یاـهورین  اـب  شدوخ  هاـگراک  رد  مناـخ  کـی  دوـش  تبقارم  دـیاب  هک  تسا  یراـتفر  یاـهوگلا  یدـعب  هلیـسم 

.دنک یم داجیا  نارحب  دوش  هدیشک  هداوناخ  نورد  هب  رگا  هک  دنکیم  راتفر 
؟ دیناد یم هعماج  رد  نانز  ینیرفآ  شقن نیا  یارب  ار  یعناوم  هچ  تسا  هدیچیپ  دنیآرف  کی  ینیرفآراک 

.تسا فادها  اه و  هزیگنا هلئسم  نیرتمهم  دنتسه  دارفا  دوخ  عنام  نیرتگزرب 
یوس هب  ناوناب  ندـماین  یدرف  لـماوع  زا  اـهنیا  شناد   تراـهم و  مدـع  یگبرجت ،  مک  وگلا ، نتـشادن  یرواـبدوخ ، مدـفع 
دراد دوجو  یتالکـشم  نارتـخد  ندـش  یعاـمتجا  نارتـخد و  تیبرت  رد  زونه  دـیریگب  رظن  رد  مه  ار  نیا.تسا  ینیرفاراـک 

.تسا هدش  رجنم  اه  ییاناوت  ینیب  مک  دوخ  تراقح و  سح  قیمعت  سفن و  هب  دامتعا  فیعضت  هب  هک 
ار ماو  زوجم و  دـیق  نیمه  یارب  دـنرادن  یرادا  یگدـنود  ینالوط و  یاهدـنور  هب  یلیامت  الومعم  اه  مناخ مه  فرط  نآ  زا 

.دننزیم
.دراد یزاس  گنهرف  هب  زاین  هک  دراد  دوجو  مه  یعامتجا  یگنهرف و  عناوم  اهرهش  یخرب  رد  هتبلا 

؟ تسا هدوب  رثوم  ینیرفآراک  تمس  هب  اه  مناخ شیارگ  رد  یلماوع  هچ 

تالکــشم تـلع  هـب  ریخا  یاـهلاس  یط  یگناـخ  کـچوک و  یدــیلوت  یاهدــحاو  یزادــنا  هار  ینیرفآراـک و  هـب  ناـنز  شیارگ 
.تسا هدش  رتشیب  یداصتقا 

.دنا هدش ینیرفآراک  دراو  دوخ  یلبق  لغش  زا  یتیاضران  دزمتسد و  شهاک  یراکیب ،  تلع  هب  مه  لغاش  نانز 
تیلاعف هب  یرتشیب  لیم  تردق  بسک  یعامتجا و  رابتعا  یبایزاب  تهج  مه  هقلطم  تسرپرس و  یب  ، تسرپرـسدب نانز 

.دنراد یداصتقا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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؟ دیدید یداع  دارفا  احنا و  نیب  رد  ییاه  توافت اه و  تیلباق هچ  دیتشاد  هجاوم  نیرفآراک  قفوم  نانز  اب  هک  امش 

نیا هک  دـننکیم  رارقرب  یرتشم  اب  ار  یتدـمزارد  هنـسح  طـباور  دـننک و  ثحب  دـنناوتیم  بوخ  بلغا  قفوم  نیرفآراـک  ناـنز 
.تسا مهم  یلیخ  تراجت  رد  تدوم  یتسود و  سح 

یرارقرب ناوت  الوصا  دـنراد و  لباقم  فرط  یـساسحا  ینابزریغ و  تالاح  ندـب و  نابز  زا  یرتقیقد  کرد  الومعم  اـه  مناـخ
.دنراد یرترثوم  طابترا 

؟ تسا هتشاذگ  یگناخ  یاهراکو  بسک رد  یریثات  هچ  یزاجم  یاضف 

تـسا هدروآ  دوجوب  یدایز  یعامتجا  تارییغت  هداد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  هعماج  لک  اه  پاتراتـسا  یزاجم و  یاضف  نالا 
دـش لوحتم  هنوگچ  هک  دینیبب  ار  لقن  لمح و  تعنـص  ًالثم  امـش  هدوب  رتشیب  اه  هزوح  یخرب  رد  دـیدج  طیحم  نیا  ریثأت 

هدـننکدیلوت کـی  امــش  بوـخ  دراد  هـمادا  مـه  زوـنه  هـک  میدوـب  یگرزب  شهج  دــهاش  مـه  یگناـخ  راـکو  بـسک هزوـح  رد 
دندـمآ یم  لالد  ات  دـنچ  شتیاهن  یناسرب  زکرم  هب  ار  تالوصحم  یتساوخیم  هنوگچ  هداتفارود  یاتـسور  کی  رد  دنتـسه 

.دنتخورفیم گرزب  یاهرهش  رد  فازگ  تمیق  هب  دندیرخیم و  ار  هدننکدیلوت  جنر  تسد  تفم 
تـسپ طسوت  یتحار  هب  دنکیم و  تاغیلبت  یبایرازاب و  شدوخ  هدننکدیلوت  تسا  هدش  هطـساو  نودب  زیچ  همه  نالا  اما 
دوـشیم رتـشیب  اـضف  نیا  زا  اـم  یاـه  هدـننکدیلوت  یهاـگآ  هچره  دـناسریم  دـشاب  یرتـشم  هک  ناریا  هطقن  ره  هب  ار  ـالاک 

