
اه هناسر  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد 
نابآ 1399) تیاغل 23   17) یئابطابط همالع  هاگشناد  رابخا 

هاگشناد یمومع  طباور 



بلاطم بلاطم تسرهف   تسرهف

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 ! دنک یم ادیپ  یلوتم  مه  تیعمج "  " یدیلک هلئسم  هرخالاب 

ناوج همانزور  مینست یرازگربخ 
زورما ۲رصع 

تارداص هعسوت  نارشیپ  ناونع  هب  دازآ  قطانم  شقن  رب  یناهج  یداصتقا  یاهداهن  دیکأت 
یا  هقطنم  یاه  یراکمه  نیالنآربخیتعنص و 

 « نردم یسیونربخ   » باتک لوگریوهصالخ 

مالسا  یسایس  هشیدنا  داتسا  تشذگرد  ات  ییابطابط  همالع  ثاریم  تشادگرزب  زا  ملع / انکیارادمرب 

تیعقاو  ات  ایور  زا  ناریا |  رد  کالما  همالعسروب  هاگشناد  انطع -

دوش  یم رازگرب  انورک » هلئسم  ترایز و  گنهرف   » انکیاتسشن

لارتکلا  یوگلا  ساسارب  اکیرما  رد  تاباختنا  لوگریودنور 

دش  يزادنا  هار  يمالسا  گنهرف  مولع و  هاگشهوژپ  رد  يلقن  مولع  ياروش  يصصخت  زوینایرآهناخريبد 

دش  رشتنم  میرک  نآرق  رد  یمالسا  ندمت  یرظن  ینابم  باتک 

سراف یرازگربخ  رهم یرازگربخ  قیقع
سراف ۳یرازگربخ 

دنمشور  یرکفتم  دوب / لماک  ناسنا  کی  هدیدنسپ  تافص  همه  دجاو  رهمیحریف  یرازگربخ 

دوش  یم رازگرب  تاباختنا  رد  دنمشور  لیلحت  یسایس و  یسانش  هلئسم رهمهاگراک  یرازگربخ 

تسا  یبالقنا  لمع  یبالقنا و  هیحور  مود  ماگ  هینایب  رب  مکاح  حور  اناپیکلم : یرازگربخ 

دریگب  یهاگشناد  لکش  دیاب  یمالسا  بالقنا  یرظن  انسیاتاعلاطم 

ارگون  دنمشیدنا  گوس  رد 

همانزور
ناریا دیدارف نیالنآ ناریا 

همانزور
ناریا

۴انریا

ناتسنمکرت  یاه  هاگشناد  اب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  یاه  یراکمه  همالعزاغآ  هاگشناد 
ییابطابط

دوواد رتکد  موحرم  تشذگرد  تبسانم  هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  هسیئر  تئیه  تیلست  مایپ 
یحریف 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۱ییابطابط

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱طباور 

http://www.asremrooz.ir/vdcg3z9xxak9yz4.rpra.html
https://www.khabaronline.ir/news/1454968/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://virgool.io/@NimaShafiezadeh/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-kghhmnwxcvzd
https://iqna.ir/fa/news/3934861/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.atnanews.ir/archives/297853/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA/
https://iqna.ir/fa/news/3934862/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%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://virgool.io/@Basij_atu/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84-gigbxepotovk
http://www.aryanews.com/News/20201112150044893/%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%82%D9%84%D9%8A-%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%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%B4%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/13990822000394
https://www.mehrnews.com/news/5069593/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5069636/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.pana.ir/news/1138215
https://www.isna.ir/news/99082214819/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84107567/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%DA%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13318
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13320


یا هدکشناد  تروص  هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  نایوجشناد  ون  نشج  یزاجم ؛ تروص  هب 
دوش  یم رازگرب 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

یتسود  حلص و  رعاش  انریالابقا ؛

مولع رب  یحریف  دواد  تشذگرد  هبرض  مینیبب / یرگید  یحریف  ات  دشک  یم لوط  لاس  دص 
تسا  ریذپان  ناربج رصاعم  انلیایسایس 

یحریف  دواد  یقالخا  یرکف و  همالعثاریم  هاگشناد  انطع -

 « بر شلا غـ چـ یمال ؛ ـ سا نیو  ندم نـ انسیا«تـ

تسا  رعش » شراگن  یسدنهم   » اب توافتم  ًاساسا  هنارت » شراگن  یسدنهم  همالع« هاگشناد  انطع -

دندمآ  هشیدنا  هزرابم  هب  اه  هشیدناان یا |  هدرک هیرگ  هچ  زا  همالعلباک  هاگشناد  انطع -

یگمه تاعالطا  شدرگ  هدننکدودحم  لماوع  دشاب / اضف  ندشزاب  یارب  یلماع  دناوت  یمن انورک 
تسا  شزومآ  هب  ربارب  یسرتسد  نیالنآ  شزومآ  ِیجورخ  دنتسه / دوخ  انلیایاجرس 

؟  مینک یریگولج  یمروت > تاراظتنا   > یریگ لکش زا  هنوگچ  یفسوی * یلق  دمحم 

همانزور
ناریا نیالنآداصتقا انریا رکنب

همانزور
ناریا

اناپ ۵یرازگربخ 

دراد  دوجو  هشقانم  یناسنا » تمارک   » رس همالعزونه  هاگشناد  انطع -

؟  مینک یریگولج  یمروت  تاراظتنا  یریگ  لکش زا  هنوگچ 

همانزور
ناریا نیالنآداصتقا رکنب

همانزور
ناریا

یرازگربخ
اناپ

۵انریا

تسشن  امنیس  هدرپ  رب  داتفا و  روه  رد  هک  انریایشتآ 

داینبدوخ  تینالقع  لباقم  رد  روحم  یلاعت  اسرتینالقع  یرازگربخ 

« لمع ات  رظن  زا  رایس ، یریگدای   » یلم شیامه  نیلوا  یئابطابط : همالع  هاگشناد  طسوت 
دوش  یم رازگرب  هام  نمهب

همالع هاگشناد 
ییابطابط

دوش  یم رازگرب  یعامتجا  دیما  یاهزادنا  مشچ رهمتسشن  یرازگربخ 

تشگزاب  لباقم  رد  تشگزاب 

یرهشمه همانزور 
۱انریا

؟  دوش یم زاغآ  ینامز  هچ  یسانشراک  نایوجشنادون  یاه  سالک

امیس ادص و  یرازگربخ  زوینایرآ وجشناد یرازگربخ 
امیس ادص و  ۳یرازگربخ 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13309
https://www.irna.ir/news/84104937/%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/994289-%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.atnanews.ir/archives/297835/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%AD%DB%8C/
https://www.isna.ir/news/99082114184/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.atnanews.ir/archives/297827/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7/
https://www.atnanews.ir/archives/297746/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87/
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/993996-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.pana.ir/news/1137899
https://www.atnanews.ir/archives/297796/%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1/
https://www.irna.ir/news/84106193/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.irna.ir/news/84105176/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA
https://rasanews.ir/fa/news/668080/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13286
https://www.mehrnews.com/news/5066536/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84104893/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA
https://www.iribnews.ir/fa/news/2905540/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF


تیعمج  هیلع  هفیظو  زیخ  هب  وجشنادزیخ  یرازگربخ 

ییوجشناد  تایح  یارب  یساسا  هتکن  لوگریوهس 

هارمه هب  اوتحم  تیریدم  دیلوت و  عماج  هرود  : دنک یم  رازگرب  هاگشناد  یروآون  دشر و  زکرم 
یلغش  نیمضت 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

دوش  یم رازگرب  ناقرشتسم » ییابطابط و  همالع  مالسا  رد  هعیش   » انکیاتسشن

یملع  تایه  یاضعا  نادنزرف  مان  تبث  دنیارف  صوصخ  رد  یشزومآ  تنواعم  هیعالطا 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۲ییابطابط

دش  مالعا  یئابطابط  همالع  هاگشناد  نیالنآ )  ) طخرب نابز  نومزآ  یرازگرب  لمعلاروتسد 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۳ییابطابط

تدحو  ای  لباقت  نایدا |  رد  نامزلارخآ  همالعهلاسم  هاگشناد  انطع -

؟  دور یم اجک  هب  هنوگچ و  ناهج  دوعوم |  هلئسم  هب  یصصخت  همالعهاگن  هاگشناد  انطع -

فیفخت  دصرد  اب ۲۰  ییابطابط  همالع  هاگشناد  تاراشتنا  پاچ و  زکرم  راثآ  هضرع 

وجشناد یرازگربخ 
همالع هاگشناد 

ییابطابط هیشاحرد
۳انریا

رازگرب یریگ ) یار  یداصتقا  هیرظن   ) تاباختنا یاهدنیارف  اب  ییانشآ  یشزومآ  یاه  هاگراک  هسلس 
دوش  یم 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

هارمه هب  اوتحم  تیریدم  دیلوت و  عماج  هرود  : دنک یم  رازگرب  هاگشناد  یروآون  دشر و  زکرم 
یلغش  نیمضت 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۲ییابطابط

ندش  رگنامرد  لوصا  ینامرد و  ناور  یاهدرکیور  اب  ییانشآ  رانیبو  انسیایرازگرب 

دوش  یم رازگرب  للملا » نیب طباور  حلص و  مالسا ،  » انکیارانیبو

انورک  هب  التبم  تعاضب  یب  نایوجشناد  زا  یلام  تیامح 

تسیمونوکا ناریا 
رهم ۱یرازگربخ 

دنا  هدرکن ادیپ  نیقی  انورک  رطخ  هب  زونه  مدرم  سانش : هعماج 

هیشاحرد
۱انریا

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

https://snn.ir/fa/news/888447/%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://virgool.io/@Basij_atu/asr4-wvpndts9uoho
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13285
https://iqna.ir/fa/news/3934167/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13298
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13291
https://www.atnanews.ir/archives/297785/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA/
https://www.atnanews.ir/archives/297759/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%88/
https://www.irna.ir/news/84103155/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13262
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13285
https://www.isna.ir/news/99081811771/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1
https://iqna.ir/fa/news/3933853/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%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.mehrnews.com/news/5064441/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84101459/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF


ییابطابط  همالع  تشادگرزب  یاه  همانرب  هژیو  حیرشت 

یرازگربخ
ناتسبش انکیا

اسر ۲یرازگربخ 

رازگرب یریگ ) یار  یداصتقا  هیرظن   ) تاباختنا یاهدنیارف  اب  ییانشآ  یشزومآ  یاه  هاگراک  هسلس 
دوش  یم 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

یفسوی  یلقدمحم  ملق  هب  داصتقا  هزوح  رد  باتک  ود  رتیت ۲۰راشتنا 

دش  رشتنم  یلاع » شزومآ  همانربخ   » دیدج مولعهرامش  ترازو 

لباک  هاگشناد  ديهش  نايوجشناد  هب  مارتحا  زوینایرآيادا 

دوش  یم  رازگرب  یگدنسیون  یگدنیوگ و  نایب ، نف  انسیاهاگراک 

؟  دنک یم تابثا  ار  نایدا  تیناقح  هزجعم  ایآ  هلئسم |  کی  یملع  همالعشجنس  هاگشناد  انطع -

تسود  حلص  رگشهوژپ  یرهشمهتشذگرد  همانزور 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

https://rasanews.ir/fa/news/667852/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13262
http://titre20.ir/fa/news/47259/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%82%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C
https://www.msrt.ir/fa/news/58018/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://www.aryanews.com/News/20201107093000445/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%8A-%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%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D9%8A%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/99081710350/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.atnanews.ir/archives/297731/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AF/
http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/115518/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA.html


۲۳۲۳
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۳۵

مینست یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / زورما  رصع   

نیودت یور  رب  یدایز  تمحز  سلجم  ناگدـنیامن  هکنیا  هب  هراشا  اب  یـسین  یملاع  دوعـسم  رتکد  زورما  رـصع  شرازگ  هب 
یدوخ هب  حرط  نیا  ندـش  یمجنپ  داتـشه و  لـصا  درک : راـهظا  دندیـشک ، هداوناـخ " زا  تیاـمح  تیعمج و  یناوج   " حرط

یـسررب لـمأت و  اـه  نویـسیمک رد  حرط  داـفم  یور  رب  دـیاب  تـسا ، هدـش  نـییعت  هـک  روطناـمه  اـما  تـسا  دنمــشزرا  دوـخ 
.دریگب تروص  یلصفم 

هک ییاـجنآ  زا  دوش ؛ حالـصا  یـسررب و  حرط  داـفم  یـسانشراک  هقلح  دـنچ  لیکـشت  اـب  دـیاب  اتـسار  نیا  رد  داد : همادا  یو 
رجنم دوش ، ماجنا  یتقد  مک اب  رگا  یـشیامزآ ، یارجا  یتح  تسا ؛ رید  تیعمج  یعیبط  دنور  ندنادرگزاب  یارب  زین  نونکا 

هب رجنم  یفاــک  یملع  لــمأت  یـــسررب و  تــقد ، نیارباــنب  دوــش  یم هدـــنامیقاب  تــصرف  زا  لاــس  دـــنچ  ندـــش  فــلت  هــب 
.دوش یم حرط  یرو  هرهب شیازفا  ینامز و  ییوج  هفرص

دوـجو تـسا ؛ هدرک  هراـشا  تـیعمج " یلم  داتــس   " سیــسأت هـب  حرط  زا  دــنب  کـی  درک : ناــشنرطاخ  سانــش  هعماــج نـیا 
روشک رد  هک  تسا  یراتخاس  نیرتدـمآراک  هناخترازو ، نامزاس و  ای  یلاع  یاروش  راتخاس  اب  هسیاقم  رد  یداتـس  راـتخاس 

.میراد
یلوتم مه  تیعمج  عوضوم  هرخالاب  ات  دوش  یم ثعاب  روهمج  سیئر تسایر  اب  تیعمج  یلم  داتس  لیکشت  دوزفا : یو 
ییاهنت هب  اه  هناخترازو رگید  ای  تشادهب  یاه  هناخترازو زا  کی  چـیه  تسا و  یـشخبارف  رما  کی  تیعمج  اریز  دـنک  ادـیپ 

.دنشاب تیعمج  یلوتم  دنناوت  یمن
هزوـح رد  بوـخ  حرط  کـی  همزــال  درک : حیرــصت  یتـیعمج  دــمآراک  حرط  یاــه  یگژیو یخرب  هـب  هراــشا  اــب  یــسین  یملاــع 
لمع یتـسرد  هب  ارجا  هلحرم  رد  دـناوتب  اـت  دوـش  لـصاح  یناریا  هعماـج  زا  یلماـک  تخانـش  ادـتبا  هک  تسا  نیا  تیعمج 

هب یروآدـنزرف  یوس  هب  ار  هعماـج  درادـن و  یروآدـنزرف  هب  یلیاـمت  یناریا  هعماـج  هک  تسا  نآ  یلعف  حرط  درکیور  دـنک ؛
درکیور نیا  تسا ؛ تالیهـست  اـه و  کـمک رب  هیکت  عوـضوم  نیا  یارب  اـهنآ  راـکهار  میهدـب و  لـه  دـیاب  هناـیماع  حالطـصا 
تـسا نآ  هدـمآ  تسد  هب  یناریا  هعماج  زا  تاقیقحت  رد  هک  یتخانـش  دراد  ؛ ینییاـپ  یرو  هرهب ندوب ، رب  هنیزه رب  هوـالع 

اما دراد  دوجو  لـیم  نیا  ینعی  دراد ! رارق  وا  هار  رـس  رب  یعناوـم  اـما  دوـش  دـنزرف  بحاـص  دـهاوخ  یم یناریا  هداوناـخ  هک 
ات دوـش  هتـشادرب  اـه  هداوناـخ هار  رـس  زا  عـناوم  تسا  یفاـک  مود  درکیور  نـیا  ساـسا  رب  دـنهد ؛ یمن هزاـجا  عـناوم  یخرب 

.دنک ادیپ  شیازفا  یروآدنزرف 
تحار و لایخ  اب  روضح  نارداـم ، یارب  هژیو  هب سوسحم  عناوم  زا  یکی  لاـثم  ناونع  هب  درک : ناـشنرطاخ  یـسین  یملاـع 

هکـسلاک اب  یتحار  هب  دـناوت  یم ردام  کی  اـیآ  تسا ؛ شیوخ  نادـنزرف  اـی  دـنزرف  اـب  هارمه  یمومع  یاـهاضف  رد  یگدوسآ 
ای دنورب ؟ امنیـس  هب  دوخ  لاسدرخ  دنزرف  هارمه  هب  تحار  لایخ  اب  دنناوت  یم ام  ناردام  ایآ  دـنک ؟ هدافتـسا  ورتم  زا  دوخ 
ای ود  دوشب  دنزرف  کی  رگا  دورب ؟ رازاب  هب  یتحار  هب دناوت  یم ردام  ایآ  دننزب ؟ هچب  ندش  گرزب  ات  ار  نتفر  امنیـس  دیق  دیاب 

.تسا ام  یمومع  یاهاضف  یرامعم  یزاسرهش و  عون  هب  طوبرم  رما  نیا  روطچ !؟ دنزرف  هس 
، دـنک یم ثادـحا  گرزب  ینارمع  هژورپ  کی  هک  یـسک  یارب  اـیآ  دوزفا : هر ) ) یئاـبطابط همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وـضع 

زوـجم یاــطعا  تـلود  تـسا  یفاــک  دراد ؟ یداــیز  هـنیزه  کدوـک  یراد  هـگن رداــم و  شیاــسآ  یارب  ییاــه  ناــکم تخاــس 
رد دورب  رازاب  هب  دناوت  یم ردام  تروص  نیا  رد  دـنک ؛ کدوک  ردام و  یاهدرادناتـسا  تیاعر  هب  طونم  ار  ینارمع  یاه  هژورپ

طقف درادـن و  هنیزه  تلود  یارب  زوجم  یاطعا  دراپـسب ؛ ناکدوک  نئمطم  یراد  هگن لحم  کی  هب  ار  دوخ  دـنزرف  هک  یلاـح 

!! دنک دنک یمیم ادیپ   ادیپ یلوتم   یلوتم مهمه   تیعمج " " تیعمج  " " یدیلک یدیلک هلئسم   هلئسم هرخالاب   هرخالاب

ثعاب تیعمج " یناوج  حرط   " رد تیعمج  یلم  داتس  لیکشت  هب  هراشا  تفگ : هر ) ) یئابطابط همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع 
وا هار  رـس  رب  یعناوم  اـما  دوش  دـنزرف  بحاـص  دـهاوخ  یم یناریا  هداوناـخ  دـنک ؛ ادـیپ  یلوتم  مه  تیعمج "  " هرخـالاب هک  دوش  یم

! دراد رارق 
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یاـــپ شیپ  رد  یلعف  تاررقم  نیناوــق و  زا  یـــشان  ینوگاـــنوگ  عـــناوم  بــیترت  نــیمه  هــب تــسا ؛ عناـــم  کـــی  نتـــشادرب 
رد ار  یروآدنزرف  اما  درادن ، تلود  یارب  یا  هنیزه نادـنچ  اهنآ  نتـشادرب  هک  دراد  دوجو  یروآدـنزرف  یارب  ام  یاه  هداوناخ

.درک دهاوخ  ءایحا  ینونک  هعماج 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

مینست یرازگربخ  یعامتجا -  ناناوج  هداوناخ و  دنک ! یم ادیپ  یلوتم  مه  تیعمج "  " یدیلک هلئسم  هرخالاب   

ناوج همانزور  دنک - ! یم ادیپ  یلوتم  هرخالاب  تیعمج »  » یدیلک هلئسم   

۲۳۲۳
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۲۳۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / نیالنآربخ   

هک تسا  یا  هقطنم یداصتقا  نامزاس  ایـساروا  یداصتقا  هیداحتا  هکنیا  هب  هراشا  اـب  یو  یلزنا ، زا  نیـالنآربخ  شرازگ  هب 
نـیرت و مـهم : دوزفا دــشاب ، یم  نآ  مـئاد  تیوـضع  ددــص  رد  هلاــس ، هـس  یحیجرت  تراــجت  هماــن  قــفاوت ساــسارب  ناریا 

هدوب وکا )  ) یداصتقا یراکمه  نامزاس  تسا ، نآ  وضع  سـسوم و  ناریا  هک  یا  هقطنم یداصتقا  ناـمزاس  نیرت  یمیدـق
هیداـحتا سیــسأت  هزاـت  ناـمزاس  رد  ناریا  هـک  میراودــیما  هدوـبن و  بوـلطم  ناــمزاس  نـیا  درکلمع  جــیاتن  هنافــساتم  هـک 

.دروآ تسد  هب  دوخ  یلم  داصتقا  عفانم  تهج  رد  یفاو  یفاک و  هرهب  ایساروا  یداصتقا 
گنج زا  دـعب  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  تخادرپ و  یا  هقطنم  یاـهداهن  هچخیراـت  ناـیب  هـب  همالع  هاگشناد  یملع  تأـیه  وضع 

اما دنتـشاد ؛ یداـیز  هجوـت  ندـش  یناـهج  دـنور  هب  داـصتقا  هـصرع  رد  یتـلودریغ  یتـلود و  نارگیزاـب  رتـشیب  مود  یناـهج 
مهم توافتم و  یاه  متـسیس هب  هجوت  یارب  بساـنم  رتسب  یبطقود ، ماـظن  ناـیاپ  یوروش و  یـشاپورف  دـننام  یتـالوحت 
دوخ یلم  یاهداصتقا  یریذـپ  تباـقر یـسایس و  ینز  هناـچ تیوقت  یارب  اـه  تلود درک : هفاـضا  دروآ ، مهارف  ار  یا  هقطنم

کرتـشم رازاـب  اـپورا ، هیداـحتا  یریگ  لکـش هک  دـندروآ  هاـنپ  یا  هقطنم یاـه  یدـنب هورگ هـب  ندـش ، یناـهج  یاهدـنیآرف  رد 
زا ییاـه  هنومن ناوـنع  هب  دـیاب  ار   ۸۰ ههد رد  هیـسونایقا  ایـسآ و  یداصتقا  یاـه  یراـکمه ناـمزاس  اـی  یبونج و  یاـکیرمآ 

.دومن هراشا  دنتفای  شرتسگ  یدعب  یاه  ههد رد  هک  یداصتقا  ییارگ  هقطنم دنور 
طباور هعـسوت  رد  دازآ  قطانم  کـیتیلپوئژ  شقن  ایـساروا و  یداـصتقا  هیداـحتا  یللملا  نیب  شیاـمه  یملع  هتیمک  وضع 

زا مادـک  ره  یارب  یبوخ  تصرف  هک  درک  ناونع  یا  هقطنم یاـه  ناـمزاس رد  رولبتم  ار  یداـصتقا  ییارگ  هقطنم ، یا هقطنم 
تقیقح رد  : دوزفا و  دروآ ، یم  دیدپ  رتشیب  هافر  هعسوت و  هجیتن  رد  هیامرـس و  یرو  هرهب شیازفا  تهج  نامزاس  یاضعا 

.دوش یم فیرعت  یحیجرت  تراجت  تابیترت  یانبم  رب  هک  میتسه  ییارگ  هقطنم مراهچ  جوم  دهاش  نارود  نیا  رد 
یراجت یاه  هفرعت نآ  ساسارب  هک  دـنوش  دـقعنم  روشک  دـنچ  ای  ود  نایم  دـنناوت  یم یحیجرت  تراجت  یاه  هماـن تقفاوم

هک هتفرگ  لکـش  یداـصتقا  ییارگ  هقطنم مجنپ  جوم  ، ۲۰۰۸ یلام نارحب  زا  سپ  هکنیا  نایب  اب  یو  دـنک  یم ادـیپ  شهاـک 

هعسوت هعسوت نارشیپ   نارشیپ ناونع   ناونع هبهب   دازآ   دازآ قطانم   قطانم شقن   شقن ربرب   یناهج   یناهج یداصتقا   یداصتقا یاهداهن   یاهداهن دیکأت   دیکأت
یایا هقطنم   هقطنم یاه   یاه یراکمه   یراکمه یتعنص  وو   یتعنص تارداص   تارداص

رد ایـساروا  هیداـحتا  یللملا  نـیب  شیاـمه  هـکنیا  ناـیباب  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  یملع  تأـیه  وـضع  تاـجن ، هار  ارتـیم  رتـکد 
یریگ و میمـصت تعرـس  شیازفا  تـهج  تاداهنــشیپ  اـه ، تـصرف اـه ، شلاـچ اـهدرکیور و  ناـیب  یارب  یتـصرف  یلزنا  دازآ  هـقطنم 

میمـصت نیلوئـسم  هجوت  هدارا و  ، تمه یلجت  فرط  شیامه  نیا  یرازگرب  تشاد : راهظا  تسا ، تالکـشم  یارب  لـح  هار  نتفاـی 
یاـه هتفاـی هـئارا  یارب  یلمحم  عوـضوم و  کـی  باـب  رد  دازآ  قطاـنم  یلاـعیاروش  هناــخریبد  یلزنا و  دازآ  هـقطنم  ناــمزاس  هدــنریگ 

یرازگرب هجیتــن  رد  دــشاب  یم  قـیقحت  هعلاــطم و  اــه  تعاــس هناوتــشپ  ندوـب  اراد  اــب  ناصــصختم  ناــققحم و  یــشهوژپ  - یملع
یارب یبوخ  تصرف  ایساروا  یداصتقا  هیداحتا  اب  نامروشک  یراکمه  هوحن  یـسررب  صوصخ  رد  یللملا  نیب  حطـس  رد  یـشیامه 

.دنک یم  مهآرف  ار  ناریدم  یسانشراک  تسرد و  یریگ  میمصت  دنیارف  هب  دیشخب  تعرس 
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یروحم یلـصا و  هلئـسم  یا ، هقطنم یداصتقا  یراکمه  ناـمزاس  اـی  هورگ  یاـضعا  ییاـیفارغج  یکیدزن  نآ  بوچراـچ  رد 
هعـسوت دـشر و  رد  دازآ  قطاـنم  شقنر  : تفگ تـسا ، هدـش  زکرمتم  یحیجرت  تراـجت  تاـمیظنت  رب  اـهنت  هـکلب  دـشاب ، یمن

تهج رد  یا  هکرحم ناونع  هب  ار  قطانم  نیا  ودینوی )  ) دـحتم للم  یتعنـص  هعـسوت  نامزاس  هک  تسا  یدـح  هب  اهروشک 
نیا تیمها  رب  تدـش  هـب  زین  یناـهج  کـناب  یناـهج و  تراـجت  ناـمزاس  داـتکنا ، هدرک و  یقلت  یتعنـص  تارداـص  قـیوشت 

هعـسوت دشر و  یجراخ ، هیامرـس  بذج  ، یروانف لاقتنا  ، لاغتـشا داجیا  ، یزرا دـمآرد  بسک  عقاو  رد.دـنراد  دـیکات  قطانم 
یکیتــیلپوئژ و تیعقوــم  هـب  هجوــت  اــب  ناریا ، دازآ  قطاــنم  هـک  دنــشاب  یم  دازآ  قطاــنم  سیــسات  فادــها  زا  یا  هــقطنم

لک زین  قطانم و  زا  کی  هک  هدـش  ثعاب  ناهج  هقطنم و  رد  ناریا  یکیژتارتسا  صاخ  یاه  یگژیو هارمه  هب  یکیژتارتسا 
ار ناریا  یا  هقطنم یاـیفارغج  زا  یعیـسو  هزوح  هدوب و  ادروـخرب  ییـالاب  رایـسب  یراـجت  تیفرظ  زا  ناـمروشک  دازآ  قطاـنم 

.دنهد ششوپ 
، رالد تمیق  شیازفا  نآ  عبت  هب  اکیرمآ و  یاه  میرحت زا  شیپ  اـت  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  همالع  هاگشناد  یملع  تأیه  وضع 
هک یا  هناریگتخـس نیناوـق  زین  رـالد و  تـمیق  شیازفا  اـب  اـما  ، میدوـب تارداـص  رب  تادراو  شیازفا  دـهاش  دازآ  قطاـنم  رد 

ثعاب هلئـسم  نیا  درک : هفاضا  دنا ، هدش  زکرمتم  یناریا  یالاک  تارداص  رب  رتشیب  قطانم  نیا  زورما  دـش ، هدـید  کرادـت 
.دبای دوبهب  ناریا  داصتقا  رتسب  رد  یداصتقا  دازآ  قطانم  شقن  درکراک و  هک  هدش 

رد ناریا  یداصتقا  درکلمع  تفگ : تخادرپ و  ایـساروا  یداصتقا  هیداحتا  اب  ناریا  تادوارم  لیلحت  هیزجت و  هب  تاـجن  هار
رد ایـساروا  هب  ناریا  تارداـص  هک  تسا  بـلطم  نـیا  یاـیوگ  ، ۹۹ لاس هامدادرخ  ات ۳۰ هماـن  قفاوت ندـش  ییارجا  هلـصاف 
زا ناریا  تادراو  نـینچمه  ؛ هدرک دـشر  دــصرد  فـیفخت ۷۹ لومـشم  مـالقا  رد  هتــشاد و  دـشر  دـصرد  یحیجرت ۶۳  مـالقا 

شهاک دصرد  زین ۳۹ فیفخت  لومـشم  مالقا  رد  هتـشاد و  شهاک  تسرهف  لک  رد  دصرد  یحیجرت ۱۵ مالقا  رد  ایساروا 
.تسا هتفای 

ثعاب دـناوت  یم هدوب و  ناریا  یارب  هماـن  قفاوت یارجا  هجوت  لـباق  یداـصتقا  یاـیازم  رگناـیب  قوف  راـمآ  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 
اکیرمآ یاه  میرحت هدیدپ  هب  هک  دنک  یم ادیپ  تیمها  ینامز  هلئسم  نیا  درک : هفاضا  دوش ، ناریا  یتفنریغ  داصتقا  دشر 

.میشاب هتشاد  هجوت  نآ  زا  لصاح  دمآرد  یژرنا و  شخب  رب  شریثات  و 
- یکاروـخ تـالوصحم  هژیو  هب  ، ایـساروا یداـصتقا  هیداـحتا  اـب  یتـفنریغ  تـالماعم  مقر  ناریا ، کرمگ  یاـه  هداد ساـسارب 

.تفای دشر  دصرد  نازیم ۳۴ هب   ۲۰۱۹-۲۰۱۸ یلام لاس  رد  یعارز 
یاـج هـب  تارداــص  شیازفا  تـقیقح  رد  دوزفا : ایــساروا  یداــصتقا  هیداــحتا  یللملا  نـیب  شیاــمه  یملع  هـتیمک  وـضع 
دیکات هدوب و  همان  قفاوت نیا  هب  نتـسویپ  رد  یتفن  یزرا  ریاخذ  رب  راشف  شهاـک  تهج  ناریا  یدـیلک  فادـها  زا  تادراو 

هب دــیامن ، اــطع  هیداــحتا  لــخاد  رد  یبــسن  یرترب  ناریا  هــب  دــناوت  یم شزرارپ  یرواــنف  یملع و  یتعنـــص ، تارداــص  رب 
، تامدــــخ رد  ناریا  یرترب  هــــک  تــــشاد  هجوــــت  دــــیاب  هــــتفرگ و  رارق  مود  هاــــگیاج  رد  هیــــسور  زا  دــــعب  هــــک  یا  هنوــــگ

.تسا هدشن  مزال  هجوت  نآ  هب  همان  قفاوت رد  هک  تسا  دوهشم  هیامرس  نایرج  اه و  یراذگ هیامرس
رودــیرک شــش  لاــصتا  رد  تـیزنارت  زاــگ ، تـفن و  گرزب ، یتباــقر  یبــسن و  تــیزم  هــس  یاراد  ناریا  هــکنیا  ناــیب  اــب  یو 

ار یللملا  نیب یاهرودیرک  درک : هفاضا  تسا ، یناهج  حطس  رد  یرگشدرگ  تیزم  یا و  هقطنم رودیرک  جنپ  یللملا و  نیب
یاهرودــیرک درمــشرب و  راــت ؛ دــیتلآ ، اکیــسارت ، قرــش ، - برغ اــی  مـشیربا  هداــج  بوــنج ، - لامــش رب  لمتــشم  ناوــت  یم 

، ناریا ناتـــــسنمکرت ، ناتـــــسکبزا ،  ) داــــبآ قــــشع هبناــــجراهچ  هماـــــن  تقفاوــــم ، قرـــــش روــــحم  لـــــماش  ار  یا  هــــقطنم
، نارهت لوبناتـــــسا ، )ITI رودـــــیرک ، وــــکا یداــــصتقا  یاــــه  یراــــکمه ناـــــمزاس  یلقن  لـــــمح و  یاهرودـــــیرک  (، ناـــــمع

.درک مالعا  ناریا ) ناتسناغفا ، ناتسکیجات ، ناتسزیقرق ، )KTAI رودیرک (، دابآ مالسا
دـشر لـماع  شقن و  تیوـقت  ببـس  هک  یللملا  نیب رودـیرک  نیرت  مهم هکنیا  هـب  هراـشا  اـب  ناریا  کـیتلپوئژ  نـمجنا  وـضع 

تیعقوم هطـساو  هب  هیاـسمه و  نتـشاد ۱۵ اـب  ناریا  دوزفا : تسا ، بونج  - لامـش رودـیرک  دوب ، دـهاوخ  ناریا  یداـصتقا 
، یلیر مـعا  لــقن  لــمح و  فـلتخم  یاهرودــیرک  ساــسارب  دــناوت  یم یکیموـنوکاوئژ  یکیتـلپوئژ ، یکیژتارتــسا و  صاــخ 

.دهدب قنور  دوخ  یلخاد  راک  بسک و  طیحم  هب  هیاسمه ، یاهروشک  رد  فده  یاهرازاب  هب  هجوت  اب  ییاوه  یا و  هداج
زین ار  ناریا  ینز  هناچ  تردق  ییا  هقطنم  یاهدنویپ  شیازفا.دشاب  یم  زین  یداصتقا  هعـسوت  دـشر و  زاس  ببـس رما  نیا 

 



.داد دهاوخ  شیازفا  هقطنم  رد 
درایلیم دودــح ۶۸ تـالدابم  مـجح  یاراد  روـشک ، اـب ۹ لقادـح  هیـسور  بوـنج ، - لامــش رودـیرک  رد  درک : هفاـضا  تاـجن  هار

.دوش یم  بوسحم  ناریا  رد  بونج  - لامش رودیرک  تیمها  شیازفا  رد  یرگید  لماع  هک  یعوضوم  تسا ، یرالد 
دوب و دهاوخ  رگید  روشک  هیـسور و ۹ نیب  طساو  هقلح  کی  هب  لیدبت  ناریا  بونج ، - لامـش رودـیرک  هطـساو  هب  عقاو  رد 
هب ناراذگ  هیامرس روضح  هک  تسا  مهم  یلـصا و  تازایتما  هلمجزا  تالوصحم  هدش  مامت تمیق  دیلوت و  هنیزه  شهاک 

.دروآ دهاوخ  هارمه  هب  ایساروا  یداصتقا  هیداحتا  هب  ناریا  نتسویپ  لابند 
طقف نت  ره  یارب  رگا  هک  تسا  ـالاک  نت  نویلیم  لقادـح ۵۱۱ تیزنارت  هصرع  رد  ناریا  هوقلاب  تیفرظ  هکنیا  نایب  اـب  یو 

هب رالد  درایلیم  دودح ۲۱ یدیاع  نیا  لحم  زا  ناریا  هنالاس  دـمآرد  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  دوس  رالد  تیزنارت ۲۱۱ هصرع  رد 
لـمح و یکیتـسجل و  تیمها  یارب  ریخا  یاـه  لاـس رد  یزیر  هماـنرب هجوـت و  : تفگ دوـش ، یم  یباـیزرا  میقتـسم  تروـص 

رالد درایلیم  هب ۲.۵ نآ  زا  لـصاح  دـمآرد  نت و  نویلیم  هب ۵۲ ناریا  کاـخ  زا  تیزنارت  نازیم  هدـش  ثعاـب  ناریا  رد  لـقن 
.دسرب

.درادن تبارق  ناریا  یکیمونوکاوئژ  یکیتیلپوئژ و  صاخ  هاگیاج  اب  هلئسم  نیا  یلو 
هدـش ثعاب  یا  هداج یلیر و  یاه  تخاسریز ددـعتم  صقاون  رانک  رد  یا  هقطنم یراجت  تابیترت  رد  ناریا  گـنر  مک روضح 

.دنهد صاصتخا  دوخ  هب  ار  یرتشیب  رایسب  مهس  تاراما  هیکرت و  نوچمه  هقطنم  یاهروشک 
.دراد یداصتقا  یساملپید  بوچراچ  رد  هطوبرم  یاه  هناخترازو رتشیب  لماعت  یراکمه و  دنمزاین  عوضوم  نیا 

۴۶

۲۳۲۳
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۵۲

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / لوگریو   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

لـصف نومه  ام  الاح  یلو  هشاب ، رتهب  شخب  دـیاش  تفگ ، لصف  نوشهب  هش  یمن یلیخ  نوشمک  مجح  رطاخ  هب  هتبلا   
لـصفیراتخاس ینوـگرگد  اـت  یناـگژاو  یناـکت  هنوـخ زا  مود : لصفرازـس  سوـیلوژ  هـب  کیلــش  لوا : لـصف  : مـیریگ یم رظن  رد 

رد تنرتــنیا  دربراــک  مشـــش : لــصفکینورتکلا  ربــخ  مــجنپ : لــصفاه  هژاو داــصتقا  مراــهچ : لــصفاهربخ  مرن نارود  موــس :
یراـگن هماــنزور هـیلع  مسیلاــنروژربیاس  متــشه : لــصفکیژولونکت  یراــگن  هماــنزور مـتفه : لــصفیراتخاس  یراــگن  هماــنزور

یدـنا رازه و  ود  ( Julius Caesar  ) رازـس سویلوژرازـس  سویلوژ  هب  کیلـش  لوا : لصفیـسیون  گالبو مهن : لصف  ؟ یتنس
Acta) اـنرویژ اـتکا  ناـمه  اـی  اـنروید  اــتکا  و  ( Acta Publica  ) اـکیلباپ اــتکا  (، Acta Senatus) سوتانـس اـتکا  شیپ  لاـس 

یاـهربخ ماـمت  دـندوب و  سیونتـسد  هتبلادـص  و  یربخ ، یاـه  هماـنزور نیلوا  عقاورد  اـه  نیا درک و  یم رـشتنم  ور  ( Diurna
.دوب مور  تلود  ۀنازور  درکلمع  هب  طوبرم  اه  نوا

ایناولیسنپ هاگشناد  یـسیونربخ  داتـسا  هک  ( Thomas Berner  ) رنرب ساموت  هاگدـید  زا  ور  یـسیونربخ  ۀـناگ  هد لـحارم   
نمـض اـت  مید  یم حیـضوت  تسا ، یللملا  نیب مـهم  گرزب و  ۀـمانزور  نیدـنچ  رواـشم  و  ( University of Pennsylvania)

هزات تسین و  ذغاک  یور  ملق  نتـشاذگ  هب  طوبرم  ًالـصا  یـسیونربخ  دنیارف  دصرد  هک ۹۰ مینودب  ناوخ ، هد  نیا  اب  ییانـشآ 
.هش یم زاغآ  هگید  یتیاور  دایب ، ذغاک  یور  ملق  دش  رارق  یتقو 

«« نردم نردم یسیونربخ   یسیونربخ  » » باتک باتک هصالخ   هصالخ

یگدنسیون اب  کیسالک  یراگن  همانزور ۀسیاقم  اهربخ و  مرن نارود  ربخ ، راتخاس  ینوگرگد  ۀرابرد  رتشیبنردم  یسیونربخ  باتک  وت 
… یهاگن هدش و  تبحص  تنرتنیا  رد 

 

https://virgool.io/@NimaShafiezadeh/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-kghhmnwxcvzd
https://virgool.io/@NimaShafiezadeh/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-kghhmnwxcvzd


ناسر عـالطا کـینورتکلا  عباـنم  ؛) Virtual reporting  ) یزاـجم یرگــشرازگ  ؛ یا هناـسر نیوـن  یاـه  یژوـلونکت اــب  ییانــشآ   
Bringing the Site  ) تیاــس داــجیا  ؛) Online Images  ) لاــتیجید ریواــصت  ؛) Online Information Resources)
Online  ) میقتـسم مسیلانروژ  ؛) Tv & Internet  ) تنرتـنیا نوـیزیولت و  ؛) radio & Internet  ) تنرتـنیا وـیدار و  ؛) Online

.اهتنا یب ناکم  ؛ نایاپ یب ِنامز  ؛ رابخا تیهام  رییغت  ؛) Journalism

اهربخ و مرن نارود  ربخ ، راتخاس  ینوگرگد  ۀرابرد  رتشیبنردـم  یـسیونربخ  باـتک  وت  نردم » یـسیونربخ   » باتک هصالخ 
نوا لوصا  یراگن و  همانزور هب  دیدج  یهاگن  هدش و  تبحص  تنرتنیا  رد  یگدنـسیون  اب  کیـسالک  یراگن  همانزور ۀسیاقم 

.هراد
.تسا یدربراک  مه  زونه  اه  لاس زا  دعب  یلو  هدش ، هتشون  لاس ۱۳۸۱  رد  باتک  نیا  هکنیا  اب 

راـک هب  لوغـشم  هزوـح  نیا  رد  اـی  نراد و  هقـالع  یراـگنربخ  یراـگن و  هماـنزور هب  هک  یناـسک  ۀـمه  هب  باـتک  نـیا  ندـنوخ 
.هش یم هیصوت  نتسه 

ام بخ  یلو  درک ، موـمت  دـنوخ و  لـماک  روـط  هب تعاـس  دـنچ  رد  طـقف  ور  نوا  هش  یم تسین و  یمیجح  باـتک  ًـالک  هتبلا 
.هشاب سرتسد  رد  شزا  مه  یا  هصالخ هی  میتساوخ  یم

.دش دلوتم  دهشم  رد   ۱۳۶۶ ریت رد ۲ هاوخرکش  سنوی  : باتک ۀدنسیون  ۀرابرد 
.تسا یسراف  نابز  هب  هتشر  نیا  رد  نامجرتم  زا  تاطابترا و  شناد  ۀنیمز  ناصصختم  زا  وا 

رد ور  تاـطابترا  موـلع  یارتـکد  تاـطابترا و  دــشرا  یــسانشراک یــسیلگنا ، ناـبز  یمجرتـم  یــسانشراک  کرادــم  نـینچمه 
.هراد شدوخ  یهاگشناد  ۀمانراک 

یاروش ءاـنما و  تئیه  وـضع  نینچمه  و  یتاـعالطا ، ۀـعماج  تاـعلاطم  یناریا  نمجنا  سیئر  سـسؤم و  تئیه  وـضع  وا 
تاعلاطم و زکرم  ناریا و  ییاـبطابط  همالع هاگشناد  تاطابترا  ۀدکـشناد  رد  تسا و  ناریا  یامنیـس  یلم  ۀـسردم  یملع 

.هنک یم سیردت  نارهت  هاگشناد  ناهج  تاعلاطم  ۀدکشناد  اه و  هناسر تاقیقحت 
. هدرک راک  ناهیک  ۀمانزور  رد  رتیت  یاروش  وضع  للملا و  نیب شخب  ریبد  ناونع  هب ات ۱۳۷۷  زا ۱۳۶۱  سنوی 

رد ور  اپورا  یلامـش و  یاکیرمآ  تاـعلاطم  ۀسـسؤم  تساـیر  لاـس ، شـش  تدـم  هب اـت ۱۳۹۳ ، لاـس ۱۳۸۷  زا  هاوخرکش 
.تشاد هدهع  رب  نارهت  هاگشناد  ناهج  تاعلاطم  ۀدکشناد 

.دش هتسشنزاب  رهم ۱۳۹۸  رد  دوب و  نیالنآ  یرهشمه  یتنرتنیا  تیاس  ریبدرس  ات ۱۳۹۸ )  ۱۳۸۵  ) لاس وا ۱۳ 
.دینک لابند  رکیلف  مارگلت و  مارگاتسنیا ، رتییوت ، یصخش ، گالب  رد  ور  وا  دینوت  یم دیتشاد  تسود  هگا 

.هد یم لکش  ور  مسیلانروژربیاس  تالوحت  یلصا  ۀگر  نردم  یسیونربخ  : باتک ۀرابرد 
.تسا نردم  یسیونربخ  ۀدیدپ  نیمه  زین  باتک  نیا  یلصا  ۀگر 

.تسا ترورض  کی  یّتنس  ِیسیونربخ  تخانش  نردم ، ِیسیونربخ  اب  ییانشآ  یارب 
.میسانشب ور  کیسالک  یسیونربخ  یاه  فعض مه  اه و  توق مه  دیاب  ام 

.نتسه انشآ  کیسالک  یسیونربخ  اب  هک  نتسه  یناسک  باتک  نیا  ِبطاخم  میگب  دیاب  زیچ  ره  زا  شیب  سپ 
.ما هدرک هدافتسا  هلاقم  ُهن  زا  باتک  نیا  ِثحب  دروم  ۀدیدپ  نییبت  یارب  نم 

دوـخ یــسررب  دروـم  ۀزوـح  یاـیوگ  ًــالماک  هراد ، ثـحب  هـب  یا  هـنیمز سپ یهاــگن  هـک  لوا  ۀــلاقم  زج  هـب تــالاقم ، نیواــنع 
.نتسه

.دش دلوتم  دهشم  رد  لاس ۱۳۳۶ ، رد  هاوخرکش  سنوی  رتکد  : باتک دلج  تشپ  ۀتشون 
هتــشر نـیمه  رد  داد و  هـمادا  لیــصحت  هـب  تاــطابترا  موـلع  ۀــنیمزرد  یــسیلگنا ، ناــبز  یمجرتــم  ۀرود  یط  زا  سپ  یو 

.دش لیصحتلا  غراف
رد مه  باتک  جنپ  تاطابترا ، مولع  یراگن و  همانزور اب  طابترا  رد  ددعتم  تالاقم  نتـشون  رب  هوالع هاوخرکـش  سنوی  رتکد 

.هدرک فیلأت  هنیمز  نیا 
.هدرک همجرت  باتک  تشه  زین  فلتخم  یاه  هنیمز رد  یو 

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۹طباور 



ییابطابط و همالع هاگشناد  یعامتجا  مولع  ۀدکـشناد  سردم  یراگن ، همانزور تیلاعف  نمـض  نونکا  مه هاوخرکـش  رتکد 
.تسا یا  هناسر تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نینچمه ،

.هد یم لکش  ور  ( Cyber Journalism  ) مسیلانروژربیاس تالوحت  یلصا  ۀگر  نردم  یسیونربخ  : باتک ۀمدقم 
.تسا نردم  یسیونربخ  ۀدیدپ  نیمه  زین  باتک  نیا  یلصا  ۀگر 

مه اـه و  توـق مـه  دــیاب  اــم  تـسا ، ترورــض  کــی  یتنــس  یــسیونربخ  تخانــش  نردــم ، ِیــسیونربخ  اــب  ییانــشآ  یارب 
.میسانشب ور  کیسالک  یسیونربخ  یاه  فعض

.نتسه انشآ  کیسالک  یسیونربخ  اب  هک  نتسه  یناسک  باتک  نیا  بطاخم  مگب  دیاب  زیچ  ره  زا  شیب  سپ 
.هدرک هدافتسا  هلاقم  ُهن  زا  باتک  نیا  ِثحب  دروم  ۀدیدپ  نییبت  یارب  هاوخرکش  سنوی 

دوـخ یــسررب  دروـم  ۀزوـح  یاـیوگ  ًــالماک  هراد ، ثـحب  هـب  یا  هـنیمز سپ یهاــگن  هـک  لوا  ۀــلاقم  زج  هـب تــالاقم ، نیواــنع 
.نتسه

کرد ثحب ، نیا  رد  ربیاس و  ۀنامز  کرد  نردم ، یسیونربخ  کرد  یارب  هک  هنیا  مینک  هراشا  نوا  هب  دیاب  هک  یا  هگید ۀتکن 
ترورـض نیا  هب  هدرک  شـالت  مه  وا  هراد و  ترورـض  نردـم  یـسیونربخ  رب  مکاـح  تفاـب  ۀـباثم  هـب ربیاـس ، یراـگن  هماـنزور

.هنک هجوت 
.هریگب ربرد  مه  ور  یسیون  گالب نردم و  تاقافتا  یتح  باتک ، نیا  ۀلاقم  نیرخآ  هک  هدش  ثعاب  ترورض  نیمه 

.هدش هتشون  لصف  ُهن  رد  باتک  نیا  : باتک یلصا  ۀتسه 
لـصف نومه  ام  الاح  یلو  هشاب ، رتهب  شخب  دـیاش  تفگ ، لصف  نوشهب  هش  یمن یلیخ  نوشمک  مجح  رطاـخ  هب  هتبلا 

لـصفیراتخاس ینوگرگد  اـت  یناـگژاو  یناـکت  هنوخ زا  مود : لصفرازـس  سوـیلوژ  هب  کیلـش  لوا : لـصف  : میریگ یم رظن  رد 
رد تنرتـنیا  دربراــک  مشــش : لــصفکینورتکلا  ربـخ  مـجنپ : لــصفاه  هژاو داــصتقا  مراــهچ : لــصفاهربخ  مرن نارود  موـس :

یراـگن هماـنزور هـیلع  مسیلاـنروژربیاس  متــشه : لـصفکیژولونکت  یراـگن  هماـنزور مـتفه : لــصفیراتخاس  یراــگن  هماــنزور
یدنا رازه و  ود  ( Julius Caesar  ) رازس سویلوژرازس  سویلوژ  هب  کیلش  لوا : لصفیسیون  گالبو مهن : لصف  ؟ یتنس

Acta) انرویژ اـتکا  ناـمه  اـی  اـنروید  اـتکا  و  ( Acta Publica  ) اـکیلباپ اـتکا  (، Acta Senatus) سوتانـس اتکا  شیپ  لاـس 
یاهربخ مامت  دـندوب و  سیونتـسد  هتبلادـص  و  یربخ ، یاه  همانزور نیلوا  عقاورد  اه  نیا درک و  یم رـشتنم  ور  ( Diurna

.دوب مور  تلود  ۀنازور  درکلمع  هب  طوبرم  اه  نوا
(Journalism) مسیلانروژ هب  دش  لیدـبت  جـیردت  هب هک  ( Daily  ) هـنازور زج  دوـبن  یزیچ  ( Diurnal  ) لاـنروید ۀژاو  ینعم 

.میگ یم یراگن  همانزور اه  نوا هب  ام  هک 
رد ننودـب  ناوـخ  یم هک  نتـسه  یناگدـننیب  ناگدنونـش و  ناگدـنناوخ ، زوـنه  اـما  تسین ، ناـهج  نیا  رد  هگید  سوـیلوژ 

.هرذگ یم یچ  ناهج  نیا 
.تسا ناراگن  همانزور لغش  اه ، نوا ۀتساوخ  نیمأت 

.ننک یم نیمأت  اهربخ  اب  ور  اه  هتساوخ نیا  زا  یشخب  اهراگن  همانزور
ادن نیا  هریگ و  یم لکـش  نارگید  یادـن  هب  خـساپ  رد  هک  تسادـن  هی  تسین ، لغـش  هی  یراگن  همانزور میگبتـسا  رتهب  هن ،

.هشاب شوخ  ییادن  دیاب 
هک هشاـب  حلـسم  کـینکت  هب  ناـنچ  دـیاب  ریـسم  نیا  رد  راـگن  هماـنزور هی  هک  هنک  هراـشا  عوـضوم  نیا  هـب  داوـخ  یم سنوـی 

.هنک هضرع  شدوخ  نابطاخم  هب  هفایق  لکش و  ادص ، دنچ  اب  ور  دادیور  هی  هنوتب 
راـگزور زورما  اـما  ننک ، لاـبند  ور  رازـس  سوـیلوژ  یـسیونربخ  اـت  هس  نوا  ندوـب  روـبجم  همه  هـک  دوـب  زورید  اـت  عـقاورد ،

.تسا یا  هگید
.نشاب یلبق  یاه  ناکم اه و  مدآ نومه  اه  ناکم اه و  مدآ هک  هنکممهنهک  فرح  یارب  هزات  نابز 

.هنومب زورید  نابز  هنوت ، یمن نابز  اما 
تکرـش یـسیلگنا  نابز  شزومآ  یاه  سالک رد  دـیاب  ًاـمتح  داـیب ، اـیند  هب  هراـبود  زورما  ریپسکـش  هگا  هک  میـشاب  نئمطم 
راـکیب بطاـخم  مـینکن  لاـیخ  اـما  مـید ، یم تروـص  بطاـخم  اـب  میاوـخ  یم هـک  یراـک  ره  مـینک  لاـیخ  مینوـت  یم اــم  ! هـنک

 



.هتسشن
.تسین روط  نیا ًالصا 

.هنک یم ور  شدوخ  راک  هراد  مه  وا 
.تسا تیؤر  لباق  تقد  یمک  اب  بطاخم ، تسد  مینک ، تقد  اهژاریت  شزیر  هب 

.هنز یم رود  ربخ  روحم  لوح  ًافرص  ام  ثحب  مینزب ، فرح  یراگن  همانزور هب  عجار  تسین  رارق 
.تسین دادیور  نتشون  ذغاک و  یور  ملق  نتشاذگ  هگید  یسیونربخیسیونربخ  ناکرا  رد  هلزلز 