همه یور  هـب  یزاــجم  یاــضف  هـک  تـسا  یا  هـچیرد  دراد  دوـجو  هـک  یا  هـگید  هـتکن  دوـشیم  رتــشیب  مـه  اــحنا  تیقفوـم 
یتقو رگید  یوس  زا  دـنریگب و  وگلا  هدـیا و  دـننیبب و  ار  ناهج  ناریا و  رد  نارگید  تالوصحم  راثآ و  ات  هدرک  زاب  ناـنطومه 

دناوتیم مه  اهدـقن  نیا  دـنوشیم و  دـقن  تسا  هیوس  ود  یلماعت و  یزاـجم  یاـضف  هک  ییاـجنا  زا  دـننکیم  هضرع  ییـالاک 
.دنکب احنا  هب  ینایاش  کمک 

اهنیا هک  یزاـس  هکبـش  دـنراد  راـک  یاـضف  یلیخ  مه  زونه  دـنا و  هدوب  رثوم  رایـسب  نونکاـت  مه  یتنرتنیا  یاـه  پاتراتـسا 
درادناتسا کی  اب  ار  تامدخ  لوصحم و  هدنهد  هیارا  نارازه  امش  درادن  ار  شا  ییاناوت  یرگید  رازبا  چیه  دننکب  دنناوتیم 

.دوب نکمم  یزاجم  یاضف  اب  طقف  رما  نیا  ینکیم  یدحاو  لاناک  دراو 
؟ دنتسه انشآ  گنیدنرب  نوچ  یمیهافم  اب  یگناخ  یاهراکو  بسک ردقچ 

ار نآ  دـنریگیم و  هابتـشا  یرچکال  تالوصحم  هب  شیارگ  ییارگدـم و  نوچ  یمیهافم  اب  ار  گنیدـنرب  روشک  رد  هنافـساتم 
تاغیلبت بسانم ،  یدنب  هتـسب  نآ  موادم  ظفح  تیفیک و  اب  لوصحم  دیلوت  هییـضق  لصا  عقاو  رد  اما  دـننکیم  حـییبقت 

عیزوت و دـیلوت ،  یاهدـنیارف  یزاس  درادناتـسا  نآ  همزال  هک  دنتـسه  گنیدـنرب  رـصانع  زا  شورف  زا  سپ  تامدـخ  رثوم و 
.تسا فافش  نشور و  یاهلکتورپ  اب  شورف  زا  سپ  تامدخ 

درادن داریا  اهنت  هن  دـشاب  هتـشاد  ار  یلبق  دـیرخ  تیفیک  تیبولطم و  نامه  ینکیم  دـیرخ  هک  ینامز  ره  الاک  کی  هک  نیا 
 . تسا بوخ  مه  یلیخ 

نیب رازاب و  رد  ار  نآ  دـیناوتن  اـما  دـینک  دـیلوت  مه  ار  ـالاک  نیرت  تیفیک  اـب  نیرتهب و  امـش  تسا  تاـغیلبت  یدـعب  هلئـسم 
!!! یدیما ان  تسکش و  زج  داتفایم  یقافتا  هچ  دیزادنایباج  نایرتشم 

هکبش یزاس و  هشوخ  هب  زاین  اما  دنا  هتفرگ  رارق  یتسرد  ریـسم  رد  دنا و  هدیمهف  ار  تاکن  نیا  مه  درخ  یاه  راکو  بسک
ار یرتالاب  یاهدرادناتساو  دننک  هنیزه  رتشیب  دنناوتب  تاغیلبت  رد  دنزاسب و  ار  یرتیوق  رتگرزب و  یاهدنرب  ات  دنراد  یزاس 

.میتسه ناتسود  نیا  رگلیهست  هار  نیا  رد  ام  هک  دنراذگب  ارجا  هب 
/۴۱۲۹/ مایپ یاهتنا 
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دوش یم رازگرب  یسراف  نابز  روتسد  شزومآ  یاه  تسشن هعومجم 
یم رازگرب  یتاملآ  هاگشناد  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  یراکمه  اب  یسراف  نابز  روتسد  شزومآ  یاه  تسشن هعومجم 
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رکنب یلصا : عبنم   ۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / دزی  باتفآ  همانزور   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یگدــنز رب  نآ  راـثآ  و  مروـت » ، » ناریا رد  یداـصتقا  لـئاسم  لزغلا » تـیب  » تـسا اـه  لاـس یناتــسدرب : اـضر  دزی ـ  باــتفآ   
ِیتاـباختنا یاهراعــش  زا  یکی  هـب  تـشیعم » داـصتقا و   » هـک ییاـج  نآ  زا  هتــشذگ ، لاـسود  یکی ـ  یط  اــما  تـسا و  مدرم 

رد.تسا هتفرگ  رارق  همه  هجوت  دروم  تسایـس ـ  زا  رت  گنررپ یتح  یداصتقا ـ  لئاسم  هدش ؛ لیدـبت  ارگلوصا  حانج  ًاتدـمع 
یشخب یناموت ، رالد ۴۲۰۰  مان  هب  بیرغ  بیجع و  یعادـبا  نیزنب و  لیلد  یب یناهگان و  ینارگ  اـب  ینامز ۹۷-۹۹  هزاب  همه 

هدـیناشک مدرم  یگدـنز  بسک و  راک و  هنایم ی  هب  دـش  یم لصف  لح و  تلود  طسوت  دـیاب  هک  یداـصتقا  یاـه  هرگ زا  رگید 
، ینامرد هسلج  هبحاصم و  اب  اما  تلود  ! هعاسلا قلخ  یاه  حرط ینامرد و  هبحاصم  رد  هدـش  هصالخ  تلود  تامادـقا.دش 

نآ روخـشبآ  تسین  مولعم  هک  یتامادـقا  هدـشن و  یـسانشراک  یناهگان و  تامیمـصت  هجیتن ؛ یب هعاسلا و  قلخ  یاـه  حرط
هک هتــشادنرب  یمدــق  اـهنت  هـن  یزکرم  کـناب  زین  تمــص و  داـصتقا و  نوـچ  ییاـه  هناـخ ترازو  لاـعفنا  راــنک  رد  تـسا  اــجک 

یداصتقا تامیمـصت  تشپ  هک  تسا  نانادداصتقا  اب  قح  ینعی  نیا  تسا و  هدـنکفا  یلبق  یاـه  هرگ رب  یرتشیب  یاـه  هرگ
همـالع هاگــشناد  داتــسا  ناد و  داــصتقا  یفــسوی  یلق  دــمحم  رتـکد  ! درادــن روـضح  یداــصتقا  ی  هربـخ چــیه  اــعطق  تـلود 

ییاج رد  صوصخ  هب  هشیمه  عماوج ، لوحت  دنیآرف  رد  یلک  روط  هب  دیوگ : یم دزی  باتفآ  اب  یدونـشو  تفگ رد  ییابطابط 
شیازفا دهاش  تسا  لوپ  هکـس و  ندرک  پاچو  برـض  لوئـسم  تلود  دـنک و  یمن پاچ  لوپ  شدوخ  یـصوصخ  شخب  هک 

.میتسه لوپ  دیرخ  تردق  شهاک  لوپ و  پاچ 

لوـط هاـم  شــش  مـینک  تـشک  میهاوـخب  مـه  یزبـس  ـالثم  هـک  تـسا  نـیا  مـه  مروـت  داــجیا  تـلع  دــهد : یم هـمادا  یو   
ناوت یم تعاس  کی ۲۴  رد  تسین  لکـش  نیدـب  لوپ  پاچ  دروم  رد  اما  دـشک  یم لوط  لاس  دـنچ  الاک  دـیلوت  اـی  دـشک  یم

.درک پاچ  یدایز  لوپ 

.تسا ناریا  عفن  هب  دیایب  ندیاب  هک  میدروخن  مسق  میوشن ؟ وضع  نآ  رد  دیاب  ارچ  تسا   FATF نیمه لوصا  زا  یکی   

مدرم یگدنز  رب  نآ  راثآ  و  مروت » ، » ناریا رد  یداصتقا  لئاسم  لزغلا » تیب  » تسا اه  لاس یناتسدرب : اضر  دزی ـ  باتفآ 
ًاتدـمع ِیتاباختنا  یاهراعـش  زا  یکی  هب  تشیعم » داـصتقا و   » هک ییاـج  نآ  زا  هتـشذگ ، لاـسود  یکی ـ  یط  اـما  تسا و 

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب یسراف   یسراف نابز   نابز روتسد   روتسد شزومآ   شزومآ یاه   یاه تسشن تسشن هعومجم   هعومجم

درکلمع درکلمع رظن   رظن زازا   اهاه   تلود تلود دزی : : دزی باتفآ   باتفآ اباب   وگتفگ   وگتفگ ردرد   نادداصتقا   نادداصتقا یفسوی   یفسوی یلقدمحم   یلقدمحم رتکد   رتکد
دنرادن دنرادن مهمه   اباب   یتوافت   یتوافت یداصتقا   یداصتقا

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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همه رد.تسا  هتفرگ  رارق  همه  هجوت  دروم  تسایـس ـ  زا  رت  گنررپ یتح  یداصتقا ـ  لئاسم  هدش ؛ لیدبت  ارگلوصا  حانج 
یـشخب یناموت ، رـالد ۴۲۰۰  ماـن  هب  بـیرغ  بـیجع و  یعادـبا  نـیزنب و  لـیلد  یب یناـهگان و  ینارگ  اـب  ینامز ۹۷-۹۹  هزاـب 
هدیناشک مدرم  یگدنز  بسک و  راک و  هنایم ی  هب  دش  یم لصف  لح و  تلود  طسوت  دـیاب  هک  یداصتقا  یاه  هرگ زا  رگید 

هــسلج هبحاـصم و  اـب  اـما  تـلود  ! هعاـسلا قـلخ  یاـه  حرط یناـمرد و  هبحاــصم  رد  هدــش  هصــالخ  تـلود  تامادــقا.دش 
تـسین مولعم  هک  یتامادـقا  هدـشن و  یـسانشراک  یناـهگان و  تامیمـصت  هجیتـن ؛ یب هعاـسلا و  قلخ  یاـه  حرط یناـمرد ،

یمدـق اـهنت  هـن  یزکرم  کـناب  زین  تمــص و  داـصتقا و  نوـچ  ییاـه  هناـخ ترازو  لاـعفنا  راـنک  رد  تـسا  اـجک  نآ  روخــشبآ 
تــشپ هـک  تـسا  ناـنادداصتقا  اـب  قـح  ینعی  نـیا  تـسا و  هدــنکفا  یلبق  یاــه  هرگ رب  یرتـشیب  یاــه  هرگ هـک  هتــشادنرب 
داتـسا ناد و  داصتقا  یفـسوی  یلق  دمحم  رتکد  ! درادن روضح  یداصتقا  ی  هربخ چـیه  اعطق  تلود  یداصتقا  تامیمـصت 