میاوخ یمن ًالـصا  مه  نالا  میمان ! یم بآ » زا  نوریب  یهام   » ۀـصق ور  نوا  زورما  هک  دوب  زورید  هب  طوبرم  ییارجام  نیا 
زاین لقتـسم  یا  هلاقم هب  شدوخ  نوچ  مینک ، هراشا  ( Soft News « ) ربخ مرن  » دـننام یدربراک  یاه  کینکت زا  یخرب  هب 

.هراد
نیمه ِتادوـجوم  هـک  ند  یم نوـشن  رازفا  تخـس رازفا و  مرن هـب  تهابـش  رطاـخ  هـب  ًـالماک  راـبخا  تخــس راـبخا و  مرن یلو 

.نتسه تاطابترا  بالقنا  هب  هتشغآ  یاه  ههد
.میسانشب ور  نابطاخم  اه و  کینکت ینابم  هک  مینک  یم ادیپ  تسد  ربخ  ۀدنز  تعنص  هب  یتقو  ًاتدعاق  هناگ هد لحارم 

ایناولیسنپ هاگشناد  یـسیونربخ  داتـسا  هک  ( Thomas Berner  ) رنرب ساموت  هاگدـید  زا  ور  یـسیونربخ  ۀـناگ  هد لـحارم 
نمـض ات  مید  یم حیـضوت  تسا ، یللملا  نیب مهم  گرزب و  ۀمانزور  نیدـنچ  رواشم  و  ( University of Pennsylvania)

هزات تسین و  ذغاک  یور  ملق  نتشاذگ  هب  طوبرم  ًالصا  یسیونربخ  دنیارف  دصرد  هک ۹۰ مینودب  ناوخ ، هد  نیا  اب  ییانشآ 
.هش یم زاغآ  هگید  یتیاور  دایب ، ذغاک  یور  ملق  دش  رارق  یتقو 

.دادیور مسجت  قیداصم و  ندرکادیپ  تایئزج ، بسک  هطوبرم ، تاعالطا  یروآدرگ  یرگشرازگ :
.هشب هضرع  دیاب  روطچ  هیچ و  ارجام  لصا  مینودب  دیاب  میسیونب ، هکنوا  زا  شیپ  ندیشیدنا :

.هزادرپ یم شدوخ  داوم  یهد  نامزاس هب  هسیونب  هکنیا  زا  شیپ  یا  هفرح راگن  همانزور : یهد نامزاس
فدـه کالم و  ور  بطاخم  کرد  هگید ، نایب  هب  هسانـش و  یم ور  ربخ  راکوزاس  هقباساب  راـگن  هماـنزور عوضوم : راـک  و زاـس

.هریگ یم
.تسا یراتشون  ۀعطق  صیخشت  تسا ، هیحور  تیفیک و  تسا ، معط  کبس ، قایس : کبس و  یحارط 

.تسا هدنسیون  فرعم  هصالخ و  کبس ،
.تسا شرگن  کبس ،

ربـخ یاوـتحم  هـکلب  مـینک ، یمن باـختنا  ور  اـه  نوا اـم  دـنا و  هدـش نووارف  اهدــیل  هـنک : یم ریگرد  ور  بطاـخم  ربـخ ، دــیل 
.هنک یم نییعت  ور  اه  نوا

.دنیور یم اجنیا  رد  یسیون  بوخ یاهرذب  هنک : یم هضرع  ور  یلصا  یاه  هگر ربخ  ۀندب 
.هشابن بویعم  هشاب و  هتشاد  تیفافش  هک  میسیونب  یا  هندب دیاب 

رد اـما  تاـعالطا ؛ نیرت  شزرا یب ینعی  ربـخ  یناـیاپ  روطـس  هـنوراو ، مره  کبـس  رد  هشاـب : یبوـخ  ناـیاپ  دـیاب  ربـخ  ناـیاپ 
شسرپ هد و  یم نوکت  هنک ، یم زورب  ترابع  رد  ای  هشیدنا  رد  یـشخرچ  یـسیون ، یقمع ای  ربخ  مرن کبـس  هب  یـسیونربخ 

.هنیرفآ یم
.هنک یم یراتساریو  بوخ  ور  شراک  تسه و  مه  یبوخ  ریبدرس  سیورس و  ریبد  بوخ ، ِسیونربخ  دیلوت : یبایزرا 

.هنیرفآ یم نامز  یسیون  هرابود هرب و  یم عفن  یسیون  هرابود زا  یا  هتشون ره  میسیونب : هرابود  مینک ، شرازگ  هرابود 
.همک تصرف  هگ  یم هراد  لوا  لصف  هصالخ 

.درک داجیا  رییغت  یسیونربخ  رد  دیاب 
.درک میسرت  هریاد  هی  لثم  دیاب  ور  ربخ  هک  هنیا  بلاغ  یاهرواب  زا  یکی  زورما 

.هنک یم لماک  ور  هریاد  رخآ ، فارگاراپ  تسین ؛ فارگاراپ  نیرت  شزرا یب هگید  رخآ ، فارگاراپ 
.هدرک زاغآ  ور  نوا  دیل  هک  هش  یم متخ  ییاج  هب  ربخ 

هنوراو ِمره  تاـطابترا ، یراـگن و  هماـنزور گـنهرف  رد  : مدــب حیــضوت  یمک  ور  هـنوراو  مره  مـنک و  زاـب  زتـنارپ  هـی  اـجنیا  اــما 

 



.تسا یربخ  یاه  کبس زا  یکی  ( Inverted Pyramid)
تاعالطا شزرا  زا  ربخ  یاهتنا  ات  جیردت  هب دعب  و  هدش ، هضرع  دـیل  بلاق  رد  تاعالطا  نیرت  مهم هنوراو ، مره  کبـس  رد 

.هش یم هتساک 
یلصا رصانع  نایرج  رد  هلـصافالب  بطاخم  ات  هش  یم رکذ  ربخ  لوا  دنب  رد  بلاطم  شخب  نیرت  یلـصا هگید ، ترابع  هب 

.هریگب رارق  ربخ 
.هدش ینوگرگد  شوختسد  یسیونربخیراتخاس  ینوگرگد  ات  یناگژاو  ینوکت  هنوخ زا  مود : لصف 

.تفرگ دوخ  هب  یناگژاو  تروص  ادتبا  تارییغت  نیا 
.درک زورب  یناگژاو  ینوکت  هنوخ یعون  هگید ، نابز  هب 

، درک یمن یـضار  ور  بطاـخم  دوبن و  یفاـک  نیا  نوچ  نزیهرپـب و  ربـخ  هی  رد  اـه  هژاو رارکت  زا  ندرک  یعـس  اـه  سیونربـخ
.نرایب دوجو  هب  مه  ور  یا  هگید تارییغت  ندرک  یعس  هرابود 

.درک ادیپ  یرست  مه  نوا  راتخاس  هب  ربخ » ضحم   » تروص زا  جیردت  هب تارییغت  نیا 
.هداد هزات  نامتفگ  هی  هب  ور  شدوخ  یاج  یسیونربخ  یمیدق  رناژ  نیا  تفگ  هشب  دیاش  هک  یا هنوگ هب

نیا هشاب و  یسیونربخ  رد  هنوراو  مره  کبس  زا  نتفرگ  هلـصاف هزات  نامتفگ  نیا  ۀزیمم  نیرت  یلـصا هک  هسر  یم رظن  هب 
.تسا یسیونربخ  رد  قیمع  ینوگرگد  نومه 

هاگن شخب  ود  زا  دیاب  لاؤس  نیا  هب  هدـموا ؟ دوجو  هب  یروطچ  ینوگرگد  نیا  هک  دایم  شیپ  لاؤس  نیا  ًالامتحا  بخ  اما 
کــینورتکلا و اــه و  Multimedia نوــمه اــی  هراکدـــنچ  یاــه  هناـــسر ور  ینوــگرگد  نــیا  زا  لوا  شخب  : داد خـــساپ  درک و 

.دنا هدرک لیمحت  ربخ  هب  یناسر  عالطا یاه  هکبش
.هدرک لیمحت  نابطاخم  ۀدنبایرییغت  تدش  هب ۀقئاذ  ور  اه  ینوگرگد نیا  مود  شخب 

.تسا هریاد  لکش  هب  هرادن و  یدومع  لکش  هزورما  اما  تشاد ، یدومع  لکش  زورید  ات  ربخ 
عورش ییاج  زا  ینعی  تسه ؛ یا  هریاد تروص  هب هزورما  یلو  دیـسر ؛ یم نییاپ  هب  دش و  یم عورـش  الاب  زا  ینعی  یدومع 

.هسر یم عورشۀطقن  نومه  هب  هریاد  لثم  هرابود  هش و  یم
ور شدوـخ  تاـیبدا  هرب و  یم رـس  هب  راذـگ  تلاـح  یعوـن  رد  زوـنه  هک  دـیدج  یـسیونربخ  هگ  یم هراد  مود  لـصف  هصـالخ 

یداـقتنا و ۀــشیدنا  هـب  ندز  نـماد هد ، یم نوـشن  هرهچ  ربـخ  مرن هـب  موـسوم  یا  هلاـه رد  رتـشیب  هدرکن و  بوـتکم  ًــالماک 
.هنک یم دادملق  یا  هفرح یدج و  یا  هفیظو ور  بطاخم  رد  رگشسرپ 

رارق اـضف  نوا  رد  ور  نوـمدوخ  هنک ، بـلط  هـنارما  ور  ییاـضف  نـینچ  بطاـخم  هـکنیا  زا  لـبق  هـنک  یم مـکح  میلـس  لـقع 
.میدب

یثحب هد ؛ یم لیکـشت  ور  باتک  نیا  یلـصا  یاه  لصف زا  یکی  اـهربخ  مرن اـهربخ و  تخـساهربخ مرن نارود  موس : لـصف 
.تسا حرطم  یراگن  همانزور ۀزوح  رد  تساه  لاس هک 

.هدش یرارکت  یدایز  دح  ات  اهربخ  شراگن  ای  شیامن و  مالعا ، ۀویش 
یناسرربخ یاـیند  هب  ور  یمیدـق  یاـه  هیور رییغت  ترورـض  تسا ، هارمه  زین  یکـشخ  یحور و  یب یعون  اـب  هک  رارکت  نیا 

هنوگ ود  هب  نونکا  یـسیونربخ ، رد  مه  هب  کیدزن  اما  ددعتم  یاه  کبـس تفگ  هش  یم ًابیرقت  هک  یروط هب هدرک ، لیمحت 
.ربخ مرن ای  مرن  یاهربخ  ربخ و  تخس ای  تخس  یاهربخ  دنا : هدش لیدبت 
.ننک یم یهد  نامزاس مهمریغ  هب  مهم  زا  ور  دوخ  نیماضم  اهربخ  تخس

زا دیـش ، یم کیدزن  هنوراو  مره  نیا  کون  هب  یچره  هک  تسا  ناهنپ  راـتخاس  نیا  رد  هنوراو  مره  یعون  هگید ، ناـبز  هب 
.هش یم هتساک  تاعالطا  تیمها 

ربـخ نیا  نتـشون  لـماع  هک  یدادـیور  اـما  هدیـسر ، ناـیاپ  هب  ربـخ  هـک  هنوـمهف  یم هدـنناوخ  هـب  ربـخ  مرن یا  هریاد تخاـس 
.هدیسرن نایاپ  هب  زونه  هراد و  همادا  یعقاو  ناهج  رد  هدوب ،

.نش یم عورش  یعقاو  تایئزج  اب  نش ، یم زاغآ  دادیور  کی  رد  هدیزگرب  تایئزج  اب  هک  اهربخ  تخس فالخرب  اهربخ  مرن
ناــبز نتــسه ، یلیلحت  نریگ ، یم هرهب  داــیز  میقتــسم  لوـق  لــقن زا  نراد ، عــبنم  دــنچ  عــبنم  کــی  یاــج  هـب اــهربخ  مرن

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۲طباور 



.دادیور کی  رد  ندوب  ینیع دهاش ینعی  نیا  هصخش و  لوا ربخ  یوار  نراد ، یرت  یمسرریغ
یتارابع اب  داـیم و  اـه  نوا ناـیاپ  رد  هنیـشیپ  هک  اـهربخ  تخـس فـالخرب  نریگ و  یم هرهب  هنیـشیپ  زا  نینچمه  اـهربخ  مرن

ربخ دنبدنب  رد  ار  هنیـشیپ  نتـسه و  هارمه  تسا » رکذ  نایاش   » و تسا » ینتفگ  «، » تسا یروآدای  هب  مزال   » نوچمه
هگن قـیلعت  رد  ور  هدـنناوخ  ینیب  شیپ لوـق و  لـقن اـب  اـی  نـسر و  یم ناـیاپ  هـب  شــسرپ  اـب  دراوـم  رثـکا  رد  نـنک ، یم جرخ 

.هشب ربخ  بیقعت  هب  راداو  ات  نراد  یم
.نتسه اهربخ  تخس زا  رت  باذج اهربخ  مرن هک  هریگ  یم هجیتن  تیاهنرد  وا 

.نتسه اهربخ  تخس زا  رت  باذج اهربخ  مرن هک  هگ  یم هراد  موس  لصف  هصالخ 
یعوضوم ميشاب ؛ هتشاد  یمربم  زاين  ینالوط  ربخ  هب  هگا  یتح  تشون ، هاتوك  دیاب  ور  ربخاه  هژاو داصتقا  مراهچ : لصف 

.هدش ديكأت  نوا  رب  زين  ايند  یراگن  همانزور رد  هك 
یاـه هناـسر ناـبطاخم  زا  یمين  زا  شيب  هدــش ، هـیهت  اــيند  ربـتعم  یاــه  هناــسر طــسوت  هـك  یناــهج  یاــه  شهوژپ قـبط 

نوـشن یا  هقــالع ثـحب  ۀــمادا  ندــنوخ  هـب  نـنك و  یم هعلاــطم  ور  یربــخ  یاــه  شرازگ زا  هـملك  اـت ۵۰۰  طـقف  بوـتكم ،
رد ور  نوش  یربخ یاه  شرازگ هش  یم هتـساوخ  ناراـگن  هماـنزور زا  اـه  هناـسر نيا  رد  هك  تسا  رطاـخ  نيمه  هب  ند ، یمن

.ننك هصالخ  هملك   ۵۰۰
.تسين تاعالطا  ندرك  ینابرق ینعم  هب ربخ  نتشون  هاتوك

.نوا زا  فارگاراپ  دنچ  ندز  ینعي  ربخ  ندرك  هاتوك ننك  یم لايخ  ناراگن  همانزور زا  یضعب 
.تسين یزیچ  نينچ  ًالصا 

.تسين ربخ  زا  تاعالطا  ندرك  فذح یانعم  هب یسيونزجوم ،» ، » هگید نابز  هب  اي  ربخ و  رد  زاجيا 
.دیدید ور  یفارگلت  نوتم  مك  تسد ای  دیتشاد و  ور  ندز  فارگلت ۀبرجت  ًامتح 

.نكمم لكش  نيرت  هاتوك رد  اما  هسر ، یم لباقم  فرط  هب  مايپ  لك  فارگلت  رد 
.دروآ یم راب  هب  یا  هنيزه ام  یارب  هژاو  ره  اريز  مينك ؟ هدافتسا  یرتمك  یاه  هژاو زا  ميدرك  یم یعس  ندز  فارگلت رد  ارچ 

فارگلت هب  ور  ربخ  هگ  یمن ميدـب ، یرتمك  لوپ  اـت  مينك  هدافتـسا  یرتـمك  یاـه  هژاو زا  هگ  یم هراد  مراـهچ  لـصف  هصـالخ 
.تسا ربخ  رد  یسيون  هاتوك هيبش  فارگلت  رد  یسيون  هاتوك ۀفسلف  اما  مينك ؛ ليدبت 

هک هش  یم قالطا  یسیونربخ  زا  یلکش  هب  کینورتکلا  ربخ  تسیچ ؟ کینورتکلا  یـسیونربخکینورتکلا  ربخ  مجنپ : لصف 
.هراد دربراک  یطابترا  یاه  هکبش نویزیولت و  ویدار ، رد 

اه همانزور یارب  یـسیونربخ  اب  ...و  اه  لوق لقن نیوانع ، اه و  ماـن رکذ  ۀوحن  یناـگژاو ، راـتخاس  اـهربخ ، عون  نیا  راـتخاس 
.هراد توافت 

مه دـیاب  تـسا و  ترورــض  هـی  یتنــس  یــسیونربخ  تخانــش  نردـم ، یــسیونربخ  اـب  ییانــشآ  یارب  هـک  هـنک  یم دـیکأت  وا 
.تخانش ور  کیسالک  یسیونربخ  یاه  فعض مه  اه و  توق

انــشآ کیــسالک  یــسیونربخ  اـب  هـک  هـنود  یم یناـسک  ور  نردـم  یــسیونربخ  باـتک  یلــصا  بطاـخم  رطاـخ  نـیمه  هـب  وا 
.نتسه

هنیا رطاخ  هب  هلئـسم  نیا  تسا و  تمیق  نورگ نوچ  هشاب ، هاتوک  دیاب  کینورتکلا  ربخ  هگ  یم هراد  مجنپ  لصف  هصالخ 
.دایم رد بآ  زا  نورگ  ننک ، یم بلطم  هی  شخپ  فرص  کینورتکلا  یاه  هناسر هک  ینامز  تدم هک 

.مینک یم هراشا  نوا  مهم  خیرات  هس  هب  طقف  تنرتنیا  ۀرابردیراتخاس  یراگن  همانزور رد  تنرتنیا  دربراک  مشش : لصف 
گنج هگا  ینعی  تسا ؛ درـس  گـنج  تسیـشرانآ  دـنزرف  تنرتـنیا  هک  ندـقتعم  یا  هدـع تنرتـنیا : دـلوت  لاـس  لاس ۱۹۶۹ ،

.دش یمن دلوتم  زار  زمر و  رپ  جرم و  جره و  رپ  دوجوم  نیا  دوبن ، درس 
جیار اج  همه رد  نالا  هک  یکینورتکلا  تسپ  نیمه  میـش ، یم  Email بحاص هک  یلاس  لیمیا : دـلوت  لاس  لاس ۱۹۷۲ ،

.هدش
ینعی هــش ؛ یم زهجم  نــتمارف »  » مــسا هــب  یا  هدـــیدپ هــب  تنرتــنیا  هــک  یلاــس  تنرتــنیا : ۀـــتینردم  لاــس  لاـس ۱۹۸۹ ،

.میتسه نوا  ریگرد  مه  زونه  اه  ناسنا ام  هک   Hypertext

 



هک یکیتارکوـمد  راـتخاس  ینعی  تنرتـنیا : یـالاب  هـب  نییاـپ  راــتخاس  : مـینک یم هراــشا  تنرتـنیا  تروـص  دــنچ  هـب  هـمادا  رد 
نفلت یــشوگ  هــب  تنرتــنیا  هــک  تــسا  ییاــج  زا  ًاــقیقد  هرادــن و  تــینما  یاروــش  لــلم ، ناــمزاس  دــننام  هراد و  تنرتــنیا 

.هش یم لصو  نومقاتا  ای  نامهارمه 
یبـتارم هلـسلس راـتخاس  تـسا ، راوـمه  فاـص و  ۀکبــش  هـی  راوـمه و  ناـمزاس  هـی  تنرتـنیا  تنرتـنیا : یقفا  ندرک  تـکرح

.هرادن
مه هب  اه  نتم نتمارف ، رد  اما  میـش ، یم هجاوم  مه  اب  طابترا  یب لقتـسم و  یاه  نتم اب  ام  نیـالفآ  یاـضف  رد  نتمارف :

.نش یم لصو 
؛ هد یم رییغت  مه  ور  هگید  یاه  تراهم هکلب  هنک ، یم بلط  ور  شدوخ  صوصخم  یاه  تراهم اـهنت  هن تنرتنیا  تراـهم :

.هد یم رییغت  ور  زیچ  همه هکلب  تسین ، یراگن  همانزور تراهم  رب  ًافرص  شتاریثأت  ینعی 
ای  B۲B دـننام هدروآ ؛ شدوخ  اب  یداـیز  یاـه  هژاو تسا و  فورعم  کـینورتکلا  تراـجت  هب  تراـجت  نیا  یتنرتنیا : تراـجت 

.B۲C
تفرـشیپ تردـقرپ  یلکـش  هـب کـینورتکلا ، رــشن  هدـنیآ  ۀـهد  رد  هـک  میــشاب  نـئمطم  هـگ  یم هراد  مشــش  لـصف  هصـالخ 

.درک دهاوخ 
رد هک  تـسه  تیاـس  رازه  تنرتـنیا ۲۵ رد  هراد و  دوـجو  میـس  نودـب  یطاـبترا  رازبا  دراـیلیم  کـی زا  شیب  ناـهج  رد  نـالا 

.هراد دوجو  هحفص  درایلیم  اه ۲ نوا
.دش دهاوخ  هدوزفا  مه  زاب  تاحفص ، نیا  هب 

.مینکن دیدرت 
لاـح رد  هتـسویپ  مه  نیون  یاـه  هناـسر رد  یتـح  یطاـبترا  نیوـن  یاـه  یژوـلونکتکیژولونکت یراـگن  هماـنزور متفه : لـصف 

.نتسه یراگن  همانزور ۀرهچ  رییغت 
ود ره  هـب  هزاـت  یاـه  قـفا یفرعم  یتنـس و  یراـگن  هماـنزور یاـه  میاداراـپ ندـنوشک  هیـشاح هـب لاـح  رد  اـه  یژوـلونکت نـیا 

.نتسه یکینورتکلا  یراتشون و  یاه  هناسر ۀصرع 
، مایپ ۀدـنریگ  هدنتـسرف و  نایم  لباقتم  شنکاو  شنک و  رب  ینتبم  تاـطابترا  داـجیا  نیون ، یاـه  یژولونکت یلـصا  یگژیو 

.تسا ندوب  نوزرا نینچمه  نامز و  رد  ریگمشچ  ییوج  هفرص
بلاـق رد  ور  ریوـصت  ادـص و  نـتم ، ۀزاـت  ناـبز  دـنا  هدـش راـچان  رــصاعم  ناراـگن  هماـنزور هـک  تـفگ  ناوـت  یم هـلمج  کـی  رد 

.نسانشب هزات  یاه  تمرف
رد روـــهظ  هـــب  ور  دـــیدج  یاـــه  شقن کـــینورتکلا و  شخپ  رـــشن و  ۀدرتـــسگ  لـــئاسم  اـــب  دـــیاب  اـــه  نوا نـــیا ، رب هوـــالع

.نشب انشآ  زین  کینورتکلا  یراگن  همانزورۀصرع
هک هدش  ییاه  هصرع رد  عیرـس  تالوحت  زا  وا  ندـش  علطم ثعاب  تنرتنیا  رد  شدوخ  هاگیب  و هاگ یاه  رورم هگ  یم سنوی 

.درک دهاوخ  هراشا  اه  نوا هب 
ناسر عـالطا کـینورتکلا  عباـنم  ؛) Virtual reporting  ) یزاـجم یرگــشرازگ  ؛ یا هناـسر نیوـن  یاـه  یژوـلونکت اـب  ییانــشآ 

Bringing the Site  ) تیاـس داــجیا  ؛) Online Images  ) لاـتیجید ریواــصت  ؛) Online Information Resources)
Online  ) میقتسم مسیلانروژ  ؛) Tv & Internet  ) تنرتـنیا نویزیولت و  ؛) radio & Internet  ) تنرتـنیا ویدار و  ؛) Online

.اهتنا یب ناکم  ؛ نایاپ یب ِنامز  ؛ رابخا تیهام  رییغت  ؛) Journalism
اب زونه  ام  نوچ  هد ؛ یم خر  کیژولونکت  یراگن  همانزور یاضف  وت  هراد  یتالوحت  هچ  هک  هگ  یم هراد  متفه  لصف  هصالخ 

.میراد راکورس  راتشون 
لـصف »؟ هنک رییغت  دیابن  ییاهزیچ  هچ   » و هیک »؟ ادرف  راگن  همانزور : » میـشاب مه  لاؤس  ود  نیا  باوج  رکف  هب  دـیاب  اما 

زا یزاس  هتـسجرب ناـمتفگ  اـت  هدـش  ثعاـب  یطاـبترا  بـالقنا  زورب  ؟ یتنـس یراـگن  هماـنزور هیلع  مسیلاـنروژربیاس  متـشه :
.هشب هداد  قوس  نابطاخم  حوطس  هب  عبنم ، ۀباثم  هب اهداهن  دارفا و 

اه هناــسر زا  ور  یطاــبترا  تردـــق  مدرم  هــک  هدـــش  ثعاــب  یطاــبترا  یاــه  هکبـــش رد  اــهرتویپماک  شقن  هــگید ، ناــیب  هــب 

 



.نریگب سپ  ناناب ) هزاورد )
تلاـح هـب  نابطاخمۀـمه ، یارب  عـبنم  کـی  ینعی  هدرتـسگ » هـب  دودــحم   » تلاـح زا  یطاـبترا  تردــق  ینعی  هلئــسم  نـیا 

.هدرک ناکم  لقن  هدرتسگ » هب  هدرتسگ  »
هریذـپانراکنا و لیامت  شیارگ و  کی  ربیاس  یاه  هناسر ربیاـس و  یراـگن  هماـنزور یوس  هب  شیارگمـسیلانروژربیاس  یاـیازم 

.هراد زین  ور  شدوخ  صاخ  لیالد 
.تسا دنور  نیمه  زا  یکاح  زین  تنرتنیا  زا  یراتشون  یاه  همانزور لابقتسا 

تنرتـنیا ۀدرـشف  ۀخـسن  کـی  طـقف  : نش یم هجاوم  کینورتکلاۀـمانزور  عوـن  هس  اـب  ننک ، یم راـک  تنرتـنیا  اـب  هک  یناـسک 
.تسین یراتشون  ۀمانزور  بلاطمۀمه  لماش  هک  یا  هخسن ینعی  تسا ؛

.ننک یم رییغت  هظحل  هب هظحل اما  نراد ، ور  نوشدوخ  یراتشونۀخسن  بلاطم ، زا  یخرب  طقف  هچرگا 
هـضرع مـه  ور  لقتــسم  یاـه  سیورــس دوـخ و  صاـخ  بـلطم  یراتــشونۀخسن ، بلاـطم  رب  هوـالع هراد و  هناگادـج  رداـک 

.هنک یم
.میزادرپ یم ربیاس  یاه  هناسر زا  یخرب  هب  همادا  ردربیاس  یاه  هناسر یایازم 

کیفارگ ؛ نـتمارف ؛ هیوـسود لـباقتم و  شنکاو  شنک و  اـی  لــماعت  ؛ یگطــساو یب ندوـب و  کــیدزن ؛ ناــکم ناــمز و  زا  یدازآ 
.بتارم هلسلس نودب  یقفا و  عیزوت  ؛ اهرداک اه و  لسن ؛ ندش یصخش ؛ ریوصت ادص و  یقیسوم ، کرحتم ،

یاــه یژوــلونکت زا  هتــساخرب  تــالوحت  رییغت و  نـیرت  یلــصا هــسر  یم رظن  هــب  هــک  هــگ  یم هراد  متــشه  لــصف  هصــالخ 
بیقعت تیؤر و  لباق  ربخ  ۀـطیح  رد  رتشیب  هدرک ، تبث  ربیاـس  یراـگن  هماـنزور ناونع  هب ور  دوخ  یاـپ  در  هک  یطاـبتراۀزات 

.هشاب
هک هتفرگ  رارق  تاطابترا  ناسانشراک  نابطاخم و  هجوت  فرط  نانچ  نآ ربیاس  یراگن  همانزور رب  ینتبم  یاضف  لاح ، ره هب

.هدیماجنا کینورتکلا  یسارکومد  ناونع  تحت  یا  هگید فورعم  ثحب  هب  نونکا 
اب ور  اضف  نیا  تسا ، فورعم  رگالب  هب  هک  نوا  ۀدنـسیون  تسا و  یتنرتنیا  یاضف  هی  گالب  رهیـسیون  گـالبو مهن : لـصف 

.هنک یم رپ  هراد  تسود  هک  ییاه  کنیل اهربخ و  تارطاخ ، زا  یا  هزیمآ
.اهربخ ۀرابرد  ییاهربخ  نتسه و  تارطاخ  اه  گالبو

یصخش براجت  زور  ره  اه  نوا هک  هتسرد  نراد ، تنرتنیا  یناتـسهوک  قطانم  رد  ور  امنهار  مکح  اه  گالبو ِناگدنـسیون 
نش و یم لیدـبت  امنهار  هب  نرایم ، ور  یهد  کـنیل هب  هک  نیمه  اـما  ننک ، یم وگزاـب  نارگید  یارب  ور  دوخ  تارطاـخ  اـی  و 

.نش یم لیدبت  ( Sherpa  ) اپرش هب  اهدرونهوک  لوق  هب
.نتسه لاپن  یموب  دارفا  زا  یهورگ  اپرش » »

.نتسه اه  هوک نکاس  شیپ  لاس  زا ۵۰۰  دارفا  نیا 
.ندرک یمن هلق  نیا  حتف  یارب  یشالت  نیاربانب  تسا ؛ سدقم  تسروا  هوک  اه  نآ نییآ  رد 

.ننک یم مه  عضوم  مالعا  اهرگالب  نیا 
.ننک یم نایب  اه  دادیور نیرت  مهم درومرد  ور  دوخ  تایرظن  هاگیب  و هاگ هگید ، نایب  هب 

.درک دادملق  اه  تیعقاو ندرک  کچ رازبا  ور  اه  نوا هش  یم مه  هبنج  نیا  زا  سپ ،
.مکاح یاه  هناسر یاه  هاگدید ربارب  رد  دنتسه  لباقتم  ویتانرتلا  یاه  هاگدید عقاورد  اهرگالب 

رییغت رــس  رب  لادــج  دراو  ًــالمع  لــماعت ، هـب  یکتم  یرکف و  یاهودــنک  نـیا  اــه ، گــالبو هــک  تــفگ  ناوــت  یم نیارباــنب ،
.دنا هدش زین  مکاح  یراتشون  یاه  هناسر یاه  یزاس هتسجرب رییغت  ای  هسلجروتسد و 

زا یــشوخ  ِلد  میاداراـپ  یتنــس  یاـه  هناــسر هـن  ینعی  هراد ؛ هـمادا  نوـنکا  هتــساوخان ، هـچ  هتــساوخ و  هـچ  لادــج ، نـیا 
.نراد یتنس  یاه  هناسر هب  یا  هقالع چیه  اه  گالبو هن  نراد و  اه  گالبو

لباـقت کوـن  ند و  یم رییغت  ننک ، روـصحم  نوا  رد  ور  ناـبطاخم  ناوـخ  یم مکاـح  یاـه  هناـسر هک  ور  ییاـضف  اـه  گـالبو
ناـمه اـی  مکاـح  تفاـب  اـی  مکاـح  یاـضف  اـی  هرتـسگ  نوا  هـب  هـک  هریگ  یم رارق  ییاـج  رد  یپاــچ  یاــه  هناــسر اــه و  گــالبو

.میگ یم ( Context  ) سکتناک

 



University of California,  ) یلکرب یراگن  همانزور ۀسردم  اینرفیلاک ، هاگشناد  یتقو  هک  هگ  یم هراد  مهن  لصف  هصالخ 
ناـمتفگ ندـش  میلــست تمـالع  ور  نوا  راـک  نـیا  دـیاب  هدرک ، ریاد  ور  نرق ۲۱  یـسیون  گـالبو سـالک  نـیلوا  (، Berkeley

.میریگب رظن  رد  اه  گالب یاه  نامتفگ هب  یپاچ  یاه  هناسر
هـصالخ روـط  هب ور  راـک  و بسک ۀزوـح  رد  باـتک  هی  زا  ما  یـصخش یاـه  تشادرب راـب  ره  هک  مـنک  یم ور  مشـالت  ماـمت  نـم 

.منک رشتنم 
.دیونشب ور  نوا  دیشاب و  هتشاد  یسرتسد  فلتخم  یاهریگداپ  رد  یناوخ  تشادرب  تسکداپ  هب  دینوت  یم مه  امش 

یــسرتسد مد ، یم رارق  یلیمکت  تاحیــضوت  رد  ور  شکنیل  هـک  تسکداــپ  نــیا  ینتم  یاوــتحم  هــب  دــینوت  یم نــینچمه 
.دیشاب هتشاد 

.دینک هعجارم  باتک  یآ هب  دیناوت  یم باتک  نیا  دیرخ  یارب 
دادعتهتـسجخ رـشنمجنپ : پاچ : ۀرامـشهاوخرکش  سنوی  هدنـسیوننردم : یـسیونربخ  یلـصا : ناونع  : باتک تاصخـشم 

ناموت  ۱۵،۰۰۰ تمیقهحفص :  ۱۰۴ تاحفص :

۲۳۲۳
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۳:۴۴۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انکیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

مالــسالا تجحمالــسا یــسایس  هشیدــنا  داتــسا  اــب  یظفاحادــخ  ؛ تـشاد میهاوــخ  اهدادــیور  نــیا  رب  یرورم  هــمادا  رد   
لیلد هب  ناـبآ  هبنشراهچ ۲۱  نارهت ، هاگـشناد  داتـسا  مالـسا و  رد  یـسایس  هشیدنا  رگـشهوژپ  یحریف ، دواد  نیملـسملاو 
هدرپس کاخ  هب  مق  (س ) هموصعم تشهب  ناتـسمارآ  رد  ناـبآ  هبنـشجنپ ۲۲  زور  زین  یو  رکیپ  تشذـگرد و  انورک  هب  ـالتبا 

.دش

رد ناـبآ   ۲۲ هزوـح ، یلاـع  حطـس  داتـسا  یهیقف ، نسحم  هللا  تیآـیهیقف هللا  تـیآ سرد  رد  هرقب  هروـس  هیآ ۱۱۶  ریـسفت   
ِتَاوَامسلا ِيف  َام  َُهل  َْلب  َُهنَاْحبُس  ًاَدَلو  ُهللا  ََذختا  اُولَاَقو   » هروس نیا  هیآ ۱۱۶  هب  هرقب  هکرابم  هروس  یریسفت  ثحابم  همادا 

دنتفگ اـهنآ  ددرگ ؛ یمزاـب ناکرـشم  اراـصن و  دوـهی و  هب  اُولـاَق  ریمـض  اُولـاََقو ، تـفگ : درک و  هراـشا  َنُوِتنـاَق » ـُهَل  ـلُك  ِْضرْـَألَاو 
ار ریزع  مه  نایدوهی  دـننک و  یم ریبعت  ادـخ  دـنزرف  ار  حیـسم  نایحیـسم ، تسا ؛ هدرک  باختنا  دوخ  یارب  یدـنزرف  دـنوادخ 

.دنتسناد یم ادخ  نارتخد  ار  هکئالم  ناکرشم ، اریز  تسا  رسپ  رتخد و  زا  معا  مه  دلو  دنتسناد ؛ یم ادخ  دنزرف 

تیاـس هب  دـنناوت  یم رتـشیب  تاـعالطا  بسک  تهج  دـنراد و  تـصرف  ید  خـیرات ۱۰  ات  تالاقم  لاـسرا  یارب  نادـنم  هقـالع  
.دننک هعجارم   http://olomquran.ir یتنرتنیا یناشن  هب  شیامه 

هـقف و جراـخ  سورد  ییاــپرب  زا  مـعا  یفلتخم  یاهدادــیور  یرازگرب  دــهاش  تشذــگ  هـک  یا  هـتفه رد  اــنکیا ، شرازگ  هـب 
هب ییابطابط ، همالع  تشادـگرزب  زور  ندوب  شیپ  رد  لیلد  هب  هتفه  نیا  یملع  یاه  تسـشن رتشیب  اما  میدوب ، ریـسفت 

.تشاد صاصتخا  نآرق  رسفم  نیا 

یسایس یسایس هشیدنا   هشیدنا داتسا   داتسا تشذگرد   تشذگرد اتات   ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع ثاریم   ثاریم تشادگرزب   تشادگرزب زازا   ملع / / ملع رادمرب   رادمرب
مالسا مالسا

یخرب هاگـــشناد ، هزوــح و  تدـــحو  یمالـــسا و  ینارمکح  هراــبرد  ییاـــه  شیاـــمه یرازگرب  رب  هوـــالع  دـــهاش  هتـــشذگ  هــتفه  رد 
تـشذگرد ربخ  داتفا ، هتفه  نایاپ  رد  هک  یخلت  قافتا  اما  .دش  رازگرب  ییابطابط  همالع  تشادـگرزب  نوماربپ  یملع  یاه  تسـشن

هب هشیدنا  یلاها  زا  یرایـسب  ماک  هک  دوب  مالـسا  رد  یـسایس  هشیدنا  داتـسا  انـشآ و  مان رگـشهوژپ  یحریف ، دواد  مالـسالا  تجح
.درک خلت  ار  یسایس  یمالسا و  مولع  هژیو 

 

https://iqna.ir/fa/news/3934861/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://iqna.ir/fa/news/3934861/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85


مالـسا یـسایس  هشیدـنا  گرزب  داتـسا  یحریف ، دواد  مالـسالا  تجح تشذـگرد  هتفه  دـب  ربخ  یریبـعت  هب  مهم و  دادـیور 
.دوب

مالــسالا تجحمالــسا یــسایس  هشیدــنا  داتــسا  اــب  یظفاحادــخ  ؛ تــشاد میهاوــخ  اهدادــیور  نــیا  رب  یرورم  هــمادا  رد 
لیلد هب  نابآ  هبنشراهچ ۲۱  نارهت ، هاگشناد  داتسا  مالسا و  رد  یسایس  هشیدنا  رگـشهوژپ  یحریف ، دواد  نیملـسملاو 
هدرپس کاخ  هب  مق  (س ) هموصعم تشهب  ناتسمارآ  رد  نابآ  هبنشجنپ ۲۲  زور  زین  یو  رکیپ  تشذگرد و  انورک  هب  التبا 

.دش
رشتنم مالـسا  یـسایس  هشیدنا  هطیح  رد  یملع  یاه  سنارفنک تالجم و  رد  هلاقم  دودـح ۶۰  دوب و  باتک  فلؤم ۱۰  وا 

.دوب هدرک 
.دوب روهمج  سیئر  یارب  مایپ  نیرت  مهم هک  میدوب  تیلست  یاه  مایپ رودص  دهاش  تبسانم  نیمه  هب 

رگشهوژپ داتسا و  تشذگرد  هعیاض  تسا : هدمآ  روهمج  سیئر  یناحور ، نسح  مالـسالا  تجح مایپ  زا  ییاه  شخب رد 
.دیدرگ ناوارف  هودنا  رثأت و  بجوم  یحریف ، دوواد  نیملسملاو  مالسالا  تجح هتخیهرف ،

فراـعم و شزوـمآ  هب  یمالـسا  قـالخا  اـب  مأوـت  ریظن و  مـک راکتـشپ  زا  یرادروـخرب  اـب  دـنمناوت  دنمـشیدنا  هدنـسیون و  نـیا 
راــگدای هـب  هدــنیآ  یلعف و  یاــه  لــسن یارب  یدنمــشزرا  یملع  راــثآ  تـخادرپ و  هاگــشناد  هزوــح و  رد  یمالــسا  هشیدــنا 

.تشاذگ
تیلـست موحرم  نآ  مرکم  هداوناـخ  نارادتـسود و  یهاگـشناد ، هعماـج  هیملع ، یاـه  هزوـح هب  ار  تبیـصم  نیا  بناـجنیا 

ربـص و ناگدـنامزاب  مومع  یارب  ناـحلاص و  اـب  یراوجمه  یهلا و  ناوضر  ناـشیا  یارب  گرزب  دـنوادخ  هاـگرد  زا  میوگ و  یم
.مراد تلأسم  یتمالس 

.لیمج ربصف  : » تشون یمایپ  رد  زین  داماد  ققحم هللا  تیآ
داتـسا یحریف  دوواد  رتکد  نیملـسملاو  مالـسالا  ةجح ترـضح  دنمجرا  لاضفم  کانفـسا  تلحر  هودنا  زا  هدـنکآ  یبلق  اب 

.دناسر یم عالطا  هب  ار ، مولع  ناتسگنهرف  یمالسا  تاعلاطم  هورگ  وعدم  وضعو  نارهت  هاگشناد 
باـبرا یارب  تـسین  یندــش  لــیاز  ناتــسود  رطاــخ  زا  شناــبرهم  هرهچ  زگره  هـک  تـسود  حلــص رگــشهوژپ  نـیا  نادــقف 

.تساریذپان ناربج  یا  هملث تلیضف 
تیلـست روـشک ، رتـسگ  تلیــضف هعماـج  هـمه  راوـگوس و  ناگتــسب  رادـغاد و  ناگدـنامزاب  تمدـخ  ار  هملوـم  هعجاـف  نـیا 

تزع و ناریا  تـــلم  زا  نایـــشناد  موـــمع  یارب  و  لاـــعتم ، قـــح  هعـــساو  ناوـــضر  زیزع  نآ  ناور  یارب  مـــنک و  یم ضرع 
.مراد تلاسم  لیزج  رجا  لیمج و  ربص  تبیصم ، نیا  ناگتسشن  گوس هب یارب  یدنلبرس و 

ترـضح ناـمزیزع  ردارب  روـکف  دنمـشیدنا  ردـقلا و  لـیلج  ملاـع  تشذـگرد  : » درک دـیکأت  ینیمخ  نـسح  مالـسالا  تـجح «
تسا یناسک  همه  یارب  رایسب  رثأت  بجوم  هیلع  هناوضر  تمحر هللا و  یحریف  دواد  رتکد  نیملسملا  مالـسالا و  تجح 

.دنتشاد ییانشآ  موحرم  نآ  یصخش  یملع و  تالامک  اب  دندوب و  انشآ  ناشیا  اب  کیدزن  زا  هک 
هب یوزوح ، لوادتم  مولع  رانک  رد  دوخ  راگزور  زاین  زا  حیحـص  کرد  اب  یناوج  زا  هک  دوب  یناملاع  هلمج  زا  یحریف  موحرم 

یاــه هزوــح  نادمآرـــس  زا  یکی  هــب  رما  نــیا  رد  دروآ و  یور  هــیملع  یاــه  هزوــح  رد  جـــیار  ثحاــبم  زا  رتارف  یتاـــعلاطم 
.دش لدب  شیوخ  یتاعلاطم 

تیوه اب  انـشآدرد  یملاع  هب  ار  وا  هراومه  بالقنا  لیـصا  یاه  شزرا  ماما و  هب  شا  هناصلاخ تدارا  وا و  سفن  تمـالس 
دئاز یــصلاخان  ره  دوــمج و  ّرجحت و  زا  یمالــسا  بــالقنا  نـید و  شیاریپ  رما  رد  هناــصلخم  هـک  دوــب  هدرک  لدــبم  ینید 

.تشامگ یم تمه 
ناوضر دراد و  تمحرم  رجا  ربص و  شزیزع  ناگدـنامزاب  هب  دراد و  روشحم  شیوخ  ءایلوا  اـب  ار  موحرم  نآ  لاـعتم  یادـخ 

.دیامن ینازرا  دیعس  دیقف  نیا  رب  ار  دوخ  عساو 
ارگوـن و رگـشهوژپ  یمارگ ، زیزع و  تـسود  تشذـگرد  : » درک ناـیب  یهاـتوک  ماـیپ  رد  ناـیرفعج  لوـسر  مالـسالا  تـجح «

نارهت هاگـشناد  یملع  یاه  هناوتـسا  زا  هک  ار  یحریف  دواد  رتکد  یاـقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  باـنج  شیدـنا  دازآ
.میوگ یم تیلست  مرتحم  ناراکمه  ملع و  نارادتسود  همه  هب  دندوب ،

 



دــش و رازگرب  هتــشذگ  لاور  هـب  مـیرک  نآرق  ریــسفت  یاــه  سرد هـب  هـیملع  هزوــح  سوردریــسفت  هـقف و  جراــخ  سورد  «
ندیـشک تسد  یارب  یلیلد  تمایق  تایآ  ندرکن  کرد  ؛ درک سکعنم  ار  سورد  نیا  زا  یخرب  یرازگربخ  فراعم  سیورس 

ناقرف هکرابم  هروس  یریـسفت  ثحابم  همادا  رد  هام  نابآ  ۱۹ ینارهت ، یوداه  یدهم  هللا  تیآتـسین نآ  یرهاظ  یانعم  زا 
هاگیاج و یاراد  ار  تشهب  باحصا  ًالِيقَم » ُنَْسَحَأو  اَرَقتُْـسم  ٌْرَيخ  ٍِذَئْمَوي  ِةَنْجلا  ُبَاحَْـصأ   » هروس نیا  هیآ ۲۴  هب  هراشا  اب 

رگناـیب تاـیآ  نـیا  نیارباـنب  تـسا ، یداــم  یورخا  رــشح  میدــقتعم  اــم  تـفگ : تـسناد و  تماــیق  رد  مارآ  نـما و  لــحم 
اما تسین ، هدوبن و  مهف  لباق  نیرخأتم  یتح  هتشذگ و  یاملع  یارب  تایآ  نیا  تسا ؛ نامز  نآ  رد  هدام  ملاع  تیعضو 

رد زورما  هک  یطباور  زور  نآ  رد  دـهد و  یم خر  یبیجع  تـالوحت  تماـیق  زور  رد  هک  تسا  نیا  دـیآ ، یم رب  تاـیآ  زا  هچنآ 
.درک دهاوخ  رییغت  دراد ، دوجو  هدام  ملاع 

نآ رب  اـیند  ملاـع  نیناوـق  اـما  تـسا ، یداـم  اـه ، باذــع تاذــل و  مـنهج و  تـشهب و  هـکنیا  اـب  ترخآ  رد  ینعی  دوزفا : یو 
هراپ اهربا  اب  نامسآ  هک  هدومرف  نایب  ًالِيْزَنت ؛» َُةِكئََالْملا  َلُزَنو  ِمَامَْغلِاب  ُءَامسلا  ُققََـشت  َْمَوَيو  » هیآ رد  ًالثم  تسین ؛ مکاح 

.دوش یم هراپ 
هک تسین  نـیا  دارم  دـیوگ  یم ییاـبطابط  همـالع  مـیا ؟ هدرک هدـهاشم  اـهراب  اـیند  رد  هـک  تـسا  یا  هدـیدپ ناـمه  نـیا  اـیآ 

.دوش یم هراپ  هکت  نامسآ  دنراد ، دوجو  اهربا  هک  یلاح  رد  هکلب  دوش ، هکت  هکت  اهربا  طسوت  نامسآ 
ماجنا یکیزیف  تایفـشک  یمامت  هک  دـندرک  یم روصت  نانادـکیزیف  شیپ ، لاـس   ۶۰ درک : هفاـضا  ینارهت  یوداـه  هللا  تیآ
دندید دش ، حرطم  صاخ  ماع و  تیبسن  زاغآ و  رخأتم  هرود  تایفـشک  یتقو  اما  تسا ، هدنامن  یقاب  یرگید  راک  هدـش و 
رورغم تفرگ ، داـی  دـیدج  هملک  ود  یتـقو  رـشب  لومعم  قبط  تساـیرد ؛ کـی  زا  یا  هرطق هدرک ، فـشک  نتوـین  هک  یزیچ 

.تسا هدش  ِملاع  هک  دنک  یم رکف  تفرگ ، دای  اوبرض » اَبرَض  َبرَض   » ات هک  یا  هبلط دننام  دش ،
: تـفگ روـن ، هروـس  ریـسفت  هـمادا  رد  هاـم ، ناـبآ  ۲۱ هـیملع ، هزوـح  یلاـع  حطـس  داتــسا  ینارهت ، یوداـه  یدـهم  هللا  تـیآ

ُْمَكل ٌْرَيخ  َوُه  َْلب  ُْمَكل  ارَش  ُهُوبَْـسَحت  ُْمْكِنم َال  ٌَةبُْـصع  ِْكِفْإلِاب  اُوءَاج  َنِيذلا  ِنإ   » هروس نیا  هیآ ۱۱  رد  هکنآ  زا  دعب  دـنوادخ 
رب ًامئاد  درک ، نایب  ار  کـفا  یارجاـم  ٌمِيَظع ،» ٌبَاذـَع  َُهل  ُْمْهِنم  َُهْرِبك  ىَلَوت  ِيذلَاو  ِْمِثْـإلا  َِنم  َبََسْتكا  اـَم  ُْمْهِنم  ٍِئْرما  ـلُِكل 

، دریگ یم رارق  یغیلبت   مجاهت  ماـهتا و  دروم  یمالـسا  هعماـج  رد  یمهم  تیـصخش  یتقو  هک  دومرف  دـیکأت  عوضوم  نیا 
َنوِبُحي َنِيذلا  ِنإ  : » دومرف دیکأت و  نومضم  نیا  رب   ًاددجم  هیآ ۱۹  رد  نینچمه  دنریذپب ؛ ار  نآ  یتحار  هب  دیابن  نانمؤم 

هک یناـسک  َنوـَُملَْعت ؛ ـْمُْتَنَأو َـال  ُمـَلَْعي  ُهللَاو  َِةِرخْـآلَاو  َاْيندـلا  ِيف  ٌمـِيَلأ  ٌبَاذـَع  ْمـَُهل  اـوَُنمآ  َنـِيذلا  ِيف  ُةـَِـشحَاْفلا  َعيــَِشت  َْنأ 
دوجو ترخآ  ایند و  رد  یکاندرد  باذع  نانآ  یارب  دنک  ادـیپ  شرتسگ  عویـش و  یمالـسا  هعماج  رد  ءاشحف  دـنراد  تسود 

«. دراد
راـک بـکترم  ناـشدوخ  هـک   دوـش  یمن یناـسک  لـماش  ًافرــص  اریز  تـسا ؛ یبـیجع  ریبـعت  هشحاـفلا  عیــشت  نا  دوزفا : یو 
هک تـسه  مـه  یناـسک  لـماش  هـکلب  دـننک  یم سیــسات  هعماـج  رد  اـشحف  زکرم  اـی  دـنوش و  یم اـشحف  هـلمج  زا  یتـشز 

.دنهد یم نارگید  هب  انز  دننام  تشز  تبسن 
هروـس نیا  هیآ ۱۵  ریبـعت  هـب  دـنداد ، جـیورت  دـندرک و  لوـبق  ار  نآ  دندینـش و  ار  کـفا  هـک  دوـب  نـیا  هورگ  نـیا  راـک  لاکـشا 
ینعی دوب ؛» گرزب  سب  ادـخ  دزن  رما ]  ] نآ هكنيا  اب  تسا  هداـس  لهـس و  ىراـك  ٌمِيَظع ؛ ِهللا  َـدِْنع  َوَُهو  ـاًنيَه  َُهنُوبَْـسَحَتو  »

.تسا یمیظع  راک  ادخ  دزن  رد  هک  یلاح  رد  دوب ، یکبس  راک  نانآ  دزن  رد 
رد ناـبآ   ۲۲ هزوـح ، یلاـع  حطـس  داتـسا  یهیقف ، نـسحم  هللا  تیآـیهیقف هللا  تـیآ سرد  رد  هرقب  هروـس  هیآ ۱۱۶  ریـسفت 
ِيف اـَم  ـُهَل  ْـلـَب  َُهنَاْحبـُـس  ًاـدـََلو  ُهللا  َذــَختا  اُولـاـََقو   » هروـس نـیا  هـیآ ۱۱۶  هـب  هرقب  هکراــبم  هروـس  یریــسفت  ثحاــبم  هـمادا 

؛ ددرگ یمزاب ناکرـشم  اراـصن و  دوهی و  هب  اُولـاَق  ریمـض  اُولـاََقو ، تفگ : درک و  هراـشا  َنُوِتنـاَق » َُهل  ـلُك  ِْضرْـَألَاو  ِتَاواـَمسلا 
نایدوهی دننک و  یم ریبعت  ادخ  دنزرف  ار  حیـسم  نایحیـسم ، تسا ؛ هدرک  باختنا  دوخ  یارب  یدـنزرف  دـنوادخ  دـنتفگ  اهنآ 

ادــخ نارتــخد  ار  هکئــالم  ناکرــشم ، اریز  تـسا  رــسپ  رتــخد و  زا  مـعا  مـه  دــلو  دنتــسناد ؛ یم ادــخ  دــنزرف  ار  ریزع  مــه 
.دنتسناد یم

رد هچنآ  تسا ؛ هزنم  دنهد  یم وا  هب  هک  یتافـص  زا  دـنوادخ  ینعی  هناحبـس  دوزفا : َُهنَاْحبُـس »  » ریبعت هب  نتخادرپ  اب  یو 
یدونــشخ و یور  زا  تعاـطا  توـنق  دنتــسه ؛ عشاـخ  تناـق و  دـنوادخ  ربارب  رد  تسادــخ و  یارب  تـسا  نـیمز  نامــسآ و 

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۸طباور 



تعاطا تناق ، یلو  دـنک ، تعاطا  ینوناق  ای  یـسک  زا  ًاربج  یـسک  دـیاش  اریز  تسا ، مارآ  بلق  لد و  ناج و  اـب  تیاـضر و 
.تسا تیاضر  اب  هارمه  یرایتخا و 

یاـقب یارب  ناـسنا  درک : حیرــصت  دـنک ، یمن ذاـختا  دوـخ  یارب  یدـنزرف  ادـخ  ارچ  هـک  لاؤـس  نـیا  حرط  اـب  یهیقف  هللا  تـیآ
هن کـمک و  یمرگرـس و  هـب  یزاـین  هـن  دـنوادخ  یلو  دروآ ، یم اـیند  هـب  دـنزرف  یتخـس  یریپ و  تـقو  رد  یریگتــسد  لـسن و 
هب یزاـین  تسادـخ  یارب  توکلم  کـلم و  یتقو  نینچمه  تسا ؛ ریباـعت  نیا  زا  هزنم  ادـخ  نیارباـنب  دراد ، اـقب  هب  جاـیتحا 