هب هشیمه  عماوج ، لوحت  دـنیآرف  رد  یلک  روط  هب  دـیوگ : یم دزی  باتفآ  اب  یدونـشو  تفگ رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد 
لوپ هکـس و  ندرک  پاچو  برـض  لوئـسم  تلود  دـنک و  یمن پاـچ  لوپ  شدوخ  یـصوصخ  شخب  هک  ییاـج  رد  صوصخ 

.میتسه لوپ  دیرخ  تردق  شهاک  لوپ و  پاچ  شیازفا  دهاش  تسا 
.دوش یم ماجنا  اهراک  نیا  تسا  اه  تلود رایتخا  رد  لوپ  پاچ  مرها  دیآ و  یم شیپ  عماوج  رد  هک  یتالوحت  اب  نوچ 

لوپ هب  یزاین  دـندرک و  یم تخادرپ  هکـس  دـیاب  الاک  دـیرخ  لابق  رد  دارفا  تشاد  دوجو  الط  درادناتـسا  اـیند  رد  هک  یناـمز 
.تشادن یشقن  تلود  یترابع  هب  دوبن 

هجدوب یرـسک  اـب  تسا  شراـیتخا  رد  نوچ  دـنک  یم پاـچ  یرتـشیب  لوپ  دـش ، لوـپ  پاـچ  رگراـصحنا  تلود  هک  یناـمز  زا 
یگنیدـقن شیازفا  ببـس  دـنک و  یم لوپ  رتـشیب  پاـچ  هب  عورـش  مک  دـمآرد  یـسارکوروب و  شرتـسگ  اـب  دوـش  یم هجاوـم 

.دوش یم مک  مه  لوپ  دیرخ  تردق  یگنیدقن  شیازفا  عبت  هب  دوش و  یم
دـص لاثم  یارب  دـهد : یم همادا  هاگـشناد  داتـسا  نیا  ! تسا هداتفا  داصتقا  ماـمت  ناـج  هب  هک  تسا  یـسوپاتخا  تلود  < 

ناوت یم ناموت  رازه  هد  اب  ار  دـنق  ولیک  کی  نامه  نـالا  اـما  دـیرخ  دـنق  ولیک  کـی  دـش  یم لوپ  لاـیر  کـی  اـب  شیپ  لاـس 
.دیرخ

.تسا هدش  ربارب  رازهدص  ینعی 
پاچ لیلد  هب  نیا  دراد ؟ شزرا  شیپ  لاس  دـص  لاـیر  کـی  هزادـنا  هب  نـالا  ناـموت  رازه  هد  هک  تسا  هداـتفا  یقاـفتا  هچ 

رد یزکرم  کـناب  دنــشاب و  لوـپ  پاــچ  رگراــصحنا  اــه  تـلود هـک  یناــمزات  دــنهد و  یم ماــجنا  اــه  تـلود هـک  تـسا  یلوـپ 
هب هک  تسا  یـسوپاتخا  تسا و  هراـک  همه  تـلود  هـک  ناریا  نوـچ  یا  هتفاـین هعـسوت  یاـهروشک  رد  دـشاب و  ناـشرایتخا 

دهاش دـیاب  هک  تسا  یعیبط  دوش  یم ایاضق  نیا  دراو  عورـشم  ریغ  تروص  هب  هک  یلاح  رد  دـتفا  یم داصتقا  مامت  ناـج 
.دوش یم مروت  هب  رجنم  نآ  عبت  هب  دور و  الاب  یگنیدقن  بترم  میشاب و  هیضق  نیا 

لوـط هاـم  شــش  مـینک  تـشک  میهاوـخب  مـه  یزبـس  ــالثم  هـک  تـسا  نـیا  مـه  مروـت  داــجیا  تـلع  دــهد : یم هـمادا  یو 
ناوت یم تعاس  کی ۲۴  رد  تسین  لکـش  نیدب  لوپ  پاچ  دروم  رد  اما  دشک  یم لوط  لاس  دنچ  الاک  دـیلوت  ای  دـشک  یم

.درک پاچ  یدایز  لوپ 
تیاـهن رد  دوش و  یم مروت  هب  رجنم  دور و  یم ـالاب  یگنیدـقن  هک  تسا  یعیبـط  دـنک  یم تلاـخد  داـصتقا  رد  تلود  نوـچ 

یـصوصخ شخب  نیـشناج  هابتـشا  هب  تلود  .دوش > یم مک  زین  مدرم  دیرخ  تردق  دبای و  یم شهاک  لوپ  دـیرخ  تردـق 
دنناوت یمن یلیخ  ناریا  رد  اه  تلود تسا  نیا  تیعقاو  دـیوگ : یم همادا  رد  یداصتقا  لـئاسم  سانـشراک  نیاتـسا  هدـش 

.دنهد ماجنا  یراک 
داـیز ار  نآ  یاـه  تیلوئـسم مه  تسا و  هداد  یموـمع  شخب  تـلود و  هـب  یداـیز  تاراـیتخا  مـه  اـم  یـساسا  نوناـق  اریز 

.تسا هدرک 
هتـشاد و دوـجو  بـالقنا  زا  لـبق  زا  هک  تسا  لـیوط  ضیرع و  رایـسب  یتـلود  متـسیس  کـی  ثراو  ناریا  روـشک  نینچ  مه 

.تسا هدش  دیدشت  بالقنا  زا  دعب 
یاه تکرـش نیا  یفیلکتالب  بالقنا و  زا  دـعب  رد  یـصوصخ  یاـه  تکرـش ناـکلام  اـی  یجراـخ  ناراذـگ  هیامرـس  رارف  ینعی 

.دنک افیا  داصتقا  رد  یرتشیب  شقن  تلود  هک  دش  ببس  گنج  ینالوط  نارود  اب  هارمه  گرزب 
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ظاحل هب  یتوافت  هنوگ  چیه  نم  هاگدید  زا  اه  تلود دوزفا : یو  ! تسا هراک  چـیه  یـصوصخ  شخب  هراک و  همه  تلود  < 
.دنرادن درکلمع 

.دنرادن مه  اب  یتوافت  جیه  یناحور  یاقآ  داژن و  یدمحا یاقآ  یمتاخ ، یاقآ  یمشاه ، یاقآ 
.تروص نیمه  هب  زین  یدعب  روهمج  سیئر 

دیاــب دــننک  راــتفر  نـیا  زا  ریغ  دــنهاوخب  رگا  نوــچ  دــنهد  هـمادا  ار  تیعــضو  نـیمه  هـک  دــنراچان  نادرمتلود  نـیا  نوــچ 
.درک راذگاو  صاخ  دارفا  هب  ناوت  یمن دراد  هار  مه  نآ  هتبلا  هک  دنوش  یصوصخ  یتلود  یاه  تکرش

هنافـساتم دـنک : یم دـیکات  یداصتقا  لـئاسم  سانـشراک  نیاتـسا  هدرک  هتـسباو  دوخ  هب  ار  یداـیز  یاـهروخ  ناـن  تلود  < 
.میراد یراوشد  یسارکوروب 
.میراد یدایز  یاه  هناخترازو

.درادن مه  زاین  هک  تسا  هدرک  هتسباو  دوخ  هب  ار  یدایز  یاهروخ  نان  تلود  یترابع  هب 
.تسا هدرک  ادیپ  شرتسگ  عورشمریغ  تروص  هب  تلود 

دناـم دـهاوخ  یقاـب  لاونم  نیمه  هب  عـضو  دـشاب  ریـسم  نیمه  همادا  هب  رارق  رگا  دـیایب  هک  مه  رگید  سک  ره  نیارباـنب 
راذگاو مدرم  هب  اهراک  دریگ و  تروص  یـساسا  تاحالـصا  دـنک  ادـیپ  رییغت  داصتقا  هزوح ی  رد  یـساسا  نوناق  هکنیا  رگم 

.دوش
ور یریگ  میمـصت فافـش  ماظن  کی  اب  ام  ات  دـنوش  فذـح  یزاوم  یاه  تردـق ای  دـنوش و  کچوک  یزاوم  یاهورین  تلود و 

.میشاب ور  هب 
.دوش هتشاذگ  مدرم  رایتخا  رد  دیاب  تسا و  مدرم  هب  طوبرم  داصتقا 

.دنک فیلکت  نییعت  رازاب  یارب  هلخادم و  دیابن  مه  تلود 
.نآ لرتنک  هن  دنک  راک  اه  تمیق یزاس  دازآ تهج  رد  دیاب  تلود 

.تسا هنافرط  یب یرواد  تواضق و  تلود  راک 
.تسا یرگید  ررض  هب  یکی و  عفن  هب  تلود  مادقا  ره 

نیا همه  هک  هدش  داجیا  یدایز  یاه  نارحب اه  ههد لوط  رد  طلغ  یاه  تسایس تاهابتـشا و  لیلد  هب  هنافـساتم  زورما 
رییغت نوچ  تسین  مه  یتوف  یروف و  لـح  هار  دراد و  دوـجو  یا  هدـمع یتیاـضران  دنتـسه و  هوقلاـب  تروـص  هب  اـه  نارحب

یلو تـسا  اـیند  اـب  هدـنزاس  لـماعت  یـساسا و  نوناـق  حالــصا  یزاوـم ، یاـه  تردـق فذـح  مزلتــسم  یریگ  میمــصت ماـظن 
نم هجیتن  رد  دنتـسین  عفاـنم  نیا  نداد  تسد  زا  هب  رـضاح  هجو  چـیه  هب  دـنرب  یم دوجوم  عضو  زا  یعفاـنم  هک  یناـسک 

ردتسا دیلوت  قنور  هب  یهجوت  یب لیلد  هب  یلم  لوپ  شزرا  شهاک  .تشاد > روما  حالصا  هب  یدیما  دوشب  منک  یمن رکف 
مدرک ضرع  هک  روط  نامه  دنک  یم ادیپ  شهاک  یلم  لوپ  دیرخ  تردـق  هکنیا  دـنک : یم ناشنرطاخ  یفـسوی  رتکد  نایاپ 

.تسا یلخاد  دیلوت  هب  یهجوت  یب مروت و  یگنیدقن و  شیازفا  لوپ ، پاچ  شیازفا  لیلد  هب 
.دندرکن لخاد  دیلوت  قنور  تهج  بسانم  رتسب  داجیا  یارب  یشالت  نادرمتلود  ینعی 

زا ار  یژولونکت  میناوتب  ینعی  میشاب  هتشاد  ایند  اب  هدنزاس  لماعت  میناوتب  ام  هک  دنک  یم ادیپ  قنور  ینامز  یلخاد  دیلوت 
.مینک دراو  جراخ 