.درادن یزیچ  یسک و 
، هرقب هروس  تیروحم  اب  یناسارخ  یـسابع  هللا  تیآ ریـسفت  هسلجدنتـسه  یفیقوت  یجاـجتحا و  یزمر ، هعطقم  فورح 

.دش رازگرب  هام ، نابآ  ۲۱ هبنشراهچ ،
تـسا نیا  لامتحا  کی  دـش  ضرع  نآرق  هعطقم  فورح  نایب  رد  درک : راـهظا  هسلج  نیا  رد  یناـسارخ  یـسابع  هللا  تیآ

.دنتسه رشب  ملع  زا  جراخ  نوچ  دنتسین  ریسفت  لباق  الصا  هک 
.دسر یمن نآرق  هعطقم  فورح  ریسفت  هب  شتسد  رسفم  رگید  ترابع  هب 

.دنناد یمن ملع  رد  نوخسار  زج  ار  اهنآ  ریسفت  یهتنم  دنتسه ، ریسفت  لباق  هک  تسا  نیا  رگید  رظن  کی 
یاه مان ای  یهلا و  یامـسا  ای  ینامـسآ و  یاه  باتک یاه  مان ای  دنتـسه  اه  ماـن یاـهزمر  اـهنیا  هک  تسا  نیا  رگید  هیرظن 

.دنتسه خیرات  یاه  مان ای  ناربمایپ و 
زا نآرق  هکنیا  هب  دنراد  هراشا  هک  دنتـسه  یفورح  نآرق  هعطقم  فورح  نیا  هک  تسا  نیا  رگید  لامتحا  کی  دوزفا : یو 

نارگید اـما  تـسا  فورح  تاـیآ  لیکــشت  هداـم  هـکنیا  اـب  لاــح  نـیع  رد  اــما  تـسا  هدــش  لیکــشت  فورح  هنوـمن  نـیمه 
فورح و بـیکرت  تطاـسب و  رتـهب  تراـبع  هـب  تـسا و  نآرق  زاـجعا  رب  لـیلد  نـیا  دـنروایب و  ار  نآرق  نـیا  لـثم  دـنناوت  یمن

مه تسا و  مصخ  تاکـسا  یارب  مه  عـقاو ، رد  دـنروایب و  ار  نآرق  نیا  لـثم  دـنناوتب  هک  تسا  نیا  زا  جراـخ  ود  ره  تاـیآ 
.تسا نآرق  هفیرش  تایآ  ندوب  نادواج  زاجعا و  زا  یا  هناشن ام  ریبعت  هب  تسا و  نارگید  یدحت  یارب 

.تسا هدش  نایب  لامتحا  لهچ  ات  یس  دودح  تسا و  حرطم  هنیمز  نیا  رد  مه  یرگید  تالامتحا 
.دنتسه عمج  لباق  مه  تالامتحا  یخرب 

دنراد فـلتخم  تارظن  هـک  ینارظن  بحاـص  هـمه  زا  ترذــعم  لاـمک  اـب  اـم  داد : هـمادا  هـیملع  هزوـح  یلاــع  حطــس  داتــسا 
.دشن ضرع  ناترضحم  هک  یتایرظن  یخرب  یتح  میدناوخ و  هک  دشاب  یتایرظن  زا  یلیخ  عماج  دیاش  هک  میراد  یضرع 

فورح دیآ  یم رب  ناشترهـش  زا  هک  روطنامه  دنتـسه و  طیـسب  فورح  فورح ، نیا  تسین  یکـش  هک  تسا  نیا  رظن  نآ 
.دنتسه هدشادج  عطقم و 

.تسا هدش  لزان  روط  نیمه  نآرق  تسا  نیا  ام  رظن  نوچ  هکنیا  یدعب  بلطم 
اه هروـس نیا  زاـغآ  ردـص و  رد  فورح  نیا  نتفرگ  رارق  دـنتفرگ و  رارق  ناـشدوخ  یاـج  رد  هـعطقم  فورح  ساـسا  نـیا  رب 

.دشاب روطره  هک  یهاگرارق  هن  تسا ، یفیقوت  هاگرارق  کی 
تیفیقوـت یاـنعم  نـیا  تـسین و  رگید  روـس  رد  فورح  اـب  یتـح  فورح  نـیا  ییاـجباج  هـب  زاــجم  سک  چــیه  یتـح  ینعی 

.تسا
.میتسه هعطقم  فورح  یاه  ناکم اه و  تنکم اه و  هاگیاج تیفیقوت  هب  لئاق  ام 

همادا رد  هام  نابآ  ۱۸ یکارا ، نسحم  هللا  تیآدـنا هدرکن هزرابم  ضیعبت  هزادـنا  هب  یلهاج  تنـس  چـیه  اب  (ع ) نیموصعم
یاـجبان تازاـیتما  وغل  هب  هراـشا  اـب  تسا ، یرازگرب  لاـح  رد  یزاـجم  تروـص  هب  هک  یـسایس  ماـظن  هقف  ثحاـبم  هلـسلس 

نیا زا  یکی  (ع ،) ربکا یلع  ترـضح  هدـشدازآ  هدرب  اب  (ع ) داجـس ماما  جاودزا  تفگ : (ع ،) ناـموصعم هریـس  رد  یعاـمتجا 
هک داد  باوج  همان  هب  مه  ترـضح  تشون ؛ ماما  هب  یا  همان درک و  هتفـشآ  ار  کلملادـبع ) ) تقو هفیلخ  هک  دوب  اه  هنومن

.تسا هدوب  ربمایپ  هریس  تنس و  نیا  تسا و  یربارب  ناناملسم  نایم  یمالسا  هعماج  رد 
هدش دازآ  هدرب  جاودزا  هب  ترـضح ، نآ  تداهـش  زا  سپ  لاسدنچ  ار  (ع ) ءادهـشلادیس رـسمه  نینچمه  (ع ) داجـس ماما 

.دروآرد دوخ 
ترـضح اـی  دوـخ  هدـشدازآ  هدرب  اـب  (ع ) داجـس ماـما  هک  تسا  نآ  یاـیوگ  هلئـسم  نـیا  رد  تاـیاور  زا  یا  هتـسد دوزفا : یو 

 



ماما هدـش  دازآ  هدرب  وا  هک  تسا  نیا  یرگید  ثحب  یلو  درادـن ، دوجو  اهنآ  نایم  یداـضت  هتبلا  هک  هدرک  جاودزا  ربکا  یلع
هدوب (ع ) ربکا یلع ترـضح  هدـشدازآ  هدرب  درف  نآ  هک  دومرف  لـقن  یتیاور  رد  مه  (ع ) اـضر ماـما  تسا ؛ هدوب  (ع ) یبـتجم

.تسا یعامتجا  تاقبط  یاغلا  اهنآ  فده  هک  تسا  لئاسم  نیا  رد  نیموصعم  ههجاوم  عون  مهم  هتبلا  تسا ؛
یلهاج تاداع  موسر و  ءاغلا  رب  ناشیا  رارـصا  رگناشن  (ع ) نیموصعم هریـس  رد  یرگید  هنومن  درک : نایب  یکارا  هللا  تیآ

زا (ع ) قداـص ماـما  و  (ع ) رقاـب ماـما  نارداـم  داجــس ، ماـما  زا  دــعب  هـکنیا  تـسا ، یعاـمتجا  تسرداـن  تازاـیتما  رب  ینتبم 
ناشن نیا  دـندوب ؛ هدـش  دازآ  ناگدرب  زا  انثتـسا  نودـب  (ع ،) قداص ماـما  زا  دـعب  ماـما  شـش  نارداـم  یلو  دـندوب ، شیرق 
یناـنز نینچ  زا  همئا  شرورپ  ناـماد  هکنیا  مه  دوب و  هدـشدازآ  ناـگدرب  اـب  جاودزا  رب  رارـصا  (ع ) همئا نیب  رد  هک  دـهد  یم

.دشاب
هدــشدازآ نارداـم  ناــماد  رد  یدــعب  ماــما  دــندوب  رــصم  یلو  دنتــشاد ، مـه  یرگید  نارــسمه  هـکنآ  اــب  هـمئا  نـیا  ینعی 

.دنوش تیبرت  یدنب و  هفطن
نیملــسملاو مالــسالا  تجحهمـالع یــسایس  هفــسلف  رگناـیب  نازیملا ؛ رد  یــسایس  ثحاـبمیملع  لـفاحم  اـه و  تســشن

تلود  » یملع تسـشن  رد  نابآ   ۲۲ یمالـسا ، گنهرف  مولع و  هاگـشهوژپ  یملع  تئیه  وضع  مدقم ، ینادزی اضردـمحا 
تیلـست نمـض  دـش  رازگرب  یمالـسا  تمکح  یلاـع  عمجم  رد  هک  ییاـبطابط » همـالع  یـسایس  هفـسلف  رظنم  زا  یمالـسا 

، دوب ناشیا  راـکفا  ییاـبطابط و  همـالع  هب  دـنم  هقـالع رایـسب  یدرف  ناـشیا  هکنیا  ناـیب  اـب  یحریف  مالـسالا  تجح لاـحترا 
یمالـسا هشیدنا  هب  یو  تسا ؛ هزوح  هب  تمدـخ  یارب  مینک  یم ام  هک  ییاه  شالت همه  تفگ  یم هراومه  ناشیا  تفگ :

.تشاد (ع ) تیب لها  هب  تبسن  تبحمرپ  فوئر و  یبلق  و  یعقاو ، هقالع  ینید  تاداقتعا  رکذ و  تاسلج  و 
ار سورتشا  فیرعت  رگا  دوزفا : درادن ؟ ای  دراد  یسایس  هفـسلف  هشیدنا و  ییابطابط  همالع  هک  شـسرپ  نیا  حرط  اب  یو 

دید زا  دراد ؛ یــسایس  هفــسلف  مـه  همــالع  اــعطق  میریذــپب ، تـسا ، یــسایس  هفلــسف  زا  یباراــف  فــیرعت  زا  رثأــتم  هـک 
هفسلف همالع ، فیرعت  نیا  اب  تسا ؛ یفسلف  نآ  شور  و  تسایـس ، نآ  عوضوم  هک  تسا  یـشناد  تسایـس  سورتشا 

.دنراد یسایس 
.دنراد هنیمز  نیا  رد  یدایز  ثحابم  مه  نازیملا و ...  رد  دراد و  یسایس  هفسلف  رد  لقتسم  هلاسر  ناشیا 

هک هدرک  هدافتـسا  یعامتجا  هفـسلف  زا  یـسایس  هفـسلف  یاج  هب  هناهاگآ  تروص  هب  همالع  هکنیا  نایب  اـب  مدـقم  ینادزی
یـسایس و هفـسلف  ًاعقاو  همالع ، نیاربانب  درک : راهظا  دـشاب ، هتـشاد  یندـم  هفـسلف  تیندـم و  ثحب  رد  هشیر  دـناوت  یم

.دراد بلطم  هنیمز  نیا  رد  یسراف  یبرع و  هب  هحفص  اهدص 
حرطم ار  یـسایس  ثحابم  رـسفم  ناونع  هب  ناشیا  هک  دوش ، یم هدیـسرپ  ام  زا  یهاگ  هکنیا  نایب  اـب  هیملع  هزوح  داتـسا 

نازیملا و اـب  ارهاـظ  دـنراد ، ار  شــسرپ  نـیا  هـک  یناـسک  دوزفا : درک ، یقلت  فوـسلیف  ار  رــسفم  همـالع  ناوـت  یمن هدرک و 
مه ار  یلک  یناعم  هژاو  زا  ینامز  مهف  رب  هوالع  هک  تسا  نیا  همالع  یریسفت  شور  دنتـسین ؛ انـشآ  یو  یریـسفت  شور 

.دراد رظن  دم 
ریغ زا  ار  یریـسفت  ثحاـبم  یلقع و  مـه  یو  ریـسفت  هدـش ؛ دراو  یفــسلف  یناـبم  یرــس  کـی  هیاـپ  رب  نازیملا  رد  همـالع 

.تسا همالع  یسایس  هفسلف  رگنایب  ریسفت  رد  یسایس  ثحابم  نیا  ربانب  تسا ، هدرک  ادج  یریسفت 
هیآ ۲۰۰ هب  هراـشا  اـب  یمالـسا  گـنهرف  مولع و  هاگـشهوژپ  سیئر  ییازکل ، فـجن  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح نینچمه 
هک تسا  هدومرف  همالع  تفگ : َنُوِحْلُفت ،» ُْمكلََعل  َهللا  اُوقتَاو  اُوِطبَاَرو  اُوِرباََـصو  اُوِربْصا  اُوَنمآ  َنِيذلا  اـَهَيأ  ـاَي   » نارمع لآ 

؛ تسا قلطم  اهنآ  همه  هک  هتفر  راک  هب  رما  هغیـص  دـنچ  اجنیا  رد  هدومرف  دـعب  تسا ؛ نارمع  لآ  هروس  هصالخ  هیآ  نیا 
مه اُوِطبَاَرو  تسا ؛ یعامتجا  دـعب  هب  رظان  اُوِرباََصو ، تسا ، درفا  ربص  هب  رظاـن  اُوِربْصا ، اُوقتَاو ؛ اُوِطبَاَرو  اُوِرباََـصو  اُوِربْصا 

.تسا یمالسا  هعماج  داجیا  روتسد 
.تسا هداد  هجوت  روتسد  دنچ  نیا  هب  ار  ناسنا  ترخآ  ایند و  تداعس  هب  رشب  ندیسر  یارب  ادخ  ینعی 

یورخا تسین و  یویند  طقف  تداعس ، هک  تسا  نآ  همالع  رظن  دم  یمالسا  یسایس  هفسلف  زغم  درک : حیرصت  ییازکل 
.تسا اُوقتَاو  اُوِطبَاَرو  اُوِرباََصو  اُوِربْصا  نآ  زمر  زار و  تسه و  مه 

، یمالـسا هعماج  رد  تشیعم  ماظن  یحارط  یعامتجا ، یدرف و  دـشر  هعماج ، درف و  هطبار  هب  ثحب  نیا  لـیذ  رد  همـالع 

 



ریغ عماوج  رب  تسا و  مکاح  تینالقع  قطنم  یمالـسا ، عماوج  رب  هک  هدومرف  هتخادرپ و  ساسحا و ...  لـقعت و  قطنم 
.تسا مکاح  تاساسحا  یمالسا ،

؛ تسین اـیند  زا  ضارعا  یاـنعم  هب  ادـخ  یارب  راـک  هک  تسا  هدوـمرف  دـیحوت  ادـخ و  هب  هجوـت  ثـحب  رد  همـالع  دوزفا : یو 
، دش داجیا  یهلا  یاقل  دیحوت و  یتقو  تسا و  دیحوت  رارقتـسا  یارب  تاذلاب  الوا و  یمالـسا  هعماج  تسا  دقتعم  ناشیا 
اپ ریز  یتحار  هب  سانلا  قح  نآ  رد  یلو  دـشاب ، ندوب  دـحوم  یعدـم  یا  هعماـج دوش  یمن تفاـی ؛ دـهاوخ  ققحت  تلادـع 

.دوش هتشاذگ 
هزوح داتسا  یطساو ، دیمحلادبع  نیملـسملاو  مالـسالا  تجحیزاس ندمت یارب  یدنیارف  دید  لیلحت و  سایقم  شرتسگ 
لماش ثحابم  زا  یتسرهف  هئارا  نمـض  دـش ، رازگرب  هام  ناـبآ هک ۱۹  یتموکح  هقف  یـشیدنا   مه نیمهدزاود  رد  هـیملع ،

هقف داهتجا و  فیرعت  ندـمت ، فیرعت  ینید ، ملع  فیرعت  درک : ناـیب  شور ، اـه و   ضرف  شیپ هیاپ ، میهاـفم  هزوح  هس 
.دوش  یم حرطم  هیاپ  میهافم  شخب  رد  ندمت 

یحارط یارب  یلقن  هـلدا  دوــجو  یزاــس و   ندــمت یارب  یحرط  ناـکما  یا ،  هکبـش میاداراپ  زا  دـنا  تراـبع زین  اـه   ضرف  شیپ
.یندمت

داجیا نالک و  هب  درخ  زا  لیلحت  سایقم  شرتسگ  لماش  دنتـسه ، هناـگراهچ  یاـهرازبا  زا  تراـبع  هک  اـه   شور نینچمه 
هلدا و عمج  یارب  اـه   متـسیس قطنم  زا  هدافتـسا  انعم ، حور  یارب  عضو  هب  ظاـفلا  عضو  هیرظن  شرتسگ  یدـنیارف ، دـید 

.دنوش  یم اهدنیارف  لعف  مکح  هب  فلکم  لعف  مکح  شرتسگ 
یندــمت و هـقف  باوـبا  میناوـتب  مـینک و  جارختــسا  ینید  مـلع  یریگ   لکـش یارب  ار  اـه   هیرظن میناوـتب  دــیاب  زین  تیاـهن  رد 

.مینک لاعف  ار  یندمت  لئاسملا  حیضوت 
.تسا ندمت  کی  یریگ   لکش یارب  مزال  یاه   لقادح اهنیا  هک  میراد  متسیس  نالک  ام ۵۰  تفگ : یطساو 

.دینک فذح  دیناوت   یمن ار  اهنیا  زا  یزیچ  دیناوت   یمن
.تسا مهم  لقادح  هملک 

.دوش نشور  دیاب  اهنیا  فیلکت 
دیاب اهنیا  فیلکت  لاح  ره  هب  اما  درک  هفاضا  دیاب  تسا و  صقان  ای  دراد  یناشوپ   مه اهنیا  زا  یخرب  دییوگب  تسا  نکمم 

.دراد اهنیا  یارب  یلدم  هچ  دنک و   یم هچ  اهنیا  اب  ندمت  هک  دوش  نشور  یندمت  یاضف  کی  رد 
یورین تازاجم ، مرج و  طخ ، نابز و  نکـسم ، ییاذـغ ، عباـنم  تیعمج ، یزاسرهـش ، نیمزرـس ، شیاـمآ  تموکح ، لدـم 

....و یعافد  یماظتنا و 
.تسا هلمج  نیا  زا 

، یزاس  هعماـج تـیفیک  هداوناـخ ، لدــم  تـسیز ، طــیحم  یزرواــشک ، لدــم  تیکلاــم ، لدــم  مـیراد : متــسیس  نــالک   ۴۰
، یرهـش تامدـخ  تاـطابترا ، مادختـسا ، لـغاشم ، یزاـسرازبا ، دانـسا ، تـبث  یعاـمتجا ، هیامرـس  هـب  طوـبرم  یاهدـنیارف 

مینادب دیاب  ...و  بازحا  یدرگناهج ، تایلام ، هیامرس ، یاهرازاب  یرتسگداد ، یگتسشنزاب ، همیب و  تاقیقحت ، شزومآ و 
هنحـص رد  دـیاب  ار  اـهنیا  هک  یلدـم  اـهنیا و  هب  طوـبرم  دـنیارف  هـلدا ، زا  دـیاب  دریگب ، لکـش  یندـمت  تهاـقف  دـشاب  رارق  رگا 

.دیایب تسد  هب  مینک ، ادیپ  ینادیم 
رد ًـالثم  مینک ؟ بیکرت  مه  اـب  ار  اـهنیا  هنوـگچ  درک : راـهظا  مـیدرک ، طابنتـسا  ار  دـنیارف  اـه   هلدا کـت  زا  هـکنیا  ناـیب  اـب  یو 

.مهد ماجنا  ار  شزومآ  راک  دیاب  لمع 
.مشاب هتشاد  زکرمت  اجک  منک ؟ یط  ار  یلحارم  هچ  منک ؟ عورش  اجک  زا 

هنحــص تـشپ  اــه   متـــسیس قـــطنم  ...و  دـــشاب ؟ هنوـــگچ  شدروخزاـــب  مـــنک ؟ حالــــصا  هنوـــگچ  دـــش  داـــجیا  یتـــفآ  رگا 
.تسا تدحو  هب  ندیسر  یارب  تارثک  بیکرت  ینعی  تسا  ملاع  ماظن  ثحب  هک  دراد  یفسلف  یسانش و   یتسه

.تسا هیلاعتم  تمکح  مالسا و  هفسلف  زا  یدامن  کی  اه   متسیس قطنم 
زا مادـک  ره  دوش و   یم زاغآ  اـجک  زا  تقلخ  هکنیا  درک و  یزاـس   هکبش یتسه  زا  هک  تسا  نیا  یمالسا  هفـسلف  تلـصخ 

.دنتسه یتاصتخم  هچ  رد  اهنیا 

 



.تسا نامدوخ  یفسلف  هناسانشدوجو  هاگدید  رب  ینتبم  اه   متسیس قطنم  نیا 
هام نابآ  ۱۷ ناریا ، هنمارا  فقسا  نایسیکرس ، فقـسادوش  لیکـشت  نایدا  تاسدقم  هب  تناها  اب  هلباقم  یناهج  هتیمک 

قافتا دهاش  اهزور  نیا  تفگ : دـش ، ماجنا  یـسیلگنا  تروص  هب  هک  نایب » یدازآ  رگید و  نایدا  هب  مارتحا   » تسـشن رد 
میلاـعت مهف  مدـع  رورغ و  اـب  اـه  ناـسنا هنافـسأتم  تسا ؛ هتخادـنا  رطخ  هب  ار  ناـیدا  حلـص  داـینب  هک  میتسه  یزیگنا  مغ
.دنوش یم یدایز  تایانج  ثعاب  نایب ، یدازآ  مان  هب  دنزادنا و  یم رطخ  هب  ار  حلص  زیمآ و  تملاسم یتسیزمه  ءایبنا ،

ام درک : راهظا  مینک ، یم موکحم  تدـش  هب  ار  نکارپ  ترفن نانخـس  اه و  تنوشخ همه  ام  هکنیا  رب  دـیکأت  اـب  نایـسیکرس 
یتنوشخ عون  ره  زا  رود  زیمآ و  تملاسم تروص  هب  نایدا  ناوریپ  مینک و  یم یگدـنز  حلـص  اـب  هک  میلاحـشوخ  نارهت  رد 

یاه لدـم همه  اب  دوخ  یاه  هناسر قیرط  زا  دـیاب  ایند  تسا و  یدازآ  حلـص و  نمأم  ناریا  دـننک ، یم یگدـنز  مه  راـنک  رد 
.دنک دروخرب  تنوشخ 

ناوریپ یرادروخرب  رد  نما  ییاضف  داـجیا  یارب  ناـهج  یاـه  تلود اـه و  تلم همه  تیلوئـسم  یروآداـی  اـب  نینچمه  یو 
لیکـشت نایدا  تاسدقم  هب  تناها  زا  یریگولج  یارب  یناهج  هتیمک  دیاب  مدـقتعم  درک : دـیکأت  یبهذـم ، یدازآ  زا  نایدا 

.دهد نایاپ  ار  ترفن  تنوشخ و  دوش و 
داـجیا رد  ناـیدا  نیب  تدـحو  شقن  رب  دـیکأت  اـب  ینانخـس  رد  هسلج  ریبد  یراـبایرد ، یفطـصم  مالـسالا  تجح نـینچمه 
یدیلک هتکن  نیا  هب  یـسایس  ینید و  ناربهر  مدرم و  هک  ینامز  ره  خیرات ، لوط  رد  تفگ : تیرـشب ، یارب  ملاس  یگدـنز 
یگدـنز رگیدـکی  راـنک  رد  محازت  ترفن و  یریگرد و  زا  رود  هب  یتخبـشوخ و  تداعـس و  رد  مـه  عـماوج  دـندیزرو ، ماـمتها 

.دنا هدرک
تـسشن نیا  رد  سیلگنا  رد  یربهر  مظعم  ماـقم  هدـنیامن  یوسوم ، مشاهدیـس  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح نینچمه 

ُْمِكرَاِيد ِْنم  ُْمكُوِجْرُخي  َْمَلو  ِنيدلا  ِيف  ُْمكُوِلتَاُقي  َْمل  َنِيذلا  َِنع  ُهللا  ُُمكَاْهَني  َال   » هنحتمم هکرابم  هروس  متشه  هیآ  تفگ :
هدـيگنجن و امـش  اـب  نيد  راـك ]  ] رد هـك  ىناـسك  زا  ار  امـش  ادـخ  َنِيطـِْسُقْملا ؛ بـُِحي  َهللا  ِنإ  ْمـِْهَيِلإ  اُوطـِْسُقَتو  ْمُهوَرـبَت  َْنأ 
ار نارگداد  ادـخ  اريز  دـيزرو ، تلادـع  ناشيا  اب  دـينك و  ىكين  نانآ  اب  هك  دراد  ىمن زاب  دـنا ، هدركن نوريب  ناترايد  زا  ار  اـمش 
اب دـنرادن ، ینمـشد  توادـع و  نیملـسم  اب  هک  یناـسک  اـب  هک  تسا  نیا  امـش  هفیظو  هک  تسا  هدومرف  دراد » ىم تسود 

.دینک راتفر  یکین  تلادع و 
َنُوْعـدَي َنِيذلا  اوبَُـست  ََالو  : » دـیامرف یم هک  تسا  ماعنا  هروس  هیآ ۱۰۸  ناـیدا ، هب  مارتـحا  ثـحب  رد  رگید  هـیآ  دوزفا : یو 

اُونـاَك اــَِمب  ُْمُهئـبَُنَيف  ْمـُهُعِْجَرم  ْمـِهَبر  َىِلإ  ـمُث  ْمـَُهَلَمع  ٍةُمأ  ـلـُِكل  انَيز  َِكَلـذـَك  ـٍمِْلع  ِْريَِغب  ًاْودــَع  َهللا  اوبـَُـسَيف  ِهللا  ِنُود  ْنـِم 
تناـها امـش  نید  هب  مه  اـهنآ  دـشابن ، بوـخ  ناـنآ  اـب  امـش  دروـخرب  رگا  هک  تسا  هدوـمرف  هراـشا  هیآ  نیا  رد  َنـوَُلمَْعي ؛»

.دراد هلوقم  نیا  هب  یبلس  شنکاو  ینعی  درک ، دنهاوخ 
، یمالــسا گـنهرف  موـلع و  هاگــشهوژپ  رایداتــسا  یناحبــس ، یقتدــمحم  هللا  تیآــینید تاــیبدا  دــیلوت  بساــنمان  عـضو 

یباراف سیدرپ  تمه  هب  هک  دـیدج » رـصع  یاـه  شلاـچ ناـمیا و   » یملع تسـشن  رد  هاـم ، ناـبآ  ۲۰ هبنـش ، هس هاگماش 
نآ باتزاب  دراد و  دوجو  هراومه  نامیا  هب  شیارگ  نامیا و  هغدغد  اه  ناسنا مامت  رد  تفگ : دش ، رازگرب  نارهت  هاگـشناد 

نرق ۱۴ زا  ینعی  دیدج  رـصع  دنک ؛ یم تیاور  ار  یزرو  نامیا راثآ  رـشب ، خیرات  زا  یا  هطقن چیه  رد  تسا ؛ هدهاشم  لباق 
.تسا هدوشگ  نامیا  هلئسم  یور  رب  ار  یا  هزات لصف  یدالیم ،

یاه شلاچ زونه  مه  نردماسپ  هرود  رد  دوزفا : دنا ، هدرمـشرب تینالقع  نامیا و  رـصع  ار  دیدج  رـصع  هکنیا  نایب  اب  یو 
، دیدج رصع  تالوحت  هب  هاگن  اب  ام  هعیـش  هعماج  یارب  میتسه ؛ هرود  نآ  یاه  شـسرپ ریگرد  دراد و  دوجو  نردم  رـصع 

تربــع هعماــج  یادرف  زورما و  یارب  برغ  ندــمت  خــیرات و  زا  میزادــنیب و  یددــجم  هاــگن  ناــمدوخ  هعماــج  هــب  دراد  اــج 
یعیش رکفت  هدش و  لاعف  دناوت  یم یلو  دشاب ، هدرک  دومن  رتمک  ام  یارب  برغ  یاه  شلاچ یخرب  تسا  نکمم  میریگب ؛

.دشکب شلاچ  هب  مه  ار  ام 
هرود رد  ینید  نامیا  درک : حیرصت  تسا ، شسرپ  زا  رتارف  نآ  موهفم  هکنیا  نایب  اب  شلاچ  موهفم  هب  هراشا  اب  یناحبس 
یاـه بیـسآ هـک  تـسا  یناـسنا  یا  هلوـقم ناـمیا  تـسا ، هدـش  هجاوـم  نیگمهــس  یاـه  شلاـچ اـه و  شــسرپ اـب  رــصاعم 

هــسوسو ًاــمئاد  دراد و  ار  ناــمیا  رد  دــیدرت  هـنیمز  دوـخ  تاذ  رد  ناــسنا  مـه  دــنک ، دــیدهت  ار  نآ  تـسا  نـکمم  فــلتخم 

 



خیرات نایاپ  ات  مدآ  زا  دریگ ، یمن لکـش  غلاب  هدرورپ و  ناـمیا  دـشابن ، یدـیدرت  نینچ  رگا  تسه و  وا  دوجو  رد  تیکاـکش 
.تسا هدش  نایب  هلئسم  نیا  مه  ءایبنا  دروم  رد  یتح  دراد و  هتشاد و  دوجو  اه  هسوسو اهدیدرت و  نیا 

.تسا هدش  لقن  نانآ  دروم  رد  یلو  منک ، دییأت  ار  نآ  مهاوخ  یمن هتبلا 
ملـسم نیملـسملاو  مالـسالا  تجحتـسا یتینما  یهقف و  یاـهدرکیور  زا  رترب  اـه  هراو ناـفرع اـب  دروخرب  رد  یرکف  ههجاوم 

هــشیدنا گـنهرف و  هاگــشهوژپ  رد  ناـبآ  هـک ۲۰  باـتک  نـیا  دـقن  تسـشن  رد  اـه ، هراو ناـفرع باـتک  هدنــسیون  یناوـیرگ ،
، یمـالک تیوه  هکنیا  اـه و  هراو ناـفرع هرهوـج  تیهاـم و  نییبـت  لاـبند  باـتک  نیا  رد  هدـنب  تفگ : دـش ، رازگرب  یمالـسا 
دنتـسین و دنتـسه و  یــسانش   ناور دنتــسین ؛ دنتــسه و  ناـفرع  اـهنیا  هـکنیا  ما ؛ هدوـب دـنراد  یــسانش و ...  ناور یناـیدا ،

.دنراد دوخ  رد  ار  فلتخم  تاشیارگ  اه و  هتشر زا  یا  همغلم
ییانعم نامه  هب  هبرجت  سنج  زا  ًاتدمع  دنشاب  یـصاخ  بتکم  تفرعم و  ملع و  سنج  زا  هک  نآ  زا  شیب  اه  هراو نافرع
کارتـشا هـب  ار  نآ  میهاوـخ  یم هـک  مـیراد  یــصخش  تاـیبرجت  اـم  هـک  تـسا  نـیا  ناـنآ  یاــعدا  دنتــسه ؛ دــندقتعم ، هـک 

.دننک یم یفرعم  نییآ  بلاق  رد  ار  دوخ  یلو  میراذگب 
نانآ یرکف  یخیرات و  یـسانشرابت  اـه و  هشیر هب  نتخادرپ  رتمک  روهظون  یاـه  ناـفرع دروم  رد  اـهألخ  زا  یکی  دوزفا : یو 

یتانایرج رد  هشیر  اـه  هراو ناـفرع هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  دـعب  ود  ره  باـتک  نیا  رد  تسا ؛
.دنراد ینید  دیدپون  یاه  شبنج ناونع  اب 

دوخ اه  نافرع نیا  دنتسین ؛ دمآراک  مالسا  تیحیـسم و  تیدوهی و  دننام  کیـسالک  نایدا  یریبعت  هب  هک  دندقتعم  اهنیا 
نیا رد  یدــیلک  یثــحب  ییاــشگ  هرگ یدــمآراک و  یاــعدا  اذــل  دــنناد ؛ یم ناــیدا  قوــف  هــکلب  دــنناد  یمن ناــیدا  لــیذ  رد  ار 

.تساه هراو نافرع
رقتـسم نیددـض  لقتـسم و  ار  دوخ  دـننک  یم یعـس  دـیدج  یاه  نییآ داجیا  اـب  اـه  ناـفرع هبـش نیا  درک : هفاـضا  یناویرگ 

یاـه شلاـچ راـچد  دـننک  یم لالقتـسا  مـالعا  نوچ  اـهنیا  تساـه ؛ هنومن نیا  زا  یکی  یتسرپ  ناطیـش ًـالثم  دـننک ؛ یفرعم 
، اه هداوناـخ بیرف  هب  مهتم  ًاتدـمع  دریگ و  یم لکـش  اـه  کـهورگ هدـیدپ  اـجنیا  رد  دـنوش ؛ یم یعاـمتجا  رتسب  رد  دـیدج 

 . تیونعم و ناسنا ، زا  یدیدج  ریسفت  دهاش  دعب  دنوش و  یم یسنج و ...  هدافتساءوس 
.

.میتسه نانآ  یوس  زا 
تایبدا اب  یتروم  ونـشیرک  دـننک ، یم فذـح  دراد  یکـسانم  ینییآ و  یرـشق ، داعبا  ار  هچ  ره  زروزار  ارگ و  نطاب یاـه  نییآ

دـنک و یم فذـح  ار  دـشاب  داقتعا  قلعتم  هک  یزیچ  ره  هب  داقتعا  ادـخ و  حرطم و  ار  تقیقح  یطرـش و  نهذ  هدیـشکوتا 
.دنک یم هلباقم  نایدا  هب  هناخاتسگ  هناناهددب و  وشا  دننام  یخرب  تسا و  هنهرب  نایرع و  تقیقح  هک  دیوگ  یم

یناوخزاب  » تسـشن رد  هام  نابآ   ۲۰ داژن ، متسر یدهم  نیملـسملاو  مالـسالا  تجحهزوح رد  یملع  هتـشر  بیوصت ۴۰۰ 
یاه یسررب تاعلاطم و  هسسؤم  تمه  هب  هک  مق » هب  لاس ۱۳۸۹  رفس  رد  نایوزوح  زا  یربهر  مظعم  ماقم  تابلاطم 

هعماج یفاک  عـالطا  مدـع  ار  هیملع  هزوح  رد  دوجوم  یاـهألخ  هدـمع  زا  یکی  هکنیا  ناـیب  اـب  دـش ، رازگرب  تثعب  یدربهار 
تسناد و یوزوح  یریگ  میمـصت زکارم  رد  ماـجنا  لاـح  رد  هتفرگ و  تروـص  یاـه  تیلاـعف زا  یوزوـح  یالـضف  یناـگبخن و 

شیازفا لـباقتم  تاـطابترا  یناـسر و  عـالطا دـیاب  تسین و  یبوـلطم  حطـس  رد  هنیمز  نیا  رد  تاـطابترا  هنافـسأتم  تـفگ :
.دنک ادیپ 

مظعم ربـهر  تاـبلاطم  درک : دـیکأت  ییاـه ، تســشن نـینچ  یرازگرب  زا  ریدـقت  نمــض  هـیملع  یاـه  هزوـح شزوـمآ  نواـعم 
هصالخ لاس ۸۹  رفس  رد  هل  مظعم  بناج  زا  هدش  حرطم  یاه  هرازگ دودعم  رد  تسا و  هدرتسگ  رایسب  هزوح  زا  بالقنا 

اقآ ترضح  تابلاطم  یمامت  هک  دوب  نیا  مق  هیملع  هزوح  یتیریدم  حطـس  رد  هتفرگ  تروص  یاهراک  زا  یکی  دوش و  یمن
، زادـنا مـشچ یاهدنـس  نیودـت  رد  یتسدـالاب  دنـس  ناوـنع  هـب  هدـش و  یروآ  عـمج باـتک  دـلج  ود  رد  ناـیوزوح  هزوـح و  زا 

.دوش یم هظحالم  ییارجا  یاه  حرط  اه و  همانرب
یراذـگ لـیر لـلملا ، نیب یلخاد و  نـالک  لـئاسم  هب  بـالقنا  مـظعم  ربـهر  هژیو  یدربـهار و  هاـگن  هـب  هراـشا  اـب  داژن  متـسر  

حیحـصت دـننک و  یم ادـیپ  دورو  هزوح  لـئاسم  هب  تبـسن  هنادنمـشوه  رایـسب  یربـهر  دوزفا : هتـسنادن و  انثتـسم  ار  هزوـح 

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۲۳طباور 



.دننک یم لابند  ار  یوزوح  تاماظن  یراذگ  لیر نالک و  یاهربهار 
هاگن قفا  هکلب  دوش ، ققحم  باتک  دـنچ  رییغت  اب  یگداس و  هب  اـقآ  ترـضح  نـالک  یاـهدربهار  هک  تسین  هنوگ  نیا هتبلا 

.تساه نیا زا  رتالاب  رایسب  ناشیا 
بقع یلیخ  زونه  هنافـساتم  اما  میا  هتـشاد هک  ییاـه  تفرـشیپ ماـمت  اـب  دـش : روآداـی  هیملع  یاـه  هزوح شزومآ  نواـعم 

.میتسه
ناربـج اـه  یتساـک زاـب  مـینک ، راـک  مـه  زور  هنابــش  رگا  هـک  تـسا  هدرتـسگ  یا  هزادــنا هـب  اــهزاین  ماــظن و  بــالقنا ، داــعبا 

.دوش یمن
یرظن و یاه  هصرع رد  مزال  یاه  هنیمز شیپ  یگدامآ و  نودب  هیملع  هزوح  هکنیا  هلمج  زا  دراد  یددعتم  لیالد  رما  نیا 

.درک دورو  دید  یم دوخ  یورارف  یمالسا  تموکح  سیسأت  اب  هک  یدیدپ  ون  یرکف 
مالـسالا تـجح هتـشون  نآرق » رد  ناـیدا   » باـتک یـسررب  دـقن و  یزاـجم  هـسلج  « نآرق رد  ناـیدا   » باـتک یـسررب  دـقن و 

نیملـسملاو مالـسالا  تجح هدنـسیون ؛ روضح  اب  دیفم  هاگـشناد  یملع  تئیه وضع  ینامیلـس ، میحرلادبع  نیملـسملاو 
نیملـسملاو مالـسالا  تجح و  هر ) ) ینیمخ ماـما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  یملع  تئیه وضع  ینارآ ، یناـبغاب داوج 

یوس زا  هام ، نابآ  ۲۰ هبنش ، هس تاقیقحت ، مولع و  هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع  هزوح و  داتـسا  یزایا ، یلعدمحمدیس 
.دش رازگرب  دیفم  هاگشناد 

هرابرد یتایلک  لوا  لصف  رد  تفگ : تسا ، هدش  لیکـشت  شخب  راهچ  زا  راک  نیا  هکنیا  نایب  اب  ینامیلـس  مالـسالا  تجح
توعد ییاـیفارغج  یموق و  هدودـحم  نآرق و  رد  هدـش  حرطم  ناربماـیپ  ناـیدا  تعیرـش ، نید و  نآرق ، رد  ناـیدا  نید و 

.دشاب هدماین  نآرق  رد  شمسا  هک  تسه  یربمایپ  ایآ  هکنیا  ناربمایپ و 
هئارا ار  رگید  ناـیدا  یقطنم  هچ  اـب  نآرق  هکنیا  مـیدرک و  ثـحب  ناـیدا  رگید  شجنـس  رد  ار  نآرق  قـطنم  مود ، لـصف  رد   

.دهد یم
.دراد توافت  نارگید  قطنم  اب  تسا و  هژیو  هنیمز  نیا  رد  نآرق  قطنم  هک  میا  هتفگ اجنیا  رد 

نیشیپ و سدقم  نوتم  هرابرد  نآرق  عضوم  ادتبا  ما ، هتخادرپ نایدا  سدقم  نوتم  هب  طوبرم  ثحابم  هب  مود  شخب  رد 
.تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  دنک  یم قیدصت  ای  دناد  یم هدش  فیرحت  ار  نآ  ایآ  هکنیا 

.تسا هدمآ  نآرق  رد  هک  تسا  ناربمایپ  تراشب  هرابرد  یدعب  لصف 
هتـشون نآ  هرابرد  راب  نایز رمث و  یب یتالاقم  باتک و  هک  هدوب  زادـنا  طلغ یثحب  تراشب ، ثحب  هک  ما  هدرک ثحب  اـجنیا  رد 

.تسا هدش 
.درادن یسررب  هب  یزاین  نآ  زا  شیب  دراد ، دوجو  سدقم  نوتم  رد  دیامرف   یم میرک  نآرق  هک  یدح  رد  تراشب 

تیحیــسم و تیدوـهی و  طـقف  اـیآ  هـک  مـیا   هدرک یــسررب  ار  باـتک  لــها  قادــصم  موـهفم و  یدــعب  لــصف  رد  دوزفا : یو 
یناونع نیا  هک  ما  هتفرگ هجیتن  اجنیا  رد  دوش و  لماش  ار  یرگید  ناـیدا  دـناوت   یم تسا و  ماع  یناونع  اـی  تسا  یتشترز 

.دنتسین باتک  لها  هدش  هدرب  مان  هک  ینایدا  طقف  تسا و  زاب 
هلمج زا  باتک  لها  هب  طوبرم  یعامتجا  یلک و  ماکحا  لماش  ثحب  ود  رد  ار  باتک  لها  هب  طوبرم  ماکحا  مشـش  لصف 

.ما هداد رارق  یسررب  دروم  ار  هیزج 
.تسه زین  نآ  ریغ  ای  باتک  لها  هب  طوبرم  طقف  هیزج  ایآ  هک  هدش  ثحب  اجنیا  رد 

.تسا جاودزا  هلمج  زا  باتک  لها  یدرف  ماکحا  دروم  رد  رگید  هتکن 
.میا هداد رارق  یسررب  دروم  ار  نایحسم  نایدوهی و  هلمج  زا  نایدا  میلاعت  اه و  هزومآ موس  شخب  رد   

هملک هژیو  هـب  زا  تــسا و  هــتفرگ  رارق  یــسررب  دروــم  متــشه  لــصف  ینعی  یدــعب  لــصف  رد  زین  دوــهی  موــق  یگدــیزگرب 
.میا  هدرک لیلحت  ار  دنا  هدرب مان  دوهی  یرترب  یتسرپداژن و  ناونع  اب  نآ  زا  یناسک  هک  نآرق  رد  انلضف » »

هزوح رگشهوژپ  داتسا و  یمیحر ، یبتجم  نیملسملاو  مالسالا  تجحتسا راگزاسان  لقن  لقع و  اب  قالخا  زا  هقف  کیکفت 
یخرب تـفگ : تهاـقف ، هســسؤم  رد  قـالخا » زا  هـقف  کـیکفت  رب  نیداـینب  یتـالمأت   » تســشن رد  هاـم ، ناــبآ  ۲۱ هیملع ،

، تسا ینابم  تیاغ و  رد  هقف  زا  توافتم  الماک  یتیوه  اب  زیامتم و  الماک  ملع  کی  قالخا  ملع  دـننک  یم رکف  نیرـصاعم 

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۲۴طباور 



هب ندیــسر  هـقف  تیاـغ  ینعی  تـسا ؛ راـک  رد  هبناـج  هـمه  زیاـمت  عوـمجم  رد  دراد و  تواـفت  تـالومحم  تاــعوضوم و  رد 
اذـل دـناسرب  یناـسنا  لاـمک  بتارم  نیرتـالاب  هب  ار  ناـسنا  دراد  دـصق  قـالخا  یلو  تسا  تبوـقع  زا  یرود  ینعی  تداـعس 

.تسا لئاضف  تاکلم و  بسک  قالخا ، ملع  عوضوم 
تسا بحتـسم  دنیوگ  یم یخرب  هتبلا  درادن ؛ یهقف  مکح  یقالخا  یاه  هرازگ دننک  یم حیرـصت  یخرب  درک : راهظا  یمیحر 

نیا هــک  یلاـــح  رد  دـــنناد ؛ یم هــقف  زا  نوریب  ار  نآ  اـــساسا  تــسخن  هورگ  یلو  دریگ  یم  رارق  هـــقف  هریاد  رد  زاـــب  ینعی 
؛ درادـن ینید  یلـصا  نوتم  رد  یدـهاش  چـیه  دراد  ام  هرود  رد  هک  یترهـش  دوجو  اب  هقف  زا  قالخا  کیکفت  ینعی  عوضوم 

میباـی یمن یتـیاور  هیآ و  دروآ و  نآ  یارب  ناوت  یمن یدـهاش  چـیه  مینیب  یم دوش  هعجارم  تنـس  باـتک و  لـقع و  هب  رگا 
.دنادب زیامتم  ار  ود  نیا  هک 

؛ میبای یمن قالخا  زا  هقف  کیکفت  رد  اهقف  زا  هبانتعم  دهاش  کی  مه ، هعیـش  هقف  هلاس  رازه  خیرات  رد  درک : هفاضا  یو 
رب حیرـصت  اهقف  یخرب  یتح  دوشن ، ای  دوشب  رهاظ  هکنیا  ولو  تسا  مارح  دـسح  هک  دـنا  هداد اوتف  ًـالثم  اـهقف  زا  یرایـسب 

.تسین ود  نیا  نایم  یزیامت  هک  دنراد  نیا 
یاه تفایرد دراد و  دوجو  یقالخا  یلمع و  ماکحا  ثحب  رد  هیور  تدـحو  نید ، عبانم  هب  هعجارم  اـب  میدـقتعم  نیارباـنب 

مزاوـل هـب  هجوـت  مـه ، نآ  لـیالد  نیرتـمهم  زا  یکی  تـسا و  ینوـنک  روهـشم  میــسقت  فـالخرب  تنــس  باـتک و  ینـالقع و 
.تسا تیدوبع 

ماقم هب  ار  ناسنا  دنا  هتـساوخ هک  تسا  نآ  عیارـش  همه  مالـسا و  تعیرـش  ملـسم  لوصا  زا  یکی  هکنیا  نایب  اب  یمیحر 
.تسا یهلا  ءایبنا  همه  راعش  نیا  تسا ؛ تیدوبع  لامک ، هب  ندیسر  هار  درک : هفاضا  دنناشکب ، دیحوت  تیدوبع و 

بایسآ درگ  هک  تسا  یبسا  دننام  ناسنا  دشابن  تفرعم  ات  تسا و  دوبعم  تفرعم  تخانـش و  مه  تیدوبع  نکر  نیلوا 
.درادن یکرد  ددرگ و  یم

ینعی دـشاب  هتـشاد  یهلا  گـنر  تسه  وا  راـیتخا  تحت  هک  ناـسنا  یدوجو  تاـحاس  همه  هک  تساـنعم  نیا  هب  تیدوبع 
.دشاب دوبعم  یاوه  قباطم  ناسنا  یاوه  هک  مینک  تیبرت  یروط  ار  مسج  حور و 

رد یمالـسا  بهاذم  تدحو  یاهوگو  تفگ همادا  رد  فراعم  سیورـس  یاه  هبحاصمنادنمـشیدنا نایوزوح و  اب  هبحاصم 
ییاـبطابط همـالع  یریــسفت  شور  یــسررب  نآرق و  تاــعلاطم  یزاــس  یدربراــک عوـضوم  هـب  هـتفه  نـیا  هتــشذگ ، هـتفه 
نسحلاوبا نیملـسملاو  مالـسالا  تجحدنهد یم رده  ار  یبیرقت  یاه  شالت مامت  هدیجنـسن  نانخـس  ؛ تشاد صاصتخا 

اب هـک  دراد  دوـجو  هـیآ  میرک ۵  نآرق  رد  هکنیا  ناـیب  اـب  اـنکیا ، اـب  وـگو  تفگ رد  بهاذـم ، ناـیدا و  هاگـشناد  سیئر  باوـن ،
اُومَِصْتعَاو  » نارمع لآ  هیآ ۱۰۳  تفگ : دراد ، هراـشا  هقرفت  تسیاـشان  یاهدـمایپ  بقاوـع و  تدـحو و  ثحب  هب  تحارص 

« ...ًانَاْوِخإ ِِهَتمِْعِنب  ُْمْتَحبَْصَأف  ُْمِكبُوُلق  َْنَيب  َفَلَأف  ًءَاْدَعأ  ُْمْتُنك  ِْذإ  ُْمْكَيَلع  ِهللا  َتَمِْعن  اُوُرْكذَاو  اُوقَرَفت  ََالو  اًعِيَمج  ِهللا  ِْلَبِحب 
ود َنـِيِرباصلا » َعـَم  َهللا  ِنإ  اُوِربْـصَاو  ـْمُُكحِير  َبَْهـذَت  َو  اُولَْـشَفَتف  اُوَعزـاََنت  َو َـال  َُهلوَُـسر  َو  َهللا  اوـُعِيَطَأو   » لاـفنا هـیآ ۴۶  و 

.تسا هنیمز  نیا  رد  زراب  هنومن 
نآرق و هـب  ینعی  تـسا ؛ یهلا  نیتــم  لــبح  رب  دــیکأت  تـسه ، مـه  فورعم  مدرم  نـیب  هـک  تـسخن  هــیآ  رد  دوزفا : یو   

شتآ زا  یلادوگ  رد  نتفرگرارق  دننام  نآ  زا  یرود  اریز  دینادب ؛ ار  تدحو  یتسود و  تمعن  ردق  دینزب و  گنچ  یوبن  تنس 
.تسا هدومرف  نایب  یمالسا  تما  تهبا  نتخیر  یارب  یلماع  ار  فالتخا  عزانت و  مود  هیآ  رد  ای  تسا 

هیآ ۵۲ و  ِنُوـدُْبعَاف » ُْمكَبر  ـاََنَأو  ًَةدـِحَاو  ًةُمأ  ـْمُُكتُمأ  ِِهذـَه  ِنإ   » ءاـیبنا هیآ ۹۲  درک : ناـیب  تدـحو  تاـیآ  هب  هراـشا  اـب  باون 
َثَْعَبي َْنأ  َىَلع  ُِرداـَْقلا  َوُه  ْلـُق   » ماـعنا هیآ ۶۵  نینچمه  و  ِنُوقتـاَف » ُْمكَبر  ـاََنَأو  ًَةدـِحَاو  ًةُمأ  ُْمُكتُمأ  ِِهذـَه  ِنَإو   » نوـنمؤم
ِتَايْآلا ُفرَُـصن  َْفَيك  ُْرْظنا  ٍضَْعب  َْسَأب  ُْمكَـضَْعب  َقِيُذَيو  اًَعيـِش  ُْمكَِـسْبَلي  َْوأ  ُْمِكُلْجَرأ  ِْتَحت  ِْنم  َْوأ  ُْمِكْقَوف  ِْنم  ًابَاَذع  ُْمْكَيَلع 

فـالتخا هک  تسا  هلئـسم  نیا  دـیؤم  رخآ  هیآ  تسا ؛ هقرفت  تدـحو و  ثحب  رد  رگید  زراـب  هنوـمن  هـس  َنوـَُهْقَفي » ْمـُهلََعل 
.تسا نیمز  نامسآ و  باذع  گنس  مه یمالسا  تما  نایم 

تمـس هب  دیاب  تساوقت ، ادـخ و  تدابع  لها  یـسک  رگا  هک  تسا  بلطم  نیا  نایب  ددـصرد  ییوگ  مه  مود  لوا و  تایآ 
.دنک تکرح  یمالسا  تما  تدحو 

تسرپ هلاسوگ شتما  دید  تشگرب  تفر و  روط  هب  یسوم  ترضح  یتقو  درک : حیرصت  بهاذم  نایدا و  هاگـشناد  سیئر 

 



هب ارم  وت  مدرک  یم دروخرب  رگا  هک  تفگ  نوراه  یلو  دنوش ، تسرپ  هلاسوگ یداد  هزاجا  ارچ  هک  دیسرپ  نوراه  زا  دندش ،
زا یلو  دــنوش ، تـسرپ  هلاـسوگ یا  هدــع هـک  داد  هزاــجا  نوراــه  ینعی  یدرک ؛ یم شنزرــس  تـتما  ناــیم  فــالتخا  رطاــخ 

.درک یریگولج  تما  رد  فالتخا 
هفیقـس ناـیرج  اـب  دـهاوخب  هکنیا  زا  مالـسا  تیلک  ظـفح  رطاـخ  هـب  ترـضح  نآ  هـک  مـیراد  مـه  (ع ) یلع ماـما  هریـس  رد 

.دشاپب مه  زا  مالسا  هزاریش  دندادن ، هزاجا  دندرک و  یراددوخ  دشاب ، هتشاد  یصاخ  دروخرب 
.دوش ظفح  دوب  هتشاک  (ص ) ربمایپ هک  ار  یلاهن  ات  دنتشاد  هیشاح  رد  تیریدم  ینیشن و  هناخ لاس  ترضح ۲۵  نآ 

رد هـیملع ، هزوـح  یلاـع  حطـس  داتــسا  یغلبم ، دـمحا  هللا  تیآدرادـن دوـجو  یریــسفت  یاـه  شور نـیب  یقیقد  یدـنبزرم 
طاـبترا تسخن  تفگ : تـسا ، قـقحت  روـصت و  لـباق  حطـس  هـس  نآرق  اـب  طاـبترا  یارب  هـکنیا  ناـیب  اـب  اـنکیا ، اـب  وـگو  تـفگ