.مینک دراو  ار  تاعطق 
.مینک روشک  دراو  یجراخ  راذگ  هیامرس

دنا هدوب تراجت  لابند  هب  اهنت  دنا و  هدرکن لابند  نیلوئـسم  ار  ییاه  تسایـس نینچ  درادـن و  دوجو  یا  هزیگنا نینچ  یتقو 
ار لوـپ  دـنروآ و  یم تسد  هـب  لوـپ  تـفن ، تارداـص  قـیرط  زا  دوـب  شوـخ  ناـشلد  دـندرب و  عـفن  تراـجت  نـیا  زا  یا  هدـع و 

.دننک یم فرصم  زین  مدرم  هدرک و  الاک  هب  لیدبت 
.دهد رمث  نونکا  هک  دنتشاکن  یتخرد  اما 

هداد هجیتن  نالا  هک  دیدرک  داجیا  ار  هناخراک  مادک  هتشذگ  ههد  دنچ  رد  مینک  لاوس  یمالسا  یروهمج  نیلوئسم  زا  رگا 
هجیتـن دـنهد >! یم یخــساپ  هـچ  درک ؟ راـختفا  نآ  هـب  دوـشب  هـک  دــیدرک  مـهارف  ار  تخاـس  ریز  اـی  تکرــش  مادــک  تـسا ،
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یاـه یراذـگ هیامرـس  دـندرک  ادـیپ  دورو  هک  مه  ییاـهاج  رد  هنافـساتم  دـهد : یم هـمادا  یو  ؟ یلخاد طـلغ  یاـه  تساـیس
.تسا هدش  ماجنا  طلغ 

.تسا هدش  لابند  هک  تسا  هدوب  یطلغ  یاهریبدت  اه و  تسایس هجیتن  اه  نیا
.اه میرحت  هن  تسا  یلخاد  طلغ  یاه  تسایس هجیتن  تالکشم  نیا  همه 

.تسا یلخاد  مه  اه  میرحت یتح 
.دهدب یناجم  ماش  حالطصا  هب  یژولونکت و  الاک و  ام  هب  یناجم  ایند  هک  میشاب  هتشاد  ار  راظتنا  نیا  دیابن 

.میشاب هتشاد  دتس  داد و  ایند  مامت  اب  هک  مینکب  یراک  دیاب 
.یدبا نمشد  هن  میراد و  یدبا  تسود  هن  دشاب  نامدای 

.میدرک هابتشا  میتسه  میرحت  رد  رگا 
ار شیاـه  هچب  زاـین  هک  تسا  نـیا  هداوناـخ  تسرپرـس  فدـه  دوـب ؟ هـچ  یـساملپید  فدـه  میـشاب ؟ مـیرحت  رد  دـیاب  ارچ 

.دنک نیمات 
.دنک داجیا  تینما  هافر و 

.دراد ار  تاجن  لحاس  هب  ندناسر  ییاناوت  هک  دریگب  تسد  هب  ار  یتشک  ناکس  دیاب  یسک 
.دنک لوبق  ار  تیلوئسم  نیا  دیابن  تسا  ناوتان  هک  یدرف 

.تسا یساملپید  رد  یلصا  فعض 
هکنیا نیع  رد  درک  یراکمه  ناوتب  تسا  دایز  نمـشد  هک  ییاج  رد  رازاب  هتفـشآ  نیا  رد  هک  تسا  نیا  یـساملپید  فده 

.مدرم هافر  ندرب  الاب  یارب  مینک  هدافتسا  یللملا  نیب تاناکما  زا 
.تسا رنه  نیا 

.تسا هدنزاس  لماعت  یایند  تسا  دتس  داد و  یایند  تسا  یساملپید  یایند  زورما  یایند 
.میشاب دنبیاپ  یللملا  نیب نیناوق  هب  دیاب  میوش  ایند  اب  هدنزاس  لماعت  دراو  میهاوخب  رگا  دیوگ : یم داصتقا  داتسا  نیا 
.تسا ناریا  عفن  هب  دیایب  ندیاب  هک  میدروخن  مسق  میوشن ؟ وضع  نآ  رد  دیاب  ارچ  تسا   FATF نیمه لوصا  زا  یکی 

.دنک یمن یقرف  مادک  چیه  نیچ  هن  هیسور  هن  اپورا  هن  اکیرمآ  هن  ناریا  تلم  یارب  الصا 
.دنک یم لابند  ار  یلم  عفانم  هک  مینک  لابند  ار  ییاه  تسایس دیاب 

.دنا هتفرگن  دای  ام  نالوئسم  ار  یساملپید  رد  رما  نیرت  ییادتبا نیا  هک  تسا  فسات  یاج 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

رکنب تلود -  یدایز  یاهروخ  نان   

۱۵۱۵
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۳:۵۳

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / یرالاس  مدرم  همانزور   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

راـبخا اموادــم  درادــن ) یطاــبترا  اــم  هـب  هلاــسم  دــندقتعم  هـک  یناــسک  نآ  یتـح   ) تارظن نـیا  ود  ره  مدــقتعم  نـم  اــما   
رد حبـص  تعاـس ۸  زا  اـم  هـک  یا  هماــنرب نـیمه  : » دوزفا سپــس  سلجم  راودا  هدــنیامن  .دــننک » یم یریگیپ  ار  تاــباختنا 

ددرگ ددرگ یمن یمن ربرب   ماجرب   ماجرب هبهب   هلصافالب   هلصافالب دوش   دوش زوریپ   زوریپ مهمه   ندیاب   ندیاب