ینعی  ) نآرق اــب  ترواــجم  دــننام  یدراوـم  دریگ و  یم تروـص  دوهــشم  سوــملم و  تروــص  هـب  تـسا و  یکیزیف  یــسح و 
.دهد یم ششوپ  ار  نآرق  تئارق  نآرق و  ندینش  دوخ ،) اب  راک و  هناخ ، رد  نآرق  نتشاد 

یدـعب هـطبار  ود  یرارقرب  یارب  ار  هـنیمز  هـک  دریگ  یم لکـش  یدوـجو  هفــسلف  نـیا  اـب  ًاـعون  ًاتدـمع و  طاـبترا  نـیا  تـیمها 
.دروآ مهارف 

.تسا دنمشزرا  یسح  طابترا  نیا  تیوقت  داجیا و  هاگتساخ ، نیا  زا 
ود هـب  فوـطعم  هـناریگ  هرهب یا و  همدـقم هاـگن  ینعی  دـنادب ؛ نآرق  اـب  رخآ  لوا و  طاـبترا  ار  طاـبترا  نـیا  یـسک  رگا  ًاـتعیبط 

ادـیپ نآرق  اـب  یکـشخ  طاـبترا  دـنک ، فـقوت  دـنزب و  اـجرد  دتـسیاب و  طاـبترا  نـیا  رد  دـشاب و  هتــشادن  نآ  هـب  یدـعب  طاـبترا 
.دوش یم نمزم  ًاجیردت  هک  دنک  یم

دوخ یدوجو  هفـسلف  طابترا  عون  نیا  تروص  نیا  رد  دوش ؛ یم لدـب  نآرق  تیلک  زا  ندـش  رود  یارب  یلماع  هب  هجیتن  رد 
.دنک یم ادیپ  سوکعم  یتیعضو  ًالماک  دهد و  یم تسد  زا  ار 

هک تسانعم  نیا  هب  طابترا  نیا  درک : حیرـصت  طابترا ، زا  یرگید  عون  ناونع  هب  نآرق  اب  یرکف  طابترا  هب  هراشا  اب  یغلبم 
.مینک ارجا  دوخ  یگدنز  رد  ار  اهنآ  کرد و  ار  نآرق  یاه  هشیدنا راکفا و 

رارقرب اــپرب و  نادــنچ  هزورما  یرکف  یریگ  هرهب نـیا  یاهدــنور  اهدــنیارف و  هـک  تـسا  نــیا  لکــشم  هــطبار  عوــن  نــیا  رد 
هیذــغت یرکف و  طاــبترا  دــنراد ، طاــبترا  نآرق  اــب  هـک  یناــسک  یارب  یتـح  هـک  تـفگ  تـفر و  رتارف  ناوـت  یم هـکلب  تـسین ،

.دریگ یمن لکش  رثؤم  یفاک و  سوملم و  تروص  هب  یا  هشیدنا
یاـه خــساپ تفاـیرد  فدــه  اــب  یگدــنز و  طیارــش  هـب  فوـطعم  هژیو  هـب  یرکف  هـطبار  نآرق  اــب  هـک  یتیعــضو  دوزفا : یو 

.تسا یسررب  لیلحت و  لباق  مینک ، یمن رارقرب  زادنارب  یکیرات نکش و  ههبش
.تسا نآرق  زا  یریگ  هرهب شور  ریسفت و  شور  دوبن  لماوع ، نیا  زا  یکی  ًانئمطم  اما  دراد ، یلماوع  لکشم  نیا 

نخـس یلو  هدـمآرد ، ریرحت  هتـشر  هب  زین  یبـتک  تـالاقم و  دراد و  دوجو  نآرق  یـسانش  شور ناونع  اـب  یتاـعلاطم  هزوـح 
.درب یم جنر  یتالاکشا  زا  ًاتدمع  یتاعلاطم  نایرج  نیا  هک  تسا  نیا 

هــسسؤم ماـقم  مئاـق  یبـجر ، دوـمحم  هللا  تیآتــسا ریظن  یب نارــسفم  ناـیم  رد  تاـیاور  هـب  ییاــبطابط  همــالع  تامدــخ 
، میرک نآرق  گرزب  رسفم  هرطاخ  دای و  تشادگرزب  نمـض  انکیا ، اب  وگو  تفگ رد  هر ،) ) ینیمخ ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ و 

یف ناـیبلا  : » تـفگ نازیملا  نآرقلا و  ثیدــحلا و  نـیب  ةــقفاوم  یف  ناــیبلا  زیاــمت  هـجو  هراــبرد  هر ،) ) ییاــبطابط همــالع 
ریــسفت نـیا  درک ؛ عورــش  زیربـت  رد  ار  نآ  شراـگن  همـالع  موـحرم  هـک  تـسا  یباــتک  نآرقلا » ثیدــحلا و  نـیب  ةــقفاوملا 

هب دـندرک  عورــش  مـق  رد  ار  نازیملا  یتـقو  همـالع  تـسین ؛ مـه  لـماک  هـکنیا  نمــض  تـسین ، یلیــصفت  نازیملا  دـننامه 
هژیو هاگیاج  اذـل  دـش ، حرطم  نآ  رد  مه  ینافرع و ...  یقالخا ، یفـسلف ، ثحابم  دـندش و  ینآرق  ثحاـبم  دراو  لیـصفت 

هب ننــست  لـها  یتـح  درک و  زاـب  ار  دوـخ  هاـگیاج  تفاـی و  تـمظع  هعیــش  ننــست و  لـها  نادنمــشیدنا  نـیب  رد  تفاــی و 
.دندرک فارتعا  ریسفت  نیا  تمظع 

نآرق و تفلاخم  نداد  ناشن  یارب  نانمـشد  دـیدش  همجه  یتقو  همالع  هکنیا  ناـیب  اـب  هیملع  هزوح  یلاـع  یاروش  وضع 
تایآ نایم  دـنا ، هدرک یعـس  همالع  موحرم  دوزفا : دز ، نایبلا  ییاور  ریـسفت  فیلأت  هب  تسد  درک ، هدـهاشم  ار  ثیداـحا 
ربانب دنتـشاد ؛ تایآ  هب  هاگن  کـی  تاـیاور و  هب  هاـگن  کـی  ناـشیا ، یداوج  هللا  تیآ ریبعت  هب  دـننک ؛ عمج  تاـیاور  نآرق و 

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۲۶طباور 



تایاور هب  یمامتها  هجوت و  ییابطابط  همـالع  هک  دـننک  یم حرطم  لـهج  یور  زا  یخرب  ضرغ و  یور  زا  یخرب  هکنیا  نیا 
نیب هک  دوـب  ددـصرد  تشاد و  تاـیاور  هب  ار  ماـمتها  نیرتـشیب  همـالع  سکعرب  تـسا و  ییاـنبم  یب فرح  تـسا  هتـشادن 

.دنک عمج  ار  تایآ  تایاور و 
هدش نایب  تایآ  اب  نآ  تبـسن  تایاور و  نییبت  رد  هک  دراد  دوجو  نازیملا  رد  ثحب  ناونع  دودح ۱۱۰  هکنیا  نایب  اب  یبجر 

رد نآ  زا  ثیدـح  هن  تسا و  تیاور  درادـن و  ربتعم  دنـس  نوچ  ار  تایاور  نیا  زا  یرایـسب  همـالع  هتبلا  درک : راـهظا  تسا ،
.تسین نیموصعم  هب  دنتسم  دنا و  هدرک لقن  یناسک  ار  تایاور  نیا  اریز  تسا ؛ هدرکن  هدافتسا  ریسفت 

هک ار  تایاور  یخرب  یتح  ناشیا  هنرگو  دشاب ، هتـشاد  یروحم  هدننک و  نییعت دناوت  یمن ریـسفت  رد  اهنیا  دنیامرف  یم اذل 
.تسا هدوب  تایآ  اب  اهنآ  یراگزاس  داجیا  نییبت و  ددصرد  درادن ، دنس 

نازیملا رد  یتح  تسا ؛ ریظن  یب هدرک  تایآ  اب  نآ  عمج  تایاور و  هب  دانتـسا  هدافتـسا و  رد  همالع  هک  یتمدخ  دیاش  اذل 
.درادن دوجو  ییاور  ریسافت  هعومجم  ناهربلا و  نیلقثلارون و  یشایع ، ریسافت  رد  هک  دنراد  دوجو  یتایاور 

رد هدـش  رکذ  تاـیاور  هب  طـقف  هـک  هدوـبن  نـیا  هـب  همـالع  تیاـنع  درک : هفاـضا  مـق  هـیملع  هزوـح  نیـسردم  هعماـج  وـضع 
رایـسب یاـه  نییبـت همـالع  نـیا  رباـنب  تـسا ؛ هداد  رارق  هجوـت  دروـم  مـه  ار  نآ  زا  جراـخ  دزادرپـب و  هعیــش  ییاور  ریــسافت 

.دنا هتشاد تایآ  اب  بسانت  رد  تایاور  زا  یبوخ 
نودـب تاـیآ  یخرب  ریـسفت  هک  دـنا  هدوـمرف ییاـج  رد  هدرک و  هدافتـسا  تاـیاور  زا  نآرق  رتـهب  مهف  اـب  طاـبترا  رد  نینچمه 

.دشاب هتشاد  دوجو  نآ  رودص  هب  نانیمطا  رتاوتم و  یتیاور  رگا  صوصخ  هب  تسین ؛ نکمم  تایاور 
یاضعا اب  رادـید  رد  هاـم ، ناـبآ  ۲۰ هبنـش ، هس هاگماش  یفارعا ، هللا  تیآـمیا هدرکن ادا  ار  ردـص  دیهـش  قحاهدادـیور  ریاـس 

یاـه هزوح ریدـم  رتـفد  رد  ردـص  دیهـش  هراـبرد  ناـیاپ » کـی  رگزاـغآ   » دنتـسم هدـنزاس  لـماوع  ردـص و  دیهـش  هاگـشهوژپ 
داعبا حیرـشت  هب  یمالـسا ، بالقنا  دنتـسم  هناخ  رد  هتفرگ  تروص  یاه  تیلاعف زا  یدنـسرخ  زاربا  نمـض  مق ، رد  هیملع 

.تخادرپ هاگشناد  هزوح و  یارب  دهاجم  ملاع  نآ  زا  یزاسوگلا  موزل  و  هر ) ) ردص دیهش  دهاجم  ملاع  یتیصخش 
یگژیو دنچ  ردص  دیهش  درک : حیرصت  دشخرد ، یم دیشروخ  کی  دننام  ردص  دیهـش  هکنیا  نایب  اب  هیملع  یاه  هزوح ریدم 

.دنک یم رت  غورفرپ ار  ناشیا  هتسجرب  هرهچ  اه  یگژیو نیا  عومجم  دراد و  مهم 
.دندوب هغبان  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ردص  دیهش  تسا ، مهم  یلیخ  ناشیا  یصخش  غوبن 

.تسا مهم  یلیخ  ردص  دیهش  یگداوناخ  قیمع  یاه  هشیر
یاـه هلق هب  یگداوناـخ  یاـه  تیفرظ غوـبن و  نآ  هب  هجوـت  اـب  دـندوب و  گرزب  رورپ و  ملاـع  نادـناخ  کـی  زا  گرزب  ملاـع  نآ 

دــندرک و روـبع  هزوـح  فراــعتم  یاــهزرم  زا  ناــشیا  یتراــبع  هـب  دــندرک و  روــبع  زین  هـلق  زا  یتــح  دندیــسر و  یملع  گرزب 
.دنداد هعسوت  ار  لوصا  هقف و  یاهورملق 

لباقم رد  هک  دندوب  ناهج  یسایس  یعامتجا ، یتفرعم ، یرکف ، تالوحت  هب  انـشآ  سانـش و  ناهج سانـش ، نامز یملاع 
.دندرک یم مادنا  ضرع  جوم  دنچ 

، تعاجـش اوـقت ، تعاـنق ، دـهز ، دـننامه  ییاـه  تنـس دوـب و  هدرک  یلجت  ناـشیا  رد  دوـخ  جوا  رد  یوزوـح  لیـصا  تسیز 
.دوب رولبتم  دهاجم  دیهش و  ملاع  نآ  رد  دوخ  جوا  رد  تسا  هتفرگ  لکش  نآ  زا  هزوح  دوپ  رات و  هک  یتسیز و ...  هداس
شیاــمه نیموــس  ییارجا  ریبد  رورـــسم ، یـــسوواط دیعـــسیقوقح  یهقف و  یاــه  هشیدـــنا ییاــبطابط ؛ همــالع  ناــمدای 

نیا یرازگرب  تاــیئزج  هراــبرد  اــنکیا ، اــب  وــگو  تــفگ رد  یقوــقح ،» یهقف و  یاــه  هشیدــنا ییاــبطابط ؛ همــالع  ناــمدای  »
همـالع تلحر  ماـیا  رد  هلاـسره  دراد ، دوخ  رب  ار  راوـگرزب  نیا  ماـن  نوـچ  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  درک : راهظا  شیاـمه 

لاـس ًـالثم  تسا ؛ تواـفتم  لاـس  ره  یـساسا  روحم  اـما  دـنک ، یم رازگرب  ناـشیا  ناـمدای  ناوـنع  اـب  یـشیامه  ییاـبطابط 
.تشاد تیروحم  ییابطابط  همالع  یعامتجا  یگنهرف و  یاه  هشیدنا میدرک ، رازگرب  ار  نامدای ۲ »  » هک هتشذگ 

فیرعت اتـسار  نیمه  رد  مه  شیامه  یاهروحم  تسا و  یقوقح » یهقف و  یاه  هشیدـنا  » رب زکرمت  لاسما  دوزفا : یو 
همــالع یقوـقح  یاــه  هشیدــنا یقیبـطت  هسیاــقم   » اــی ماــکحالا » تاــیآ «، » قوـقح هفــسلف   » لاــثم یارب  تـسا ؛ هدــش 

دروـم شیاـمه  نیا  رد  دـجنگب ، قوـقح  هقف و  هزوـح  رد  هک  یطبترم  نیواـنع  ریاـس  و  نادنمـشیدنا » ریاـس  اـب  ییاـبطابط 
.تفرگ دهاوخ  رارق  یسررب  ثحب و 

 



هب دش ، دهاوخ  رازگرب  رانیبو  تروص  هب  حبص  ات ۱۲  تعاس ۹  زا  یراج  لاس  هام  نابآ رد ۲۶  هک  شیامه  یرازگرب  یلوتم 
.تسا ییابطابط  همالع  هاگشناد  یمالسا  فراعم  تایهلا و  هدکشناد  تباث  تروص 

درکیور اـب  یهوژپ  نآرق یقیبـطت  تاـعلاطم  یلم  شیاـمه  نیلواــیهوژپ  نآرق یقیبـطت  تاــعلاطم  یلم  شیاــمه  نـیلوا 
تاــعوضوم هرتــسگ  رد  یلمآ ، یداوــج یمظعلا  هللا  تـیآ مالــسا ، ناــهج  گرزب  رــسفم  یریــسفت  یاــه   هشیدنا یـسررب 

نمهب  ۱۲ یریــسفت و ...  بتاـکم  اـه و  ناـیرج ینــس  ، هعیــش و  نارــسفم  ریاـس  یارآ  اـب  هسیاـقم  رد  ینآرق و  فـلتخم 
.دوش یم رازگرب   ۱۳۹۹

تیاـس هب  دـنناوت  یم رتـشیب  تاـعالطا  بسک  تـهج  دـنراد و  تـصرف  ید  خـیرات ۱۰  ات  تالاقم  لاسرا  یارب  نادـنم  هقـالع
.دننک هعجارم   http://olomquran.ir یتنرتنیا یناشن  هب  شیامه 

.تسا  ۰۲۱  - زا ۵۶۹۷۷۱۶۶ ترابع  شیامه  هناخریبد  سامت  هرامش  نینچمه 
زییاپ رد  هک  تسا  ناردارب  میرم  ملق  هب  ردـص  دیهـش  یگدـنز  زا  عماج  یتیاور  ان » » باتکدیـسر مود  پاچ  هب  ان »  » باتک

.دیسر مود  پاچ  هب  هتفه  ود  زا  سپ  نونکا  دش و  باتک  رازاب  هناور   ١٣٩٩
ار ناوارف  تاـیئزج  اـب  هارمه  عماـج  یناتــساد  اـما  دـشابن ، یمجحرپ  دــنلب و  باـتک  تـیاور ، نـیا  هدیــشوک  ناردارب  مـیرم 

.دریگب ربرد  ار  ...و  یملع  یاه  تیلاعف یسایس و  تازرابم  ات  هتفرگ  یگداوناخ  تاطابترا  زا  هک  دنک  تیاور 
یرگقارغا تسا و  تیعقاو  لاح  نیعرد یلو  هدرک ، تیاور  ناتـساد  نابز  بلاق و  رد  ار  یخیرات  ِحور  یب یاه  تیاور اـن » »

.درادن یزادرپ  لایخ و 
ردص دیهش  ۀداوناخ  یاضعا  زا  رگید  یخرب  رسمه و  یوس  زا  دییأت  یخیرات و  تادنتـسم  یراد  باتک  نیا  تایئزج  ۀمه 

.تسا
مایپ یاهتنا 

۲۳۲۳
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۱:۵۲

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

تـالماعم و متـسیس  رطاـخ  هـب  تواـفت  نآ  دراد و  راداـهب  قاروا  اـی   security اـب ییارجا  یوهاـم و  تواـفت  کـی   Token 
.دراد رگید  یاه  توافت زا  یخرب 

هژورپ اـجنیا  یلو  دوـش ، یم ماـمت  هژورپ  دیـشورف و  یم  b درف هـب   a درف زا  ار  ـالاک  امــش  ـالاک  سروـب  رد  هـکنیا  مود  هـتکن   
.دنتسه شریگرد  مدرم  دوش و  یم فیرعت 

زرا ینعم  هـب  یـسنراک  و  ( crypto  ) یراـگنزمر ینعم  هـب  وـتپیرک  هژاو  ود  زا  ( Cryptocurrency  ) یـسنراک وتپیرک  [ ۲ [] ۲  ] 
.تسا هدش  لیکشت  ( currency)

یزادـنا هار مسیناکم  یگنوگچ  ناـنچمه  اـما  هتفاـی  هار  لـمع  هضرع  هب  رظن  تحاـس  زا  هچ  رگا  کـالما  سروب  یزادـنا  هار 
.تسا هنیمز  نیا  رد  یلصا  شلاچ  رازاب ، نیا 

.تسا هتخادرپ  کالما  سروب  عوضوم  هب  هیواز  نیا  زا  ریز  راتشون 
یور تالغتــسم  کــالما و  سروـب  ینعی  روـشک  سروــب  نـیمجنپ  سیــسات  ربــخ  هـک  دوــب  لاــسما  ریت  اــنطع ، شرازگ  هـب 

.تفرگ رارق  یربخ  یاه  تیاس یجورخ 
.دوش یم هدینش  فلتخم  لفاحم  رد  نآ  سیسات  زا  فرح  تساه  تدم هک  یسروب 

تیعقاو تیعقاو اتات   ایور   ایور زازا   ناریا |  |  ناریا ردرد   کالما   کالما سروب   سروب
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ویال تروص  هب  یا  هبحاصم یناـسنا  مولع  نادنمـشیدنا  هناـخ  نآ ، درکراـک  سروب و  نیا  تیهاـم  یزاـس  فافـش تهج  هب 
.داد بیترت  نابآ  خیرات ۱۲  رد  ناریا  کالما  سروب  نیسسوم  هتیمک  ریبد  ناب ، نسح  اب  مارگاتسنیا  رد 

.تسا یرادکناب  یلام و  هزوح  رد  یو  تالیصحت 
نیا رد  دـناوت  یم کـالما  سروـب  هک  یهاـگیاج  نکـسم و  داـصتقا  عوـضوم  رد  هک  تـسا  نـیا  لاـبند  هـب  ور  شیپ تسـشن 

.دنک تبحص  دشاب ، هتشاد  بوچراچ 
قافتا هک  ییاه  تیلاعف صوصخ  رد  میهاوخ  یم تسخن  شـسرپ  رد  شـسرپ : : دـیآ یم یپ  رد  تسـشن  نیا  لـماک  نتم 
دهاوخ یـشقن  هچ  نکـسم  داـصتقا  نکـسم و  رازاـب  هدـنیآ  رد  سروب  نیا  هکنیا  تسه و  هک  ییاـه  هماـنرب تسا ، هداـتفا 

.دییامرفب حیضوت  تشاد ،
دعب منک و   یم حرطم  ار  نـالک  داـصتقا  ثحب  کـالما و  سروب  زا  یلک  ریوصت  کـی  ادـتبا  رد  دـیهد  هزاـجا  رگا  ناـب : نسح 

.داد مهاوخ  هیارا  ییارجا  یاه  مزیناکم دروم  رد  یهاتوک  تاحیضوت  مه 
کالما سروب  دـندوب  هتفگ  ارزو  هب  روهمج  سیئر  یاقآ  بانج  دـش و  یا  هناسر تشهبیدرا  زا  لاـسما  ًـالمع  کـالما  سروب 

.دیزادنیب هار  رت  عیرس هچ  ره  ار 
سروـب یلاـع  یاروـش  رد  اـتیاهن  دنتـشاد و  یددـعتم  تاـسلج  لاـسما  دادرم  اـت  تـشهبیدرا  زا  مـه  سروـب  یلاـع  یاروـش 

.تالغتسم کالما و  سروب  مان  هب  میشاب  هتشاد  لقتسم  روط  هب  یمجنپ  سروب  کی  ام  هک  دش  بوصم 
.دوشب ضوع  مه  شمسا  تسا  نکمم  هار  هنایم  رد  اسب  هچ 

.دننکب کمک  نیسسوم  هتیمک  هب  ینیرواشم  تسا  رارق  لاح  یا یلع 
.دنک یم هئارا  ار  یتادنتسم  سروب  نامزاس  هریدم  تئیه  هب  هک  دش  نییعت  یهباشم  تکرش  المع 

هدکـشیدنا هژیو  هب  یریوصت و  یاه  هناـسر فلتخم ، یاـه  هناـسر هب  هاـم  دـنچ  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رب  مدوخ  یعـس  نم 
مـینک و هـئارا  کـالما  سروـب  زا  یرتـهب  رت و  فافـش ریوـصت  کـی  اـت  مـنک  هـئارا  هراـب  نـیا رد  ینـشور  ریوـصت  یناـسنا  موـلع 

.دشاب دناوت  یم هچ  نکسم  نیمات  راوناخ و  داصتقا  نالک ، داصتقا  رد  نآ  ریثات  مییوگب 
هدـیا هک  لاـس ۷۷-۷۸  دودـح  هـب  نآ ، زا  رت  شیپ هـکلب  مدرگرب ، شیپ  لاـس  شــش  جـنپ  دودـح  هـب  نـم  دـیهد  هزاـجا  رگا 

.دندوب فلاخم  مه  همه  ابیرقت  دش و  هیارا  کالما  سروب 
یاقآ راوگرزب  داتـسا  ود  اب  تالغتـسم  کـالما و  یلاـم  نیماـت  هراـبرد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد  نم  دوـخ  هماـن  ناـیاپ 

.دوب نکش  تب مشاهدمحم  رتکد  یاقآ  یزیربت و  هدبع  نیسح  رتکد 
رطاـخ هب  رازاـب و  هزادـنا  مـجح و  لـیلد  هـب  یلیـسناتپ  ناـنچ  میدـید  مـیداد و  ماـجنا  هـک  یباـیرازاب  تاـقیقحت  نآ ، زا  دـعب 

رازاب ینعی  دراد ؛ دوجو  دـنراد ، مدرم  هک  یا  هقـالع هغبـص و  رطاـخ  هب  مه  میراد و  هیامرـس  لوپ و  رازاـب  رد  هک  ییاـهرازبا 
.دهد ماجنا  میقتسمریغ  میقتسم و  یراذگ  هیامرس دوش و  دراو  ییاه  ییاراد نینچ  رد  هک  دراد  ار  شریذپ  نیا 

.درک ادیپ  همادا  لاس ۹۳  ات  هتخیرگ  هتسج  تروص  هب  تاعلاطم  المع 
.تشادن دوجو  ایند  رد  هک  میدیسر  کالما  سروب  زا  یلدم  هب  لاس ۹۳ 

دیاب یلامریغ  یلام و  داصتقا  رد  هیامرـس ،) لوپ و  رازاب  رد   ) ام ناریا  رد  یداصتقا  یاـهراکوزاس  هک  تسه  نیا  تیعقاو 
.دوش یحارط  شدوخ  اب  بسانتم 

زوـنه نپاژ  اـی  ناـملآ  دـننام  هب  یا  هعـسوت یاـه  کـناب اـی  اـهداهن  اـم  ناریا  رد  اـما  تـسا  بوـخ  رگید  یاـهروشک  هعلاـطم 
.میرادن

تردـق و یا و  هعـسوت کناب  هن  دنتـسه  یـصصخت  کناب  المع  دنتـسه  فورعم  یا  هعـسوت یاـه  کـناب هب  هک  ییاـه  کـناب
.دنرادن ناوت 

.نکسم تالغتسم و  کالما ، شخب  رد  صوصخ  هب 
کالما یلام  نیمات  زاین  زا  دصرد  دودح ۸-۷  ام  هیامرس  رازاب  یکناب و  یلوپ و  متـسیس  لک  هک  دوب  نیا  داتفا  هک  یقافتا 

کناـب هب  هک  ییاـه  لوـپ دـش ، فـیرعت  هک  یا  هست قاروا  نـیا ، هـمه  اـب  دـنک ؛ نیماـت  تسناوـتن  ار  نکـسم  ناـمتخاس و  و 
.دنک هدروآرب  ار  لیسناتپ  نیا  تسناوتن  میقتسم  میدید  رهم و  نکسم  یارب  دش  قیرزت  نکسم 

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۲۹طباور 



بالقنا زا  دـعب  اـه  نیا دـندرک و  یم راـک  یکناـب  متـسیس  لـخاد  دـندوب  یا  یراـبتعا تاسـسوم  یرـس  کـی  بـالقنا  زا  لـبق 
.نکسم کناب  دش  نامز و  نآ  ینهر  کناب  اب  دندش  ماغدا 

زیهجت مینیب  یم مینک  یم هاگن  ار  دندوب  هک  یا  هقطنم یـصوصخ  هسـسوم  ات ۸  یلام ۷  شدرگ  نآ  دـینادب  تسا  بلاج 
هداد ماجنا  ینهر  کناب  مسا  هب  یتلود  کناب  کـی  هک  دوب  یعباـنم  زیهجت  ربارب  تشه  کـیدزن  دـنداد  ماـجنا  هک  یعباـنم 

ینوکــسم و رگید  یاــه  هژورپ یلیخ  ناهفــصا و  رهــش  کــلم  ناــتابکا ، کرهــش  لــثم  ییاــه  کرهــش نآ ، لــبق  زا  دوــب و 
.دش یزادنا  هار ینوکسمریغ 

یـسک رگا  دعب ، هب  نیا  زا  هک  درک  نیودـت  شیپ  لاس  راهچ  هس  ار  یلمعلاروتـسد  کی  یزکرم  کناب  رابتعا  لوپ و  یاروش 
.دریگب ار  شزوجم  دیایب  دریگب ، یا  هقطنم تروص  هب  نکسم  یرابتعا  یصصخت  تاسسوم  یارب  یزوجم  تساوخ 

ناــشرابتعا قــیرزت  یارب  ناــش و  هیوناــث رازاــب  یارب  تاســسوم  نـیا  هــک  تــسا  نــیا  هدــمآ ، اــجنآ  هــک  ییاهدــنب  زا  یکی 
.دننک هلماعم  سروب  رد  دنناوتب  ار  ناش  قاروا

یتاـیلمع زوـنه  اـی  هدـشن  هدافتـسا  اـی  هک  تسا  ییاـهرازبا  یرـس  کـی  هک  مـیرب  یم رـس  هـب  یراـتخاس  نـینچ  رد  اـم  سپ 
.تسا هدشن 

ای هدروخ و  تسکـش هک  میراد  نامتخاس  نیمز و  یاه  قودنـص دـننام  ییاـهرازبا  نینچ  هیامرـس  رازاـب  رد  مه  نآ  هباـشم 
.دوب باسح  هیوست  نآ  میتشادن و  رتشیب  مه  دروم  کی  هک  هژورپ  یاه  قودنص ای  دندوب  یروتسد  ای  ابیرقت 

یرالد درایلیم  دودح ۴۰۰  داعبا  نیا  اب  ام  داصتقا  میراد و  رارق  اجک  رد  مینیبب  هک  دش  یم ماجنا  ییاه  یبایزرا دـیاب  سپ 
رازاب ًالمع  دـهد ، شـشوپ  ار  اه  هژورپ داصتقا  شخب  تالغتـسم و  کالما و  نکـسم ، داصتقا  زا  یـشخب  دـناوت  یم هنوگچ 

.دندوبن قفوم  هنیمز  نیا  رد  هیامرس  لوپ و 
دوـب و تـلود  هـک  دوـب  یـسک  اـمرفراک  دـنوش ، اـه  هژورپ دراو  دنتـسناوت  یمن اـه  یلیخ دنتـشاد ، ییاـه  تیدودـحم اـه  کـناب

.دوب هدادن  یحرط  یسک  ًالمع  دنک و  هرادا  ار  اهراک  نیا  تسناوت  یمن
هدرپس داصتقا  ترازو  هب  ار  نیا  هجدوب  یاه  نوناق رد  هک  دوب  تلود  دازام  کالما  نآ  دـمآ و  شیپ  مه  یرگید  هتکن  کـی 

.دیشورفب دینک و  ییاسانش  ار  کالما  نیا  دیتسه و  تکلمم  ییاراد  یلام و  روما  لوئسم  امش  هک  دندوب 
،، دننک یرادـیرخ  دنتـسناوت  یم رفن  دـنچ  مه  اضاقت  تمـس  تشاد ، دوجو  هضرع  هدـیازم ، لثم  یموسرم  یاه  شور رد 

.مینک فذح  ار  کالما  نیا  میناوتب  هک  میدیسر  یمن یبولطم  هنیهب و  هطقن  کی  هب  ًالمع 
یلو دوـش  ماـجنا  هیامرـس  رازاـب  رد  تسا  رارق  دـننک  یم رکف  اـه  یـضعب رظنم  کـی  زا  داد ؟ ماـجنا  دـش  یم یراـک  هچ  بخ 
یلاـم یاـهداهن  اـضاقت و  هضرع و  نآ  رد  هک  میـشاب  هتـشاد  یداـصتقا  اـم  رگا  مینیب  یم مـینک  یم هعلاـطم  رتـشیب  یتـقو 

.دوش یم ماجنا  یتکارش  داصتقا  مسا  هب  هدش  داجیا  یا  یژولونکت دنوش ، یم فیرعت 
؛ دنا هدش موسرم  لکـش  نیمه  هب  هیریخ  ات  دـنچ  مه  ناریا  رد  دـنا و  هدـش موسرم  ایند  رد  یتنـس  یتکارـش  داصتقا  الاح 
هک یمتسیس  نیچ و  کالب تروص  هب  ای  دریگب  هدهع  هب  ار  هسردم  تخاس  هژورپ  کی  زا  یرجآ  کی  یسک  ره  هکیروط  هب 

(. دشابن یتلود  هک  دشاب  یمرفتلپ  کی   ) دنهد ماجنا  ار  اهراک  ناشدوخ  مدرم  دشاب و  زکرمتمریغ 
ار اـه  هنیزه هک  یطرـش  هب  دـهد ، یم باوـج  هـک  مـیراد  اـه  هژورپ اـگم  دروـم  رد  یکوکـص  قاروا  هیامرـس  رازاـب  رد  اـم  ـالثم 

.دشابن یتلود  قاروا  دوس  خرن  زا  رتشیب  ناتدوس  خرن  هک  دوشن  لامعا  یلمعلاروتسد  دنهد و  ششوپ  دنناوتب 
وگباوج ار  اـه  هنیزه نآ  دـناوت  یمن کوکـص  قاروا  ناـموت  دراـیلیم  ینعی ۱۰۰-۵۰  میـسر  یم طـسوتم  هژورپ  هـب  یتـقو  یلو 

.دشاب
ناـهج یاـه  کـناب هیقب  اـب  یراـبتعا  طـخ  میتسه ، یا  هلوزیا اـبیرقت  داـصتقا  کـی  هک  میتسه  یتـیعقوم  کـی  رد  نـالا  اـم 

.میراد ینیون  حرط  کی  هب  زاین  تسین و  یتایلمع  ام  یارب  دش  یم ارجا  نالا  ات  هک  یموسرم  یاه  شور میرادن ،
.یرگید زیچ  ره  ای  کالما  یتراظن  رازاب  ای  کالما  مرفتلپ  ای  کالما  سروب  میراذگب  ار  شمسا  مه  نیون  حرط  یارب 

دــنک و یزاــب  شدوــخ  دــناوتب  تــلود  مــه  دوــش ، رت  گــنرمک تــلود  شقن  مــه  هــک  میتــساوخ  یم یروــطنیا  حرط  کــی 
.دشاب مدرم  دوخ  تسد  تایلمع  ارجا و  یلو  دهد ، ماجنا  یراذگ  تسایس

.تسا کالما  سروب  هرابرد  شا  همه مداد  نالا  هک  یتاحیضوت  نیا 

 



.دیدرک حرطم  دیتفگ ، هک  یا  همدقم یادتبا  امش  ار  عوضوم  ات  هس 
هک میراد  ار  ینواعت  داـصتقا  ثحب  یمالـسا  داـصتقا  رد  اـم  هک  دـیدرک  حرطم  ار  یمالـسا  داـصتقا  ثحب  هک  دوب  نیا  یکی 

.دنا هدرک راک  رتمک  دنتسه ، یمالسا  داصتقا  راد  هیعاد هک  رگید  یاهروشک  مه  ًابیرقت 
.تسا هدشن  راک  مه  ام  ناریا  رد  ثحابم  نیا 

نوناـق رد  ینواـعت  یـصوصخ و  یتـلود ، داـصتقا  نکر  هس  درذـگ و  یم یمالـسا  بـالقنا  زا  هک  لاـس  دـنچ  لـهچ و  زا  دـعب 
.دینیبب دیناوت  یمن ینواعت  داصتقا  رد  ینالک  داصتقا  راتخاس  چیه  امش  تسا ، هدش  هدروآ  یساسا 

.تسا دُرخ  داصتقا  حطس  رد  همه  هتشاد  هک  ییاه  تیامح هک  میراد  یا  یزکرم کناب  ای  داصتقا  ترازو  کی  ام  ینعی 
یعون دـینیب ، یم دـیناوخ  یم ار  شیاوـتحم  یتـقو  یلو  نواـعت  هعـسوت  کـناب  لـثم  دـنا  هدرک فـیرعت  ار  یداـهن  کـی  ینعی 

.تسا هدرک  ادیپ  هبلغ  شا  یعامتجا ههجو  تسا و  یعامتجا  داصتقا 
درخ داصتقا  رد  مه  منک و  فیرعت  نالک  داصتقا  رد  مه  مریگب و  یتکارش  داصتقا  لداعم  ار  ینواعت  داصتقا  رگا  نم  ایآ 

یندـش نم  رظن  هب  هک  فدـه ؟ نیا  هب  هجیتـن و  نـیا  هـب  ندیـسر  یارب  دـشاب  یلمحم  دـناوت  یم کـالما  سروـب  نـیا  اـیآ  و 
.تسا بوخ  مه  یلیخ  تسا و 

یتقو یلو  دـشاب  هتـشاد  نواعت  داصتقا  امـش  تسا  هتفگ  نالک  نوناق  نآ  میراد و  ینالک  نوناـق  کـی  ناریا  رد  اـم  ینعی 
.تسا هدشن  فیرعت  نآ  رد  یداصتقا  حور  تیهام و  هک  مینیب  یم مینک ، یم فیرعت  ار  شا  هعومجمریز یاه  ن وناق

فیرعت ار  یناگرزاب  قاتا  هیبش  یزیچ  اـجنآ  دـینیب  یم دـینک ، یم هعلاـطم  ار  یمالـسا  یروهمج  نواـعت  نوناـق  امـش  ینعی 
ناـمزاس کـی  هیبش  رتشیب  هک  هدـش  فیرعت  نواـعت  قاـتا  کـی  رخآ  رد  هدرک و  فیرعت  فانـصا  قاـتا  هیبـش  یزیچ  هدرک ،

.تسا یفنص 
شـشوپ تـسا  هتـسناوتن  هـتفر ، یم عـقوت  نآ  زا  هـک  ار  یداـصتقا  حرط  اـی  رازاـب  مـجح  نآ  اـی  یداـصتقا  درکلمع  نآ  ـالمع 

.دراد فیعض  قمع  کی  اب  بوخ  مسا  کی  سپ  دهدب 
دنیاـیب مدرم  اـت  میراد  ینیناوق  یرـس  کـی  هب  زاـین  اـم  مییوگب  ینعی  تفر  ولج  درکیور  نیا  اـب  دوـش  یم کـالما  سروـب  رد 

.دشاب یندش  راک  یزاب و  لخاد 
یاج هب  دتفیب ، هار  کالما  سروب  کی  تسا  رارق  رگا  هک  دش  هداد  سروب  یلاع  یاروش  هب  هام  تشهبیدرا  هک  یداهنشیپ 
رارق رگا  میهد و  ماجنا  یلعف  یاه  یژولونکت اب  میشاب  هتشاد  زکرمتم  سروب  کی  شیپ  لاس  یژولونکت ۴۰-۳۰  اب  هکنیا 

.دریگب لکش  یتآ  لاس  ود  لاس  کی  رد  یراتخاس  تسا 
ساـسا نـیا  رب  مـیراد ، مـه  شــشناد  میتـسین ، مـه  مـیرحت  تـسا ، اـم  سرتـسد  رد  نـالا  هـک  ینیوـن  یرواـنف  ساـسارب 
میناوـتب دنــشاب ، هتــشاد  لـماعت  رگیدــمه  اــب  دــنناوتب  مدرم  کــالما  سروـب  نـیا  رد  هـک  مـینک  فـیرعت  ار  کــالما  سروـب 

یلاـم نیماـت  هشقن  اـه  هژورپ یارب  میناوـتب  میـشورفب ، ار  تـلود  دازاـم  کـالما  میناوـتب  مـینکب ، داـجیا  یلاـم  یاـه  شدرگ
[tokenize[۱ ای زیانکوت  هک  دراد  دوجو  ییاناوت  نیا  تیاهن  رد  میهد و  ماجنا  یزاـسراداهب  قاروا  میناوتب  میهدـب ، ماـجنا 

.مینک
تـالماعم و متــسیس  رطاـخ  هـب  تواـفت  نآ  دراد و  راداـهب  قاروا  اـی   security اـب ییارجا  یوهاـم و  تواـفت  کــی   Token

.دراد رگید  یاه  توافت زا  یخرب 
.میدیسر اجک  هب  میدرک و  عورش  اجک  زا  ام  هک  دوش  داجیا  یریوصت  کی  هک  میوگ  یم ار  اه  نیا

ناتــسآ زا  فـلتخم  یاـهداینب  دـننامه  نـیمز  بحاـص  یاـهداهن  اـب  دـعب  درک ، بیوـصت  ار  نـیا  مـه  سروـب  یلاـع  یاروـش 
اه نیا همه  دش و  ماجنا  یتارکاذم  شرورپ  شزومآ و  ترازو  دازآ ، هاگـشناد  نافعـضتسم ، داینب  دیهـش ، داینب  ات  سدـق 
رد ار  هدـش  دـمجنم  نالا  هک  ار  ییاـه   لوپ دـنناوت  یم دـننک و  لح  ار  لکـشم  نیا  دـنناوت  یم مییایب و  میناوت  یم اـم  دـنتفگ 

.دنک دازآ  کالما 
.میراد یرایسب  یاه  نیمز ام  هکنیا  هفاضا  هب 

زا یرایـسب  اب  دنک ، یراذگ  تمیق ای  دنک و  شفیرعت  دزاسب ، نکـسم  هدوسرف  تفاب  رد  مدرم  یارب  تلود  دشاب ، رارق  رگا 
.دوش  یم هجاوم  اه  کسیر

 



کی تخاس  یارب  لاثم  روط  هب  دناوت  یم یصوصخ  شخب  یلو  دزاسب  یا  هژورپ دهاوخب  درادن  یلوپ  هک  نالا  تلود  نوچ 
.دزاسب لاس  راهچ  هس  رد  ار  هژورپ  دهدب و  ار  ناتسرامیب  حرط  ناتسرامیب ، نیمز  یعامتجا ، نیمات  یارب  ناتسرامیب ،

رد هـک  یرگید  لدــم  ره  و  لاـقتنا ) یرادرب و  هرهب  تخاــس - شور   ) BOT تروـص هب  دـهد و  ماـجنا  ار  شتازیهجت  دـیرخ 
ماجنا اه  یراذگ هیامرس نیمه  طسوت  مه  شا  یرادرب هرهب مه  لاس   ۵۰ لاس ،  ۳۰ لاس ،  ۲۰ هدش ، فیرعت  سروب  نیا 

.دوش
هژیو هب  اه  سروب هیقب  اب  سروب  نیا  یلـصا  یاـه  تواـفت زا  یکی  عقاو  رد  دنتـسه ؛ یقادـصم  تروص  هب  همه  دراوم  نیا 

یاروش بیوصت  اب  سروب  نیا  هریدـم  تئیه  هک  تساه  هژورپ فیرعت  رـس  رب  نارهت  سروب  سروبارف و  اـی  ـالاک  سروب  اـب 
.تسا یلام  ریغ  یتلودریغ  شخب  اب  سروب  یلاع 

زاـین ساـسارب  ار  اـه  همانــشخب دــنراد و  یراـکنامیپ  هـبتر  هجدوـب  هماـنرب و  ناــمزاس  زا  هـک  یرادــمان  گرزب و  یاــه  تـکرش
.دننک یم فیرعت  اه  هژورپ

.۲ دنشاب ، هتشاد  کالما  سروب  رد  دنناوت  یم نارادماهس  هک  یمهس  رثکادح  تسا  هدمآ  ییاج  رد  شسرپ :
.تسا دصرد   ۵

.منک یم ضرع  ار  ود  ره  تسا ، هداتفا  قافتا  نالا  هک  یداهنشیپ  ام و  هیلوا  داهنشیپ  ناب : نسح 
قودنــص کـی  دوـش ، سیــسات  سروـب  کـی  هـک  نـیا  یاــج  هـب  هـک  دوـب  نـیا  سروـب  یلاــع  یاروـش  هـب  اــم  هـیلوا  داهنــشیپ 

.دوش لیکشت  یصوصخ 
؟ ریخ ای  تسا  یندـش  میدرک  اعدا  اـم  هک  یزیچ  نیا  مینادـب  مینک ، تست  ار  نیا  یـصوصخ  قودنـص  کـی  تروص  هب  لوا 

.تسا داصتقا  راطق  ویتوموکول  کرحم و  روتوم  ابیرقت  نامتخاس  تعنص  شخب 
ماجنا سروب  تروص  هب  لوا  زا  دناوت  یم سپ  دراد ، او  کیرحت  هب  ار  عیانص  هیقب  دناوت  یم دنک ، داجیا  لاغتـشا  دناوت  یم

.میتشذگ هلحرم  کی  زا  المع  دوش و 
.دوش سیسات  سروب  دیاب  دنتفگ 

زا ۲. شیب  درادن  هزاجا  یقوقح  یقیقح و  تیصخش  چیه  دوش  یم سیسات  سروب  یتقو  نوناق  قبط 
.دشاب هتشاد  هیامرس  دصرد   ۵

هب دنتسه ، نیمز  بحاص  مدرک  ضرع  هک  ییاهداهن  نامه  یمومع ، شخب  دصرد   ۳۵ هدش ، ماجنا  اه  یدنب مهس نالا 
ثادـحا و ییارجا و  ینف و  شخب  دــصرد  یراذگ و ۳۵  هیامرـس یاه  گنیدله اه ، کناب یراذگ ، هیامرـس یاهداهن  هفاضا 

.زاسهار دنتسه و  زاس  نامتخاس رتشیب  هک  ارجا 
.دصرد دوش ۷۰  یم نیا 

.هدشن ماجنا  باسح  هب  زیراو  زونه  یلو  هدش ، نیمات  نالا  دصرد  نیا ۷۰ 
دصرد یلو ۳۰  دراد ، دوجو  اه  تکرـش تبث  نامزاس  سروب و  نامزاس  نیب  یرادا  تافیرـشت  اه و  یـسارکوروب یرـس  کی 

.دوش یسیون  هریذپ مدرم  داحآ  یارب  سروبارف  رد  الامتحا  هک  دنام  یم یقاب  مه 
طقف هک  هدش  صخشم  یلو  دشاب ، هتـشاد  یلقادح  فقـس و  هچ  هک  هدشن  یریگ  میمـصت دصرد  نآ ۳۰  دروم  رد  زوـنه 

.دننک تکرش  دنناوت  یم یقیقح  صاخشا 
.تسین نکسم  سروب  سروب ، نیا  مسا  عقاو  رد 

.تسا اه  هژورپ یلام  نیمات  کالما و  سروب 
.مینک یم هلماعم  ار  درادناتسا  یاهالاک  الاک ، سروب  رد  ام 

.تسین درادناتسا  کلم 
هژورپ اـجنیا  یلو  دوـش ، یم ماـمت  هژورپ  دیـشورف و  یم  b درف هـب   a درف زا  ار  ـالاک  امــش  ـالاک  سروـب  رد  هـکنیا  مود  هـتکن 

.دنتسه شریگرد  مدرم  دوش و  یم فیرعت 
.کالما سروب  هریدم  تئیه  تراظن  سروب و  نامزاس  تراظن  تسا ؛ هویش  ود  هب  تراظن 

.تسا یراداهب  قاروا  سروب  کی  تقیقح  رد  کالما  سروب 

 



دننک یم هلماـعم  ار  هطـساو  تکرـش  نآ  قاروا  مدرم  دوش ، یم فـیرعت  هطـساو  تکرـش  کـی  هژورپ  ره  یارب  نوـچ  ینعی 
مود و تـالماعم  تیفاـعم  نوچمه  اـه  تیفاـعم زا  یلیخ  لومـشم  هک  تسا  یراداـهب  قاروا  سروـب  یتاذ  ظاـحل  زا  سپ 

.دوش یم موس 
ییاه تایلام لومـشم  دـنراد ، مود  کلم  هک  یناسک  تسا  نیا  لابند  سلجم  دیـشاب  هتـشاد  ربخ  رگا  نـالا  نیمه  اـمش 

کی یعقاو ، ییاراد  کـی  یازا  هب  دراد  لوـپ  مینک و  یم تبحـص  سروـب  هراـبرد  یتـقو  یلو  تـسه  مـه  بوـخ  هـک  دـنوشب 
.دوش یمن یزاب  هتفس  مروت و  هب  رجنم  المع  دوش و  یم هداد  صیصخت  هژورپ 

.تسا یصاخ  رازاب  مه  شا  هیوناث رازاب 
دینز یم تمیق  نیمخت  دعب  دینک  یم هعلاطم  ار  ناش  همانزارت هک  یماهـس  یاه  تکرـش ًالثم  هک  تسین  یتحار  نیمه  هب 

.تسین دینک ، یم فشک  ار  شزرا  دیهد و  یم ماجنا  ار  هلماعم  و 
.تسا توافتم  ینف  ظاحل  زا  اجنیا  سروب  لدم 

.تسین میرحت  لومشم  یلام  نیمات  متسیس  نیا  ناب : نسح  ؟ دوش یم اه  میرحت لومشم  کالما  سروب  ایآ  شسرپ :
.دیراد ار  ارجا  تخاس و  شناد  امش 

.دیراد ار  نیمز 
.دیرادن یمیرحت  تیلومشم  چیه  دینک و  دیرخ  شیپ  دیناوت  یم الاک  سروب  زا  ار  درگلیم  نامیس و 

، یناتـسرامیب هچ  ار  هژورپ  کی  دـص  ات  رفـص  دـنناوت  یم هک  دنتـسه  ام  نازاس  هعطق زا  یرایـسب  روشک  لخاد  نالا  نیمه 
.تسا هدیسرن  ارجا  تایلمع و  هب  زونه  یلو  دنریگب ، هدهع  هب  ار  یتعنص  یاه  کرهش هچ  ینوکسم و  هچ  یراجت ، هچ 

یور هـک  تـسه  مـه  یرگید  هـتکن  کـی  نکــسم  سروـب  ثـحب  زج  هـب  دـیدومرف  تبحــص  یادــتبا  امــش  هـک  یرگید  هـتکن 
.تسا راذگرثا  ایند  رد  لوپ  فیراعت 

رد اـم  یلعف  داـصتقا  گر  نـیا  رگا  دراد و  ناـیرج  داــصتقا  یاــه  گر رد  تـسا و  داــصتقا  نوـخ  هـک  تـسا  یزیچ  نآ  لوـپ 
.دزیر یم مه  هب  متسیس  لک  دوش ، هکولب )  ) زیرف لوپ  نیا  تلود  دازام  کالما  ای  یرچکال  کالما 

لخاد هـک  یا  هناـخلگ لـثم  تـسا  هدـش  هتــسب  شفقــس  یمیرحت  طیارــش  لـیلد  هـب  هتــشذگ  لاـس  ود  رد  ناریا  داـصتقا 
.دنک فیرعت  ار  متسیسوکا  دیاب  شدوخ 

.منک لح  ار  لوپ  نیا  دروم  رد  دراد ، دوجو  قورع  یگتفرگ  هک  ار  یطاقن  نیا  لوا  نم  سپ 
ار یداصتقا  یحارج  نیا  هک  تسا  هدـشن  ادـیپ  یقذاـح  حارج  زونه  نم  رظن  هب  هک  یحارج ، داد ؛ ماـجنا  دوش  یم راـک  ود 

.دهد ماجنا 
هب هـک  یلعف  یاـه  لوـپ رب  هوـالع  هـک  هـتفر  تمــس  نـیا  هـب  مـه  اــیند  نــالا  تـسا و  نیداــینب  یــساسا و  هار  هـک  مود  هار 

.دنوش پاچ  یدیدج  لاتیجید  یاه  لوپ دوش  یم پاچ  یزکرم  کناب  رابتعا  هب  اه و  تلود هناوتشپ 
.تسا نیوک  تیب ناشنیرت  فورعم

یعرـش لکـشم  دـنا و  هدـش  فیرعت  یـساسا  یاـهالاک  ـالط و  تفن ، هناوتـشپ  هب  هک  دنتـسه  یرگید  لاـتیجید  یاـه  لوپ
.دراد دوجو  یعقاو  ییاراد  دوش  یم رشتنم  هک  یزرا  یازا  هب  ام  اریز  دنرادن  مه 

.دشاب اه  هژورپ ای  کالما  دناوت  یم ییاه  ییاراد نیا  زا  یکی 
.تسا هدش  شیامزآ  ایند  رد  لوپ  زا  عون  نیا  هک  تسا  لاس  راهچ  ای  هس  ابیرقت 

.میا هداد ماجنا  ات ۹۸  یاه ۹۶  لاس رد  ار  شیامزآ  نیا  مه  ام 
.تسا یرت  صاخ یلیخ  ثحب  نیا 

هعلاطم مه  لوپ  هرابرد  ناـنادداصتقا  دـندرک : مـالعا  لاس ۱۳۶۹  رد  بـالقنا  ربهر  دـیتسه ، ناـیرج  رد  ردـقچ  مناد  یمن
.دننک

هرهب خرن  هب  یمیقتـسم  طاـبترا  هیلوا ، فـیرعت  ناـمه  رد  دـینک ، هعلاـطم  فـیرعت و  یداـصتقا  بتکم  ره  رد  هک  ار  لوـپ 
.دراد

ار طاـبترا  نـیا  زین  یلوـپ   یاـه  تسایــس یلرتـنک ، متــسیس  یزکرم ، کـناب  نوـچمه  ثحاـبم  اــهراتخاس و  هـیقب  رد  دــعب 

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳۳طباور 



.میبای یم
.میا هدادن ماجنا  لوپ  فیرعت  دروم  رد  یراک  چیه  هتشذگ  لاس  رد ۴۰  ام  المع 

.میدرکن ییارجا  راک  یلو  میتشون ، تشرد  زیر و  تالاقم  میدرک ، رازگرب  شیامه 
یور یگزاـت  هب  اـه  یجراـخ یژوـلونکت ، ددـم  هب  دوـب ، هدرکن  دورو  ار  راـک  نیا  هب  هعلاـطم  یـسک  چـیه مه  ناـهج  رد  هـتبلا 

.دندرک دورو  دشاب ، هتشاد  ییاراد  کی  هناوتشپ  هک  دیدج  لوپ  هعلاطم 
تردـق و ییاراد ، نآ  هناوتـشپ  هب  اـه  لوـپ نیا  دـشاب و  کـلم  دـننامه  یکیزیف  اـی  لاـتیجید  تـسا  نـکممم  روـبزم  ییاراد 

.دینک فیرعت  دیدج  لوپ  هک  دراد  ار  تیلباق  نیا  شزرا  تردق و  نآ  دنروآ و  یم تسدب  شزرا 
تیلباـق دوش ، یم هلماـعم  کـالما  سروـب  نیا  رد  هک  یراداـهب  قاروا  دوـش ، یزادـنا  هار ناریا  رد  کـالما  سروـب  یزور  رگا 

.دنوش فیرعت  لوپ  تروص  هب  هک  دراد  ار  نیا 
دیدـج یاـه  لوـپ نیا  هک  تـسا  نـیا  دوـش ، یم ماـجنا  اـیند  رد  یتآ  هاـم  هـس  ود  رد  هداـتفا و  زورما  یاـیند  رد  هـک  یقاـفتا 

.تسا یتوافت  هتبلا  دنوش ، یم هیارا  یناهج  کناب  لوپ و  یللملا  نیب  قودنص  طسوت 
ینعی دننک ؛ پاچ  کناب  دوخ  رابتعا  هب  [ Cryptocurrency)[۲  ) جیار زرا  زمر  هک  دنتسه  نیا  لابند  هب  یزکرم  یاه  کناب

پاچ لاتیجید  لوپ  شدوخ  راـبتعا  اـب  ـالاح  هدرک ، پاـچ  یذـغاک  لوپ  شدوخ  راـبتعا  هب  ـالاح  اـت  یزکرم  کـناب  دـنیوگ  یم
.دنک یم

.تسا لاتیجید  یاهزرا  نتخانش  تیمسر  هب  لدم  زا  عون  کی  نیا 
هنوـگچیه نیوـک  تیب دـننامه  نآ  قـلخ  دـیلوت و  رد  یلو  دـنک ، یم تراـظن  نآ  رب  یزکرم  کـناب  هک  تسا  نـیا  رگید  لدـم 

.درادن یتراظن 
ییاــمنور اــه  نآ زا  یتآ  هاــم  رد ۳  هدــش و  عورــش  لاــتیجید  زرا  راــشتنا  دــنور  اــکیرما  نـیچ و  دــننامه  ییاــهروشک  رد 

.دنوش یم
رد هک  تسا  ینپوک  لاـتیجید  کـی  یعوـن  هب  اـی  جـیار  زرا  زمر  کـی  دـنهد  یم ماـجنا  یزکرم  یاـه  کـناب نوـنکا  هک  یقاـفتا 

.دنا یزکرم یاه  کناب دوخ  متسیس  بحاص  اما  تسا ، هدش  فیرعت  نیچکالب  رتسب 
، دوش یم هلماعم  کالما  سروب  نیا  رد  هک  یراداهب  قاروا  کالما و  سروب  یزادـنا  هار اـب  میوگب  مهاوخ  یم لاـح  یا یلع 

نآ هعـسوت  اـب  هـک  تـشاد  یعرـش  یلم و  زرا  زمر  کـی  درک و  فـیرعت  ار  یدـیدج  لوـپ  یمالـسا  داـصتقا  کـی  رد  ناوـت  یم
.داد یرست  زین  مه  رگید  یاهروشک  هب  ناوت  یم

.دراد هدنیآ  هب  یگتسب  تسا ، یندش  ردقچ  یزادرپایور  نیا  لمع  رد  هکنیا  اما 
.تسا طوبرم  یلام  شدرگ  هب  کالما  سروب  رد  اه  ترورض زا  یکی  هکنیا ، رگید  هتکن 

یلوپ یلام و  هناخدور  مینک و  دازآ  ار  هدش  زیرف  یاه  ییاراد یلام ، شدرگ  داجیا  اب  میناوتب  هک  ییاج  رد  هدنب  هاگدید  زا 
.تسا تالغتسم  کالما و  سروب  دتفیب ، نایرج  هب 

.دش یتایلمع  لاس ۹۳  رد  اما  میتشاد ، بوتکم  ار  هدیا  نیا  لاس ۸۷  زا  ام  متفگ ، البق  هک  روطنامه 
کی دـش ، هتفریذـپ  اه  هدـیا نیا  لاسما  ارچ  هکنیا  اما  دـش ، تقفاوم  یزکرم  کناب  یوس  زا  ینینچنیا  یاه  هدـیا لاس ۹۶ 

.دوب ناراذگ  تسایس یاه  تیدودحم تاظحالم و  شلیلد 
سروب هتـشذگ  لاـس  دـنک و  تیلاـعف  رگید  یاـه  سروب زا  یادـج  کـالما  سروـب  هک  دـش  عـضو  یتاررقم  ندـنل  سروـب  رد 

.درک تیلاعف  هب  عورش  ندنل  کالما 
سرت یناــهج  هـبرجت  نـیمه  دوــش ، یمن ور  هــبور مــیرحت  اــه و  تیدودــحم اــب  یلاــم  هتفرــشیپ  رازاــب  رد  کــالما  سروــب 

.داد ماجنا  یتایلمع  راک  دوش  یم مه  ناریا  رد  هک  دوش  مولعم  ات  درک  مک  ناریا  رد  ار  راذگ  تسایس
.درک یزادنا  هار  یلام  شدرگ  ترورض  ناونع  هب  هکلب  دیدج ، لوپ  فیرعت  یارب  هن  اموزل  ار  نامروشک  رد  کالما  سروب 

اب سروـب  نیا  هک  یتواـفتم  تمیق  فـشک  متـسیس  اـی  نگمهاـن و  نگمه و  هدـش  هضرع  یاـهالاک  نیب  تواـفت  رطاـخ  هب 
.دیامنب مزال  یرورض و  دیاش  نآ  یزادنا  هار  دراد ، اه  سروب ریاس 

دنناد یم دنا ، هدناوخ داصتقا  ای  دنا  هدناوخ یلام  تیریدم  ای  دنرادباسح  ای  دنتسه  هیامرـس  یاهرازاب  رد  هک  مه  یناسک 

 



میرادن و هیامرـس  رازاب  رد  یلو  دندلب ، بوخ  ار  اهراک  هک  دنتـسه  یدارفا  اه  کناب رد  میرادـن ، یلام  یاه  هژورپ یلیخ  ام 
.دشن لابقتسا  مه  یلیخ 

.میرادن دشاب ، هتشاد  ار  کالما  شورف  یلام  نیمات  هژورپ و  یلام  نیمات  یصصخت  هک  ینوناک  لمحم و  سپ 
.دیامن یم یرورض  کالما  سروب  یزادنا  هار  رطاخ  نیمه  هب 

مینیبب هک  تسا  نیا  لوا  هویش  میراد ؛ هویش  ود  ام  تسیچ ؟ راکهار  نیرتهب  میسرب و  ترورـض  نیا  هب  هکنیا  یارب  الاح 
کی یرگید  هویـش  رد  هکنیا  اـی  مینک  یزاـس  هداـیپ  ناـمروشک  رد  اـنیع  ار  یناـهج  تاـیبرجت  ناـمه  دـندرک و  راـک  هچ  هـیقب 
زاـغآ نآ  یتاـیلمع  راـک  دریگ و   رارق  راـک  روتـسد  رد  کـالما  سروـب  دریگب  میمـصت  یراذـگ  تسایــس یاروـش  کـی  تـئیه و 

.دوش
زا یرایــسب  قفوماــن  هویــش  رد  تـسا  نـکمم  یتــح  دوــش ؛ قــفوم  هــکنیا  اــی  دروــخب  تسکــش  راــک  تــسا  نــکمم  هــتبلا 

.دورب نیب  زا  هیامرس  تراجت و  تیاهن ، رد  اما  دوش ، هژورپ  نیا  هنیزه  روشک  یاه  هیامرس
.تسا ابر  نودب  یرادکناب  نوناق  هراب ، نیا  رد  فورعم  ضماغ و  یلیخ  لاثم 

.دش بیوصت  دشاب ، هدش  دییات  اهراتخاس  هکنیا  زا  لبق  نوناق  نیا 
.میدیسرن فادها  هب  لمع  ارجا و  رد  اما  دش  ماجنا  ییالاب  یاه  هنیزه اب  یدایز  یاه  هرکاذم نوناق ، کی  بیوصت  یارب 

متـسیس تسا  مولعم  سپ  تسا ، هدافتـسا  لباق  اه  نآ زا  یکی  اهنت  یتـالماعم ، یمالـسا و  دوقع  زا ۱۵  لاـثم ، روط  هب 
هک هتفرگ  لکـش  یهابتـشا  رتسب  رب  متـسیس  هکنیا  ای  منک ، هدافتـسا  رگید  دوقع  زا  میتسناوتن  هک  هدـشن  یحارط  بوخ 

.مینک هدافتسا  یمالسا  یلام  یاهرازبا  نآ  زا  میتسناوتن 
هچ  ) دوقع زا  یا  هعومجم دش و  داجیا  هیامرـس  رازاب  عماج  نوناق  اب  نامزمه  راداهب  قاروا  سروب و  نامزاس  لاس ۸۴  رد 

هدافتــسا زین  اــه  نآ زا  یرایــسب  زا  هـک  نیودــت  هعیــش  هـقف  ساــسا  رب  هیامرــس ) رازاــب  رد  یکارتــشا  هـچ  یــضارقتسا و 
.دوش یم

.دنرازاب زا  رتولج  دیاش  مه  اه  نآ زا  یلیخ 
.تسا هدیسرن  غولب  نآ  هب  دیاش  رازاب 

.دنورب نیب  زا  اه  هیامرس دوش  یم ثعاب  ندرک  فیرعت  نیا  سپ 
نیا اـب  دـعب  هـب  نـیا  زا  دـییوگب  اـهداهن  لـک  هـب  دـعب  دـینک ، فـیرعت  ار  یلم  هژورپ  کـی  امـش  دوـش  یم ثعاـب  هلاـسم  نـیا 

.دروخب تسکش  تیاهن  رد  اما  دینیچب ، ساسا  نآ  رب  ار  داصتقا  هخرچ  ماظن و  لک  دینک و  راک  قطنم 
ار تفن  میتشاد ، تفن  ام  هک  هدوب  نیا  رطاخ  هب  هدادن ، ناشن  ار  شدوخ  متسیس  بویع  هتشذگ  لاس  رد ۴۰  ارچ  هکنیا 

.میدرک یم یمتسیس  یاه  یرو هرهب ریغ  اه و  ییآراکان هنیزه  میتخورف و  یم
.دندوب یضاران  متسیس  زا  مه  اه  یلیخ دنک و  یمن راک  تسرد  متسیس  دنناد  یم همه 

دوخ دـیوگب  دـهدب و  رگید  رفن  کـی  هب  ار  لوپ  کـناب ، دوـخ  دـعب  مهدـب و  کـناب  هب  ار  ملوـپ  نم  هک  درادـن  قـطنم  عـقاو  رد 
.دنا هدش فیرعت  دب  هک  نینچنیا  یاه  مزیناکم زا  یرایسب  دینک و  تراظن  اه  هژورپ رب  نم ، لیکو  ناونع  هب  امش 

.میدرک یم ار  یراک  نینچ  دیاب  مه  کالما  سروب  دروم  رد  ایآ 
سروب ای  سروبارف  دـننامه  یلخاد  تایبرجت  نآ  قبط  رب  ار  یناهج  هبرجت  کـی   میهاوخ  یم میتفگ  یم میدـمآ  یم ینعی 

.داد یمن باوج  ًانئمطم  هک  میسرب  دیدج  هار  کی  هب  یمیدق  رد  نامه  زا  هرابود  مینک و  یزاس  هدایپ نامروشک  رد  یژرنا 
.میسر یم یلبق  دصقم  نامه  هب  میورب ، ار  یمیدق  هار  نامه  هرابود  رگا  ینعی 

راـکهار کـی  دـیاب  هک  دوـب  یلاـحرد  نیا  میـسر و  یم راـکهار  ناـمه  هـب  هراـبود  مـینک ، زاـب  ار  یا  هـنهک هتـسکش  رد  کـی  رگا 
.میدرک یم قلخ  یدیدج 

هویـش مینک ، یزاـس  هداـیپ یجراـخ  ناـمجرت  اـب  ار  کـالما  سروب  هکنیا  یاـج  هب  هک  دوـب  نیا  میدیـسر  نآ  هب  هک  یراـکهار 
.میریگب ماو  یناهج  تایبرجت  زا  ار  نآ  هعسوت 

.میتفرگ ماو  تسه ، مه  یموسرم  هویش  هک  نامدوخ  تفن  ترازو  ناسدنهم  زا  ار  هعسوت  هویش 
یتاـیلمع تیلباـق  هـکنیا  یارب  یدــیدج  یاـه  حرط تـسا ، هدرک  عادــبا  ار  نآ  اــسان  ناــمزاس  هـک  اــم  یا  هعــسوت شور  رد 

 



.دش یم تست  یروانف  یگدامآ و  اهزاف ، رد  فیرعت و  فلتخم  یاهزاف  رد  دنشاب ، هتشاد 
.تفرگ یم رارق  شجنس  دروم  مه  یتایلمع  هیامرس  کسیر و  نازیم  مه  هلحرم  ره  رد 

همه دروخ ، تسکـش  هب  هژورپ  دوـش و  هنیزه  ناـموت  دراـیلیم  دـص  دـنچ  اـه  هژورپ یارب  رگا  یعادـبا  یا  هعـسوت شور  رد 
.دور یمن رده  لوپ 

.میراد زاین  ییاه  یروانف هچ  هب  کالما  سروب  یارب  ام  اما 
.میراد یصقاون  نانچمه  ای  مینک  هلماعم  نینچنیا  میناوتب  هک  میراد  ییاه  تکرش یقوقح ، ظاحل  زا  ام  ایآ 

.میسرب یروانف  نیا  هب  ات  میدرک  یم شیامزآ  مدق  هب  مدق  دیاب  ار  عوضوم  نیا 
دـنروایب و اـت  دـنراد  هفاـضا  لوـپ  مدرم  دـصرد  دـنچ  دراد ، تقباـطم  مدرم  یاهدـمآرد  اـب  هژورپ  نـیا  مـجح  لیـسناتپ و  اـیآ 

دنهد یم راداهب  قاروا  سروب  رد  هک  یررـض  اـی  عفن  زا  دنـشورفب و  ار  ناـشرالد  وروی و  دنـشورفب ، ار  دوخ  یـالط  دنرـضاح 
.دنوش کالما  سروب  دراو  دنشوپب و  مشچ 

تروص هب  نارهت  یرادرهش  رد  ات ۹۶  یاه ۹۳  لاس نیب  حرط  نیا  دوب  رارق  دراد ؟ دوجو  مدرم  نایم  رد  لیسناتپ  نیا  ایآ 
.دشن یتایلمع  یرادرهش ، رد  یتیریدم  تالوحت  رییغت و  اب  نامزمه  هک  دوش  ارجا  تولیاپ 

.میور شیپ  همانرب  قبط  ات  میهد ، ماجنا  کالما  سروب  یارب  ار  زاف ۷ و ۸ و ۹  دیاب  یلعف  طیارش  رد 
هلحرم نیا  رد  نونکا  دوش ، سیـسات  سروب  میوـش و  زاف ۸  دراو  میرذـگب و  زاـف ۷  زا  تسا  هتفگ  سروب  یلاـع  یاروش    

.میتسه
دوش و ماجنا  یـسیون  هریذـپ  دـنک ، رداـص  ار  کـالما  سروب  زوجم  راداـهب  قاروا  سروب و  ناـمزاس  ادرف  نیمه  مینک  ضرف 

.دسرب راداهب  قاروا  سروب و  نامزاس  بیوصت  هب  اه  لمعلاروتسد ات  دربب  نامز  هام  راهچ  هس 
.تسا هلاس  کی  هژورپ  کی  شدوخ  نیا 

.دشکب لوط  لاس  ات ۵  دودح ۳  یزیچ  مهن  زاف  دشکب و  لوط  لاس  کالما ۲  سروب  هژورپ  متشه  زاف  دینک  ضرف 
اب تسا ، هدـش  حرطم  کـالما  سروـب  عوـضوم  هک  یعقوـم  زا  تـسا ، نـیا  نآ  دـیآ و  یم شیپ  یمهم  عوـضوم  شـسرپ  :

یرگادوس کالما  سروب  هیحاـن  زا  هک  هدـمآ  شیپ  هغدـغد  نیا  درک ، دـیرخ  یرتم  دوش  یم سروب  نیا  رد  هکنیا  هب  هجوت 
.دوش دایز  یزاب  هتفس  و 

.ریخ دوش ؟ یم عفتنم  هکرابم  دالوف  ایآ  دور ؟ یم الاب  اه  تمیق ارچ  هیامرس  رازاب  رد  دینیبب  ناب : نسح 
اه تکرــش یلاـم  نیماـت  رگید  یوـس  زا  دــبای و  یم نوزفا  نارادماهــس  نارگ و  هلماـعم تورث  ییوـس  زا  هیامرــس  رازاــب  رد 

یـسک تورث  دـنک ؛ یم ادـیپ  ناسون  تمیق  دـنوش و  یم یراذـگ  تمیق راداهب  قاروا  یتقو  هک  انعم  نیدـب  دوش ؛ یم ماـجنا 
.دوش یم نییاپ  الاب و  دراد ، ماهس  ییاراد  هک 

فیرعت نآ  یارب  کالما  سروب  مسا  هب  هناگادج  یراتخاس  منک و  یم کیکفت  ماهـس  رازاب  زا  ار  کالما  سروب  نم  یتقو    
زور ره  امـش  دنتــسه ) [ ۳] شل مییوـگ  یم  ًاحالطــصا  ، ) دـنراد اـه  هژورپ کـالما و  هـک  یتاذ  تیــصاخ  رطاـخ  هـب  مـنک  یم

.دینک یزاب  هتفس  سروب  نیا  رد  دیناوت  یم
دوش و یم لـصو  هژورپ  کـی  هب  ًامیقتـسم  دوـش ، یم قـیرزت  اـه  هژورپ یلاـم  نیماـت  هلحرم  رد  هک  یلوـپ  هکنیا  رگید  هتکن 

.دراد یصخشم  دوس  هیشاح  هتبلا 
شیازفا هراجا  دادرارق  هکنیا  ای  دـشاب ، هتفر  الاب  کالما  مروت  دـیاب  ای  دـنک ، نارگ  ار  کلم  نآ  رب  ینتبم  قاروا  دـهاوخب  رگا 

.دبای
سیـسأت نامز  اـت  تسا  نکمم  هتبلا  هک  تسا  ناـموت  نویلیم   ۲۵ کـالما   سروب  رد  تـالماعم  فک  هکنیا ، یدـعب  هتکن 

.دسرب مه  ناموت  نویلیم  ای ۴۰  هب ۳۰  نآ 
.دریگن ماجنا  یتحار  هب  نآ  رد  یزاب  هتفس  دوش  یم ثعاب  عوضوم  نیا 

ماـقم رد  مـه  یلیخ  دـش ، داـجیا  ـالط  هکـس و  [ ۴ (] یتآ  ) زرچوـیف دادرارق  ناریا  رد  یناـمز  میوـگ ؛ یم ار  نآ  هباــشم  لاــثم 
.درک کمک  ام  هب  کسیر  هدنهد  ششوپ

یولج دنهد ، یم یشیازفا  لانگیـس  الط  هکـس و  یکیزیف  رازاب  هب  هکـس  الط و  رچویف  یاهدادرارق  هک  هناهب  نیا  هب  هتبلا 

 



.دشاب هتشاد  یرگید  لکشم  ره  ای  یعرش  لکشم  هکنیا  هن  دنتفرگ ، ار  نآ 
الط هکـس و  تمیق  دـندوبن ، هلماعم  لباق  ام  یاهرازاب  رد  رگید  هکـس  الط و  یتآ )  ) زرچویف یاـهدادرارق  هک  یناـمز  زا  اـیآ 

.تفای شیازفا  هلب  تفاین ؟ شیازفا 
.دندرک فذح  ار  تسرد  لح  هار  نآ  دنداد و  دنویپ  تسرد  لح  هار  کی  هب  ار  هابتشا  راکهار  کی  سپ 

.تسا روط  نیمه مه  کالما  سروب  رد 
هزیر نـیا  هـب  هدـنیآ ، تـلود  رد  داـصتقا  ناراد  هـیعاد دـشاب ، هـک  سک  ره  کـالما ، سروـب  هدـنیآ  هریدـم  تـئیه  مراودـیما 

.دنشاب هتشاد  تقد  اه  یراک
دننک و یم  یگدـنز  هدوسرف  تفاب  رد  هک  یناریا  تیعمج  نویلیم  یارب ۱۱  راذگ  تسایس داهن  ناونع  هب  تلود  میراودیما 

.دزاسب هناخ  دنرجاتسم ، اه  نآ زا  یلیخ 
زاــسب هــمه  هــک  دوــب  هددوــس  رگا  تــسین ، هددوــس  مدرم  یارب  هدوــسرف ) یاــه  تفاــب  ) اــجنآ رد  کــلم  نتخاــس  اــعطق 

.دندوب هداد  ماجنا  ار  اهزاس  تخاس و  اجنآ  رد  اه  شورفب
یتاـیلام یاـه  تیفاـعم اـه و  قیوشت اـب  دـنک و  لرتـنک  ار  نکـسم  رازاـب  کـالما ، سروب  قـیرط  زا  دـناوتب  تلود  میراودـیما 

.دناسرب ماجنارس  هب  ار  اهراک 
.درادن انعم  دایز  کالما  سروب  رد  یزاب  هتفس مدرگرب ، لاوس  خساپ  هب 

.دراد دوجو  نارهت  ۲ و ۳  قطانم ۱ ، نیب  یلعف  کالما  یکیزیف  یاهرازاب  یتنس و  یاهرازاب  رد  رتشیب  یزاب  هتفس 
.دوش اه  تمیق شیازفا  ثعاب  دناوت  یمن کالما  سروب  نیا  سپ 

.دراد یزاس  فافش  دصق  عقاو  رد  کالما  سروب 
.دنک یم ارجا  یروص  ار  دوخ  دوقع  هک  تسا  نیا  هدوب ، حرطم  اه  کناب دروم  رد  هک  یتاداریا  زا  یکی  شسرپ :

.دوب ادیوه  هلئسم  نیا  یتح  مه  نکسم  هب  طوبرم  یاه  عوضوم رد 
.دننک یم ار  راک  نیا  یناسنا  یقالخا و  لوصا  اب  دننک   یم تکراشم  مه   اب  یتقو  مدرم 

.دناوت یمن دنهدب ، ماجنا  ار  راک  نیا  دنهاوخ  یم هک  ینامز  کناب  اما 
.تفرگ هرهب  یتکراشم  دوقع  یارب  ناوت  یم  کناب  راکوزاس  نیا  زا 

هدافتـسا ناوتیم  مه  تسد ، نیا  زا  یتاسیـسات  یتح  اه و  هناخراک داـجیا  رد  منک  یم رکف  دـیتفگ ، مه  تخاـس  دروم  رد 
.درک

رد هچ  هیامرـس و  رازاـب  رد  هچ   ) ناریا رد  یمالـسا  دوـقع  هکنیا  نآ  دراد و  دوـجو  یفیرظ  هتکن  کـی  اـجنیا  رد  ناـب : نـسح 
.دنرادن مه  اب  یقرف  لوپ ) رازاب 

یاـه هبرجت مهد ؟ ماـجنا  هیامرـس  رازاـب  رد  تسا ، هدـشن  ماـجنا  یلوـپ  رازاـب  رد  هک  ار  اـهدرکیور  ناـمه  نم  دوـش  یم اـیآ 
.دنور یم تمس  نیا  هب  اهرازاب  دهد  یم ناشن  یناهج 

نم ارچ  دـنک و  هلماـعم  اـه  نکوـت اـی  تسا  سروـب  رد  هک  یراداـهب  قاروا  ساـسارب  ار  لوـپ  یتـح  هک  تمـس  نیا  هب  ینعی 
.مناوتن متسه ، یمالسا  داصتقا  راد  هیعاد هک  ینم  یناریا و 

.تسا یتایلمع  یشلاچ و  لاوس  نیا 
.دهد ماجنا  ناریا  داصتقا  رد  ار  یحارج  نیا  هک  میهاوخ  یم رحبتم  یداصتقا   حارج  کی  ام 

.دنوش یم لیدبت  نکوت )  ) لاتیجید ییاراد  هب  فلتخم  یاه  ییاراد نآ  رد  هک  تسا  یدنور  [ ۱]
زرا ینعم  هـب  یـسنراک  و  ( crypto  ) یراــگنزمر ینعم  هـب  وـتپیرک  هژاو  ود  زا  ( Cryptocurrency  ) یـسنراک وتپیرک  [ ۲ [] ۲]

.تسا هدش  لیکشت  ( currency)
تینما یارب  یراـگنزمر  ملع  زا  هـک  تـسا  یزاـجم  زرا  اـی  لاـتیجید  زرا  کـی  هدـش ،) یراـگنزمر  زرا  اـی  هیاـپ  زمر  زرا   ) زرا زمر 

.دنک یم هدافتسا  تالماعم  هکبش و 
.تسا نکممریغ  ًابیرقت  راوشد و  اهزرا ، عون  نیا  لعج  یتینما  یگژیو  نیا  لیلد  هب 

نودـب رازاب  رد  اه  ییاراد شورف  اـی  دـیرخ  ییاـناوت  حالطـصا ، کـی  ناونع  هب  ندوب  شل  اـی  ( Liquidity  ) یتیدـییوکیل [ ۳]

 



.تسا هدش  فیرعت  اه  ییاراد نآ  تمیق  رد  دیدش  رییغت  داجیا 
نآ رد  هلماعم  ماجنا  هب  لـیام  دارفا  زا  یرایـسب  دریگ و  یم ماـجنا  نآ  رد  یداـیز  هلماـعم  هک  تسا  یرازاـب  دـییوکیل  رازاـب 

.دنتسه
.درک لیدبت  دقن  لوپ  هب  ار  نآ  ناوت  یم یتحار  هب  هک  دوش  یم  قالطا  ییاراد  هب  دییوکیل  ییاراد  رگید ، فرط  زا 

ای دـیرخ  یارب  نـیعم و  زرم  دــح و  یاراد  ینوناـق ، تـسا  یا  هماـن قـفاوت   ( Futures  ) یتآ تـالماعم  اــی  یتآ  دادرارق  [ ۴]
.دادرارق یاضما  ماگنه  هدش  قفاوت  یتمیق  اب  هدنیآ  رد  ینامز  یارب  یلام ، رازبا  ای  الاک  کی  شورف 

: یراذـــــــگ کارتشاـــــــیناسنا  موـــــــلع  نادنمـــــــشیدنا  هناـــــــخ  ناـــــــب  نـــــــسح  کـــــــالما  سروـــــــب  یدـــــــیلک : تاـــــــملک 
https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۷۸۵۳

۲۲۲۲
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۲:۵۴

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انکیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یاهدـمایپ یللملا  نیب شیامه  یاه  تسـشن هلـسلس  زا  انورک ،» هلئـسم  ترایز و  گنهرف   » تسـشن انکیا ، شرازگ  هب   
، یتنـــس یاــهرنه  قـــالخ و  یگنهرف  عیانـــص  یرگـــشدرگ ، یگنهرف ، ثاریم  یاـــه  هزوــح رب  اـــنورک  یگنهرف  یعاـــمتجا و 

.دوش یم رازگرب  یزاجم  تروص  هب  ات ۲۰  تعاس ۱۸:۳۰  زا  هام  نابآ  ۲۸ هبنشراهچ ، ️

ییارجا ریبد  تاــطابترا و  رنه و  گــنهرف ، هاگــشهوژپ  وــضع  هدازدــسا ، یفطــصم  هدــهع  رب  تســشن  یریبد  نـینچمه   
.دوب دهاوخ  شیامه 

کنیل قـــــــــــیرط  زا  دــــــــــــنناوت  یم نآ  هدــــــــــــهاشم  تســــــــــــشن و  نـــــــــــیا  رد  روــــــــــــضح  یارب  نادــــــــــــنم  هقــــــــــــالع  
.دننک مادقا   https://www.skyroom.online/ch/richt.dtp/pilgrimage

یاهدـمایپ یللملا  نیب شیامه  یاه  تسـشن هلـسلس  زا  انورک ،» هلئـسم  ترایز و  گنهرف   » تسـشن اـنکیا ، شرازگ  هب 
، یتنــس یاــهرنه  قــالخ و  یگنهرف  عیانـــص  یرگـــشدرگ ، یگنهرف ، ثاریم  یاــه  هزوــح رب  اــنورک  یگنهرف  یعاــمتجا و 

.دوش یم رازگرب  یزاجم  تروص  هب  ات ۲۰  تعاس ۱۸:۳۰  زا  هام  نابآ  ۲۸ هبنشراهچ ، ️
همالع هاگـشناد  یملع  تـئیه  وـضع  ییازریم ، نیــسح  یندیــس ، هاگــشناد  داتــسا  داژنورــسخ ، ماردـپ  تســشن  نـیا  رد 

هب شیامه  یملع  ریبد  یرگشدرگ و  یگنهرف و  ثاریم  هاگشهوژپ  یملع  تئیه  وضع  هداز ، نسح اضریلع  ییابطابط و 
.دنزادرپ یم نخس  داریا 

ییارجا ریبد  تاــطابترا و  رنه و  گــنهرف ، هاگــشهوژپ  وــضع  هدازدــسا ، یفطــصم  هدــهع  رب  تســشن  یریبد  نـینچمه 
.دوب دهاوخ  شیامه 

کنیل قــــــــــــیرط  زا  دــــــــــــنناوت  یم نآ  هدــــــــــــهاشم  تســــــــــــشن و  نـــــــــــیا  رد  روــــــــــــضح  یارب  نادــــــــــــنم  هقــــــــــــالع
.دننک مادقا   https://www.skyroom.online/ch/richt.dtp/pilgrimage

مایپ یاهتنا 

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب انورک » » انورک هلئسم   هلئسم ترایز  وو   ترایز گنهرف   گنهرف  » » تسشن تسشن

انورک یگنهرف  یعامتجا و  یاهدمایپ  یللملا  نیب شیامه  یاه  تسشن هلـسلس  زا  انورک ،» هلئـسم  ترایز و  گنهرف   » تسـشن
.دوش یم رازگرب  یتنس ، یاهرنه  قالخ و  یگنهرف  عیانص  یرگشدرگ ، یگنهرف ، ثاریم  یاه  هزوح رب 

 

https://iqna.ir/fa/news/3934862/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%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://iqna.ir/fa/news/3934862/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%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


۲۲۲۲
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۲:۱۸

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / لوگریو   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

روهمج سیئر  ناوـنع  هب  دـبای  تسد  ددـع ۲۷۰  هب  رتدوز  هک  ییادـیدناک ره  هک  تفاـیرد  ناوت  یم ددـع ۵۳۸  هب  هجوت  اب   
زا ۲۶۸ شیب  یار  دناوت  یمن هدنام  یقاب  ءارآ  یمامت  بسک  اب  یتح  تروص  نیا  رد  یو  بیقر  هکارچ  دـش  دـهاوخ  هدـیزگرب 

.دروآ تسدب  ار  هدننک ›› باختنا  ››

دنراد رارق  اکیرمآ  یاهتلایا  سار  رد  یتاـباختنا  تراـک  ۳۴ و۳۲  اـب ۵۴ ، بیترت  هب  کـی  ره  سازگت  کرویوین و  اـینرفیلاک ،  
.دنریگ یمن رارق  یدج  هجوت  دروم  زگره  یتاباختنا  تراک  اب ۳  اناتنوم  ریظن  کچوک  یاهتلایا  یخرب  هکیلاحرد 

اب ۳۵۳/۰۳۶/۴۹ شوب  لباقم  رد  دیدرگ و  یار  زیاح ۷۸۰/۲۵۲/۴۹  هدحتم  تالایا  ءارآ  مامت  یرامشزاب  زا  سپ  روگ  لا  
.دروآ تسد  هب  یو  زا  رتمک  یار  نازیم ۴۲۷/۲۱۶  هب  یار 

یاه تاباختنا  نیرت  مهمزا یکی  اـکیرمآ  یروهمج  تساـیر  تاـباختنا  لارتکلا  یوگلا  ساسارب  اـکیرما  رد  تاـباختنا  دـنور 
.دوش یم یقلت  ناهج 

.ددرگ یم یقلت  روشک  دامن  نینچمه  هعماج و  ربهر روهمج ، سیئر  اکیرمآ  رد 
.تسا هدش  زکرمتم  روهمج  سیئر  صخش  رد  لماکروط  هب  هیرجم  هوق  تارایتخا  یمامت 

تــسایس یلــصا  نـکر  یجراـخ و  تسایــس  یرجم  اـکیرمآ ، یاوـق  لـک  یهدــنامرف  یــساسا  نوناــق  قـبط  روـهمج  سیئر 
.دشاب یم یلخاد 

سیئر نارواـشم  مـکح  رد  اـهنت  دنتــسین و  یعمج  تیلوئــسم  یاراد  ءارزو  اـهروشک  رتـشیب  فـالخ  رب  هدــحتم  تـالایا  رد 
.دنشاب یم وگخساپ  وا  ربارب  رد  طقف  بوسحم و  روهمج 

لاس هقباس ۱۴  لقادح  هتشاد و  لاس  لقادح ۳۵  دیاب  یروهمج  تسایر  تسپ  دزمان  لاردف ، یساسا  نوناق  اب  قباطم 
.دشاب ار  روشک  نیا  رد  یلاوتم  تماقا 

رایتخا رد  ار  تسپ  نیا  یلاوتم  هرود  ود  یارب  دـناوت  یم صخـش  هک  هدوب  راهچ  اـکیرمآ  رد  یروهمج  تساـیر  تدـم  لوط 
.دریگب

دهد ماجنا  ار  دوخ  تیلوئـسم  یرامیب  ایرورت  ، توف ، افعتـسا ، لزع ریظن  یلیـالد  هباـنب  دـناوتن  روهمج  سیئر  هکیتروص  رد 
.دوب دهاوخ  یو  نیشناج  یو  نواعم 

تسا و نیشیپ  یروهمج  سیئر  یروهمج  تسایر  هرود  لاس  نیرخآ  ربماون  ، تاباختنا یرازگرب  نامز  لومعم  هیور  قبط 
.دشاب یم  هیوناژ  متسیب  دیدج  روهمج  سیئر  راک  عورش 

.تسا توافتم  ناهج  رد  موسرم  یاه  هویش اب  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  رد  یروهمج  تسایر  تاباختنا  یهد  یأر هویش 
دیامن لیمحت  نارگید  هب  جـیورت و  ار  یتاباختنا  ماظن  یـسارکومد و  ییاکیرمآ  عون  دراد  یعـس  روشک  نیا  هک  تساهلاس 

روط هب  اکیرمآ  مدرم  یتح  نایناهج و  یارب  روشک  نیا  تاباختنا  راـتخاس  تیهاـم و  زونه  هک  تسا  نیا  بلاـج  هتکن  اـما 
.تسین صخشم  قیقد 

تـسایر تاـباختنا  تالکـشم  لـئاسم و  زورب  زا  شیپ  اـت  نارگـشهوژپ  یـسایس و  لـئاسم  ناسانـشراک  زا  یرایــسب  یتـح 
تـسایر یتاباختنا  ماظن  زا  یقیقد  یهاگآ  روگ  لا  شوب و  جرج  باختنا  رـس  رب  فـالتخا  اـکیرمآ و  لاس ۲۰۰۰  یروهمج 

لارتکلا لارتکلا یوگلا   یوگلا ساسارب   ساسارب اکیرما   اکیرما ردرد   تاباختنا   تاباختنا دنور   دنور

هرییابطابط همالع  هاگشناد  یسایس  مولع  قوقح و  هدکشناد  ییوجشناد  جیسب  هیرشن "   " هرامش نیمتشه 

 

https://virgool.io/@Basij_atu/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84-gigbxepotovk
https://virgool.io/@Basij_atu/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84-gigbxepotovk


.دنتشادن روشک  نیا  رد  یروهمج 
باـختنا اـهنآ  یأر  اـب  یتاـباختنا و  یاـهدزمان  ناـیم  زا  روهمج  سیئر  هک  تسا  نیا  مدرم  رثـکا  تینهذ  هکنیا  هب  هجوت  اـب 

 . تخادرپ میهاوخ  اکیرمآ  یتاباختنا  دنیآرف  حیضوت  هب  ریز  راتشون  رد  دوش  یم
اب اـکیرمآ  یـسایس  راـتخاس  نیتـسخن   ۱۷۷۶ لاـس رد  لالقتـسا  هیمـالعا  رودـص  ابنویـساردف  اـت  نویــساردفنک  زا اـکیرمآ ؛ 

یلجت یلم  تلود  کی  بلاق  رد  لقتسم  تلایا  هدزیس  زا  بکرم  ینویساردفنک  تروص  هب  مدرم  تیمکاح  لصا  رب  دیکات 
.تفای

لکـش لاردـفنک ›› تلود   ›› تیروحم اـب  نویـساردفنک  متـسیس  رد  ییاـهتلود  تروص  هب  اـکیرمآ  لقتـسم  یاـهتلود  داـحتا 
.تفرگ

هطبار عطق  زیچ  ره  زا  شیب  دوبن و  صخـشم  لماک  قیقد و  روط  هب  هدنیآ  تموکح  راتخاس  لکـش و  زونه  نامز  نیا  رد 
.دوب رظن  دم  لالقتسا ›› ›› لصا یانبم  رب  دیدج  یمظن  داجیا  ایناتیرب و  اب  یرامعتسا 

.تفرگ لکش  اکیرمآ  نیمزرس  رد  ایفلدالیف  رهش  تیزکرم  اب  لاردفنک  تلود  کی  تیاهن  رد 
صوـصخرد یریگ  میمــصت تـهج  مزــال  یاــه  ییاــناوت دــقاف  یتـح  هکیروـط  هـب  تـشاد  یدودــحم  تاراــیتخا  تـلود  نـیا 

.دوب یجراخ  یلخادروما و 
.تشادن یناوخمه  نابلط  لالقتسا  رظن  دروم  لوصا  یخرب  اب  لاردفنک  تلود  نیا  تیهام 

رد یواسم  یأر  کی  یاراد  یگمه  یماظن  یداـصتقا و  تردـق  تیعمج و  تعـسو ، نتفرگ  رظن  رد  نودـب  وضع ، یاـهتلایا 
.دندوب لاردفنک  تلود  تامیمصت 

هب هجوت  اب  یلاردف و  راتخاس  بلاق  رد  دنمتردق  یزکرم  تلود  کی  داجیا  رکف  هک  دیدرگ  ببس  جیردت  هب  یلئاسم  نینچ 
.دریگ رارق  هجوت  دروم  اهتلایا  صاخ  تیعضو 

، اهتلایا نیب  هدرتسگ  یاهیگنهامهان  داجیا  یسایس و  یداصتقا - یاهیناماسبان  یرایسب  ندش  راکـشآ  نامز و  تشذگ  اب 
.تفای یم تیوقت  یزکرم  یلم و  تموکح  کی  داجیا  رکف 

لالقتـسا تـکرح  یلـصا  ربـهر  نتگنــشاو  جرج  هـلمج  زا  اـهتلایا  ناربـهر  هتــسجرب و  نارکفتم  زا  یرایــسب  ناـمز  نـیا  رد 
.دندیدرگ لیامتم  اکیرمآ  رد  یلاردف  متسیس  کی  داجیا  تمس  هب  تدش  هب  اکیرمآ 

یلم تـلود  کــی  روــحم  لوــح  ار  قباــس  یاــه  ینلک دنتــشاد  یعــس  دــندوب  روهــشم  اــه  تسیلاردــف  هـب  هــک  هورگ  نــیا 
.دنزاس دحتمردتقم 

.دندش یم لیدبت  دحاو  تلود  کی  رد  یدیدج  تالایا  هب  قباس  یلاردفنک  یاهتلود  متسیس  نیا  قبط 
رامـش هب  هناگ  هدزیـس تالایا  تدـحو  ظفح  یارب  یداهن  یروهمج  تسایر  اـکیرمآ ، لاس ۱۷۸۴  یـساسا  نوناق  ساسارب 

.دنتشاد روهمج  سیئر باختنا  رد  ربارب  ییأر  تالایا ، همه  نیاربانب  تفر و  یم
دش ررقم  تالایا ، ربارب  قوقح  نیمضت  نینچمه  دنمتردق و  بازحا  دوبن  یسایس ، هعسوت  مدع  لیلد  هب  نارود ، نآ  رد 

.دنتفرگ مان  روتکلا »  » هک دننک  یفرعم  ار  یدارفا  یتلایا  یاه  ناملراپ ات 
، دـندش یم هدـیزگرب  تاباختنا  نودـب  ای  اب  اه  تلایا صیخـشت  ساسا  رب  هک  اهروتکلا  نیا  تشاد و  روتکلا  ود  تلاـیا  ره 

.دندرک یم باختنا  ار  روشک  روهمج  سیئر هدش و  عمج  جلاک » لارتکلا   » مان اب  یناکم  رد 
ار جـلاک  لارتکلا  یارآ  نیرتشیب  سکره  هدرک و  یفرعم  عمج  نیا  هب  ار  دوخ  یروهمج  تسایر  یاهادـیدناک  نامز  نآ  رد 

.تفرگ یم مان  ورزر » روهمج  سیئر  » ای سیئر  بیان  مود  رفن  روهمج و  سیئر دروآ ، یم تسد  هب 
.دمآ دوجو  هب روهمج  سیئر باختنا  یارب  میقتسمریغ  متسیس  کی  بیترت  نیا  هب  ( ۳)

مه درک و  یم نیمـضت  ار  اـهنآ  یأر  قح  رد  تـالایا  لالقتـسا  مه  دوبن و  کـیتارکومدریغ  یلیخ  راـگزور  نآ  رد  هک  یقاـفتا 
.دوب باختنا  یارب  تسرد  هار  کی 

چیه دــندوب ، زرواـشک  ًاتدــمع  هـک  ییاــکیرمآ  ییاتــسور  نادنورهــش  بساــنم ، یــسایس  یاــضف  بازحا و  دوـبن  اــب  نوـچ 
.دنتشادن یلم  یاه  تیصخش زا  یتخانش 

یفرعم یتاـباختنا  تازراـبم  رد  تکرــش  تـهج  ار  دوـخ  ـالومعم  اـهدزمان  یتامدــقم : تاـباختنا  -۱ اکیرمآ تاـباختنا  دـنیآرف 

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۰طباور 



.دنوش یم هتفرگ  رظن  رد  راک  نیا  یارب  بزح  یوس  زا  ای  دننک و  یم
تکرـش تهج  ار  رفن  کی  یبزح ، نورد  تاباختنا  رد  بلطواد  درف  نیدنچ  نایم  زا  دیاب  بازحا  نارادفرط  تروص  نیا  رد 

.دننک یفرعم  تاباختنا  رد 
.ددرگ یم اپرب  بازحا  یلم  یاهنویسناونک  تاباختنا  یرازگرب  لاس  ناتسباترد  یلم : یاهنویسناونک  - ۲

، ههاـمکی هرود  کـی  یط  هدرک و  تکرــش  عـمجم  نـیا  رد  تسیاــب  یم  بزح  ره  یلخاد  یاــه  لکــشت  تاــشیارگ و  ماــمت
یفرعم ییاـهن  تازراـبم  رد  تکرــش  تـهج  ار  دوـخ  رظن  دروـم  درف  دوـجوم ، یاـهدزمان  ناـیم  زا  هدـننک  تکرــش  یاـهتایه 

.دنیامن
همه عیـسو و  الومعم  تازرابم  نارادفرط ، بازحا و  تیامح  اب  اهادیدناک  تاباختنا ، ییاپرب  زور  ات  یتاباختنا : تباقر  - ۳

.دننک یم زاغآ  ار  دوخ  یتاباختنا  هبناج 
عبانم اب  یمیقتسم  هطبار  دوخ  یاج  رد  زین  هلاسم  نیا  هک  تسا  تاغیلبت  هب  طوبرم  اه  تباقر  نیا  زا  یا  هدرتسگ مجح 

.دراد بازحا  ینابیتشپ  یلام و  ناوت  و 
یاـه تاـیه  - ۴ دوـش یم هـتفرگ  رظن  رد  دوهــشم  یداــع و  رایــسب  یرما  یتاــغیلبت  یاــه  هـنیزه یــالاب  مـجح  اــکیرمآ  رد 

یتاــباختنا تاــیه  اــی  جـــلاک  کــی  فرط  زا  تسیاــب  یم روــهمج  سیئر  لاردـــف ، یـــساسا  نوناــق  ساــسا  رب  یتاـــباختنا :
.ددرگ باختنا ( ( Electoral collage

سلجم  ) هرگنکرد تلاــیا  نآ  ناگدــنیامن  دادــعت  اــب  ربارب  نآ  دادــعت  دراد و  ار  دوــخ  صاــخ  یتاــباختنا  جـــلاک  ، تلاــیا ره 
.دشاب یم انس ) ناگدنیامن و 

دادعت اما  هدش  هتفرگ  رظن  رد  تلایا  ره  یارب  رفن  ود  ناسکی ، روط  هب  انس  سلجم  رد  تالایا  ناگدنیامن  دادعت  دنچره 
.دشاب یم  تلایا  ره  تیعمج  ساسارب  ناگدنیامن  سلجم  ءاضعا 

دننیزگ و یمرب ار  یتاباختنا ›› جلاک  ›› زا هدش  صخـشم  دادعت  دوخ  میقتـسم  یار  اب  مدرم  هک  تسا  لکـش  نیدب  راک  دنور 
.دننک یم باختنا  ار  روهمج  سیئر  یتاباختنا  یاه  جلاک  مامت  یاضعا  دعب  هلحرم  رد 

.تسا فورعم  یروهمج  تسایر  میقتسم  همین  تاباختنا  هب  رتشیب  متسیس  نیا 
‐ هدش یفرعم  دوخ  هقالع  دروم  بزح  یوس  زا  هک  ناگدننک ›› باختنا   ›› تسیل هب  یار  اب  تلایا  ره  مدرم  تروص  نیا  رد 

.دننک باختنا  نانآ  بناج  زا  ار  روهمج  سیئر  ات  دهد  یم اهنآ  هب  ار  ناکما  نیا  دنا ،
هک تفاـیرد  ناوت  یم تسا  هرگنک  رد  تلاـیا  نآ  ناگدـنیامن  دادـعت  اـب  ربارب  تلاـیا  ره  یتاـباختنا  جـلاک  دادـعت  هک  اـجنآ  زا
اب هک  دشاب یم رفن  ینعی ۵۳۵  هرگنک  ءاضعا  لک  دادعت  اب  ربارب  هدحتم  تالایا  رد  یتاباختنا  یاه  جلاک  ءاضعا لک  دادعت 

.دیسر دهاوخ  رفن  هب ۵۳۸  دادعت  نیا  تختیاپ  هزوح  هدننک ›› باختنا  رفن ‹‹ هس  ندوزفا 
.دنشاب یم روهمج  سیئر  باختنا  تهج  اکیرمآ  تلایا  هاجنپ  ناگدنیامن  رفن  دادعت ۵۳۸  نیا 

هب امازلا  تسیاـب  یمو  دنتـسه  تـالایا  یتاـباختنا  یاـه  هزوحرد زوریپ  بزح  ناگدـنیامن  یگمه  ناگدـننک ›› باـختنا  ›› نیا
.دنهد یار  دوخ  عوبتم  بزح  زا  هدش  یفرعم  یروهمج  تسایر  یادیدناک 

روهمج سیئر  ناوـنع  هب  دـبای  تسد  ددـع ۲۷۰  هب  رتدوز  هک  ییادـیدناک ره  هک  تفاـیرد  ناوت  یم ددـع ۵۳۸  هب  هجوت  اب 
زا شیب  یار  دـناوت  یمن هدـنام  یقاـب  ءارآ  یماـمت  بسک  اـب  یتـح  تروـص  نیا  رد  یو  بـیقر  هـکارچ  دـش  دـهاوخ  هدـیزگرب 

.دروآ تسدب  ار  هدننک ›› باختنا   ›› ۲۶۸
‹‹ ناگدننک باختنا   ›› یارآ قلطم  تیرثکا  باستکا  هب  فظوم  یروهمج  تسایر  تسپ  زارحا  تهج  اهادیدناک  هک اجنآ  زا 

لارتکلا یارآ  نازیم  نیا  دـنوشن  قفوم  هکیتروص  رد  دنـشاب  یم یار )  ۲۷۰  ) ناگدـننک باختنا  کی  هفاضا  هب  فصن  ینعی 
زا یکیلارتـــکلا  یاـــه  جـــلاک رد راـــمیب قــطنمدوب  دـــهاوخ  هرگنک  هدـــهع  رب  روــهمج  سیئر  باـــختنا  دـــنروآ ، تــسد  هــب  ار 

بـسح رب  تلاـیا  ره  نآ  اـب  قباـطم  هک  ددرگ  یم زاـب  لاردـف  یـساسا  نوناـق  هب  صوصخ  نیا  رد  تاداـقتنا  نیرت  یـساسا
.تسا رادروخرب  یتاباختنا  یاهتراک  نامه  ای  ناگدننک ›› باختنا   ›› دادعت زا  دوخ  تیعمج 

.دوب دهاوخ  تیعمج  مک  قطانم  زا  تلفغ  گرزب و  یاه  تلایا  هب  اهادیدناکرتشیب  هجوت  رما ، نیا  میقتسم  هجیتن 
دنراد رارق  اکیرمآ  یاهتلایا  سار  رد  یتاـباختنا  تراـک  ۳۴ و۳۲  اب ۵۴ ، بیترت  هب  کـی  ره  سازگت  کرویوین و  اـینرفیلاک ،

 



.دنریگ یمن رارق  یدج  هجوت  دروم  زگره  یتاباختنا  تراک  اب ۳  اناتنوم  ریظن  کچوک  یاهتلایا  یخرب  هکیلاحرد 
.درادن دوجو  یتاباختنا  یاهتراک  دصرد تیعمج و  دادعت  نایم  یقیقد  بسانت  اهتلایا  یخرب  رد  نینچمه 

جلاک یارآ  دصرد  تسا ۲۰  هداد  یاج  دوخ  رد  ار  اکیرمآ  تیعمج  دـصرد  هدزای  اینرفیلاک  تلایا  هکیلاحرد  لاثم  ناونع  هب 
.دراد رایتخا  رد  ار  یتاباختنا 

.دوش ناربج  یزیمآ  ضیعبت تروص  هب  دیاب  رگید  یاه  تلایا  رد  بسانت  مدع  نیا  هک  تسا  حضاو 
.دوش یم هدیزگرب  یتاباختنا ›› یاه  جلاک   ›› تیرثکا یار  ساسا  رب  هیرجم  هوق  سیئر  متسیس  نیا  رد 

بزح زا  شوــب  جرجو  تارکوــمد  بزح  زا  روـــگ  لا نــیب  تباـــقر  لاـس ۲۰۰۰ و  تاـباختنا  هـب  ناوـت  یم لاـثم  نیرتزراــب  رد 
.درک هراشا هاوخیروهمج 

اب ۳۵۳/۰۳۶/۴۹ شوب  لباقم  رد  دیدرگ و  یار  زیاح ۷۸۰/۲۵۲/۴۹  هدحتم  تالایا  ءارآ  مامت  یرامـشزاب  زا  سپ  روگ  لا
.دروآ تسد  هب  یو  زا  رتمک  یار  نازیم ۴۲۷/۲۱۶  هب  یار 

بسک ۲۷۰ اب  تسناوت  اکیرمآ  یتاباختنا  متـسیس  فعـض  لیلد  هب  شوب  یتاـباختنا )  ) لارتکلا یاـهتراک  هسیاـقم  رد  اـما 
.دروآ تسدب  ار  دیفس  خاک  هب  دورو  تهج  یتاباختنا  یاهتراک  تیرثکا  تراک 

یمن صخشم  ار  روهمج  سیئر  مدرم ، مامت  یارآ  تیرثکا  هک  تفگ : دیاب  اکیرمآ  یتاباختنا یسارکومد  دروم  رد  نیاربانب 
نیا زا  شیپ  هکروطنامه  دـیامن و  یم  صخـشم  ار  تلود  سیئر  هک  تسا  لارتکلا  یاهتراک  تیرثکا  طـقف  نیا  هکلب  دـنک 

.تسین مدرم  تیرثکا  یار  ینعم  هب  زین  عوضوم  نیا  دش  هداد  حیضوت 
ار زیچ  همه  هدـنرب  ›› فورعم لصا  نامه  رت  هداـس ناـیب  هب  اـکیرمآ  تاـباختنا  متـسیس  هدـمع  یاـه  فعـض  زا  رگید  یکی 

.تسا هدش  راوتسا  چیه  ای  همه  لصا  رب  روشک  نیا  یروهمج  تسایر  تاباختنا  ماظن  هک  ارچ  دشاب  یم درب ›› یم 
.دراد لارتکلا ›› یاهتراک   ›› ندیزگرب هوحن  رد  هشیر  زین  هلاسم  نیا 

هب تبـسن  رتشیب  یار  دـنچ  اـهنت  بسک  اـب   A یادـیدناک یتاباختنا ، تراـک  هد  اـب  اـکیرمآ  یاـهتلایا  زا  یکی  رد  تسا  نکمم 
هب کیدزن  رایـسب  ءارآ  بسکو  شالت  مامت  دوجو  اب   B یادـیدناک لباقم  رد  دـنک و  بحاصت  ار  تراک  هد  مامت   B یادیدناک

.دروآ تسد  هب  لارتکلا  تراک  کی  یتح  دناوتن  دشاب ) یار  دنچ  دحرد  فالتخا  دیاش   ) A یادیدناک
.دشاب یم  درب ›› یم  ار  زیچ  همه  هدنرب   ›› ای و  چیه ›› ای  همه  فورعم ‹‹ نوناق  نامه  اقیقد  عوضوم  نیا 

همالع هاگـشناد  یــسایس  موـلع  قوـقح و  هدکــشناد  ییوجــشناد  جیــسب  هیرـشن ۵۷ "  " هرامـش نیمتــشهیمظاک  اـضریلع 
( هر ) ییابطابط

۲۲۲۲
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۰:۳۵۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / زوینایرآ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