هب هلـصافالب  مه  وا  اـکیرمآ ، یروـهمج  تساـیر  تاـباختنا  رد  ندـیاب  وـج  یزوریپ  تروـص  رد  تـفگ : یرـالاس  مدرم  بزح  لـکریبد 
...شگ دهاوخنرب  ماجرب 
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دندوب دقتعم  یگمه  دندرک ، تکرـش  نآ  رد  نارظن  بحاص دیتاسا و  زا  رفن  زا ۱۴  شیب  میتشاد و  نیالنآ » یرالاس  مدرم »
.تشاذگ دهاوخ  ریثات  ناریا ) هلمج  زا   ) ناهج همه  رب  قافتا  نیا  هک 

پمارت اب  ییوگتفگ  ام  دیایب ، راک  یور  تسا  رارق  دادرخ ۱۴۰۰  رد  هک  ام  یدعب  تلود  ات  تسا  دیعب  مدقتعم  نم  لک  رد   
.میشاب هتشاد 

.درک دهاوخ  توافت  ویرانس  دوش  هدنرب  ندیاب  هک  یتروص  رد  اما   

ددرگ یمن رب  ماجرب  هب  هلصافالب  دوش  زوریپ  مه  ندیاب  : یرالاس مدرم  بزح  لکریبد 
مه وا  اــکیرمآ ، یروــهمج  تساــیر  تاــباختنا  رد  ندـــیاب  وــج  یزوریپ  تروــص  رد  تــفگ : یرــالاس  مدرم  بزح  لـــکریبد 

.تشگ دهاوخنرب  ماجرب  هب  هلصافالب 
شیپ هک  اکیرمآ » یروهمج  تسایر  تاباختنا  جیاتن  یسانشراک   » همانرب رد  هدنز  ییوگتفگ  رد  نایبکاوک  یفطـصم  رتکد 

تاـباختنا جـیاتن  هب  هراـشا  اـب  دـش  رازگرب  نیـالنآ » یرـالاس  مدرم  » مارگاتـسنیا هحفـص  رد  تاـباختنا  نـیا  جـیاتن  مـالعا  زا 
.داد هئارا  ناوت  یمن نامز  نیا  رد  یقیقد  یبایزرا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  : » تفگ اکیرمآ 

تاباختنا حـتاف  ار  وا  دـننک و  یم وا  یارب  یبیرغ  بیجع و  تاـغیلبت  هک  پمارت  نارادـفرط  لوا  دراد ؛ دوجو  لـیلحت  ود  اـما 
.دنناد یم اکیرمآ 

.دنهد ناشن  دمآراکان  هدیاف و  یب ار  اه  یجنسرظن هک  دننک  یم یدایز  شالت  اه  نیا
.تشاد دهاوخن  تاباختنا  رد  یزوریپ  یارب  یسناش  چیه  وا  تسا  دقتعم  مه  پمارت  لباقم  فرط  نایرج 

« .دننک ربص  ییاهن  جیاتن  مالعا  ات  دیاب  ندیاب ) پمارت و  نارادفرط   ) نایرج ود  ره  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اما 
: تفگ دـش  یم ایوج  ار  ناریا  رب  اکیرمآ  تاباختنا  ریثات  هک  یلاوس  هب  خـساپ  رد  سپـس  ییابطابط  همالع  هاگشناد  داتسا 

سپ درادـن ، یتواـفت  اـم  یارب  نوـچ  هـک  تـسا  نـیا  هاـگن  نـیلوا  مـینک ؛ هجوـت  هاـگن  ود  هـب  دــیاب  ناریا  رب  ریثاـت  دروـم  رد  »
.درادن مه  یریثات 

میژر زا  تیاــمح  ناریا و  ذوــفن  اــب  لــباقت  اـــکیرمآ ، یلم  عفاـــنم  دروــم  رد  بزح ، ود  ره  هــک  میدـــقتعم  مــه  اـــم  هــتبلا 
.دنراد قفاوت  ...و  یتسینویهص 

.دننز یم هرگ  عوضوم  نیا  هب  ار  لئاسم  همه  دراد و  یدایز  تاریثات  هک  دندقتعم  مه  یا  هدع
تاباختنا رابخا  اموادم  درادن ) یطابترا  ام  هب  هلاسم  دندقتعم  هک  یناسک  نآ  یتح   ) تارظن نیا  ود  ره  مدقتعم  نم  اما 

« .دننک یم یریگیپ  ار 
میتشاد و نیالنآ » یرالاس  مدرم  » رد حبـص  تعاس ۸  زا  ام  هک  یا  همانرب نیمه  : » دوزفا سپـس  سلجم  راودا  هدـنیامن 
زا  ) ناهج همه  رب  قافتا  نیا  هک  دندوب  دقتعم  یگمه  دندرک ، تکرـش  نآ  رد  نارظن  بحاص دیتاسا و  زا  رفن  زا ۱۴  شیب 

.تشاذگ دهاوخ  ریثات  ناریا ) هلمج 
.دراد ریثات  ینعی  دوش ، یم ثحب  نآ  یراذگریثات  دروم  رد  تعاس  نیدنچ  هک  نیمه  الصا 

دلانود هک  دنتسه  تالمج  نیا  نتفگ  لاح  رد  مادم  ارگلوصا  ناتـسود  نیا  زا  یرایـسب  ینعی  دوش ؟ ثحب  دیاب  ارچ  الا  و 
.دننک یم ثحب  هنیمز  نیا  رد  دوخ  یاه  لیلحت همه  رد  یلو  دنرادن  یتوافت  وج  و 