گنهرف موـلع و  هاگــشهوژپ  یراـکمه  بیوـصت  لاـبند  هـب  اــیرآ - یرازگربـخ  تـفرگ ؛ تروــص  یا  هماــن  مهاــفت  بلاــق  رد   
هناـخریبد داـجیا  روـظنم  هـب  یگنهرف و  بـالقنا  یلاـع  یاروـش  یزادرپ  هـیرظن  یاـه  یــسرک  زا  تیاـمح  تـئیه  اــب  یمالــسا 

.دیسر ءاضما  هب  روکذم  یراکمه  همان  مهافت  هاگشهوژپ ، نیا  رد  یلقن  مولع  یصصخت  یاروش 

، یزادرپ هیرظن  یاه  یسرک  زا  تیامح  تئیه  یاه  تیلاعف  هقباس  هب  هراشا  اب  هانپورسخ  نیملسملاو  مالـسالا  تجح   
نایم رد  یجیورت  یاه  یـسرک  یرازگرب  تسخن  هبتر  تشاد : راـهظا  هدـش ، رازگرب  یجیورت  یـسرک  رامآ ۳۷۰۰  ناـیب  نمض 

هار هار يمالسا   يمالسا گنهرف   گنهرف مولع  وو   مولع هاگشهوژپ   هاگشهوژپ ردرد   يلقن   يلقن مولع   مولع ياروش   ياروش يصصخت   يصصخت هناخريبد   هناخريبد
دشدش يزادنا   يزادنا

دش يزادنا  هار  يمالسا  گنهرف  مولع و  هاگشهوژپ  رد  يلقن  مولع  ياروش  يصصخت  هناخريبد  ایرآ -  یرازگربخ 
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هاگـشناد هب  قلعتم  اه  هاگـشناد  نایم  زا  تسخن  هبتر  یمالـسا و  گنهرف  مولع و  هاگـشهوژپ  هب  قلعتم  اه ، هاگـشهوژپ 
.تسا هدوب  هر ) ) یئابطابط همالع 

للملا نیب  یملع و  یاـه  یراـکمه  زکرم  یـالاب  تـیفرظ  هـب  هراـشا  اـب  ییاز  کـل  نیملـسملاو  مالـسالا  تـجح  ناـیاپ ، رد   
داجیا نودـب  زکرم  نیا  رد  یلقع ، مولع  یاروش  هناخریبد  درک : ناـشنرطاخ  دـیکأت و  یمالـسا ، گـنهرف  مولع و  هاگـشهوژپ 

یرتشیب ییافوکـش  شالت و  دـهاش  ناراکمه  شالت  اب  هک  میراودـیما  دوش و  داـجیا  دوجوم  تیفرظ  اـب  یراـتخاس و  تسپ 
.میشاب

گنهرف موـلع و  هاگــشهوژپ  یراـکمه  بیوـصت  لاــبند  هـب  اــیرآ - یرازگربـخ  تـفرگ ؛ تروـص  یا  هماــن  مهاــفت  بلاــق  رد 
هناـخریبد داـجیا  روـظنم  هب  یگنهرف و  بـالقنا  یلاـع  یاروـش  یزادرپ  هیرظن  یاـه  یـسرک  زا  تیاـمح  تـئیه  اـب  یمالـسا 

.دیسر ءاضما  هب  روکذم  یراکمه  همان  مهافت  هاگشهوژپ ، نیا  رد  یلقن  مولع  یصصخت  یاروش 
زا تیامح  تئیه  اب  یمالـسا  گنهرف  مولع و  هاگـشهوژپ  یراـکمه  بیوصت  لاـبند  هب  مق ، زا  اـیرآ  یرازگربخ  شرازگ  هب 
رد یلقع  مولع  یـصصخت  یاروش  هناخریبد  داجیا  روظنم  هب  یگنهرف ، بالقنا  یلاع  یاروش  یزادرپ  هیرظن  یاه  یـسرک 

سیئر  » هانپورـسخ نیـسحلادبع  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  یوس  زا  روکذـم  یراـکمه  هماـن  مهاـفت  هاگـشهوژپ ، نیا 
ییاز کل  فجن  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  و  هرظانم » دـقن و  یزادرپ ، هیرظن  یاه  یـسرک  زا  تیامح  تئیه  هناـخریبد 

.دیسر ءاضما  هب  یمالسا » گنهرف  مولع و  هاگشهوژپ  سیئر  »
، یزادرپ هیرظن  یاه  یسرک  زا  تیامح  تئیه  یاه  تیلاعف  هقباس  هب  هراشا  اب  هانپورسخ  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح 

نایم رد  یجیورت  یاه  یسرک  یرازگرب  تسخن  هبتر  تشاد : راهظا  هدش ، رازگرب  یجیورت  یسرک  رامآ ۳۷۰۰  نایب  نمض 
هاگشناد هب  قلعتم  اه  هاگشناد  نایم  زا  تسخن  هبتر  یمالسا و  گنهرف  مولع و  هاگشهوژپ  هب  قلعتم  اه ، هاگشهوژپ 

.تسا هدوب  هر ) ) یئابطابط همالع 
زا کــی  ره  رد  لوا  مدــق  رد  اــه  یــسرک  زا  تیاــمح  تـئیه  رد  ییارگ  زکرمت  زا  نـتفرگ  هلــصاف  یاتــسار  رد  تـفگ : یو    

یـسررب یجیورت و  یاه  یـسرک  بیوصت  راد  هدـهع  هک  دـیدرگ  بیوصت  یهاگتـسد  هتیمک  اه  هاگـشهوژپ  اه و  هاگـشناد 
.دنوش هناخریبد  یارب  راثآ  لاسرا  یصصخت و  یسرک  یاه  حرط 

حیرـصت یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروـش  هرظاـنم  دـقن و  یزادرپ ، هیرظن  یاـه  یـسرک  زا  تیاـمح  تئیه  هناـخریبد  سیئر 
یاـه یـسرک  یـصصخت  یاروـش  اـت  دـش  نآ  رب  میمـصت  ییارگزکرمت ، زا  رتـشیب  نـتفرگ  هلـصاف  یارب  هـلحرم  نـیا  رد  درک :

یراـتفر و موـلع  یاروـش  یعاــمتجا ، موـلع  یاروـش  یلقن ، موـلع  یاروـش  یلقع ، موـلع  یاروـش  زا  تراــبع  یزادرپ  هـیرظن 
.دوش راذگاو  هاگشهوژپ  هاگشناد و  دنچ  هب  یرامعم  رنه و  یاروش 

حرط یماـمت  سپ  نیا  زا  یمالـسا ، گـنهرف  موـلع و  هاگـشهوژپ  رد  یلقع  موـلع  یاروـش  هناـخریبد  داـجیا  اـب  دوزفا : یو 
.دوش یم  لاسرا  هاگشهوژپ  نیا  هب  یریگ  میمصت  یسررب و  تهج  یلقع  مولع  هب  طوبرم  یاه 

للملا نـیب  یملع و  یاـه  یراـکمه  زکرم  یـالاب  تـیفرظ  هـب  هراـشا  اـب  ییاز  کـل  نیملـسملاو  مالـسالا  تـجح  ناـیاپ ، رد 
داجیا نودب  زکرم  نیا  رد  یلقع ، مولع  یاروش  هناخریبد  درک : ناشنرطاخ  دیکأت و  یمالسا ، گنهرف  مولع و  هاگـشهوژپ 

یرتشیب ییافوکـش  شالت و  دهاش  ناراکمه  شالت  اب  هک  میراودیما  دوش و  داجیا  دوجوم  تیفرظ  اب  یراتخاس و  تسپ 
.میشاب
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قیقع یلصا : عبنم   ۱۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

رد نآ  یلجت  میرک و  نآرق  رد  یمالـسا  ندـمت  یرظن  ینابم   » باتک یدـهلا  مجن تاراـشتنا  سراـف ، یرازگربخ  شرازگ  هب 
.تسا هدناسر  پاچ  هب  یریزو  هحفص  رد ۲۸۰  ار  یربهر » مظعم  ماقم  و  هر )  ) ینیمخ ماما  تانایب 

یمالــسا فراـعم  تاــیهلا و  هدکــشناد  رد  هاـمرهم ۱۳۹۸  رد  هـک  تـسا  یناــحور  دیعــسدیس  یرتـکد  هلاــسر  باــتک  نـیا 
.تسا هدش  عافد  ییابطابط  همالع  هاگشناد 

.تسا هتفاین  راشتنا  ناونع  نیا  اب  یباتک  چیه  روشک ، رد  لقادح  نونکات  هک  تسا  نآ  باتک  نیا  یاه  یگژیو زا 
.تسا هتخادرپ  ناریا  رد  عوضوم  نیا  هب  هک  تسا  یباتک  نیلوا  شهوژپ  نیا  ور  نیازا

ار اه  نآ سردآ  دنک و  دانتسا  هیآ  زا ۱۰۰۰  شیب  هب  هلئسم  حیضوت  نییبت و  رد  تسا  هدرک  یعس  هدنسیون  نیا  رب  هوالع 
.دروایب یقرواپ  رد 

نآ یلجت  دوش و  جارختـسا  دـیجم  نآرق  زا  یمالـسا  ندـمت  یریگ  لکـش ینابم  لوصا و  تسا  هدـش  یعـس  باتک  نیا  رد 
ناراذـگ هیاـپ یعیــش و  هعماـج  ناربـهر  ناوـنع  هـب یلاـعلا ) هلظدـم  ) یربـهر مـظعم  ماـقم  و  هر )  ) ینیمخ ماـما  تاـنایب  رد 

.دبای ققحت  همامت  هب  ینآرق  بولطم  هعماج  ات  دوش  نایامن  یمالسا  نیون  ندمت 
« یـسانش ناـسنا  » و یـسانش » تفرعم «، » یـسانش یتـسه  » یناـبم نییبـت  ییاسانـش و  شهوژپ ، نـیا  یلـصا  تلاـسر 

.تسا نآرق  رظنم  زا  ندمت 
.دش دهاوخ  هراشا  نآرق  یندمت  ینابم  نیرت  مهم هب  همادا  رد 

یناـبم  » نیرتـمهم زا  تماـیق ،» زور  هب  داـقتعا  داـعم و   » و یهلا » لدـع  «، » تقلخ ملاـع  یگتـسویپ  دـیحوت و   » هلأـسم
.دراد رارق  دیحوت  روحم  رب  مالسا  ساسا  اریز  تسا ؛ یمالسا  ندمت  هناسانش » یتسه

« لـقع  » و شناد » مـلع و  ، » دـهد یم لیکـشت  ار  یمالــسا  ندـمت  یلــصا  نـکر  هـک  یــسانش » تـفرعم  » مـهم یناـبم  زا 
.تسا

.دراد یماو تکرح  هب  ار  اه  ندمت دهد و  یم لکش  ار  اه  ندمت حور  تینالقع 
.تساهنآ تینالقع  هب  اه  ندمت هباشت  زیامت و 

دوش و یم یمالسا  هعماج  رد  یملع  تردق  فاشتکا و  عارتخا ، دیلوت ، تیقالخ ، ببـس  یمالـسا  ندمت  رد  لقع  یلاعت 
.دراذگ یم ریثأت  ندمت  شرتسگ  دشر و  رب 

.تسا روحمادخ  ینید ، یسانش  یتسه رد  لقع 
هب مالـسا  بیغرت » قیوشت و  ، » یمالـسا ندـمت  گنهرف و  یگدـنلاب  شرتسگ و  ییادـیپ ، لماوع  هلمجزا  رگید ، یوس  زا 

.تسا یزودنا  شناد شناد و 
هب ار  ناسنا  دنزب ؛ حـلاص  لمع  باختنا و  هب  تسد  دـناوتب  نآ  ساسا  رب  ناسنا  هک  تسا  دنمـشزرا  نآرق  رظنم  زا  یملع 
هب تیاـهن  رد  دزاــس و  حرطم  تعیبـط  ناــهج  نارگید و  ادــخ ، دوـخ ، هـب  ار  ناــسنا  هـطبار  دــنادرگ ؛ نوـمنهر  ادــخ  یوـس 

.دسرب لد  ناج و  زا  یتسه  ملاع  یراد  فده
«، ییارگادخ ییوجادـخ و  «، » یهللا ةـفیلخ : » تسا رارق  نیدـب  یمالـسا  ندـمت  یـسانش » ناسنا  » مهم ینابم  زا  یخرب 

و یگتـــسب » مــه داــحتا و  «، » ییارگ لادـــتعا «، » ترطف «، » یزرودرخ «، » ناــسنا راــیتخا  هدارا و  «، » ییارگ تلادـــع »
«. ییارگ ترخآ »

لـصف نآرق  رد  ندـمت  یتخانـش  یتسه ینابم  مود : لصف  یتامدـقم  شخب  لوا : لصف  باتک : هناگ  جـنپ لوصف  نیوانع 

دشدش رشتنم   رشتنم میرک   میرک نآرق   نآرق ردرد   یمالسا   یمالسا ندمت   ندمت یرظن   یرظن ینابم   ینابم باتک   باتک

فیلأـت یربـهر » مـظعم  ماـقم  و  هر )  ) ینیمخ ماـما  تاـنایب  رد  نآ  یلجت  مـیرک و  نآرق  رد  یمالــسا  ندـمت  یرظن  یناـبم   » باـتک
.دش رشتنم  یدهلا  مجن  تاراشتنا  تمه  هب  یناحور  دیعس  دیس 
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: مجنپ لصف  نآرق  هاگرظن  زا  ندمت  یتخانـش  ناسنا ینابم  مراهچ : لصف  نآرق  رد  ندمت  یتخانـش  تفرعم ینابم  موس :
زا یخرب  یداـصتقا  تالکـشم  لـیلد  هب تـسا ، هدـش  حیرـصت  باـتک  دـلج  تـشپ  رد  هـک  هنوـگ  ناـمه هجیتـن  یدـنب و  عمج

دهاوخ دـنمزاین  دنمتـسم و  یاـه  هداوناـخ فرـص  رثا ، نیا  شورف  زا  لـصاح  دوـس  یماـمت  یمالـسا ، هعماـج  نادـنورهش 
.دش

« یربهر مظعم  ماـقم  و  هر )  ) ینیمخ ماـما  تاـنایب  رد  نآ  یلجت  میرک و  نآرق  رد  یمالـسا  ندـمت  یرظن  یناـبم   » باـتک
.دش رشتنم  ناموت  رازه  یاهب ۶۰  هب  هحفص  رد ۲۸۰  یدهلا  مجن  تاراشتنا  تمه  هب  یناحور  دیعسدیس  فیلأت 

/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

قیقع دش -  رشتنم  میرک  نآرق  رد  یمالسا  ندمت  یرظن  ینابم  باتک   

رهم یرازگربخ  دش -  رشتنم  میرک  نآرق  رد  یمالسا  ندمت  یرظن  ینابم  باتک   

سراف یرازگربخ  دش -  رشتنم  میرک  نآرق  رد  یمالسا  ندمت  یرظن  ینابم  باتک   

۲۲۲۲
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۳۵



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

زا ییاــبطابط و  همالع  هاگشناد  یـسایس  موـلع  داتـسا  یـشزومآ و  نواـعم  دـنودمحا  عاجـش  رهم ، یرازگربـخ  شرازگ  هـب 
همادا رد  هـک  تـسا  هتــشون  یتشادداــی  یو  تشذــگرد  تبــسانم  هـب  یحریف  دواد  مالــسالا  تـجح  ناــکیدزن  ناتــسود و 

دیآ ؛ یم
” .تفاتش دوبعم  رادید  هب  یحریف  دواد  رتکد   “ دوب هرظتنمریغ  خلت و  هاتوک ، ربخ 

.تسا راوشد  یلیخ  یدوز  نیا  هب  یحریف  نتفر  رواب 
نتورف و یرکفتم  رادـنید ، یـسانش  ناریا  تسود ، ناریا  یـشهوژپ  نید  دنمـشور ، یرکفتم  رادـم ، قـالخا  یدنمـشیدنا 

.لماک یناسنا 
.دش رت  قیمع یرتکد  عطقم  رد  لیصحت  هرود  رد  هطبار  نیا  هژیو  هب  مسانش  یم کیدزن  زا  تسا  لاس  یس  ار  یحریف 

مق زا  تشگرب  تفر و  ریـسم  لوط  رد  نارهت  هاگـشناد  رد  یرتکد  یاه  سـالک رد  تکرـش  یارب  راـب  ود  یکی  هتفه  ره  اـم 
.میدوب مه  اب  نارهت  هب 

مدوب و نآ  تقو  هراپ  یملع  تأیه  وضع  نم  هک  ع )  ) مولعلارقاـب یلاـع  شزومآ  هسـسؤم  رد  هک  یملع  ثحاـبم  راـنک  رد 
رکف و لدابت  وگو ، تفگ یارب  دوب  یمنتغم  تصرف  هاگـشناد  هب  تشگرب  تفر و  ریـسم  یـشهوژپ ، یـشزومآ و  نواـعم  وا 

.وا یقالخا  یملع و  یاه  هاگدید قمع  اب  ییانشآ  ناشیا و  زا  نم  رتشیب  یریگدای  هتبلا 
وا یملع  یقالخا و  دـعب  ود  هب  طقف  اجنیا  رد  اـما  تسا  لوطم  یاـه  تصرف دـنمزاین  وا  تیـصخش  داـعبا  تخانـش  مهف و 

.درک مهاوخ  یا  هراشا
.دوب ریظن  مک  یناسنا  یقالخا  ظاحل  هب  یحریف 

ریقحت تـبیغ و  یرکف ، یاـبقر  ییوگدــب  ینیبرترب ، دوـخ  هـب  ار  دوـخ  ًاـساسا  هداـعلا ، قوـف یملع  یاــه  ییاــناوت مـغر  هـب وا 
.دوب هدادن  تداع  دندش ، یم جراخ  وا  هب  تبسن  قالخا  هریاد  زا  دنتخات و  یم وا  رب  تخس  هک  یناسک 

دنمشور دنمشور یرکفتم   یرکفتم دوب / / دوب لماک   لماک ناسنا   ناسنا کیکی   هدیدنسپ   هدیدنسپ تافص   تافص همه   همه دجاو   دجاو یحریف   یحریف

رد لـماعت و  وـگو ، تفگ یزاـسدوخ ، یارب  ار  ملع  دوـب و  لـماک  ناـسنا  کـی  هدیدنـسپ  تافـص  همه  دـجاو  یحریف  مالـسالا  تجح 
.نارگید ریقحت  رخافت و  رازبا  هن  تسناد  یم هعماج  تیعضو  دوبهب  تیاهن 

 

https://www.mehrnews.com/news/5069593/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5069593/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF


.درک دنهاوخ  یهاوگ  ار  وا  یراتفر  یقالخا و  یالاو  کولس  نیا  زین  نادقتنم  نامگ  یب
.دماینرب زین  میقتسم  ییوگ  خساپ ماقم  رد  یتح  دندوب  هدرک  دراو  وا  رب  ار  ییاهدقن  نادنمشیدنا  یخرب  هک  ًاریخا 

.تشاد هگن  دیاب  ار  دقتنم  فلاخم و  تمرح  تشاد ، رواب  وا  عقاو  رد 
نییبت حیضوت و  هب  ًافرص  دقان ، هب  میقتسم  هراشا  نودب  دمآ ، یمرب خساپ  ماقم  رد  یملع  تامازلا  بسح  هب  یهاگ  رگا 

نآ هک  دمآ  یمنرب ور  رد  ور  خساپ  ماقم  رد  دزاس و  انـشآ  دوخ  هیرظن  داعبا  اب  ار  دقتنم  دیـشوک  یم تخادرپ و  یم هلئـسم 
.تشاد زیهرپ  نآ  زا  هتسناد و  یملع  نأش  نود  ار 

داد خساپ  شنیـشنلد  دنخبل  اب  هنابیجن و  دیآ ، یمنرب دنت  تالمح  یخرب  هب  خـساپ  ماقم  رد  ارچ  مدیـسرپ  ناشیا  زا  ًاریخا 
هب نم  هک  دنشاب  هتـسیرگن  عوضوم  هب  یرگید  دید  هیواز  زا  ای  دنـشاب  هتـشاد  نم  زا  شیب  یتاعالطا  اه  نآ تسا  نکمم 

.تسا بایمک  یندوتس و  دوخ  عون  رد  هک  یدرکیور  ما ؛ هدرکن دورو  نآ 
لماعت و وگو ، تفگ یزاسدوخ ، یارب  ار  ملع  دوب و  لماک  ناـسنا  کـی  هدیدنـسپ  تافـص  همه  دـجاو  یحریف  ناـس  نیدـب 

.نارگید ریقحت  رخافت و  رازبا  هن  تسناد  یم هعماج  تیعضو  دوبهب  تیاهن  رد 
.دوب دنمشور  یرکفتم  یحریف  یملع  ظاحل  هب 

مالـسا یــسایس  هشیدـنا  هـب  روـحم  هـنیمز  یهاـگن  نآ ، یجیردـت  طـسب  یئوـکوف و  شناد  تردـق –  بوچراـهچ  ذاـختا  اـب 
هعلاـطم دروم  ار  تردـق  تخاـس  رتسب و  ادـتبا  شنیتسخن  رثا  تعباـتم ) یوریپ و   ) یاـفتقا هب  یعوضوم  ره  رد  تشاد و 

هدمآرب هشیدنا  یاه  نایرج هب  دـنک  یم دـیلوت  ار  دوخ  صاخ  شناد  یتردـق  تخاس  ره  هک  دوب  نآرب  نوچ  داد و  یم رارق 
.درک یم مامتها  یمالسا  ندمت  فلتخم  هوجو  رد  تردق  یاهتخاس  زا 

دننام تسایـس  ملع  یاه  هزوح رد  ار  یمالـسا  ندـمت  رد  شناد  تاصتخم  داـعبا و  درک  شـالت  شیرکف  هژورپ  رد  یحریف 
.دهد رارق  یزرو  هشیدنا دروم  تاباختنا و …  بزحت ، نوناق ،

درف هب  رـصحنم  ببـس  هب  مـه  یملع و  ناراـکمه  نایوجـشناد و  اـب  زیمآ  مارتـحا  یفطاـع و  طـباور  ظاـحل  هـب  مـه  وا  راـثآ 
هقـالع هجوت و  دروم  تدـش  هب دوب  زین  وا  یرتکد  هلاـسر  هک  مالـسا  رد  تیعورـشم  شناد و  تردـق ، دـننام  ثحاـبم  ندوب 
تسود شراثآ  هیقب  زا  شیب  تسوا  راثآ  ریاس  یانب  گنس  هک  ار  باتک  نیا  دوخ  هک  هژیو  هب دوب ، ناداتسا  نایوجشناد و 

.تشاد
.درک ظفح  هتفای  باتزاب  یددعتم  راثآ  رد  هک  دوخ  یرکف  هژورپ  مامت  رد  ار  یدنمشور  نیمه  یحریف 

.دوب یملع  شور  هب  یدنبیاپ  نیمه  زا  یشان  ًاتدمع  یحریف  یا  هشیدنا یرکف و  ماجسنا 
ارگوـن و یدنمــشیدنا  وا  زا  نردــم ، شناد  یاهدرواتــسد  رازبا و  اـب  یتنــس  راــثآ  یناوخزاــب  هتینردــم و  تنــس و  رد  لــمأت 

.تسا هدرک  لمأت  هتسیاش  یندناوخ و  ار  شراثآ  رطس  هب  رطس  هک  تخاس  راکرپ  قالخ و  یزادرپ  هیرظن
.دوب دهاوخ  موادتم  هدنز و  وا  یرکف  ثاریم  اما  تسا ، هتفر  ام  نایم  زا  نونکا  یحریف  هناتخبروش 

ره دــنک و  لیدــبت  بطاـخم  رپ  هدــنز و  ییاـه  سـالک هـب  ار  مالــسا  رد  یــسایس  هشیدــنا  سرد  یاــه  ســالک تسناوـت  وا 
.دنک اه  سالک نیا  رد  روضح  قاتشم  ار  تسایس  ملع  هب  دنمقالع  یوجشناد 

.دواکب ون  یرظنم  زا  ار  یمالسا  هشیدنا  ات  دروآ  مهارف  یهاگشناد  ناوج  لسن  یارب  ار  یتصرف  وا  لمع  هشیدنا و 
ثاریم تنــس و  رد  قـیمع  لـمأت  هـب  ار  دـنمقالع  نایوجــشناد  نردــم ، یمالــسا و  یناریا ، یهجو  هـس  تیوـه  حرط  اـب  وا 

.تشاداو یمالسا  یناریا - یرکف 
عـضاوت راـنک  رد  دـیدج ، شناد  یاهدرواتـسد  اـب  هناـققحم  هنافـصنم و  دروـخرب  یئارگوـن و  یئارگ ، مالــسا یتـسود ، ناریا 

.درک لدب  هناگی  یدنمشیدنا  هب  ار  یحریف  یدرف ، قالخا  یملع و 
نیا یـسانش  مالـسا روهظ  زورب و  دهاش  مالـسا  رد  یـسایس  هشیدنا  هزوح  ریخا  نرق  مین  رد  هک  تسین  فازگ  اعدم  نیا 

.تسا هدوبن  روآون  دنمشور و  هنوگ 
زا یملعریغ  تابـصعت  یرواد و  شزرا زا  زیهرپ  یئوس ، زا  هتینردـم  تنـس و  رب  لمأت  رد  ار  یحریف  یرکف  ثاریم  ناوت  یم

.درامشرب یرکف  نافلاخم  اب  وگتفگ  هب  مارتحا  لماعت و  رگید و  یوس 
.یمارگ شدای  داش و  شحور 

 



۲۲۲۲
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۳۰



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

سردآ هـــــب  یزاــــــجم  یاــــــضف  رد  اـــــــت ۱۷  تعاــــــــــس ۱۴  زا  برقع ۱۳۹۹  ناــــــــــــــبآ /  هبنـــــشراهچ ۲۸  هاـــــگراک  نــــیا   
.دوش یم اپرب   https://meeting.atu.ac.ir/ch/iraf-speeches

وتیتـسنا ییاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یراــکمه  ناریا و  یــسایس  موـلع  نـمجنا  تـمه  هـب  رهم ، یرازگربــخ  شرازگ  هـب 
هلئـسم ناونع  اب  تاباختنا  دـنیآرف  اب  ییانـشآ  یـشزومآ  یاه  هاـگراک هلـسلس  ناتـسناغفا ، تاـباختنا  یکلـسم  یکینخت و 

.دوش یم رازگرب  تاباختنا  رد  دنمشور  لیلحت  یسایس و  یسانش 
هاگراک ریبد  ییاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یـسایس  مولع  قوقح و  هدکـشناد  رایـشناد  ربهر  یلعـسابع  هرود  نیا  سردـم 

.تسا ییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  تاجن  هار  ارتیم 
سردآ هــــــب  یزاــــــجم  یاــــــضف  رد  اـــــــت ۱۷  تعاـــــــــــس ۱۴  زا  برقع ۱۳۹۹  ناـــــــــــــــبآ /  هبنــــشراهچ ۲۸  هاــــگراک  نـــیا 

.دوش یم اپرب   https://meeting.atu.ac.ir/ch/iraf-speeches

۲۲۲۲
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۹:۵۵

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / اناپ  یرازگربخ   

یزیر همانرب  شهوژپ و  یاه  هورگ  یاسور  یوس  زا  یـسرد  همانرب  بالقنا و  مود  ماگ  هینایب  یاه  تلـالد  اـناپ - )  ) نارهت
.دش یسررب  شهوژپ  نامزاس  یریگدای  تیبرت و  یاه  هزوح یسرد و 

تلـالد یـشیدنا  مه تسـشن  یـشزومآ ، یزیر  هماـنرب  شهوژپ و  ناـمزاس  لـلملا  نیب  روـما  یموـمع و  طـباور  شرازگ  هب 
یاـسور شهوژپ و  ناـمزاس  سیئر  ریزو  نواـعم  یکلم  نسح  روضح  اـب  یـسرد  هماـنرب  بـالقنا و  مود  ماـگ  هیناـیب  یاـه 

رازگرب یمرهج  یمیلس  دیهــش  نلاـس  رد  یریگداـی  تـیبرت و  یاـه  هزوـح  یــسرد و  یزیر  هماــنرب  شهوژپ و  یاــه  هورگ 
اهراک رتهب  یارجا  یارب  رتبولطم  یهار  نتفای  هسلج  نیا  یرازگرب  زا  فدـه  هکنیا  رب  دـیکأت  اـب  یکلم  هسلج  نیا  رد.دـش 

زا ناوت  یم  هک  تسا  زغمرپ  یا  هینایب  بالقنا  مود  ماگ  هینایب  تفگ : تسا ، بالقنا  مود  ماگ  هینایب  یاـهتلالد  نتفاـی  و 
ماگ هینایب  یـسرد ، همانرب  اب  مود  ماگ  هینایب  طابترا  هوحن  روحم  راهچ  هب  هراشا  اب  یو.درک  داـی  دانـسا  دیـس  ناونع  هب  نآ 

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب تاباختنا   تاباختنا ردرد   دنمشور   دنمشور لیلحت   لیلحت یسایس  وو   یسایس یسانش   یسانش هلئسم هلئسم هاگراک   هاگراک

تاباختنا رد  دنمـشور  لـیلحت  یـسایس و  یـسانش  هلئـسم  ناونع  اـب  تاـباختنا  دـنیآرف  اـب  ییانـشآ  یـشزومآ  یاـه  هاـگراک هلـسلس 
.دوش یم رازگرب 

تسا تسا یبالقنا   یبالقنا لمع   لمع یبالقنا  وو   یبالقنا هیحور   هیحور مود   مود ماگ   ماگ هینایب   هینایب ربرب   مکاح   مکاح حور   حور یکلم : : یکلم

یـسرد و یزیر  همانرب  شهوژپ و  یاه  هورگ  یاسور  یوس  زا  یـسرد  همانرب  بالقنا و  مود  ماگ  هینایب  یاه  تلالد  اناپ - )  ) نارهت
.دش یسررب  شهوژپ  نامزاس  یریگدای  تیبرت و  یاه  هزوح
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هینایب داد : همادا  ههجاوم ؛ شور  مود و  ماگ  هینایب  یـسرد ؛ همانرب  عون  مود و  ماگ  هینایب  یـسرد ؛ هماـنرب  رـصانع  مود و 
ییاناوت اه و  هتـسناد  دـح  رد  یدرف  ره  تسا  نکمم  هک  ارچ  درک  هشیدـنا  نآ  رد  دـیاب  هک  تسا  مهم  نتم  کی  مود  ماگ 

هیحور مود  ماــگ  هیناــیب  رب  مکاــح  حور  تـفگ : شرورپ  شزوـمآ و  ریزو  نواعم.دــنک  تـشادرب  دنــس  نـیا  زا  دوـخ  ییاــه 
.تسا یبالقنا  لمع  یبالقنا و 

هکنیا رب  دـیکأت  اـب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تأـیه  وـضع.تسا  یمالـسا  هعماـج  یارب  هار  هشقن  کـی  دنـس  نـیا 
همادا دـشاب ، یم  نداد  رارق  ناـمز  دادـتما  رد  ار  دوـخ  ناـمز و  هـس  هدـنهد  دـنویپ  بـالقنا  مود  ماـگ  هیناـیب  رب  مکاـح  حور 

بوـخ ار  لاـح  درک ، شوـمارف  دـیابن  ار  هتـشذگ  هک  تسا  نیا  هدرک  دـیکات  دنـس  نـیا  رد  یربـهر  مـظعم  ماـقم  هـچنآ  داد :
.دیور یم  اجک  هب  هک  دینادب  دینک و  کرد 

، مود ماگ  هینایب  اب  یا  هشیر  قیمع و  ههجاوم.دشاب  هبناج  همه  لماک و  دیاب  تفرـشیپ  هک  دیوگب  دهاوخ  یم  دنـس  نیا 
رگید زا  اـه و ......  هژاو  یاـه  یناوارف  هب  نتخادرپ  زا  زیهرپ  نآ ، ظاـفلا  هب  ندوبن  جاـتحم  دنـس و  نیا  حور  یعقاو  کرد 

تیبرت و یاه  هتسب  دیلوت  یسرد و  یزیر  همانرب  نواعم  یبحم  یلع.دش  هتخادرپ  نآ  هب  هسلج  نیا  رد  هک  دوب  یدراوم 
یاهاوتحم رد  بالقنا  مود  ماگ  هینایب  دورو  ارجا و  دنیارف  زا  یـشرازگ  تسـشن ، نیا  نتـسناد  دـیفم  نمـض  زین  یریگدای 

ییارجا هوحن  قیقد  یـسررب  صوصخ  رد  یهورگراـک  لیکـشت  :- درک حرطم  ار  داهنـشیپ  دـنچ  سپـس  یو.درک  هئارا  یـسرد 
میقتـــسم و یاــه  تلـــالد  اـــه و  هرازگ  جارختـــسا  اهدـــنیارف - حیرـــشت  ناـــمزاس و  رد  بـــالقنا  مود  ماـــگ  هیناـــیب  ندرک 

ییاسانش یریگدای - تیبرت و  یاه  هزوح  نایم  براجت  یراذگ  کارتشا  یریگدای - تیبرت و  یاه  هزوح  همه  میقتسمریغ 
نیا یــسررب  یتاـیلمع - یاــه  هخــسن  نداد  رارق  رظندــم  ناــمزاس و  رد  بــالقنا  مود  ماــگ  هیناــیب  ندرک  یدربراــک  هوـحن 
یاـه هزوـح  یاـه  تیلاـعف  زا  یـشرازگ  اـه  هزوـح  نیلوئـسم  زا  کـیره  همادا  ردیـسرد  هماـنرب  یاـهامنهار  رد  تاـعوضوم 

.دندرک هئارا  مود  ماگ  هینایب  تیریدم و 
بالقنا مود  ماگ  هینایب  یاه  تلالد

یسرد همانرب 

ریزو نواعم 

یکلم نسح 

شهوژپ نامزاس 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

دریگب دریگب یهاگشناد   یهاگشناد لکش   لکش دیاب   دیاب یمالسا   یمالسا بالقنا   بالقنا یرظن   یرظن تاعلاطم   تاعلاطم

کی یمالـسا  بالقنا  درک : دیکات  اروش  نیا  هسلج  رد  یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش  یناسنا  مولع  یاقترا  لوحت و  یاروش  سیئر 
.دریگ دوخ  هب  یهاگشناد  لکش  دیاب  یعامتجا ، تیعقاو  نیا  یرظن  تاعلاطم  تسا و  ریذپانراکنا  تیعقاو 
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

بالقنا یلاع  یاروش  یناسنا  مولع  یاقترا  لوحت و  یاروش  هسلج ۱۸۶  رد  لداع  دادح  یلعمالغرتکد  انسیا ، شرازگ  هب   
هماـنرب یــسرد و  لصفرــس  یــسررب  روتــسد  اـب  اروـش  نـیا  هناـخریبد  لـحم  رد  یزاــجم  یروـضح و  تروـص  هـب  هـک  یگنهرف 

زا دـعب  تـسا و  ریذـپانراکنا  تـیعقاو  کـی  یمالـسا  بـالقنا  تـفگ : دـش ، رازگرب  بـالقنا  یـسانش  هعماـج   " هتــشر یــشزومآ 
تیعقاو نـیا  یرظن  تاــعلاطم  هــک  تــسا  یبساــنم  رایــسب  تــصرف  نــیا  یمالــسا  بــالقنا  یزوریپ  زا  لاــس  تشذـگ ۴۲ 

.دریگ دوخ  هب  یهاگشناد  لکش  یعامتجا ،

نیا تسا  کراـبم  هماـنرب  نـیا  رد  هـچنآ  تـفگ : تـسا  دـیفم  یرورـض و  هماـنرب  نـیا  لـصا  هـک  هـتکن  نـیا  رب  دـیکات  اـب  یو   
یاـه سرد بلاـق  رد  جراـخ و  یلوـمعم  یاـه  ینارنخـس هماـنزور و  حطـس  زا  بـالقنا  هب  طوـبرم  ثحاـبم  هرخـالاب  هک  تسا ،

.دنک یم ادیپ  رولبت  ریذپدقن  یهاگشناد و 

نیا رد  درک : هفاـضا  تـسا  بـالقنا  زا  صخا  بـالقنا  یـسانش  هعماـج  هتــشر  عوـضوم  هـکنیا  ناـیب  اـب  لداـع  دادـح  رتـکد   
هک هتـشر  نـیا  ناوـنع  رد  بـالقنا  داـعبا  ماـمت  یـسررب  تـفرگ و  رظن  رد  دـیابن  بناوـج  تاـهج و  ماـمت  زا  ار  بـالقنا  هتــشر ،

.دریگ یمن اج  تسا  بالقنا  یسانش  هعماج 

بالقنا یلاع  یاروش  یناسنا  مولع  یاقترا  لوحت و  یاروش  هسلج ۱۸۶  رد  لداع  دادح  یلعمالغرتکد  انسیا ، شرازگ  هب 
هماـنرب یـسرد و  لصفرـس  یـسررب  روتـسد  اـب  اروـش  نیا  هناـخریبد  لـحم  رد  یزاـجم  یروـضح و  تروـص  هـب  هـک  یگنهرف 

زا دـعب  تسا و  ریذـپانراکنا  تیعقاو  کـی  یمالـسا  بـالقنا  تفگ : دـش ، رازگرب  بـالقنا  یـسانش  هعماـج   " هتـشر یـشزومآ 
تیعقاو نـیا  یرظن  تاـعلاطم  هـک  تـسا  یبساــنم  رایــسب  تـصرف  نـیا  یمالــسا  بــالقنا  یزوریپ  زا  لاــس  تشذـگ ۴۲ 

.دریگ دوخ  هب  یهاگشناد  لکش  یعامتجا ،
نیا تـسا  کراـبم  هماـنرب  نـیا  رد  هـچنآ  تـفگ : تـسا  دـیفم  یرورـض و  هماـنرب  نـیا  لـصا  هـک  هـتکن  نـیا  رب  دـیکات  اـب  یو 
یاه سرد بلاق  رد  جراخ و  یلومعم  یاـه  ینارنخـس هماـنزور و  حطـس  زا  بـالقنا  هب  طوبرم  ثحاـبم  هرخـالاب  هک  تسا ،

.دنک یم ادیپ  رولبت  ریذپدقن  یهاگشناد و 
نیا رد  درک : هفاـضا  تـسا  بـالقنا  زا  صخا  بـالقنا  یـسانش  هعماـج  هتــشر  عوـضوم  هـکنیا  ناـیب  اـب  لداـع  دادـح  رتـکد 

هک هتـشر  نیا  ناونع  رد  بـالقنا  داـعبا  ماـمت  یـسررب  تفرگ و  رظن  رد  دـیابن  بناوج  تاـهج و  ماـمت  زا  ار  بـالقنا  هتـشر ،
.دریگ یمن اج  تسا  بالقنا  یسانش  هعماج 

توافتم یمالـسا  بالقنا  هلئـسم  هب  مالـسا  ناهج  نورد  اه  شنکاو هکنیا  نایب  اـب  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروش  وضع 
شنکاو عوـن  ود  یریگلفاـغ  نیا  هب  دـش و  ریگلفاـغ  یوـحن  هـب  یمالـسا  بـالقنا  ربارب  رد  مالـسا  یاـیند  داد : هـمادا  تـسا 

...و  شعاد  نابلاط و  ریظن  یطارفا  شنکاو  یرگید  یفنم و  در و  شنکاو  کی  تشاد 
رد برغ  یاـیند  فرط  نـیا  هـب  سناـسنر  هرود  زا  درک : حیرـصت  یناـسنا  موـلع  یاـقترا  لوـحت و  یــصصخت  یاروـش  سییر 

عضوم نآ  لباقم  رد  تشاد و  مسیرالوکس  اب  ار  تفلاخم  نیرتشیب  یمالسا  بالقنا  درک و  تکرح  ندش  رالوکس  ریسم 
هک مسیرالوکــس  اــب  یمالــسا  بــالقنا  نـیب  هـطبار  هتــشر ، نـیا  سورد  یاــه  لصفرــس رد  تـسا  مزــال  نیارباــنب  تـفرگ ،

.دریگ رارق  هجوت  دروم  رتشیب  تسا  زین  رضاح  لاح  دوجوم  شلاچ  نیرتگرزب 
عطقم رد  بـالقنا " یـسانش  هعماـج   " هتـشر یـشزومآ  هماـنرب  یـسرد و  لصفرـس  نوـماریپ  هـسلج  رد  یـشرازگ  نـینچمه 

هئارا ینیمخ ، ماما  هدکـشهوژپ  یمالـسا  بـالقنا  یـسانش  هعماـج  هورگ  ریدـم  یرـضاح  دـمحم  یلع  رتکد  طـسوت  ارتکد 
.دش

موـلع هزوـح  رد  دوزفا : تـسا  یــسایس  یــسانش  هعماـج  هدــمع  ثحاـبم  زا  بـالقنا  یــسانش  هعماـج  هـکنیا  ناـیب  اـب  یو 
هعماج یاـه  هتـشر زا  مادـک  ره  زا  هک  درک ، دادـملق  یا  هتـشر نیب  یثحبم  ناوت  یم ار  بـالقنا  یـسانش  هعماـج  یناـسنا ،

.درب یم هرهب  هفسلف  خیرات و  یسانشناور ، یسایس ، مولع  یسانش ،
هک تسا  متسیب  نرق  مود  همین  یعامتجا  یسایس و  دادیور  نیرتگرزب  ناریا  یمالسا  بالقنا  داد : همادا  یرـضاح  رتکد 

 



یتاـعلاطم یرظن و  یاـه  تفاـیهر رد  فرگــش  رایــسب  ریثاـت  یجراـخ  یلخاد و  مـهم  رایــسب  تاریثاـت  تــالوحترب و  هوــالع 
.تشاد اه  بالقنا

هتخومآ شناد  یاهورین  تیبرت  مهم ، هدـیدپ  نیا  صوصخ  رد  قیمع  یاه  شهوژپ تاقیقحت و  ماجنا  درک : هفاـضا  یو 
زا یعیـش  یداـقتعا  یناـبم  هژیوـب  ینید  یداـقتعا و  یناـبم  زا  مـهلم  یموـب و  یرظن  یناـبم  تاـیبدا و  طـسب  هدومزآراـک ، و 

.دزاس یم یرورض  ار  هتشر  نیا  سیسات  هک  تسا  یلئاسم  هلمج 
یاـه لصفرــس هـب  هجوـت  اـب  تـفگ : ینانخــس  یط  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  سییر  یمیلس  نیــسح  رتــکد  هـمادا  رد 

نآ رب  دـیابن  ماع  روط  هب  بـالقنا  یـسانش  هعماـج  ماـن  هدوب و  یمالـسا  بـالقنا  یـسانش  هعماـج  هتـشر  روظنم  سورد  ،
.دوش هتشاذگ 

بـالقنا یــسانش  هعماـج  هتــشر  هدـش ، هـئارا  یاهدـحاو  دـشاب و  بـالقنا  یــسانش  هعماـج  هتــشر  ناوـنع  رگا  دوزفا : یو 
راگزاس مهاب  سورد  هتشر و  مان  تسا  مزال  نیاربانب  دش ، دهاوخ  وجشناد  داتسا و  یمگردرـس  ثعاب  رما  نیا  یمالـسا ،

.دنشاب
، تـسا یــسایس  یــسانش  هعماـج  یاـه  شیارگ زا  بـالقنا  یــسانش  هعماــج  هتــشر  کــش  یب درک : ناوـنع  یمیلس  رتـکد 

.دریگ رارق  هجوت  دروم  هتشر  نیا  رد  دیاب  یسایس  یسانش  هعماج  دقن  نیاربانب 
یط یــشزومآ  یزیر  هماــنرب  شهوژپ و  ناــمزاس  سییر  لوــحت و  یاروــش  وــضع  یکلم  نــسح  رتــکد  هــسلج  هــمادا  رد 

یمالـسا بالقنا  ماع و  روط  هب  اه  بالقنا لـیلحت  رد  اریز  تسا  مزـال  یرورـض و  هتـشر  نیا  دوجو  لـصا  تفگ : یناـنخس 
.تسا یملع  لیلحت  مزلتسم  اهنآ  هب  ندیسر  هک  مینک  ادیپ  تسد  یدعاوق   لوصا و  هب  دیاب  صاخ ، روط  هب 

یاه هیرظن  یسانش  هعماج  ینعی  بالقنا  یسانش  هعماج  تفگ : یسانش  هعماج  فلتخم  یاهدرکیور  هب  هراشا  اب  یو 
یتواـفتم جـیاتن  هب  تسا  نکمم  مینک  یـسررب  ار  بـالقنا  هک  یدرکیور  ره  زا  نیارباـنب  فلتخم ، یاـهدرکیور  نوگاـنوگ و 

غراـف اـت  مینک ، یـسررب  دـیاب  ار  بـالقنا  یـسانش  هعماـج  درکیور  مادـک  اـب  هک  دوش  صخـشم  دـیاب  اـجنیا  رد  اذـل  میـسرب ،
.دننک تکرح  دنریگ و  رارق  یعامتجا  لیلحت  تسرد  ریسم  رد  ناریا  یمالسا  یروهمج  رد  هتشر  نیا  نالیصحتلا 

یعاـمتجا بتاـکم  یعاـمتجا و  هشیدـنا  دـیاب  دوش  یم ثحب  بـالقنا  یـسانش  هعماـج  هب  عجار  یتقو  دوزفا : یکلم  رتـکد 
.دوش ظاحل  هتشر  نیا  رد  ناملسم  نارکفتم 

ناریا یـسایس  تالوحت  یـسررب  لماش : نآ  نیرتمهم  هک  دنتخادرپ  دوخ  یاهداهنـشیپ  تارظن و  نایب  هب  اضعا  همادا  رد 
لثم یبالقنا  یاه  هورگ شقن  ندش  گنر  رپ  نید ، یسانش  هعماج  هب  هجوت  موزل  یمالـسا ، بالقنا  رب  دیکات  اب  رـصاعم 

هعماج یاج  هب  بالقنا  هعسوت و  یـسانش  هعماج  سرد  ندش  نیزگیاج  سورد ، لصفرـس  رد  نایوجـشناد  تیناحور و 
، اـه لصفرـس نتــشاد  تیعماـج  موزل  ندـش ، یناـهج  دـنیارف  یزاـس و  یناـهج هژورپ  تواـفت  یــسررب  هعــسوت ، یــسانش 

.دوب عبانم  سورد و 
هب یـسایس ، هوجو  رب  دـیکات  اـب  رـصاعم  یـسانش  هعماـج  یاـه  هیرظن دـقن  سرد  ناونع  یـسرد  هماـنرب  نیا  رد  نینچمه 
رب دـیکات  اب  رـصاعم  یمالـسا  یاـه  شبنج تـالوحت  سرد  ناونع  نینچمه  رـصاعم و  یـسانش  هعماـج  یاـه  هیرظن دـقن   

.درک ادیپ  رییغت  رصاعم  یمالسا  یاه  شبنج تالوحت  یمالسا و  بالقنا  هب  ریخا ، یاه  ههد
تاــیئزج تاــیلک و  اــضعا ، یاهداهنــشیپ  تارظن و  هـئارا  زا  سپ  یگنهرف ، بــالقنا  یلاــع  یاروـش  ربـخ  زکرم  شرازگ  هـب 

.دیسر بیوصت  هب  ارتکد  عطقم  رد  بالقنا " یسانش  هعماج   " هتشر یسرد  همانرب  یشزومآ و  لصفرس 
مایپ یاهتنا 
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ناریا همانزور  یلصا : عبنم   ۱۸۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / انریا   

داتـسا یحریف ، دوواد  درب ؛ دوـخ  اـب  مـه  ار  رگید  هرهچ  کـی  اـنورک  تشوـن : یبـلطم  رد  ناـبآ  هبنـشجنپ ۲۲  ناریا  همانزور 
.نارهت هاگشناد 

ًاتیاـهن اـما  دـش ، رـشتنم  هتـشذگ  هتفه  شلاـح  تماـخو  هلـال و  ناتـسرامیب  وی  یـس  یآ  شخب  رد  وا  ندـش  یرتـسب  ربـخ 
.درک ار  شدوخ  راک  انورک  سوریو  زورید 

.تشاد دصرد  زا ۸۰  شیب  یویر  یریگرد  هعجارم  ودب  رد  هاگشناد  داتسا  نیا  یحریف ، جلاعم  کشزپ  هتفگ  هب 
فسأت زاربا  هداد  خر  قافتا  زا  یرایسب  هتشاد و  یعامتجا  یاه  هکبش اه و  هناسر رد  یعیـسو  باتزاب  هلـصافالب  ربخ  نیا 

.دندرک یتحاران  و 
؛ تشاد ترهـش  هفلؤـم  دـنچ  هب  نارهت  هاگـشناد  داتـسا  تماـق  رد  شروـضح  تدـم  لوـط  رد  یحریف  اـیوپ  هقف  لاـبند  هب 

.وج تملاسم یوخ  ًاتیاهن  کیتارکومد و  یشم  زور ، یناسنا  مولع  هب  طلست  ایوپ ، هقف  زا  قیمع  کرد 
وا ثحابم  ناگدـننک  لابند نایوجـشناد و  ناتـسود ، ناراکمه ، دوبدای  دادـعت  رپ  یاه  مایپ رد  مه  زورید  هک  ییاـه  هفلؤم

.تفرگ رارق  دیکأت  دروم  اهراب  تشاد و  یدایز  باتزاب 
.دنک جیورت  ار  تسایس  نید و  هب  ینردم  هاگن  درک  شالت  هک  دوب  تنس  دقتنم  نادنمشیدنا  هلمج  زا  وا 

.داد رارق  ینید  ناشیدناون  هرمز  رد  ار  وا  ناوت   یم رظن  نیا  زا 
ریخأت اب  هن  میقتـسم و  یبسانت  هدرک و  گنهامه  زور  تالوحت  اـب  ار  دوخ  دـیاب  هقف  هزوح  تشاد  داـقتعا  هک  ناـمزمه  وا 

یتسیزمه هاگن  نیا  اـب  درک  یم دـیکأت  دـنک ، رارقرب  هعماـج  یداـصتقا  یگنهرف و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تـالوحت  هزوح  اـب 
.تسا ریذپ  ناکما یرما  زین  یسارکومد  نید و  نیب 

اب هکلب  دـنرادن  مدرم  باختنا  قح  اب  یتریاغم  اهنت  هن  نید  هقف و  یحریف ، داـقتعا  هب  هک  دوب  یرکف  بوچراـچ  نیمه  رد 
لماـع حیحــص ، یــشناوخ  تروـص  رد  دـنناوت  یم دوـخ  دــنهد و  یمن مـه  ار  نآ  هزاـجا  یتـح  هزوـح  نـیا  هـب  قـیقد  یهاـگن 

.دنشاب دارفا  ملسم  قوقح  یارب  تیدودحم  داجیا  زا  هدننک  تعنامم 
زین هاــگن  نـیا  یلمع  قــقحت  ریــسم  رد  هـک  دوــب  نـید  هـب  لــهاستم  هاــگن  هـب  نادــنمرواب  زا  ًاصخــش  یحریف  یتراــبع  هــب 

.داد ماجنا  ییاه  ششوک
.دوش هجوت  ینارمکح  تیهام  هب  دیاب  نامکاح  یاج  هب  ناریا  یلخاد  طیارش  دوبهب  یارب  هک  دوب  دقتعم  وا 

فلتخم تالوحت  مغر  یلع  تسا  هدـش  هتخاس  دـب  ناریا  رد  تلود  هاگتـسد  تیهاـم  هک  تشاد  داـقتعا  هنیمز  نیا  رد  وا 
.هتفرگن تروص  بسانمان  تخاس  نیا  لابق  رد  یهجوت  لباق  یحالصا  مادقا  نونکات ، هطورشم  نارود  زا  یسایس 

.دش دلوتم  ناجنز  رهش  رد  لاس ۱۳۴۳  رد  یحریف  دوواد  هاگشناد  ات  هزوح  زا  یحریف ؛   
ار لوصا  هقف و  جراخ  حطـس و  سپـس  دـنارذگ و  ناتـسرهش  نیا  هیملع  هسردـم  رد  تامدـقم  نایاپ  ات  ار  ینید  مولع  یو 

.تخومآ مق  هیملع  هزوح  رد  ات ۱۳۸۰  لاس ۱۳۶۶  زا 
زین نارهت  هاگـشناد  یـسایس  موـلع  یـسانشراک  هتـشر  رد  لاـس ۱۳۶۶  رد  مـق ، هـیملع  هزوـح  رد  لیـصحت  اـب  ناـمزمه  وا 

.داد همادا  هاگشناد  نیمه  زا  یسایس  هشیدنا  شیارگ  اب  یسایس  مولع  یارتکد  عطقم  ات  ار  هتشر  نیا  دش و  هتفریذپ 
لاس ۱۳۷۸ رد  تسناوت  دش و  شراگن  مالسا » رد  تیعورـشم  تردق و  شناد ،  » ناونع اب  یحریف  دوواد  یارتکد  هلاسر 

.دناسرب نایاپ  هب  ار  یلیصحت  عطقم  نیا 

ارگون ارگون دنمشیدنا   دنمشیدنا گوس   گوس ردرد  

هاگــشناد داتــسا  یحریف ، دوواد  درب ؛ دوـخ  اـب  مـه  ار  رگید  هرهچ  کـی  اـنورک  تـسا : هدروآ  یبـلطم  رد  ناریا  هماـنزور  اـنریا - نارهت -
ًاتیاـهن اـما  دـش ، رـشتنم  هتـشذگ  هـتفه  شلاـح  تماـخو  هلـال و  ناتـسرامیب  وـی  یــس  یآ  شخب  رد  وا  ندـش  یرتـسب  ربـخ  .نارهت 