، تسا ریثات  یب  عوضوم  نیا  رگا  بخ  دشاب ، هتـشاد  یا  هجیتن هچ  اکیرمآ  رد  تاباختنا  هک  درادن  یتوافت  دـنیوگ  یم الثم 
»؟ دوش یم هتفگ  ارچ  الصا 

نم : » تفگ درک  ریبعت  روشک  عفن  هب  لخاد  رد  دوش  یم روطچ  ار  اکیرمآ  تاباختنا  هک  لاوس  نیا  هب  خـساپ  رد  نایبکاوک 
.تسا لخاد  رد  تالکشم  لح  هار مدقتعم 

.میشاب هتشاد  یزیر  همانرب یجراخ  تسایس  رد  دیاب  ام  اما 
.دراد دوجو  ویرانس  هس  اکیرمآ  تاباختنا  صاخ  دروم  نیا  رد  الثم 

زا مادـک  ره  فرط  زا  تسکــش  شریذـپ  مدــع  هطــساو  هـب  هـک  ییاـجر  فوـخ و  تلاـح  پـمارت و  یزوریپ  ندــیاب ، یزوریپ 

 



.درب تیاکش  یلاع  ناوید  هب  پمارت  دوش  ثعاب  ای  دنک  راد  همادا اه  هام ات  ار  اوعد  دناوت  یم اهادیدناک ،
.میشاب هتشاد  همانرب  دیاب  ییویرانس  ره  یارب  ام  هک  مدقتعم  نم 

« .تشاد دهاوخن  یتوافت  دتفیب  اکیرمآ  رد  هک  تاقافتا  نیا  زا  مادک  ره  الاح 
هچ ناریا  یویرانـس  دـنوش  زوریپ  ندـیاب  اـی  پمارت  رگا  هکنیا  اـب  هطبار  رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تاـیه  وضع 

.مینکن یمادقا  میشاب و  توافت  یب وا  هب  میناوت  یمن ام  هک  مدقتعم  نم  پمارت  اب  هطبار  رد  : » تفگ دوب ، دهاوخ 
.تسا یتاغیلبت  ثحب  رتشیب  نم  رظن  هب  هک  دراد  جایتحا  وا  هب  ناریا  هک  تسا  دقتعم  پمارت  هتبلا 

.میشاب لعفنم  دیابن  ام  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اما 
.مینک هدافتسا  وا  دوخ  هیلع  ار  پمارت  یاه  فرح هک  تسا  نیا  دنک  کمک  ام  هب  دناوت  یم هک  یلئاسم  زا  یکی 

.دنک یلاخ  هناش  مه  دوخ  یاه  فرح زا  دناوت  یم دنز ، یم تادهاعم  ریز  هک  یسک  دنچ  ره 
پمارت اب  ییوگتفگ  ام  دیایب ، راک  یور  تسا  رارق  دادرخ ۱۴۰۰  رد  هک  ام  یدعب  تلود  ات  تسا  دیعب  مدقتعم  نم  لک  رد 

.میشاب هتشاد 
.درک دهاوخ  توافت  ویرانس  دوش  هدنرب  ندیاب  هک  یتروص  رد  اما 

تلود اب  هرکاذم  هار  مینک و  یمن هرکاذم  یلعف  تلود  نیا  اب  ام  دنتفگ  مینک ؛ یمن هرکاذم  ام  دنتفگ  هک  مه  یربهر  یتح 
« .دنتشاذگ زاب  ار  ندیاب 

طرـش و هئارا  یاـج  هب  مدـقتعم  نـم  : » درک دـیکات  دـنراذگ  یم ندـیاب  یارب  یخرب  هـک  یطورـش  هـب  هراـشا  اـب  هـمادا  رد  یو 
.درک رکف  دیاب  نارگید  ندیاب و  یارب  طورش 

.ددرگرب ماجرب  هب  هلصافالب  ندیاب  هک  میرادن  مه  یا  هلجع ام  الاح 
دوـخ هک  میـشاب  هتـشاد  یا   هناگادـج یاـه  ثحب دـیاب  اـم  تفرگ و  دـهاوخن  لکـش  هراـبود  ماـجرب  هـک  تـسا  نـیا  تـیعقاو 

.تسا هناگادج  یا  هلاسم
.تشاد دهاوخ  یدج  تالکشم  ندیاب  تلود  مدقتعم  نم  اما 

.تسا هدرک  جنرغب  رایسب  ار  هلاسم  هک  هتشک  یدایز  دادعت  التبم و  رازه  اهدص  ثحب  انورک و  لرتنک  هلاسم  لوا 
.تسا مهم  رایسب  هیسور  اب  یتینما  تباقر  نیچ و  اب  یداصتقا  تباقر  ثحب 

.تشاد دهاوخ  تیمها  دنک  دیدهت  ار  ندیاب  تلود  تسا  نکمم  هک  یلخاد  تینما  هب  طوبرم  یاه  ثحب نینچمه 
تیاهن رد  تسد و  نیا  زا  یلئاسم  تسا و  هتفرگ  دوخ  هب  یدج  لکش  اکیرمآ  رد  یتسرپداژن  یاه  ثحب هک  نیا رب  هوالع 

« .دوش لیدبت  ندیاب  یجراخ  تسایس  لوا  هلاسم  هب  ناریا  میهد  هزاجا  دیابن  ام  منک  یم روصت  نم 

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