.درک ار  شدوخ  راک  انورک  سوریو  زورید 
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تردـق و تابـسانم  یـسررب  هب  تسا  هدـش  میظنت  رماداـگ  کـیتونمره  وکوف و  یـسانش  شور  زا  ماـهلا  اـب  هک  هلاـسر  نیا 
.دنک یم شواک  ار  هنایم  هرود  یسایس  شناد  شیاز  یگنوگچ  هتخادرپ و  مالسا  هنایم  هرود  رد  شناد 

.تشون ار  هیراجاق » هرود  رد  هعیش  یسایس  هشیدنا    » هلاسر مه  دشرا  یسانشراک  هرود  رد  یحریف  رتکد  نیا  زا  شیپ 
نیرت مـهم دـنک  یم شـشوک  دراد و  صاـصتخا  راـجاق  هرود  رد  هعیـش  روهـشم  ناـهیقف  یـسایس  هشیدـنا  هـب  هلاـسر  نـیا 

هطورــشم تـالوحت  رد  ناـکامک  ار  دوـخ  روـضح  هتفاــی و  طــسب  هیراــجاق  هرود  رد  هـک  ار  هعیــش  یــسایس  - یهقف بتاــکم 
.دنک قیقحت  تسا ، هدرک  ظفح  ناریا ، رد  دعب  هب  ( ۱۳۵۷/۱۹۷۹  ) یمالسا بالقنا  و  ( ۱۲۸۴/۱۹۰۵)

یسایس هشیدنا   » سورد دش و  نارهت  هاگـشناد  یـسایس  مولع  هورگ  رایـشناد  یملع و  تأیه  وضع  لاس ۱۳۷۸  زا  یو 
رد یـسایس  راـکفا   » و یـسایس » هـقف  ، » یرتـکد هرود  رد  رــصاعم » مالــسا  رد  یــسایس  هشیدـنا   » و رــصاعم » ناریا  رد 

تلود یـسایس و  ماظن   » دشرا و یـسانشراک  هرود  رد  رـصاعم » یمالـسا  مسیلاکیدار  ییارگ و  داینب   » و مالـسا » ناریا و 
ار یسانشراک  هرود  رد  مالسا » رد  یسایس  یاه  هشیدنا ینابم   » و مالـسا » ناهج  رد  تلود  لوحت  خیرات  «، » مالـسا رد 

.درک سیردت 
رتـکد یاـه  تیلاـعف رگید  زا  یمالـسا  یـسایس  هشیدـنا  هراـبرد  دـشرا  یـسانشراک  ارتـکد و  ددـعتم  یاـه  هلاـسر ییاـمنهار 

.دوب یحریف 
هزوـح نـیققحم  نیــسردم و  عـمجم  یزکرم  یاروـش  وــضع  مـق و  رد  دــیفم  هاگــشناد  ناــمهیم  داتــسا  نـینچمه  یحریف 

.دوب مق  هیملع 
هرشتنم هلاقم  دودـح ۶۰  یاراد  نینچمه  باتک و  فلؤم ۱۰  یو  نید  تسایـس و  هب  وا  هاگن  ناراـگدای  یحریف ؛ تاـفیلأت 

.دشاب یم مالسا  یسایس  هشیدنا  هطیح  رد  یملع  یاه  سنارفنک تالجم و  رد 
رد تیعورـشم  شناد و  تردـق ،  » زا دـنترابع  یحریف ، دوواد  زا  هدـنام  راـگدای  هب  یاـه  باـتک نیواـنع  نیرت  مهم هـلمج  زا 
رد تـلود  لوـحت  خـیرات  «، » مالــسا رد  تـلود  یــسایس و  ماـظن  «، » ینید رکف  تادــیلوت  یمالــسا و  تـلود  «، » مالــسا

«. نردم رصع  رد  تلود  نید و   » و مالسا » رد  یسایس  هشیدنا  یسانش و  شور «، » مالسا
.تسا یسایس  هقف  یحریف  راثآ  رد  یلصا  ثحابم  زا  یکی 

دروم ار  یـسایس  هقف  اب  نآ  طابترا  نوناق و  هلأسم  دـشوک  یم رـصاعم  ناریا  رد  تسایـس  هقف و  یدـلج  ود  باـتک  رد  یو 
.دنک وگزاب  ریخا  هلاس  دصکی  رد  ار  وگ  تفگ و  نیا  تشونرس  یعون  هب  دهد و  رارق  یواکاو 

.تسا هدش  حرطم  یفلتخم  ثحابم  مالسا » رد  تلود  یسایس و  ماظن   » هرابرد
مالسا رد  تلود  یـسایس و  ماظن  یاه  یگژیو موهفم و  نآ  رد  تسا  هدرک  یعـس  ناونع  نیمه  اب  دوخ  باتک  رد  یحریف 

.دهد رارق  شاکنک  یسررب و  دروم  ار 
دوـجو رگناـیب  اــهنت  هـن  یرــشب  عـماوج  رگید  دــننامه  یمالــسا  هعماــج  رد  تـلود  : » تـسا هتــشون  هـنیمز  نـیمه  رد  یو 
تیندـم هک  تسا  راـتفر  لاـمعا و  زا  یـصاخ  یاـه  هویـش اـه و  شرگن دوجو  زا  یکاـح  هکلب  تسا ، اـهداهن  زا  یا  هعومجم 

.دوش یم بوسحم  یمالسا  ندمت  زا  یئزج  عقاو  رد  هدش و  هدناوخ  یمالسا 
هدـیدان ناوـتب  هـک  فرط  یب  یلاـعفنا و  یناـمزاس  هـن  تـسا و  یقاـفتا  یفداـصت و  یرما  هـن  یمالــسا ، گـنهرف  رد  تـلود 

.تفرگ
یـسررب هک  ارچ  تسا  هدـشن  صخـشم  نشور و  یبوخ  هب  مالـسا  رد  تلود  موهفم  نونکات  دراد  داقتعا  نینچمه  یو  « 

، دزادرپب نادب  قیمع  روط  هب  سکره  هک  تسا  یمیهافم  نیرت  لکـشم زا  یکی  یمالـسا ، یاه  هشیدنا رد  تلود  موهفم 
.دوش یم هاگآ  نآ  یاه  یراوشد زا 

زا تلود  فـلتخم  میهاـفم  زا  نتفاـی  یهاـگآ  فرـص  ار  دوـخ  شـالت  مالـسا  رد  تـلود  یـسایس و  ماـظن  باـتک  رد  یحریف 
.دنک یم نامز  رورم  رد  هتفرگ  لکش  یمالسا  - یسایس یاه  هیرظن رظنم 

، یهاگـشناد فـلتخم  یاـه  تیـصخش هاگـشناد ، داتـسا  نـیا  تشذـگرد  یپ  رد  زورید  فـلتخم  یاـه  هرهچ تیلـست  ماـیپ 
.دندرک رداص  هطبار  نیا  رد  یفلتخم  یاه  مایپ یسایس  یگنهرف و 

« ریذــپان ناربـج  راــبمغ و  یا  هعیاــض  » ار یحریف  موـحرم  تشذــگرد  ناــمروشک  هجراــخ  روـما  ریزو  فـیرظ ، داوجدــمحم 

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۲طباور 



نیـسردم و عمجم  وضع  نارهت و  هاگـشناد  یـسایس  هشیدـنا  داتـسا  نیا  هنیرید  تامحز  اه و  شالت : » تشون تسناد و 
یوزوـح یهاگـشناد و  هاگتـساخ  ود  رد  روـشک  یـسایس  موـلع  قـیقحت  شهوژپ و  هصرع  رد  مق  هـیملع  هزوـح  نـیققحم 

داتـسا و اهدـص  میلعت  شزومآ و  نآ  هرمث  هک  دوـب  هدرک  رارقرب  روـشک  یملع  دنمـشزرا  داـهن  ود  نیا  نیب  قـیمع  یدـنویپ 
.دوب یمالسا  زیزع  ناریا  رد  یزودنا  شناد  یریگارف و  قاتشم  هبلط  وجشناد و 

یارب گرزب  یا  هعیاض  » ار یحریف  نادـقف  دوخ  تیلـست  مایپ  رد  مه  یروهمج  سیئر  لوا  نواعم  یریگناهج ، قاحـسا  « 
فرـص ار  دوخ  تکربرپ  رمع   » هک درک  فیـصوت  یا » هتـسراو شیدـناون و  یناحور   » ار وا  تسناد و  روشک » یملع  هعماـج 

راثآ ریسم  نیا  رد  درک و  مالسا  رد  یسایس  هشیدنا  یسایس و  مولع  یاه  هزوح رد  یرگـشهوژپ  روشک و  یملع  هعـسوت 
.تشاذگ راگدای  هب  دوخ  زا  زین  یملع  ددعتم 

تـسا اـسرفناج  زوـس و  باـت هـچ  : » تشوـن دوـخ  تیلــست  ماـیپ  رد  مـه  تاحالــصا  تـلود  سیئر  یمتاـخ  دـمحمدیس  « 
ار نآ  یفن  هـن  دــقن و  یریلد  رگا   ) تنــس یراــگزاس  رب  دوـب  هجوـم  تـجح  شدوـجو  هـک  یزیزع  تشذــگرد  ربــخ  ندــینش 

نادـقف تسا  راـبتراسخ  هچ  و  مینک ؛) یریلد  نآ  یفن  هـن  دـقن و  رب  رگا   ) راـگزور ناـسنا  دـیدپون  ناـهج  و  میـشاب ) هتـشاد 
.نامیا هشیدنا و  ملاع  یارب  گرزب  نیا 

یلو تـفرگ ، مارآ  یهلا  هدرتـسگ  تـمحر  راوـج  رد  یحریف  دوواد  رتـکد  نیملــسملاو  مالــسالا  تـجح کاـنبات  کاــپ و  ناور
نینچ ندروآ  مـهارف  یارب  ار  ادــخ  نـید  دــنناد و  یم دــنهاوخ و  یم رادروــخرب  زیزع و  دازآ و  ار  ناــسنا  هــک  ار  ناــنآ  ناــج 

.درک نازوس  هدز و  بوشآ دننک  یم ریسفت  دنمهف و  یم ناسنا  یارب  یناگدنز 
شیدـــناون و یـــسانش  تسایـــس  یهلا و  قـــالخا  هــب  قــلختم  یـــشیدناریخ  لـــمأتم و  یملاـــع  رحبتم و  دوـــب  یهیقف  وا 

.ایر یب یتسود  ناسنا
هب صوـصخب  وا ، هب  نادـنمتدارا  ناـهارمه و  ناراـکمه و  تلیـضف و  ملع و  باحـصا  همه  هب  ار  گرزب  تبیـصم  نیا  نم 

میوگ و یم تیلست  رادازع  ناگتسب  همه  شردقنارگ و  بوخ و  نادنزرف  شیافواب و  رسمه  هب  یحریف ، فیرـش  نادناخ 
تلأــسم ار  ززعم  ناگدــنامزاب  رجا  ربــص و  یتمالــس و  دیعــس و  دــیقف  نـیا  تاــجرد  وــلع  راــگدرورپ  ترــضح  هاگــشیپ  زا 

.منک یم
.داب ورهررپ  وا  هار  یمارگ و  شدای 

اب یناوج  زا  هک  دوب  یناـملاع  هلمج  زا  یحریف  موحرم  : » تسا هدروآ  دوخ ، تیلـست  ماـیپ  رد  زین  ینیمخ   نسح  دـیس  « 
یاـه هزوـح رد  جــیار  ثحاـبم  زا   رتارف  یتاـعلاطم  هـب  یوزوـح ، لوادــتم  موـلع  راـنک  رد  دوـخ  راـگزور  زاـین  زا  حیحــص  کرد 

.دش لدب  شیوخ  یتاعلاطم  یاه  هزوح نادمآرس  زا  یکی  هب  رما  نیا  رد  دروآ و  یور  هیملع 
هب شا  هناـصلاخ  تدارا  وا و  سفن  تمالـس  : » تسا هدـش  دـیکأت  نـینچمه  ینیمخ  مالـسالا  تـجح تیلـست  ماـیپ  رد  « 
رما رد  هناصلخم  هک  دوب  هدرک  لدـبم  ینید  تیوه  اب  انـشآدرد  یملاع  هب  ار  وا  هراومه  بالقنا  لیـصا  یاه  شزرا ماـما و 

.تشامگ یم تمه  دئاز  یصلاخان  ره  دومج و  ّرجحت و  زا  یمالسا  بالقنا  نید و  شیاریپ 
.تفگ تیلست  ار  هاگشناد  داتسا  نیا  تشذگرد  یمایپ  رد  مه  یروهمج  سیئر  رتفد  سیئر  یظعاو ، دومحم  « 

.درک رداص  یتیلست  مایپ  هطبار  نیا  رد  هک  دوب  ییاه  هرهچ رگید  زا  زین  داماد  ققحم  یفطصمدیس  رتکد  تیآ هللا 
لئاز ناتــسود  رطاـخ  زا  شناـبرهم  هرهچ  زگره  هـک  تـسود  حلــص  رگــشهوژپ  نـیا  نادـقف  : » تـسا هدــمآ  ماـیپ  نـیا  رد 

.تساریذپان ناربج  یا  هملث تلیضف  بابرا  یارب  تسین  یندش 
ضرع تیلست  روشک  رتسگ  تلیضف  هعماج  همه  راوگوس و  ناگتـسبو  رادغاد  ناگدنامزاب  تمدخ  ار  هملوم  هعجاف  نیا 

.منک یم
تیلست مایپ  رد  زین  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یسانش  هعماج  یسایس و  مولع  داتسا  یـشاک ، اضرمالغ  داوجدمحم  « 

.تساجک راپسهر  تسا  مولعم  دور  یم هک  یهار  زا  دور ، یم اجک  دیسرپن  هدنور  زا  : » تشون دوخ 
.دوب هار  دوخ  یحریف  اما 

.دسر یم اجک  هب  ینیبب  یدنام  یم رظتنم  دیاب 
.دراد یلصا  هدند  خرچ  کی  هعماج  درک  یم رکف  : » تسا هتشون  یحریف  یسایس  هشیدنا  فیصوت  رد  وا  « 

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۳طباور 



.تسا دکار  هعماج  دخرچ ، یمن یتقو 
.یقالخا یب  یگتخیسگ و  نوکس و  تهالب و  زا  رپ 

.دنا لذتبم هارمگ و  همه  دخرچن ، خرچ  نآ  رگا 
رداص یتیلـست  یاه  مایپ یبهذـم ، یـسایس و  رکفتم  هاگـشناد و  داتـسا  نیا  نادـقف  رد  زورید  هک  ییاه  هرهچ رگید  زا  « 

داوجدیس یوضترم ، ءایضدیس  یقداص ، دومحم  یناچوق ، دمحم  یدابآدیز ، دمحا  یدرجورب ، حیسم  هب  ناوت  یم دندرک 
.درک هراشا  ...و  شورس  یداه  فراع ، اضردمحم  هداز ، یضاق مظاک  یودهم ، ظعاو  اضردمحم  یدبیم ، لضاف  یعرو ،

.یحریف دوواد  ندوبن  ندرک  رواب  تسا  تخس  راگن : همانزور  هداز  بلاط  ورسخ  درادن  یگریچ  گرم  هار  نیا  رب 
انورک ییوـگ  اـما  درادـن  یدـج  لکـشم  هـک  درک  یم یدنــسرخ  راـهظا  متــشاد  یــسامت  یراـمیب  یادـتبا  رد  شیپ ، زور  دـنچ 

.دوب هتفیرف  ار  یحریف  بوخ  تسا و  بیرف  شدرگش 
کی دننام  دوب  نیمه  شفعـض  هطقن  یحریف  دوش و  یم کلهم  دـنک و  یم هنخر  اه  مدآ فعـض  هطقن  زا  انورک  دـنیوگ  یم

.همه اب  دوب  راتفر  شوخ  قلختم  کی  دننام  نیبشوخ و  رکفتم  کی  دننام  شغ و  لغ و  یب ییاتسور 
.داد شتسد  راک  شیگدوشگ  نیمه 

.ددجت ای  تنس  مان  هب یسایس  ای  یرکف  یمسج ، ای  یحور  دوب ، شوخان  دوب  یگتسبورف  هچنآ  ره  اب 
اجک تــسیک و  تــسناد  یم یبوــخب  تــشاد و  زرم  اــما  دوــب  هدرک  هــنارکیب  ار  شیرکف  یاــهزرم  شا  هشیدـــنا یگدوــشگ 

.تسا هداتسیا 
.ناددجتم مه  نایارگ  تنس  مه  دندوب  شدقتنم  وس  ود  ره  زا 
.درکن هلدابم  یرکف  یاه  هیوس اب  ار  ندیشیدنا  یحریف  اریز 

هناتـسد هداشگ  هک  دراد  دوجو  ام  یرکف  خـیرات  نزاخم  رد  ییاهبنارگ  مکحم و  یاه  هتخودـنا اه و  ییاراد هک  تشاد  رواـب 
.میا هدیزرو  لهج  اهنآ  نادب  ای  میا  هدرک رگید  راید  یوس  هب  ور  میا و  هدرک تلفغ  اهنآ  زا 

.دوب هک  یا  هنوگ عون و  ره  زا  تشاد  لکشم  یگتسبورف  دوخ  اب  شیرکف  یگدوشگ 
هن هدنیآ و  هب  دـیما  رد  هن  شا ، یگـشیدنا  توارط  رد  هن  شلاس ، نس و  رد  هن  تشادـن ، گرم  زا  یا  هناشن چـیه  یحریف 

.شدننام مک  ششوک  رد 
.تسا یندشنرواب  ریذپان و  ینیب شیپ  دادخر  کی  وا  گرم 

.تسین شراظتنا  هک  دیامن  یم خر  ینامز  ییاج و  تسا و  ریذپانرواب  هک  تسا  نیا  زج  یزیچ  گرم  رگم  اما 
نیا زا  تسناوتن  دـش و  راتفرگ  گرم  هربنچ  رد  یحریف  مسج  کش  یب  ار ؟ گرم  یحریف  ای  تفرگربرد  ار  یحریف  گرم  اـما 

.دش هریچ  گرم  رب  یحریف »  » اما درب ، رد  هب ملاس  ناج  ماد 
.درک درک ، یم دیاب  یم هک  ار  یراک  یحریف 

.دراد رارمتسا  هدنیآ  هب  نایرج و  زورما  ات  تفرگ و  یم أشنم  رصاعم  خیرات  صوصخب  خیرات  یافرژ  زا  هک  دوشگ  ار  یهار 
«. مالک ناج   » دوب و مامت  نخس »  » شراثآ اهباتک و 

.تسین هنخر  نادب  ار  گرم  هک  تسا  یقاب  شراثآ  رد  یحریف 
دزادرپـب و اـهنآ  حرـش  هب  دـیوگزاب و  هتفر  هـک  ار  یهار  دـیدج  یمـالک  یملق و  راـثآ  باـتک و  اهدـص  رد  تسناوـت  یم یحریف 

.دشاب شدوخ  رسفم 
رییغت ار  یزیچ  نآ  حرـــش  طــسب و  نازیم و  مــک و  ضرع ، لوــط و  دوــش ، هدینـــش  یحریف  نخـــس  مــالک و  تــقیقح  رگا 

.دهد یمن
هک ییاهنآ  هرمز  زا  هن  دـنوش و  یم ون  یاه  هرهچ  ًارمتـسم  ناـشرمع  لوط  رد  هک  دوب  ینید  ناشیدـناون  هرمز  زا  یحریف  هن 

.دشکب اهنآ  هتشذگ  رب  حالصا  وفع و  ملق  دیاب  نامز  هک  دنا  هداتسیا ینازرل  یاج 
.هشیدنا بدا  درک ؛ یم شکمک  قیقد  درخ  قیمع و  مهف  رد  هک  دوب  هداتسیا  ییاج  یحریف 

.دوب شترطف  هکلب  دنبیاپ و  نادب  یرکف  تسیز  یدرف و  تسیز  رد  هک  ندوب  قلختم  بدا و  وا  زراب  تفص  عقاوب 
.دوبن دوخ  یارب  شا  هشیدنا دیشیدنا و  یمن ندوب  دوخ  یارب 

 



.دوب راید  نیا  هتسبورف  راک  زا  ندوشگ  یارب 
.دوب هک  دوب  یم ینیمه  لوصا  ینابم و  رد  درک ، یم شاک  یا  هک درک  یم رمع  مه  رگید  لاس  اه  هد  یحریف 

.دوب وا  اب  هنامز  هکلب  تخانش و  یم یبوخب  ار  هنامز  اریز  دش  یمن هریچ  یحریف  رب  نامز 
یا تـشاد و  یرت  نوزفا  راـثآ  رتـشیب و  تارمث  دـنچ  ره  دــش ، یمن نوـگرگد  ناـمز  رد  هـک  تـشاد  یا  هـبقع شیرکف  قـفا 

.تشاد یم شاک 
.شهار هن  دوب  شدوخ  شنایاپ  دوب  هدومیپ  هک  ار  یهار  یحریف  اما 

یگریچ گرم  هار  نیا  رب  تسا و  هدوشگ  دشاب ، هلأسم  تیناریا  نید و  هشیدنا و  هک  یدنمدرد  هدـیجنر و  ره  یارب  وا  هار 
.درادن

دیتاـسا زا  یکی  هتـشذگ  زور  نارهت : هاگـشناد  داتـسا  ینــسحلاوبا  مـیحر  دـهدب  سرد  تیناـحور  ساـبل  اـب  تـشاد  رارــصا 
.میداد تسد  زا  ار  نارهت  هاگشناد  راذگرثا  زربم و  هتسجرب ،

.دوش یمن هصالخ  مالک  دنچ  نیا  رد  شتیصخش  فلتخم  هوجو  هب  نتخادرپ  هک  یحریف  دوواد  رتکد 
یراـتفر و شنم  نیا  تسخن  دروـخرب  رد  هک  تفگ  دـیاب  وا  یاـه  یگژیو نیرتراکـشآ  زا  یخرب  هب  نتخادرپ  رد  لاـح  نـیا  اـب 

.درک یم دوخ  بذج  ار  همه  هک  دوب  داتسا  یقالخا  بدا 
یــسک هـب  تبــسن  بدؤـم  ناــبرهم و  تیــصخش  نـیا  هـک  مدــیدن  راــبکی  یتــح  هـک  میوــگب  دــیاب  راــکمه  کــی  ناوــنع  هـب 

.دنک یتمرح  یب نیرت  کچوک
رتـکد هک  تفگ  دـیاب  دـنا  هتفگ اـه  تیـصخش رد  هعفاد  هبذاـج و  ندوب  مأوت  هراـبرد  یرهطم  داتـسا  موـحرم  هچنآ  لـثم  هب 

.دوب هبذاج  ببسم  قالخا و  بدا و  اب  مه  شا  هعفاد یحریف 
کی یگنوـگچ  ییارچ و  یتـسیچ ، هب  نتخادرپ  رد  درک  یم یعـس  هک  دوـب  قـیمع  دنمـشیدنا  کـی  ناـشیا  هکنیا  رگید  هجو 

.دریگب هرهب  عونتم  ددعتم و  یاه  هشیدنا زا  عوضوم 
.دوب رود  هب  وا  هشیدنا  تحاس  زا  یشیدنا  مزج هنوگ  ره 

عـلطم و یدرف  هچ  رگا  تشاد و  ییانـشآ   برغ  هشیدـنا  اـب  دوـب  لاـمک  هب  هک  دوـب  یناـحور  یاـه  هرهچ دودـعم  زا  یحریف 
مولع نارکفتم  یاـه  هشیدـنا زا  هجو  نیرتـهب  هب  دوخ  تاـفیلأت  رد  اـما  دوب  یمالـسا  هشیدـنا  لوـصا و  هب  تبـسن  عفادـم 

.درک یم هدافتسا  برغ  یسایس 
.دوبن فرص  یسایس  دنمشیدنا  کی  وا 

تشاد و هنالوئـسم  هنالاعف و  دروخرب  روشک  یـسایس  تالکـشم  لح  یـسایس و  ماظن  هعماـج و  حالـصا  هب  تبـسن  هکلب 
.تخادرپ یم زین  ار  نآ  ناوات 

هب نارهت  هاگــشناد  یــسایس  موــلع  قوــقح و  هدکـــشناد  یـــسایس  هورگ  طــسوت  لاــس ۸۸  رد  هـک  مــینک  یمن شوــمارف 
یهورگ تیریدم  مکح  رودص  تیحالص و  دییأت  زا  نارهت  هاگشناد  تقو  نالوئسم  هنافـسأتم  اما  دش ، باختنا  تیریدم 

.دندرک عانتما  ناشیا 
.دوبن یوزنم  دنمشیدنا  کی  یحریف  داتسا  هک  میوگب  مهاوخ  یم

.دوب ینید  تیوه  تیعورشم  روشک و  حالصا  مدرم ، رکف  هب  هراومه  تشاد و  روضح  هنحص  رد  سکعرب 
تبسن ریخا  یاه  لاس رد  تشاد  مالسا  نید  یسایس  هفـسلف  هشیدنا و  خیرات ، رب  هک  یطلـست  ساسا  رب  یحریف  رتکد 

رد نید  ماـن  هب  هک  یتاـفارحنا  اـب  ههجاوم  رد  تشاد  یعـس  درک و  یم دروخرب  تیـساسح  اـب  هعماـج  یـسایس  لـئاسم  هب 
.دنک عافد  نید  تحاس  زا  دراذگب و  نایم  رد  هعماج  اب  ار  تسا  مزال  هچنآ  درک  یم هدهاشم  تسایس  هزوح 

.دنک حرط  ار  هعماج  تالکشم  نید  سابل  رد  هک  درک  یم یعس  وا  نانچمه 
ببـس تشاد و  دوـجو  رکفنـشور  نویناـحور  هیلع  یهاگـشناد  یاـهاضف  رد  هتـشذگ  ههد  هس  رد  هک  ییاـهراشف  جوا  رد 

تیناحور سابل  اب  هک  تشاد  رارـصا  ناشیا   دـنوش ، تیناحور  سابل  ندروآرد  هب  راچان  دنمـشیدنا  نویناحور  یخرب  دـش 
.دنک تظفاحم  نید  تمرح  زا  دهدب و  سرد  هاگشناد  رد 

ار یدیفم  رمثرپ و  رایسب  یاه  سالک دوب  هتسناوت  دوخ  بوخ  رایسب  سیردت  هویـش  هنانابرهم و  قالخا  اب  یحریف  داتـسا 

 



.دهد هئارا 
شیاه سالک زا  تدش  هب  هدکشناد  نایوجشناد  هک  دوب  تسدربز  رایـسب  یملعم  هکلب  دوبن ، ربتعم  یا  هدنـسیون اهنت  وا 

.دندرک یم لابقتسا 
یریگیپ ناـش  یلـصا  سورد  زا  شیب  یتـح  ار  سـالک  نآ  نایوجـشناد  درک  یم رازگرب  یراـیتخا  سـالک  وا  رگا  هـک  اـجنآ  اـت 

.دندرک یم
.دوب یراکرپ  رایسب  درف  ناشیا  

.تشاذگ یاجرب  دوخ  زا  رصاعم  ناریا  یسایس  هشیدنا  هزوح  رد  یددعتم  راثآ  هاتوک  رمع  نیمه  رد  لیلد   نیا  هب 
یگداس هب  دـشاب و  راچد  سردوز  یریپ  هب  ناش  مسج  هک  دـش  بجوم  داـیز  راـک  نیمه  هنافـسأتم  نم  رواـب  هب  دـنچ  ره 

.دوش یرامیب  میلست 
.میفسأتم وا  نادقف  زا  ام  همه 

.داد ار  شدوخ  هرمث  داد  هزاجا  رمع  تصرف  هک  ییاج  ات  یحریف  داتسا  اما 
تـشاد و دــنهاوخ  یــشخب  رثا  اهدــعب  اــما  اــهنت  دنتــسه و  ورــشیپ  ناــگبخن  هـک  تـسا  عـماوج  هـمه  خــیرات  مـسر  نـیا 

.دشاب دنم  هرهب ناشیا  تارظن  زا  هدنیآ  رد  زین  ام  هعماج  هللاءاش  نا
گرم هکنیا  هـب  تا  یهاـگآ هـن  یـسایس : موـلع  داتـسا  یتـشهب  ینیـسح اضریلعدیـس  دیـشیدنا   یم ناریا  هــب  هــک  یرکفتم 

زا یرایـسب  اهزور  نیا  یناد  یم هکنیا  هن  درک ، میهاوخ  روبع  نآ  زا  مرجال  اـم  همه  هک  تساـم  تاـیح  زا  یا  هلحرم ناـیاپ 
هک یناـسک  هک  یتـسه  یلاـس  نس و  رد  هکنیا  هب  فوـقو  هـن  دـنور ، یم تشگزاـب  یب یرفـس  هـب  تناـعونمه  ناـنطومه و 
زا یزیزع  تشذـگرد  ربـخ  ندینـش  ماـگنه  هب  کـی  چـیه  دـنور ، یم دـنراذگ و  یم اـج  ار  وـت  تدنتخانـش  یم یتخانـش و  یم

.تسا هدنز  هشیمه  ییوگ  مغ ، نیا  دشخب ؛ یمن تا  یلست تنازیزع 
باتک رد  رس  یوش ، ربخاب  ار  رگید  یشیوخ  ای  یتسود  تشذگرد  ادابم  هک  تهارمه  یـشوگ  هب  یـشکرس  زا  یـساره  رد 

زاـب اـما  ینک ، هبرجت  ار  یربـخ  یب تاـظحل  اـت  یهد  یم شزاون  نازخ  یاـبیز  تعیبـط  یاـشامت  هب  ار  تنامـشچ  ینک و  یم
.ینیب یم ار  ربخ  ینک و  یم اطخ  مه 

خر مدوب  شندینـش  نارگن  دیـسر  یم ناتـسرامیب  زا  هک  ییاهربخ  ندینـش  اـب  هتـشذگ و  یاـه  هتفه رد  هچنآ  مه  راـب  نیا 
.داد

یسایس هشیدنا  داتسا  یحریف » دوواد  رتکد  مالسالا  تجح « ؛ رگید یمالک   مه رگید و  یراکمه  رگید ، یتسود  مه  زاـب 
.نارهت هاگشناد 

.ور هداشگ تامیالمان  اب  دروخرب  رد  دوب و  تسد  هداشگ یتسود  ناضیف  رد 
یدنمــشیدنا قوـش  یاـهوترپ  تـفگ ، یم هـک  دوـب  ناــش  شراــگن لاــح  رد  هـک  ییاــه  باــتک هتــشون و  هـک  ییاــه  باــتک زا 

.دز یم جوم  شیامیس  رد  رگن  فرژ دنم و  هغدغد
.داتسیا یم زوسلد  یدقتنم  دهعتم و  یرکفنشور  ماقم  رد  تفگ  یم هک  تلم  روشک و  هدنیآ  هرابرد  شیاه  ینارگن زا 

.درک یمن غیرد  رگشهوژپ ، داتسا و  هبلط و  وجشناد و  زا  ار  شرهم  هن  شملع و  هن 
تفگ یناوج  یاه  لاس نیزاغآ  زا  هاگشناد  هزوح و  رد  نامزمه  لیصحت  رد  یتشهب  دیهـش  ندادرارق  وگلا  زا  میارب  اهراب 

.دوب هتشاذگ  اپ  هار  نیا  رد  راوتسا  وکین و  هچ  و 
.درک یم رپ  ار  وا  اب  تا  ینیشنمه تاعاس  هظحل  هظحل  ییافص ، یب هنامز  نیا  رد  هک  دوب  ییافص  همه ، زا  رتالاب  و 

لپ ار  ایند  هک  ناـنآ  اـشوخ  اـما  درادـن ، دوجو  رـشب  یگدـنز  رد  گرم  زا  رت  ناـیرع یتیعقاو  چـیه  میتسه و  ینتفر  همه  اـم 
.دنراد اور  نتشیوخ  رب  یرگید و  رب  یمتس  هکنآ   یب دنتشذگ ، نآ  زا  تمالس  هب  دنتسناد و 

ناربـج ییاـه  نادـقف ناـش  گرم تساـه و  یبوـخ روآداـی  ناشیگدـنز  هظحل  هظحل هک  دنتـسیز  یا  هنوـگ هب هک  ناـنآ  اـشوخ 
.دراذگ یم یاجرب  یندشان 

.مسیونب مناوت  یمن نیا  زا  شیب 
.تسا توکس  ِهاگ  هاگ ،

 



.مشوماخ مروخ و  یم نوخ  هدز  بل  رب  رهم  مشوج / رد  یم  مخ  نوچ  لد  شتآ  زا  هچرگ 
تیلست شنادنزرف  رسمه و  هب  ار  هتسجرب  یناحور  یملع و  تیـصخش  نیا  یحریف ، دوواد  رتکد  مالـسالا  تجح نادقف 

شناراکمه و شنایوجـشناد ، شناگدنامزاب ، همه  یارب  شمارآ و  هدرکرفـس  نآ  ناور  یارب  نابرهم  یادخ  زا  میوگ و  یم
.مناهاوخ ییابیکش  یرابدرب و  تسایس ، ملع  یلاها  هژیوب  ناریا ، یملع  هعماج 

دوواد رتکد  هرظتنمریغ  تشذـگرد  دـهاش  ناوارف  هودـنا  اب  هاگـشناد : داتـسا  روپ  یئالج اضردـیمح  یماگنهدوز   زاورپ  هچ 
.میدوب نارهت ، هاگشناد  یسایس  هشیدنا  داتسا  شیدناون و  یناحور  یَحرِیف ،

.دوب یمومع  هزوح  رد  یقالخا  رگشهوژپ  کی  مه  دوب و  رکفت  شناد و  لها  مه  وا  غیرد ! غیرد !
.دوب تسایس » ملع  هقف و  شناد  نیب  ینالقع  یتشآ   » درک شالت  شهار  رد  لاس  هک ۳۰  وا  یشهوژپ  همانرب 

یـسارکومد و زا  دروآ و  یم هعماـج  نورد  هب  یمومع و  هزوح  هب  ار  دوخ  یاـه  هدروآرف دوـبن  هاگـشناد  داتـسا  کـی  طـقف  وا 
.درک یم تیامح  رگیدکیاب  نایناریا  یتسیزمه 

.داتفین ارگاو  یداژن و  یرابت ، یاه  هاگن هطرو  هب  هار  نیا  رد  دوب و  لوئسم  یتسود  ناریا وا 
ًاـصوصخ یمالـسا  یاـهروشک  یـسایس  هبرجت  مالـسا ، خـیرات  هب  یـسایس  هشیدـنا  هقف و  شناد  هـب  هجوـت  زا  هتـشذگ  وا 

.تشاد هنارگنشور  هژیو و  هجوت  ناریا  زور  تسایس  هب  هرخالاب  رصم و  هبرجت 
.دوب وگو  تفگ لها  عضاوتم و  رایسب  دوب  شناد  لها  هکنیا  نیع  رد  یحریف  رتکد 
.درک یم تکرش  روشک  طاقن  یصقا  رد  یرکف  لفاحم  مامت  رد  درک و  یم رفس  جنر 

.تشاذگ یاج  هب یدنمشزرا  ثاریم  ثیح  نیا  زا  دهد و  رشن  دنک و  بوتکم  ار  دوخ  یرکف  یاه  هدروآرف هک  دوب  دیقم  وا 
.تسیز لابکبس  هدازآ و  درکن و  ناکد  شا  هداوناخ دوخ و  یارب  ار  شا  یا هفرح یملع و  ییاناوت  ًاقلطم  وا 

.دیشکرپ ناهگان  ام  نایم  زا  یرکف  یروراب  جوا  رد  وا  هک  سوسفا 
.منک یم ضرع  تیلست  هشیدنا  گنهرف و  یلاها  همه  شززعم و  هداوناخ  هب  ار  وا  هاکناج  ماگنهبان و  تشذگرد 

رد مهاوـخب  هک  تسا  کاـندرد  تخـس و  نم  یارب  هاگـشناد : داتـسا  هداز  بیقن دـمحا  ما  هـتفر تـسد  زا  تـسود  یاـثر  رد 
.میوگب نخس  یحریف  گوس 

.منک یم یفرعم  امش  هب  متخانش  هکنانچ  ار  وا  مراذگ و  یم مدوخ  یارب  ار  اهنآ 
یناحور کی  زا  ناسنا  هک  درک  یم کولـس  مدرم  اب  نانچ  دوب و  ارادـم  لـها  قلخ و  شوخ هتـسراو ، یدرم  یقـالخا  رظن  زا 

.دراد راظتنا  هملک  قیقد  یانعم  هب 
.دهاوخب ار  یسک  دب  ای  دنک  تبیغ  هک  مدیدن  رابکی 

.دوب نتورف  عضاوتم و  رایسب  تشاد  سرد  اهنآ  اب  ییوجشناد  هرود  رد  هک  یدیتاسا  هب  تبسن  دوب و  رود  هب  بصعت  زا 
.دورب هار  اهنآ  یولج  رد  تشادن  ناکما 

.درک یم کرد  یتسرد  هب  ار  یدیلک  میهافم  دوب و  اناوت  رایسب  یملع  رظن  زا 
.دوب هاگشناد  هزوح و  تدحو  یلاع  هنومن 

.دشاب سورد  نیرت  هبذاج رپ  فیدر  رد  هک  درک  یم سیردت  نانچ  ار  یمالسا  سورد 
متــس وا  قـح  رد  ناشیدـنا  کـیرات  یخرب  دـنچ  ره  درک  ناریا  یمالــسا  یروـهمج  گـنهرف  هـب  یگرزب  تمدـخ  وا  مرظن  هـب 

.دندرک
زورما یایند  رد  مه  دشاب و  یمالسا  مه  هک  دوب  یراکهار  لابند  هب  هتـسویپ  مه  لمع  هزوح  رد  یرظن  سورد  رب  هوالع 
هنوگچ هکنیا  تسا ؛ هجاوم  نآ  اب  یمالـسا  یروهمج  هک  تشاد  ار  یروک  یاه  هرگ هغدـغد  وا  دـشاب  کیتارپ  لمع و  لباق 

.تسا هیجوت  لباق  هنوگچ  دراد و  ییانعم  هچ  مالسا  رظن  زا  یسایس  بزح  مینزب ، دنویپ  یسارکومد  هب  ار  یسارکوئت 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناریا همانزور  ارگون -  دنمشیدنا  گوس  رد   

نیالنآ ناریا  ارگون -  دنمشیدنا  گوس  رد   

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۷طباور 



دیدارف یسایس -  مولع  شیدناون  دنمشیدنا  یحریف ؛" دواد   " رتکد هنامز  یگدنز و   

ناریا همانزور  ارگون -  دنمشیدنا  گوس  رد   

۲۲۲۲
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۷:۱۳

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

ناتسنمکرت یاه  هاگشناد  اب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  یاه  یراکمه  زاغآ 
صوــصخ رد  ناریا  رد  ناتــسنمکرت  یروــهمج  ریفــس  فناــبرق ، دــمحا  اــب  یئاــبطابط  همالع  هاگـشناد  سیئر  رادــــید  رد 

.دش رظن  لدابت  وگتفگ و  یهاگشناد  کرتشم  یاه  یراکمه 
نایم یگنهرف  یخیرات و  یاهدـنویپ  هب  هراـشا  اـب  ناتـسنمکرت  ریفـس  رادـید ، نیا  رد  هاگـشناد  یمومع  طـباور  شرازگ  هب 

.درک مالعا  ار  ناریا  یاه  هاگشناد  اب  یراکمه  شرتسگ  هب  دوخ  روشک  یاه  هاگشناد  یدنمقالع  ناتسنمکرت  ناریا و 
یاـه یدـنمناوت  هب  هراـشا  داهنـشیپ و  نـیا  زا  لابقتـسا  اـب  زین  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس ، نیـسح  رتکد 

قوــقح زاــگ ، تـفن و  تیریدــم  هتــشر  رد  هژیو  هـب  ناتــسنمکرت  یاــه  هاگــشناد  اــب  یراــکمه  یارب  هاگــشناد  نـیا  یملع 
یاه هتـشر  رانک  رد  یا  هقطنم  تاعلاطم  همیب و  تیریدم  یژولونکت ، تیریدـم  یژرنا ، داصتقا  زاگ ، تفن و  یاهدادرارق 
یاـه هاگــشناد  اـب  یراـکمه  یارب  هاگــشناد  نـیا  یگداـمآ  ینمکرت ، یــسراف و  یاـه  ناــبز  یریگارف  تاــیبدا و  اــب  طــبترم 

.درک مالعا  ار  یعامتجا  یناسنا و  مولع  یاه  هزوح  رد  ناتسنمکرت 
هاگشناد ناداتسا  نایم  یوگتفگ  یملع و  یراکمه  هار  هشقن  کی  یحارط  اب  دندیـسر  قفاوت  هب  نیفرط  تسـشن  نیا  رد 

.دنروآ مهارف  هیاسمه  روشک  ود  نایم  ار  یملع  یرکف و  تالدابم  شرتسگ  هنیمز  روشک ، ود  یاه 
راـبخا تسیل  air.ir/ZHqDoa يپاـچ هخــسن  ۸۲ دـــیدزاب :  ١٣٣١٨ ربــخ : هرامـــش   ١٤:٣٢ ناـــبآ ١٣٩٩ -  هبنـشراهچ ٢١ 

aryanic طسوت لاتروپنارهت  تیاس  یحارط  <<

۲۱۲۱
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۱۸:۱۳ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

یحریف دوواد  رتکد  موحرم  تشذگرد  تبسانم  هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  هسیئر  تئیه  تیلست  مایپ 
قوقح و هدکـشناد  داتـسا  ، یحریف دوواد  موحرم  تشذـگرد  رابهودـنا  هعیاض  یئاـبطابط ، همالع  هاگشناد  هسیئر  تـئیه 

.تفگ تیلست  ار  نارهت  هاگشناد  یسایس  مولع 
: تسا حرش  نیا  هب  مایپ  نیا  نتم 

شیب نارازه  درخ  رامش  زو  مک                نت  کی  مشچ  ود  رامش  زا                                            
زا شا  ییافوکـش  جوا  رد  ار  دنمـشناد  هتـسجرب و  یرگـشهوژپ  داتـسا و  روشک  یناسنا  مولع  هعماـج  یرواـبان ، لاـمک  رد 

.داد تسد 
نارهت هاگـشناد  یـسایس  موـلع  قوـقح و  هدکـشناد  داتـسا  یحریف  دواد  رتـکد  نیملــسملا  مالــسالا و  تـجح  تشذـگرد 

.تسا ینید  تسایس  یزرو  هشیدنا  یارب  گرزب  ینارسخ 
هداوناـخ یـسایس و  مولع  یملع  هعماـج  هب  ار  قـلختم  دنمـشیدنا  نیا  نادـقف  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  هسیئر  تـئیه 

ناتسنمکرت ناتسنمکرت یاه   یاه هاگشناد   هاگشناد اباب   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یملع   یملع یاه   یاه یراکمه   یراکمه زاغآ   زاغآ

موحرم موحرم تشذگرد   تشذگرد تبسانم   تبسانم هبهب   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد هسیئر   هسیئر تئیه   تئیه تیلست   تیلست مایپ   مایپ
یحریف یحریف دوواد   دوواد رتکد   رتکد
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تلاـسم دـنمجرا  داتـسا  نا  یارب  یدـبا  شمارآ  نارفغ و  ناـبرهم ، دـنوادخ  هاـگرد  زا  دـیوگ و  یم  تیلــست  ناـشیا  یمارگ 
.دنک یم 

راـبخا تسیل  air.ir/ZHqFoa يپاـچ هخــسن  ۴۴ دـــیدزاب :  ١٣٣٢٠ ربــخ : هرامـــش   ١٥:٠٩ ناـــبآ ١٣٩٩ -  هبنـشراهچ ٢١ 
aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط  <<

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هاگشناد یحریف -  دوواد  رتکد  موحرم  تشذگرد  تبسانم  هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  هسیئر  تئیه  تیلست  مایپ   
ییابطابط همالع 

۲۱۲۱
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۵:۳۱۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ون نشج  دوش  یم رازگرب  یا  هدکـشناد  تروص  هب  یئاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  نایوجـشناد  ون  نشج  یزاـجم ؛ تروص  هب   
یزاجم تروص  هب  هام  ناـبآ  خـیرات ۲۴  زا  یعامتجا  یگنهرف و  تنواعم  تمه  هب  یئابطابط  همـالع  هاگـشناد  نایوجـشناد 

.دوش یم  رازگرب 

دهاوـخ رازگرب  یزاـجم  تروـص  هب  ییاـنورک  طیارـش  هب  هجوـت  اـب  هک  نشج  نـیا  رد  هاگـشناد ، یموـمع  طـباور  شرازگ  هـب   
ییانـشآ یارب  دوخ  عونتم  یاـه  هماـنرب  هئارا  هب  هدـش  نییعت  یاـه  یدـنبنامز  اـهزور و  رد  هاگـشناد  نیا  هدکـشناد   ۱۱ دش ،
صوـصخ نـیا  رد  هاگــشناد  یعاـمتجا  یگنهرف و  نواــعم  یچلاــش ، دــیحو  رتـکد.تخادرپ  دــنهاوخ  دورو  وـن  نایوجــشناد 

مکی تیاغل  هاـم  ناـبآ  خـیرات ۲۴  زا  هاگـشناد  نیا  فلتخم  عطاـقم  هدـش  هتفریذـپ  هاگـشناد ۳۵۰۰  هب  دورو  نـشج  تـفگ :
.دش دهاوخ  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  اه  هدکشناد  یمان  صخاش و  ناداتسا  اه ، هدکشناد  یاسور  روضح  اب  هامرذآ 

روـضح هدکـشناد و  سیئر  ینارنخـس  ، هاگـشناد سیئر  کـیربت  ماـیپ  درک : هفاـضا  هاگــشناد  یعاـمتجا  یگنهرف و  نواـعم   
نـشوم هدکـشناد ، یاضفندیـشک  ریوـصت  هـب  فدـه  اـب  هدکـشناد  یفرعم  پـیلک  شخپ  هدکـشناد ، ره  صخاـش  ناداتــسا 

زا نایوجـشناد  شـسرپ  هـب  خـساپ  تیاـهن  رد  هاگـشناد و  یاـهاضف  زا  یپـیلک  شخپ  زین  هاگــشناد و  یاـه  تنواـعم  یفارگ 
ون نایوجـشناد  دورو  هوحن  صوصخ  رد  هاگـشناد  یگنهرف  یعامتجا و  نواعم.دوب  دـهاوخ  مسارم  نیا  یاه  همانرب  هلمج 

دهاوـخ رازگرب  یزاـجم  یاـضف  رد  اـه  نشج  نیا  تفگ : هدکـشناد  ره   مسارم  یاـه  یدـنبنامز  زین  مسارم و  نـیا  هـب  دورو 
دهاوخ مالعا  کـمایپ  لاـسرا  هاگـشناد و  تیاـس  بو  قیرط  زا  هدـش  نییعت  یاـه  ناـمز  رد  نایوجـشناد  دورو  هوحن  دـش و 

.دش

دوش  یم رازگرب  یا  هدکشناد  تروص  هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  نایوجشناد  ون  نشج  یزاجم ؛ تروص  هب 
هب هاـم  ناـبآ  خــیرات ۲۴  زا  یعاـمتجا  یگنهرف و  تنواـعم  تـمه  هـب  یئاــبطابط  همالع  هاگشناد  نایوجـشناد  وـن  نشج 

.دوش یم  رازگرب  یزاجم  تروص 
، دش دهاوخ  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  ییانورک  طیارش  هب  هجوت  اب  هک  نشج  نیا  رد  هاگشناد ، یمومع  طباور  شرازگ  هب 

ییانــشآ یارب  دوـخ  عوـنتم  یاـه  هماـنرب  هـئارا  هـب  هدـش  نـییعت  یاـه  یدـنبنامز  اـهزور و  رد  هاگــشناد  نـیا  هدکــشناد   ۱۱
صوـصخ نـیا  رد  هاگـشناد  یعاـمتجا  یگنهرف و  نواـعم  یچلاـش ، دـیحو  رتـکد.تخادرپ  دـنهاوخ  دورو  وـن  نایوجــشناد 

هدکشناد هدکشناد تروص   تروص هبهب   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد نایوجشناد   نایوجشناد ونون   نشج   نشج یزاجم ؛ ؛ یزاجم تروص   تروص هبهب  
دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب یایا  
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مکی تیاغل  هام  ناـبآ  خیرات ۲۴  زا  هاگـشناد  نیا  فلتخم  عطاقم  هدـش  هتفریذـپ  هاگـشناد ۳۵۰۰  هب  دورو  نشج  تفگ :
.دش دهاوخ  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  اه  هدکشناد  یمان  صخاش و  ناداتسا  اه ، هدکشناد  یاسور  روضح  اب  هامرذآ 

تـسا هدـش  شـالت  دوزفا : هاگـشناد  فـلتخم  یاـهاضف  اـب  دـیدج  نایوجـشناد  رتـشیب  ییانـشآ  توررــض  هـب  هراـشا  اـب  وا 
ظاـحل دورووـن ، نایوجـشناد  تاـماهبا  تالاوئـس و  هـب  خـساپ  روـظنم  هـب  مـسارم  نـیا  رد  روـحم  وـگتفگ  یلماـعت و  یاـضف 

.ددرگ
روـضح هدکـشناد و  سیئر  ینارنخـس  ، هاگــشناد سیئر  کـیربت  ماـیپ  درک : هفاـضا  هاگــشناد  یعاـمتجا  یگنهرف و  نواـعم 
نـشوم هدکـشناد ، یاضفندیـشک  ریوصت  هب  فدـه  اب  هدکـشناد  یفرعم  پیلک  شخپ  هدکـشناد ، ره  صخاـش  ناداتـسا 

زا نایوجـشناد  شـسرپ  هب  خـساپ  تیاهن  رد  هاگـشناد و  یاهاضف  زا  یپیلک  شخپ  زین  هاگـشناد و  یاـه  تنواـعم  یفارگ 
نایوجـشناد دورو  هوحن  صوصخ  رد  هاگـشناد  یگنهرف  یعامتجا و  نواعم.دوب  دـهاوخ  مسارم  نیا  یاـه  هماـنرب  هلمج 

رازگرب یزاـجم  یاـضف  رد  اـه  نـشج  نـیا  تـفگ : هدکــشناد  ره   مـسارم  یاــه  یدــنبنامز  زین  مـسارم و  نـیا  هـب  دورو  وـن 
مالعا کمایپ  لاسرا  هاگـشناد و  تیاس  بو  قیرط  زا  هدش  نییعت  یاه  نامز  رد  نایوجـشناد  دورو  هوحن  دـش و  دـهاوخ 

.دش دهاوخ 
 << رابخا تسیل  air.ir/ZHqtoa يپاچ هخسن  ۴۱۱ دیدزاب :  ١٣٣٠٩ ربخ : هرامش   ١٣:٤٢ نابآ ١٣٩٩ -  هبنش ٢٠  هس 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انریا   

تـسشن یناتـسکاپ ، فوـسلیف  رادمتـسایس و  رعاـش ، یروهـال  لاـبقا  همـالع  زورداز  نیموـسو  لهچودـصکی تبـسانم  هـب 
رازگرب نارهت  رد  ناتـسکاپ  ترافـس  ییاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یراـکمه  اـب  وکا و  یگنهرف  هسـسوم  تمه  هب  یزاـجم 

.دش
ربکا یلع  ، » نارهت رد  ناتسکاپ  ریفس  نواعم  یدیز » رصنع  یلع  دیس  ، » وکا یگنهرف  هسسوم  سییر  یتخب » رورس  »
ینت هارمه  هب  لابقا  همـالع  هون  لاـبقا » دـیلو   » روتانـس ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  هفـسلف  داتـسا  یناجمرفا » یدمحا 
نایب هب  دش  رازگرب  هامنابآ  هبنشود ۱۹  زور  رد  هک  تسشن  نیا  رد  ناتسکاپ  ناتسناغفا و  یاه  هاگشناد ناداتسا  زا  دنچ 

.دنتخادرپ رصاعم  رکفتم  رعاش و  نیا  تارکفت  اهدرکیور و  نوماریپ  دوخ  تارظن 
یدعب  دنچ  رکفتم  رعاش و  لابقا ؛

بحاـص رظن و  بحاـص  نیرکفتم  زا  یروهـال  لاـبقا  تشاد : راـهظا  تسـشن  نیا  رد  وکا  یگنهرف  هسـسوم  سیئر  یتخب 
.تسا هقطنم  یدعب  دنچ  لمع 

یرکف و یاـه  هرهچ  زا  یکی  ریخا و  نرق  رد  فوـصت ، ناـفرع و  هزوـح  رد  سانــشرس  یاـه  هرهچ  زا  لاــبقا  یو ، هـتفگ  هـب 
.تسا هدرک  میدقت  یناسنا  هعماج  هب  یمالسا  گنهرف  هک  تسا  یناشخرد  یناسنا 

لابقا داد : همادا  هتـشذگ  نارود  اب  ینافرع  میهافم  دـنویپ  هنیمز  رد  لابقا  ینافرع  یاه  تیلاـعف  هب  هراـشا  نمـض  یتخب 
یاــهروشک شیوــخ و  روــشک  تـینما  حلــص و  هـب  هــک  تــسا  ناتــسکاپ  یرکف  ناراذــگناینب  زا  یکی  تسایــس  هنحــص  رد 

.دراد قیمع  فرژ و  یهاگن  یمالسا 
دوب هدـیقع  نیا  رب  هتـسناد و  اهنآ  یگناگی  داـحتا و  مدـع  ار  ناناملـسم  یگدـنام  بقع  لـلع  زا  یکی  لاـبقا  یتخب ، رظن  زا 

یتسود یتسود حلص  وو   حلص رعاش   رعاش لابقا ؛ ؛ لابقا

دوخ یاه  نامرآ وزرآ و  روحم  ناونع  هب  ار  مجع  هک  تسا  رـصاعم  نارکفتم  دودـعم  زا  یروهال  لابقا  دـمحم  همـالع  اـنریا - نارهت -
.تشاد هژیو  هجوت  هعماج  کی  یگنهرف  یخیرات و  نیماضم  هب  دیاب  یلاعت  دشر و  یارب  تسا  دقتعم  هداد و  رارق 
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.دنوش دحتم  رگیدکی  اب  دیاب  هقطنم  یاهروشک  ناناملسم و  هک 
هک تخادرپ  دوب  دـقتعم  نآ  هب  لابقا  همالع  هک  یتاکرتشم  یمالـسا و  تیوه  هب  همادا  رد  وکا  یگنهرف  هسـسوم  سیئر 

.دماجنایب هقطنم  یاهروشک  نایم  رتشیب  دنویپ  داجیا  هب  دناوت  یم 
یسراف نیب  رد  ار  وا  راعشا  عوضوم   نیمه  تشاد و  یسراف  رعش  نابز و  هب  یقیمع  یگتسبلد  لابقا  یتخب ، هاگدید  زا 

.تسا هتخاس  بوبحم  شیپ  زا  شیب  هقطنم  نابز  یسراف  یاهروشک  نیب  رد  مهف و  لباق  نانابز 
.دوب تسشن  نیا  نارنخس  رگید  مه  ناتسکاپ  ریفس  نواعم  یدیز  رصنع  یلع  دیس 

کرتشم نید  اهنت  هن  تسا و  یگنهرف  ثاریم  خـیرات و  رظن  زا  ناهج  قطانم  نیرت  ینغ  زا  یکی  وکا  هقطنم  یو  هتفگ  هب 
.دنراد یدایز  تاکرتشم  مه  خیرات  تایبدا و  نابز و  یتسد ، عیانص  اهرنه و  رد  هکلب 

تـسناوت تسا و  یناـهج  ترهـش  اـب  یرعاـش  هک  دوـش  یم  هتخانـش  لاـبقا  نیمزرـس  ناوـنع  هـب  ناتـسکاپ  یو ، هـتفگ  هـب 
هتـشاد رامعتـسا  دنب  دیق و  زا  دوخ  تلم  یهاگآ  رد  یمهم  شقن  هتخیمآرد و  رعـش  اب  ار  دوخ  یبهذـم  یـسایس و  راکفا 

.دشاب
.داد تماقتسا  نتساخاپ و  هب  مایپ  هراق  هبش  ناناملسم  هب  دوخ »  » موهفم ندرک  حرطم  اب  لابقا  تسا ، دقتعم  یدیز 
یارب شخب  ماهلا  یعبنم  وا  راثآ  تفگ : تسا  یسراف  هب  لابقا  راعشا  نیرت  بان  هک  هک  نیا  هب  هراشا  اب  ناتسکاپ  ریفس 

.تسا هدوب  ناناوج  زا  یرایسب 
.دوب رضاح  تسشن  نارنخس  نیموس  ییابطابط  همالع  هاگشناد  هفسلف  داتسا  یناجمرفا  یدمحا 

ندرک هتـسجرب  اب  لابقا  عقاورد  دریگ و  یم  رب  رد  ار  وا  یاه  هشیدـنا  راـکفا و  همه  لاـبقا  یدوخ »  » هفـسلف یو ، رظن  زا 
و یگناـگیب » دوخ  زا   » درد زا  اـهتلم  نیا  ییاـهر  رد  یمالـسا ، ندـمت  هتـشذگ  تخانـش  و  نتـشیوخ » هب  توعد   » موـهفم

.تشاد یمهم  شقن  دیلقت » »
هـشیدنا رکفت و  لصا  اما  تشاد ، لابقا  راثآ  هب  یداـقتنا  یدروخرب  ناوت  یم  هچرگ  تفگ : هفـسلف  داتـسا  نیا  نینچمه 

.تسا شریذپ  لباق  فلتخم  یاه  لسن  یارب  وا  یاه 
تسا  زیمآ  حلص هعماج  کی  یمالسا  هعماج 

ینامرآ هعماج  کی  یاه  یگژیو  یـسررب  هب  هک  تشاد  روضح  تسـشن  نیا  رد  مه  لابقا  همالع  هون  لاـبقا  دـیلو  روتاـنس 
.تخادرپ لابقا  دید  زا 

.تسا حلص  نید  اساسا  مالسا  اریز  دشاب ، زیمآ  حلص  هعماج  کی  دیاب  لآ  هدیا  هعماج  کی  لابقا  رظن  زا  یو ، هتفگ  هب 
تـسا یا  هعماج  ینامرآ  هعماج  هک  دراد  یم  مالعا  خـسار  داقتعا  تیفافـش و  اب  دوخ  دـیاقع  رد  لاـبقا  دـیلو ، هاگدـید  زا 

زیمآ حلـص  متـسیس  کـی  تحت  ناـسنا  یدازآ  یربارب و  یناـسنا و  تدـحو  هدـش و  یزاـسزاب  نردـم ، مالـسا  لوـصا  اـب  هک 
.دوش یم  هرادا  یسایس 

یا هعماـج  لآ  هدـیا  هعماـج  لاـبقا  رظن  زا  تسا و  ادـیوه  لاـبقا  راـثآ  رد  هک  تسا  یمیهاـفم  رگید  زا  یربارب  وا  هتفگ  هب 
.دوش یم  تیاده  هدش ، یزاسزاب  نردم و  یمالسا  یاهنامرآ  اب  هک  تسا 

لابقا یسراف  راعشا  یاه  هیام  نورد  هب  هک  دوب  تسشن  نیا  نانارنخـس  رگید  زا  هاگـشناد ، داتـسا  بسن  یرباج  سگرن 
.تشاد هراشا 

نید و هب  قشع  یاـه  هیاـم  نورد  اـب  دوخ  یاـه  هشیدـنا  راـکفا و  ناـیب  یارب  ار  یـسراف  ناـبز  لاـبقا  تفگ : بسن  یرباـج 
نورد یلک  روط  هب  تفرگ و  راکب  یتسود  نطو  یـسایس ، لئاسم  نید ، ناـگرزب  راـهطا و  همئا  لوسر هللا ، تبحم  نآرق ،

.دوش یم  هدید  یو  راعشا  رد  راکشآ  یلکش  هب  یمیلعت ، یقالخا –  یعامتجا و  یسایس - یاه  هیام 
تسا  لابقا  یاهنامرآ  اهوزرآ و  روحم  مجع ،

یچارک هاگـشناد  داتــسا  ازریم » ارهز  هزئاـف   » ناتــسناغفا و یلم  ویــشرآ  سییر  هوژپ و  لاـبقا  نیبـهر ،» رــسفا  دـمحم  »
، یخیرات تاشیارگ  رعـش و  هنیمز  رد  لابقا  یاه  هاگدید  هب  کیره  هک  دـندوب  تسـشن  نیا  نانارنخـس  نیرخآ  ناتـسکاپ 

.دنتخادرپ وا  یسایس  یرکف و 
یسراف یاه  همجرت  هداد و  ماجنا  شراعشا  راثآ و  لابقا و  هرابرد  یدایز  یاه  شهوژپ نونکات  اهناغفا  نیبهر ، هتفگ  هب 

 



.تسا هدوب  ناغفا  نارگشهوژپ  زا  یرایسب  رظن  دم  لابقا  راثآ  یوتشپ  و 
هک تسا  متـسیب  نرق  رعاـش  نیتـسخن  لاـبقا  تشاد : ناـیب  لاـبقا  راعـشا  رد  ییارگ  ناریا  نوماریپ  زین  ازریم  ارهز  هزئاـف 

گرزب ناریا  ناـفوصتم  ناـفراع و  نارعاـش و  ریثاـت  تحت  زین  وا  دوخ  هداد و   رارق  دوخ  یاـهنامرآ  اـهوزرآ و  روحم  ار  مجع 
.تسا هدوب 

وکا یگنهرف  هسسوم  سانشراک  یرظن ، هموصعم  زا : راتشون 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انلیا   

نمـض یمالـسا و  یعیـش و  هشیدـنا  رـصاعم ، یـسایس  مولع  رد  یحریف  دواد  هژیو  هاگیاج  هب  هراشا  اب  ینایکذ  اـضرمالغ 
نیگهودـنا رایـسب  ناـشیا  تشذـگرد  زا  میتـشاد و  یحریف  رتـکد  یاـقآ  هب  اهدـیما  اـم  تـفگ : وا  تشذـگرد  زا  رثاـت  راـهظا 

.مینیبب رگید  یحریف  کی  ات  دشک  یم لوط  لاس  دص  نوچ  میتسه 
مالـسالا تجح تشذـگرد  هرابرد  یئابطابط ، همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وـضع  هفـسلف و  داتـسا  یناـیکذ » اـضرمالغ  »

انلیا راگنربخ  هب  اـنورک ، هب  ـالتبا  لـیلد  هب  نارهت ) هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع  رگـشهوژپ و  هدنـسیون ، « ) یحریف دواد  »
هـشیدنا رـصاعم و  یـسایس  مولع  هژیو  هب  یـسایس  مولع  هزوـح  رب  یحریف  رتـکد  توـف  هک  یا  هبرـض مرادـن  دـیدرت  تفگ :

رپ اـم  یارب  ار  ناـشیا  یاـج  تسناوت  دـهاوخن  یـسک  اـه  یدوز نیا  هب  تسا و  ریذـپان  ناربـج درک ، دراو  یمالـسا  یعیش و 
.دنک

ناگدــنامزاب یارب  نارفغ و  یوزرآ  یحریف  رتـکد  یاــقآ  راوـگرزب  ملاــع  هژیو  هـب  ناگتــشذگرد  هـمه  یارب  لاــعتم  یادــخ  زا 
.مراد ربص  یوزرآ  ناشیا 

؛ متسین میقتسم  هتـشر  مه یحریف  یاقآ  اب  نم  تفگ : یحریف  موحرم  یهاگـشناد  یملع و  تیـصخش  ی  هرابرد ینایکذ 
.یسایس مولع  ناشیا  هتشر  تسا و  قطنم  یمالسا و  مالک  یمالسا و  هفسلف  نم  هتشر 

.مدوب انشآ  کیدزن  زا  ناشیا  دوخ  راثآ و  اب  نم  یوزوح ، رظنم  زا  هتشر  نیا  هب  ناشیا  دورو  لیلد  هب  اهتنم 
هقف یراد و  تموکح لوـحت  عوـضوم  ود  هب  رـصاعم ، ناریا  رد  تسایـس  هقف و  ماـن  هب  ناـشیا  فورعم  یدـلج  ود  باـتک 
یاـه ثحب دراو  بوخ  رایـسب  فاـصنالاو  قحلا  هک  دزادرپ  یم هطورـشم  هقف  یـسایس و  هقف  یرگید  یمالـسا و  تموـکح 

.دندمآرب نآ  هدهع  زا  دندش و  هطورشم  هقف 
تبـسن یـسایس و  نامتفگ  ثحب  تسام ، رـصاعم  گنهرف  رد  ریظن  یب ماگ  کی  مرظن  هب  هک  مه  ناـشیا  فورعم  هلاـسر 

.دندرک هسیاقم  مهاب  ار  تردق  ملع و  تیعورشم 
عوضوم رد  هژیو  هب  دوـب ؛ هدرکن  ناـش  یـسررب تقد  نیا  اـب  رگید  یـسک  هک  دـندش  ییاـه  هزوـح دراو  ناـشیا  داد : همادا  وا 

.دنشاب هدرک  لیلحت  ار  یسایس  لئاسم  ناشیا  دننام  هک  میتشادن  ار  یسک  یعیش ، هقف 
.میتسه ناشیا  نویدم  ام  تهج  نیا  زا 

نیا اب  یبتک  ناشیا ، تافیلات  زا  لبق  تسا و  ریظن  مک ریظن ، یب میوگن  رگا  هک  هتـشادرب  هزوح  نیا  رد  ییاه  مدـق ناـشیا 

ربرب یحریف   یحریف دواد   دواد تشذگرد   تشذگرد هبرض   هبرض مینیبب / / مینیبب یرگید   یرگید یحریف   یحریف اتات   دشک   دشک یمیم لوط   لوط لاس   لاس دصدص  
تسا تسا ریذپان   ریذپان ناربج ناربج رصاعم   رصاعم یسایس   یسایس مولع   مولع

رثات راهظا  نمض  یمالسا و  یعیش و  هشیدنا  رـصاعم ، یـسایس  مولع  رد  یحریف  دواد  هژیو  هاگیاج  هب  هراشا  اب  ینایکذ  اضرمالغ 
لاس دص  نوچ  میتسه  نیگهودنا  رایـسب  ناشیا  تشذگرد  زا  میتشاد و  یحریف  رتکد  یاقآ  هب  اهدیما  ام  تفگ : وا  تشذگرد  زا 

.مینیبب رگید  یحریف  کی  ات  دشک  یم لوط 

 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/994289-%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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.میتشادن توق  ماکحتسا و 
زا میتـشاد و  یحریف  رتـکد  یاـقآ  هـب  اهدــیما  اــم  درک : ناــشنرطاخ  ناریا  هفــسلف  تـمکح و  یــشهوژپ  هســسؤم  سیئر 

، تنس هب  یکتم  هدنلاب و  هشیدنا  نیا  اه ، یدوز نیا  هب  هک  مینئمطم  نوچ  میتسه  نیگهودنا  رایسب  ناشیا  تشذگرد 
یزادرپ هیرظن بیکرت و  ینید  یاه  یروئت اب  ار  یـسایس  یاه  یروئت دـناوت  یم تسانـشآ و  دـیدج  یارآ  اـب  هک  هشیدـنا  نیا 

.تشاد میهاوخن  دنک ،
زا ندرگ  رـس و  کی  ناشیا  ردـقچ  دـمهفب  ات  دـناوخب  ار  یحریف  رتکد  یاه  ب اتک رفن  کی  تسا  یفاک  دـش : روآدای  یناـیکذ 

.دندوب رتالاب  دوخ  نیهباشم 
تبقارم یارب  هک  ار  یـشالت  ناـمه  منک  یم شهاوخ  هنامیمـص  یتکلمم  مرتحم  نالوئـسم  زا  درک : حیرـصت  نینچمه  وا 
افاصنا اهنیا  هکارچ  دـنراذگب  نامروشک  نادنمـشناد  ناصـصختم و  یارب  ار  تقو  نامه  دـننک و  یم یـسایس  نالوئـسم  زا 

.دنتسین یندشرارکت  دنرادن و  دننام  
.مینیبب رگید  یحریف  کی  هک  دشکب  لوط  رگید  لاس  دص  دیاش  داد : همادا  ینایکذ 

.دننک یم راتفر  تبقارم و  هژیو  روط  هب هژیو ، یاه  مدآ زا  ایند  یاج  همه رد 
.هداتفا قافتا  یحریف  رتکد  یتمالس  دوبهب  رد  یلهاک  یتسس و  نینچ  ارچ  مناد  یمن اما 

هجرد نادنمـشناد  املع و  غارـس  انورک  مه  نیا  زا  دـعب  میتسه و  ریگرد  انورک  اب  رگید  لاس  کی  لـقاال  هکنیا  هب  هجوتاـب 
.مینک تبقارم  ناوت  مامت  اب  اهنآ  زا  هک  تسام  هفیظو  دمآ ، دهاوخ  مه  ام  رگید  کی 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

” .تفاتش دوبعم  رادید  هب  یحریف  دواد  رتکد   “ دوب هرظتنمریغ  خلت و  هاتوک ، ربخدنودمحا  عاجش 
.تسا راوشد  یلیخ  یدوز  نیا  هب  یحریف  نتفر  رواب 

نتورف و یرکفتم  رادنید  ، یـسانش  ناریا  تسود ، ناریا  یـشهوژپ  نید  دنمـشور ، یرکفتم  رادـم ، قالخا  یدنمـشیدنا 
.لماک یناسنا 

.دش رت  قیمع یرتکد  عطقم  رد  لیصحت  هرود  رد  هطبار  نیا  هژیو  هب  مسانش  یم کیدزن  زا  تسا  لاس  یس  ار  یحریف 
مق زا  تشگرب  تفر و  ریـسم  لوط  رد  نارهت  هاگـشناد  رد  یرتکد  یاه  سـالک رد  تکرـش  یارب  راـب  ود  یکی  هتفه  ره  اـم 

.میدوب مه  اب  نارهت  هب 
وا مدوب و  نآ  تقو  هراـپ  یملع  تاـیه  وضع  نم  هک  مولعلا  رقاـب  یلاـع  شزومآ  هسـسؤم  رد  هک  یملع  ثحاـبم  راـنک  رد 

رکف و لداـبت  وـگو ، تفگ یارب  دوـب  یمنتغم  تـصرف  هاگـشناد  هـب  تـشگرب  تـفر و  ریـسم  یـشهوژپ ، یـشزومآ و  نواـعم 
.وا یقالخا  یملع و  یاه  هاگدید قمع  اب  ییانشآ  ناشیا و  زا  نم  رتشیب  یریگدای  هتبلا 

وا یملع  یقالخا و  دـعب  ود  هب  طقف  اجنیا  رد  اـما  تسا  لوطم  یاـه  تصرف دـنمزاین  وا  تیـصخش  داـعبا  تخانـش  مهف و 
.دوب ریظن  مک  یناسنا  یقالخا  ظاحل  هب  یحریف.درک  مهاوخ  یا  هراشا

ریقحت تـبیغ و  یرکف ، یاـبقر  ییوگدــب  ینیبرترب ، دوـخ  هـب  ار  دوـخ  ًاـساسا  هداــعلا ، قوـف یملع  یاــه  یئاــناوت مـغر  هـب وا 
.دوب هدادن  تداع  دندش ، یم جراخ  وا  هب  تبسن  قالخا  هریاد  زا  دنتخات و  یم وا  رب  تخس  هک  یناسک 

.درک دنهاوخ  یهاوگ  ار  وا  یراتفر  یقالخا و  یالاو  کولس  نیا  زین  نادقتنم  نامگ  یب
.دماینرب زین  میقتسم  ییوگ  خساپ ماقم  رد  یتح  دندوب  هدرک  دراو  وا  رب  ار  ییاهدقن  نادنمشیدنا  یخرب  هک  ًاریخا 

.تشاد هگن  دیاب  ار  دقتنم  فلاخم و  تمرح  تشاد ، رواب  وا  عقاو  رد 
نییبت حیضوت و  هب  ًافرص  دقان ، هب  میقتسم  هراشا  نودب  دمآ ، یمرب خساپ  ماقم  رد  یملع  تامازلا  بسح  هب  یهاگ  رگا 

یحریف یحریف دواد   دواد یقالخا   یقالخا یرکف  وو   یرکف ثاریم   ثاریم
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نآ هک  دمآ  یمنرب ور   رد  ور  خساپ  ماقم  رد  دزاس و  انشآ  دوخ  هیرظن  داعبا  اب  ار  دقتنم  دیشوک  یم تخادرپ و  یم هلئـسم 
.تشاد زیهرپ  نآ  زا  هتسناد و  یملع  نأش  نود  ار 

داد خساپ  شنیـشنلد  دنخبل  اب  هنابیجن و  دیآ ، یمنرب دنت  تالمح  یخرب  هب  خـساپ  ماقم  رد  ارچ  مدیـسرپ  ناشیا  زا  ًاریخا 
هب نم  هک  دنشاب  هتـسیرگن  عوضوم  هب  یرگید  دید  هیواز  زا  ای  دنـشاب  هتـشاد  نم  زا  شیب  یتاعالطا  اه  نآ تسا  نکمم 

.تسا بایمک  یندوتس و  دوخ  عون  رد  هک  یدرکیور  ما ؛ هدرکن دورو  نآ 
لماعت و وگو ، تفگ یزاسدوخ ، یارب  ار  ملع  دوب و  لماک  ناـسنا  کـی  هدیدنـسپ  تافـص  همه  دـجاو  یحریف  ناـس  نیدـب 

دنمـشور یرکفتم  یحریف  یملع  ظاحل  هب.نارگید  ریقحت  رخافت و  رازبا  هن  تسنادیم  هعماج  تیعـضو  دوبهب  تیاهن  رد 
.دوب

مالـسا یــسایس  هشیدـنا  هـب  روـحم  هـنیمز  یهاـگن  نآ ، یجیردـت  طـسب  یئوـکوف و  شناد  تردـق –  بوچراـهچ  ذاـختا  اـب 
هعلاـطم دروم  ار  تردـق  تخاـس  رتسب و  ادـتبا  شنیتسخن  رثا  تعباـتم ) یوریپ و   ) یاـفتقا هب  یعوضوم  ره  رد  تشاد و 

زا هدمآرب  هشیدنا  یاهنایرج  هب  دنک  یم دیلوت  ار  دوخ  صاخ  شناد  یتردـق  تخاس  ره  هک  دوب  نآرب  نوچ  داد و  یم رارق 
.درک یم مامتها  یمالسا  ندمت  فلتخم  هوجو  رد  تردق  یاهتخاس 

دننام تسایـس  ملع  یاه  هزوح رد  ار  یمالـسا  ندـمت  رد  شناد  تاصتخم  داـعبا و  درک  شـالت  شیرکف  هژورپ  رد  یحریف 
.دهد رارق  یزرو  هشیدنا دروم  تاباختنا و …  بزحت ، نوناق ،

درف هب  رـصحنم  ببـس  هب  مـه  یملع و  ناراـکمه  نایوجـشناد و  اـب  زیمآ  مارتـحا  یفطاـع و  طـباور  ظاـحل  هـب  مـه  وا  راـثآ 
هقالع هجوت و  دروم  تدـش  هب دوب  زین  وا  یرتکد  هلاسر  هک  مالـسا  رد  تیعورـشم  شناد و  تردـق ، دـننام  ثحاـبم   ندوب 
تسود شراثآ  هیقب  زا  شیب  تسوا  راثآ  ریاس  یانب  گنس  هک  ار  باتک  نیا  دوخ  هک  هژیو  هب دوب ، ناداتسا  نایوجشناد و 

.تشاد
.درک ظفح  هتفای  باتزاب  یددعتم  راثآ  رد  هک  دوخ  یرکف  هژورپ  مامت  رد  ار  یدنمشور  نیمه  یحریف 

.دوب یملع  شور  هب  یدنبیاپ  نیمه  زا  یشان  ًاتدمع  یحریف  یا  هشیدنا یرکف و  ماجسنا 
ارگوـن و یدنمــشیدنا  وا  زا  نردــم ، شناد  یاهدرواتــسد  رازبا و  اـب  یتنــس  راــثآ  یناوخزاــب  هتینردــم و  تنــس و  رد  لــمأت 

هناـتخبروش.تسا هدرک  لـمأت  هتـسیاش  یندـناوخ و  ار  شراـثآ  رطـس  هـب  رطــس  هـک  تخاـس  راـکرپ  قـالخ و  یزادرپ  هـیرظن
.دوب دهاوخ  موادتم  هدنز و  وا  یرکف  ثاریم  اما  تسا ، هتفر  ام  نایم  زا  نونکا  یحریف 

ره دــنک و  لیدــبت  بطاـخم  رپ  هدــنز و  ییاـه  سـالک هـب  ار  مالــسا  رد  یــسایس  هشیدــنا  سرد  یاــه  ســالک تسناوـت  وا 
.دنک اه  سالک نیا  رد  روضح  قاتشم  ار  تسایس  ملع  هب  دنمقالع  یوجشناد 

.دواکب ون  یرظنم  زا  ار  یمالسا   هشیدنا  ات  دروآ  مهارف  یهاگشناد  ناوج  لسن  یارب  ار  یتصرف  وا  لمع  هشیدنا و 
ثاریم تنــس و  رد  قـیمع  لـمأت  هـب  ار  دـنمقالع  نایوجــشناد  نردــم ، یمالــسا و  یناریا ، یهجو  هـس  تیوـه  حرط  اـب  وا 

.تشاداو یمالسا  یناریا - یرکف 
عـضاوت راـنک  رد  دـیدج ، شناد  یاهدرواتـسد  اـب  هناـققحم  هنافـصنم و  دروـخرب  یئارگوـن و  یئارگ ، مالــسا یتـسود ، ناریا 

.درک لدب  هناگی  یدنمشیدنا  هب  ار  یحریف  یدرف ، قالخا  یملع و 
نیا یـسانش  مالـسا روهظ  زورب و  دهاش  مالـسا  رد  یـسایس  هشیدنا  هزوح  ریخا  نرق  مین  رد  هک  تسین  فازگ  اعدم  نیا 

.تسا هدوبن  روآون  دنمشور و  هنوگ 
یملعریغ تابــصعت  یرواد و  شزرا زا  زیهرپ  یئوـس ، زا  هتینردــم  تنــس و  رب  لـمأت  رد  ار  یحریف  یرکف  ثاریم  ناوـت  یم

.درامشرب یرکف  نافلاخم  اب  وگتفگ  هب  مارتحا  لماعت و  رگید و   یوسزا 
هاگشناد یـسایس  موـلع  داتــسا  نارهت  هاگــشناد  یــسایس  موـلع  داتــسا  یدـیلک : تاـملک.یمارگ  شداـی  داـش و  شحور 

https://www.atnanews.ir/? یراذـگ : کارتشادـنودمحا  عاجــش  رتـکد  یحریف  دوواد  یحریف  دواد  یئاـبطابط  همالع 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

ریدـم یمدآ - یلع  رتکد  للملا  نیب طباور  هورگ  دـیتاسا  ینارنخـس  اـب  هماـنرب  نیا  انـسیا ، نایوجـشناد  هاگـشاب  شرازگ  هب 
هب ییابطابط  ، همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  نکهوـک –  اـضریلع  رتـکد  و  همالع   هاگشناد  للملا  نیب طـباور  هورگ 

تعاس ۲۰، نابآ ۹۹ ، هبنشجنپ ۲۲  زور  ص ،)  ) مرکا ربمایپ  هب  تناها  اب  طابترا  رد  ییوجـشناد  خساپ  شـسرپ و  هارمه  
یناــــــــــشن هــــــــــب  لـــــــــــلملا  نــــــــــیب طـــــــــــباور  نــــــــــمجنا  مارگاتـــــــــــسنیا  تاحفـــــــــــص  زا  هدـــــــــــنز  تروــــــــــص  هــــــــــب 

یناـــــــــــــــــــــشن هـــــــــــــــــــــب  همــــــــــــــــــــــالع  تـــــــــــــــــــــکمین  http://instagram.com/internationalrelation_atu و 
.دش دهاوخ  شخپ    http://instagram.com/atu_nimkat

مایپ یاهتنا 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

هتخاـس یـضورع  راـتخاس  ساـسا  رب  رعــش  تـفگ : هر )  ) ینیمخ ماـما  راـثآ  رــشن  مـیظنت و  هســسؤم  تاـیبدا  دـحاو  ریدـم 
زا ار  اـم  نـحل » ، » هـنارت فینـصت و  ندورـس  ماـگنه  رد  اـما  دـنک  یم ینارمکح  رعـش  ندورـس  رب  ضورع  ینعی  دوـش ، یم
اب اـه » تهابـش اـه و  تواـفت فینـصت : رعـش و   » تسـشن اـنطع ، شرازگ  هب.دـنک  یم دراو  نآ  هـب  یهاـگ  جراـخ و  ضورع 

یراـکمه اـب  ییاــبطابط ، همالع  هاگـشناد  تـمه  هـب  رگــشهوژپ ، ارــس و  هـنارت رعاــش ، ییاــکاک ، رابجلادــبع  رتـکد  روـضح 
تاــقیقحت و موــلع ، ترازو  یللملا  نــیب یملع  یاــه  یراــکمه زکرم  یــسانش  ناریا یــسراف و  ناــبز  شرتــسگ  تنواــعم 
ارــس و هـنارت رعاــش ، ییاــکاک ، رابجلادــبع  رتـکد  نانخــس.دش  رازگرب  طــخرب  تروـص  هـب  هاــم  ناــبآ هبنـش ۲۰  هـس یرواـنف ،

تیــصخش یاراد  نمتــسیچ  رعــش  هـنارت و  فینــصت ، تواــفت  ؛ میناوــخ یم هـمادا  رد  ار  یــسراف  ناــبز  ۀزوــح  رگــشهوژپ 
ار یا  هتکن رگا  هک  میوگب  ادـتبا  زا  نیاربانب  میهد ، یم ماجنا  زین  یـشهوژپ  راک  ًالومعم  نارعاش  ام  اـما  متـسین  کـیمداکآ 

عوضوم هب  هک  تسا  یتدم  زا  نم  یاه  تفایرد تفگ  مهاوخ  هک  یتاکن.مهاوخ  یم ترذعم  دوب  یللخ  نآ  رد  هک  متفگ 
زا میاه  هتخومآ لصاح  زین  نآ  زا  یـشخب  نم و  تایبرجت  لـصاح  نآ  زا  یرگید  شخب  ما ، هدرک هجوت  یقیـسوم  هنارت و 

یتقو لاثم  یارب.دنوش  یم یقلت  مه  دننام  رعش  هنارت و  فینصت ، مدرم  ۀماع  یراتفگ  گنهرف  رد  ًاتدمع.تسا  نارگید 
هک دوـش  یم هتفگ  رت  صاـخ حوطـس  رد  تسیک و  زا  رعـش  هـک  دوـش  یم شـسرپ  میونـش  یم یمـالک  هـمغن و  اـب  ار  گـنهآ 

یور مـالک »  » دـننام یـصاخ  یاـه  مـسا اـهروشک  زا  یـضعب  مـناد  یم نـم  هـک  ییاـجنآ  اـت  ؟ تـسیک یارب  مـالک  فینــصت و 
.دنهد یم رارق  دوش ، یم قیفلت  یقیسوم  اب  هک  یا  هنارت

سپــس دــننک و  یم رییغت  تاــملک  اــه و  مـسا یداــمتم  یخیراــت  یاــه  هرود رد.تـسا  موــسرم  مــالک »  » زین بارعا  نــیب 
.دنوش یم نیزگیاج 

لبق دنتفگ ؛ یم فینصت  دش ، یم قیفلت  یقیسوم  اب  هک  یمالک  هب  دعب ، هب  مهن  نرق  زا  ینعی  زابرید ، زا  زین  ام  روشکرد 
یاـه تواـفت مراد  دـصق  زورما  نم.دـش  یم هدرب  راـک  هب  اـهنیا  هـب  هیبـش  یریباـعت  یتـیبود و  یعاـبر ، لزغ ، دورـس ، نآ  زا 

«« بربر شلا  غغــ شلا چچــ یمال ؛ ؛ یمال ــ ساسا نیو   نیو ندم  ننــ ندم ««تتــ

همـالع هاگـشناد  لـلملا  نیب طـباور  یملع  نمجنا  یراـکمه  اـب  یعاـمتجا  یگنهرف و  تنواـعم  ینید  ینآرق و  یاـه  تیلاـعف  دـحاو 
.دنک یم رازگرب  ار  برغ » شلاچ  یمالسا ؛ نیون  ندمت   » تسشن ییابطابط ،

تسا تسا رعش » » رعش شراگن   شراگن یسدنهم   یسدنهم  » » اباب توافتم   توافتم ًاساسا   ًاساسا هنارت » » هنارت شراگن   شراگن یسدنهم   یسدنهم »»

 

https://www.isna.ir/news/99082114184/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.isna.ir/news/99082114184/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.atnanews.ir/archives/297827/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7/
https://www.atnanews.ir/archives/297827/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7/


حالطـصا هب  ای  دوش  یم ادا  رعـش  ناونع  هب  هک  یمالک  اب  ار  دوش  یم قیفلت  یقیـسوم  اب  هک  یمالک  یتیهام  یراـتخاس و 
.تسا فینصت  رعش و  یخیرات  یسررب  عوضوم  نیا  نییبت  ۀمزال.میوگب  ار  دوش  یم نویسامولکد » »

عیاقو تبث  زا  شیپ  رـشب  ؟ دـندش دـلوتم  مه  زا  ادـج  خـیرات  رد  ای  دـندوب  بیکرت  رگیدـکی  اب  ادـتبا  رد  اهنآ  هک  مینیبب  هکنیا 
.تسا یروهظ  ون  بلاق  نانابز  یسراف گنهرف  رد  فینصتدرک  یم ّمنرت  ار  اهنآ  یخیرات 

.دوش یم ادا  نوحلم  دوش و  یم منرت  هک  یمالک  ینعی  فینصت 
ار لئاسم  نیا  دسیونب  ار  شتاراختفا  اه و  نشج تاحوتف ، اه و  تسکش یگنـس ، یلگ و  حاولا  یور  هکنیا  زا  شیپ  رـشب 

.تسا هدرک  یم منرت 
خلت فیرظ ، قیاقد  هکنیا  زا  شیپ  هتـشذگ  رد.دـنامب  یقاب  هظفاح  رد  هک  تسا  هدـش  یم منرتم  یتاملک  بلاـق  رد  ینعی 
یور ار  یگنج  تاحوتف  ینید و  یشیاین  یرازگرب  گرزب ، ینشج  ییاپرب  گنج ، رد  ینامرهق  ندش  هتشک دننام  ینیریش  و 

؛ دـنا هدرک یم مـنرت  ار  نآ  دـنامب ، ناـش  هظفاـح رد  هـکنیا  یارب  دـننک ، کـح  اـه  راـغ گنـس  یور  دنــسیونب و  یلگ  یاـه  حوـل
ار نزو  شدوــــخ  ناــــبز  یاــــضتقا  هــــب  یتــــلم  ره.دـــــنا  هداد یم نآ  هــــب  ییارجا  تلاــــح  کــــی  اــــی  نــــحل و  کــــی  ینعی 

.تسا هدوب  مه  اب  رعش  فینصت و  زاغآ ، زا  هک  تسا  دقتعم  راهب  یارعشلا  کلمدسانش یم
تـسا یناریا  روـحب  ءزج  هک  جزه  رحب  نآ  هب  ًاـمومع  تسا و  هتـشاد  هبلغ  رعـش  رب  فینـصت  هک  تـفگ  ناوـت  یم عـقاو  رد 

.تسا هدش  یم هتفگ 
 … و کـیروسآ » تـخرد  زب و  «، » ناریرز راـگدای   » دـننام یراـثآ  یور  هـک  ناریا  یناتــساب  یاـه  ناـبز نادـقتنم  زا  یرایــسب 

.دنتسه نوزوم  راثآ  نیا  دندقتعم  دنا  هدرک قیقحت 
باـسح هب  ار  اـهاجه  یربارب  دندرمـش و  ار  اـهاجه  دادـعت  اـهنآ  دوـش ، یم ماـمت  مـالک  یعطقم  کـی  رد  هک  ظاـحل  نـیا  زا 

.دندروآ
ره.دـنتفگ یم نوزوم  اـی  عجـسم  رثـن  هدـنام  اـج  هب  راـثآ  نیا  هب  بارعا  ۀلیـسو  هب  ناریا  حـتف  زا  دـعب  ناملـسم  ناـققحم 

تلم ره  یـسانش  ییاـبیز ۀریاد  رد  هـک  تـفگ  ناوـت  یم دسانـش و  یم ار  نزو  یعوـن  هـب  شدوـخ  ناـبز  یاـضتقا  هـب  یتـلم 
.دوش یم کاردا  نزو  تایصوصخ 

یضورع اهنآ  نهذ  اریز  دندرک  یمن کرد  ار  راثآ  نیا  دندش ، یم هجاوم  ناریا  ناتساب  یسراف  راثآ  اب  یتقو  برع  ناققحم 
.دنتشادن دوب ، هدش  داجیا  یقیسوم  منرت  یانبم  رب  هک  یعاقیا  نزو  یتح  ای  ییاجه  نزو  زا  یروصت  دوب و 

درک و تواـضق  یتـلم  دروـم  رد  یتـحار  نیمه  هب  دوـش  یمن یلو.دـندروآ  یم باـسح  هب  عجـسم  رثـن  ار  راـثآ  نـیا  نیارباـنب 
یناـسک دـقتنم  نمدـنا  یناتـساب ناـبز  راـگدای  ود  یناوـخ  هرارح یناوـخ و  هورــش.درادن فینــصت  اـی  رعــش  تـلم  نـیا  تـفگ 

.دش عورش  یکدور  اب  یسراف  رعش  ناهگان  میتشاد و  توکس  لاس  ای ۳۰۰  دندقتعم ۲۰۰  هک  متسه 
زورب دـنک و  ناهنپ  شدوخ  رد  نرق  ود  ار  دوخ  تاناجیه  تاـساسحا و  یتلم  مینک  روصت  اـم  هک  تسا  هابتـشا  تیاـهن  رد 

.دهدن
ۀدکـشتآ شتآ  رود  ناـیتشترز.تسا  دورــس  اـه » هساـگ  » هـب فورعم  اتــسوا »  » باـتک ۀـنهک  شخب  دـندقتعم  ناـققحم 

ربارب نآ  یاــهاجه  هــک  دــندناوخ  یم ار  یدورــس  دنداتــسیا و  یم تــسا ، ناتـــسناغفا  ناتـــسیس و  نــیب  هــک  یوــکرک » »
.یرد نابز  یولهپ و  نابز  ناتساب ، نابز  دراد : مهم  نابز  هس  ناتساب  ناریا.تسا 

اهاجه دادـعت  ییاتـسوا  نابز  رد.تسا  هدوبن  اـه  ناـبز نیا  رد  فینـصت  نوزوم و  منرت  ماـن  هب  یزیچ  هک  تفگ  ناوت  یمن
نابز نیا  رد  اهاجه  تسا ، یقیسوم  منرت  ینعی  عاقیا  یانبم  رب  یولهپ  نابز  اما  تسا  هدرک  یم نزو  یقیسوم و  داجیا 

زین مدرم  ۀـــماع  ناــیم  رد.دوــش  یم داـــجیا  گـــنهآ  مــینک  هــیکت  تاـــملک  زا  یـــضعب  رب  رگا  اـــما  دنتـــسین  ربارب  مــه  اـــب 
ناـهج زا  ادـص  هنوـگ  ود.تـسا  هدـنامن  یقاـب  اـهنیا  زا  یزیچ  هنافـسأتم  اـما  تـسا  هدوـب  جـیار  یناوـخ  هرارح یناوـخ ، هورش

نزو زا  رتشیب  یزیچ  هب  دوش و  یم هتخاس  یقیـسوم  اب  قیفلت  یارب  هک  تسا  یمالک  فینـصتتسا ، ندینـش  لباق  نوریب 
.دنیوگ یم ندوب  نوحلم  نآ  هب  هک  یزیچ  دراد ، زاین  هیفاق  و 

.دنک یم میالم  یاهادص  دیلوت  هک  دنیوگ  یم یتاوصا  عامتجا  هب  نحل  ؟ تسیچ نحل  ای  ندوب  نوحلم 
.نوحلم رفانتم و  یاهادص  : میونش یم نوریب  ناهج  زا  ادص  هنوگ  ود  ام 

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۶طباور 



.دنتسه رفانتم  دننک  یم عامتجا  دنریگ و  یم رارق  مه  رانک  رد  یتقو  هک  ییاهادص 
اه مدآ لاــــجنج  اــــه و  نیــــشام یوهاــــیه  زا  هرجنپ  زا  زور  ره  هــــک  ییادــــص  نــــهآریت ، ندرک  یلاــــخ  یادــــص  دــــننام 
، تسا هدـش  داـجیا  نحل  دـنیوگ  یم هـک  تساـجنآ  دـنوش  یم نوـحلم  عـمج و  میـالم  یاهادـص  تاـقوا  یهاگ.میونـش  یم
، اه همغن اب  اه  تون یماـگمه  یعون  هب  یقیـسوم  اـی  نحل  سپ.میوش  یم کـیدزن  یقیـسوم  هب  یماـگ  اـم  عقاو  رد  ینعی 

نوحلم ادـتبا  زا  یـسراف ، رعـش  یاه  بلاق ۀـمه  نیب  لزغ ، بلاقیـسراف  رعـش  ثاریم  لزغ ، بلاق.تسا  ظافلا  فورح و 
.تسا هدوب 

زا ونـشب و  ار  وت  تسین  رو  زورفا                   لد زیگنا و  لد زغن و  یلزغ ، نزرب  : دـیوگ یم یناغماد  یرهچونم  لاـثم  یارب 
.یلزغ نزب  تسا  هتفگ  وگب  ای  ارسب  هک  تسا  هتفگن  لزغ  صوصخ  رد  یرهچونم  اجنیا  ردزومایب  غرم 

کاـچ و نـهریپ  تـسم     بـل و  نادــنخ  هدرک و  یوـخ  هتفــشآ و  فـلز  : تـسا هـتفگ  نآ  رد  هـک  ظــفاح  فورعم  رعــش  اــی 
تلع هب  دلوت  یادـتبا  زا  هک  یـسراف  رعـش  جـیار  یاه  بلاق زا  یکی  تفگ  ناوت  یم نیاربانبتـسد  رد  یحارـص  ناوخ و  لزغ

هتشاد شخب  راهچ  دیاب  نیگنهآ  یقیسوم  فینصت.تسا و  هدوب  لزغ  هدش ، یم قیفلت  یقیـسوم  اب  عیـسو  یاهدرکراک 
.تسا هدرک  تیبثت  ار  لزغ  هاگیاج  فینصت  زاوآ و  هک  هتفگ  ناحلالا » عماج   » باتک رد  یا » هغارم رداقلادبع  » دشاب

« لوق  » لوا شخب  : دشاب هتشاد  شخب  راهچ  دیاب  نیگنهآ  یقیـسوم  فینـصت و  زاوآ ، تسا  دقتعم  یا  هغارم رداقلادبع 
.تسا

منرت هک  میـسر  یم لزغ »  » شخب هب  ام  لوق  زا  دعب.تسا  یقیـسوم  زا  یـشخب  هک  دـنتفگ  یم یبرع  رعـش  منرت  هب  لوق 
.تسا یسراف  مالک 

.تسا زاوآ  نامه  لوق.تسا  هدرک  یم ادیپ  همادا  لزغ  اب  هدش و  یم عورش  لوق  اب  نیگنهآ  ۀعطق  کی  نیاربانب 
ارجا یرتدـــنت  فینـــصت  کـــی  کـــیرتم  یقیـــسوم  نآ  لاـــبند  هـــب  تـــسا و  زاوآ  اـــب  یناریا  یقیـــسوم  عورـــش  زین  هزورما 

.دیآ یم یعابر »  » هنارت زا  دعب.تسا  رتداش  هنارت  هک  تسا  هنارت » ، » لزغ زا  سپ.دوش  یم
هئارا فینـصت  زا  یا  هغارم رداقلادبع  هک  یراتخاس  هب  هجوت  اب.تسا  گنهآ  یاهتنا  تشاد و  ورف تمـسق  عقاو  رد  یعابر 
ناـیاپ هب  یعاـبر  اـب  هدرک و  یم ادـیپ  همادا  هنارت  لزغ و  اـب  هدـش ، یم عورـش  لوـق  اـب  گـنهآ  هک  میباـی  یم رد تـسا ، هداد 

قیفلت و یقیـسوم  اب  زابرید  زا  هک  دنتـسه  یـسراف  رعـش  یاه  بلاق نیرت  نهک لزغ  یتیبود و  یعابر.تسا ، هدیـسر  یم
رد.دنــشاب هتــشاذگ  اـه  بلاـق نـیا  یور  هماــکچ  هماــچ و  دــننام  یرگید  یاــه  مـسا میدــق  ناــمز  رد  دــیاش.دندش  یم ادا 

وت یب دانیبم  رایرهـش /  یا  هک  نیزرب  تفگ  نینچ  : دـیوگ یم شنارتخد  ۀرابرد  نیزرب »  » نابز زا  یـسودرف  همانهاش ،» »
یاـپ میـس  نز /  گـنچ یکی  یوگ و  هماـچ یکیدـننم  نارتـخد  هدیدنـسپ و  دـننم /  ناربـلد  نیا  هک  ناد  ناـنچراگزور  یـسک 

 / یور هام یاک  تفگ  نز  هماچ نادبرایرهـش  یمه  دـنیب  هک  ناس  نیدـب  راـهب /  مرخ  رادرک  هب  مراهچنکـش  رب  نکـش  دـبوک 
 / یوگ هماچ ار  هاشنهـش  نیتسخندنتخادرپب  مغ  زا  لد  کیاکی  دنتخاسرب /  گنچ  هماچ و  ناتبیوگ  هاش  ۀـماچ  لد  زادرپب 

فینـصت هملک  هکنیا  زا  لبق  تسا  هدوب  فینـصت  رگید  مان  زین  هماـچ »  » تفگ ناوت  یمیور هاـم ورـسخ  یاـک  تفگ  نینچ 
یدوـلم و اـب  قـیفلت  یارب  یعوـن  هـب  اـه  بلاـق نـیا  مامتتـسا  یـصخش  یدرف و  تاـساسحا  زا  جراـخ  دورـس.دوش  موـسرم 

.دندش یم داجیا  گنهآ 
هب «. دورـس یرعـش   » هک مییوگ  یم میرب و  یمن راک  هب  ار  نتفگ » رعـش   » ام یـسراف  ناـبز  رد  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  هتبلا 

هب.تسا هدوب  فورعم  دورـس  مان  هب  هک  دشاب  میدـق  نیگنهآ  مالک  یاه  مرف زا  هتفرگرب  زین  ندورـس  لعف  دـسر  یم رظن 
و دــبراب »  » هـک یراـبرد » یاـهارجا   » هـب ناـیتشترز ،» یبهذــم  یاـه  شیاـین  » هـب دورــس »  » راـهب یارعــشلا  کـلم ۀــتفگ 

.تسا هدش  یم قالطا  دندرک  یم ارجا  نارگید  و  اسیکن » »
تاـساسحا زا  جراـخ  هـک  ییاـهزیچ  تـکلمم و  یگرزب  راـقو و  ناـهاشداپ ، فیـصوت  هـب  هـک  تـسا  یمـالک  عـقاو  رد  دورس 

، مینک همجرت  زورما  یـسراف  رعـش  جـیار  یلعف و  یاه  بلاـق اـب  ار  دورـس  میهاوخب  رگا.دزادرپ  یم تسا  یـصخش  یدرف و 
.مینک همجرت  هدیصق  هب  ار  نآ  دیاب 

یاه هدـیا ثاریم  هک  هچنآ  یعاـبر و  یتیبود ، لزغ ، هماـکچ ، هماـچ ، دورـس ، هک  مینیب  یم هتـشاد و  نیگنهآ  ۀـیام  دورس 
نحل و یقیـسوم ، ناشخرد  یاه  هرود زا  یکی.تسا  هتـشاد  یقیـسوم  اب  یتفلا  هدوب ، نونک  ات  هتـشذگ  زا  نانابز  یـسراف

 



هقـالع اـه  ناد یقیــسوم هـب  وا  هـکارچ  دوـب  هاـشداپ  هاــش » مارهب  » هـک یرــصع  هژیو  هـب تـسا  هدوـب  یناــساس  ۀرود  مــالک 
.تشاد

نآ رد.دندش  تیبرت  رابرد  رد  ینازاسگنهآ  هرود  نآ  رد  داد و  ناشن  ار  هقالع  نیا  هاش  مارهب زا  سپ  زین  زیورپ » ورـسخ  »
.دنامب راگدای  هب  دنوش و  هتشون  اه  تن نیا  هک  دوبن  جیار  یسیون  تن نامز 

دوجو هب  ار  یـشیاین »  » و یهاگراب » ای  یناورـسخ   » یقیـسوم عون  ود  داشماب  اسیکن و  دـبراب ، لـثم  یناـسک  هرود  نآ  رد 
هنایماع رعش  یقیسوم و  اه ، فینصت رانک  رد  خیرات  لوط  رددیسر  یم هاش  شوگ  هب  یقیـسوم  قیرط  زا  رابخا.دنروآ  یم

نارود یناورــسخ  یاهدورــس  دــندوبن ؛ هجوـت  دروــم  نیارباــنب  دنتــشادن  یوــق  قــیمع و  نیماــضم  هـک   تـشاد  جاور  زین 
زور ره  یارب  دـبراب » ، » دوشن هتـسخ  ناحلا  ندینـش  زا  هاـشداپ  هکنیا  یارب  دـنیوگ  یم.دـندوب تسد  نیا  زا  زین  یناـساس 

.دوب هدرک  داجیا  ار  ینحل 
هاـش هـب  ار  ییاـهربخ  دنتــساوخ  یم یهاــگ.تخاون  یم ار  اــهنآ  دوـب و  هدرک  داــجیا  نـحل  دودــح ۳۶۵  یزیچ  دــبراب  ینعی 

دبراب هب  ار  اهربخ  نیا  دـنک ؛ داجیا  هاـش  یقـالخا  تایـصوصخ  راـتفر و  رد  یرییغت  دوب  نکمم  ربخ  نیا  هک  دـنهد  عـالطا   
هب یقیــسوم  قـیرط  زا  ار  ربـخ  درک و  یم ارجا  ار  نآ  یمــسارم  رد  درک و  یم مـیظنت  ینحل  یور  ار  ربــخ  نـیا  وا  دــنتفگ  یم
زا ار  یناماس  هاشداپ  هک  تخاـس  ار  یرعـش  وا  داـتفا و  یکدور  ناـمز  رد  اهدـعب  هک  یقاـفتا  نامه.دـناسر  یم هاـش  شوگ 

.دناوخ ارف  نطو  زا  جراخ 
« کوــلملا قــیرطلا   » دــش یم ارجا  هوکــش  اــب  رایــسب  هـک  یناــساس  ناــمز  یهاــگراب  اــی  یناورــسخ  یقیــسوم  هــب  بارعا 

.دنتفگ یم
هب یهالملا » وهللا و   » باتک رد  هبدادرخ » نبا  » .تسا یقیسوم  ریباعت  زا  هک  دندرب  یم راک  هب  ار  هار »  » ریبعت یعون  هب 
نآ عارـصم  کی  هک  ار  وا  یاهرعـش  زا  یکی  هتخاس و  یناساس  زیورپورـسخ  یارب  ـدَبراب »  » هک دـنک  یم هراشا  ییاـه  همغن

دناــم ربا  یادــخ  نــم  نآ           ………………………………………….. دیـــشرخ ناــگاخ  دـــنام و  هاــم  رـــسیک  :» دروآ یم هداــتفا 
دیشروخ        هب  ناقاخ  دنام و  یم هام  هب  رصیق  :» همجرت « دیشروخ دهاوخ  هک  دشوپ  هام  دهاوخ  هک  ناراغماک            

و) ……………………………………………………..)
نیا « ار دیــشروخ  دــهاوخب  رگا  دــناشوپ و  یم ار  هاــم  دــهاوخب  رگا  هـک  ناراــب      نتــسبآ  تـسا  یربا  دــننامه  نــم  رورس 

زا یخرب.تـسا  هدـنام  یقاـب  خـیرات  رد  هـبدادرخ  نـبا  زا  لـقن  هـب  هـک  تـسا  دـبراب  فورعم  یاـه  فینـصت زا  یکی  فینـصت 
دننام تسا ، هتـشاد  هیثرم  هبنج  هدـش  هتخاس  یناساس  رـصع  زا  شیپ  یتح  یناساس و  ۀرود  رد  هک  مه  ییاه  فینـصت

لثم تــسا ، هدوــب  یهاــشداپ  لاــم و  تورث و  لــمجت و  فــصو  ۀــبنج  رگید  یخرب  «. جریا نــیچ   » و شوایـــس » نــیچ  »
زوروـن  » فینـصت لـثم  تـسا  هدوـب  نـشج  زوروـن و  داـیعا و  فـصو  زین  یخرب  «. جـنگ تـفه   » و نیریـش » غاـب   » فینــصت

ظفاح.تسا هدـنام  اـج  هب  هتـشذگ  نارود  زا  یقیـسوم  اـب  هک  تسا  یراـثآ  یاـیاقب  اـهنیا  هک  کدرخ » ناـگرهم   » و گرزب »
لوق و هک  تسا  یلیالد  زا  مه  زابتمتـسرف  یم اون  زاس و  هب  لزغ  لوق و  دنهد / یهگآ  تنم  قوش  نابرطم ز  ات  : دیوگ یم

مـالک هـب  لزغ  لوـق و  دوـش ، هتخانــش  رعــش  بلاـق  کـی  ناوـنع  هـب  لزغ  هـکنآ  زا  شیپ.تـسا  هدوـب  ینیگنهآ  مـالک  لزغ 
هتـشاد جاور  نیگنهآ  منرتم و  مالک  زین  هعماـج  نیب  رد.تسا  هدوب  فینـصت  زاوآ و  ناـمه  هک  هدـش  یم قـالطا  نیگنهآ 
ِرییاـَعم یف  مـَجُْعمَلا   » باـتک بحاـص  یزار » سیق  نبدـمحم نیدــلا  سمــش » .تـسا هدوـب  یموـب  یاـه  هـنارت لـماش  هـک 

هب قارع  مدرم  هک  دـنک  یم ناـیب  یـسراف ،» راعـشا  نیناوـق  ۀراـبرد  مـظنم  نـشور و  بلاـطم   » ینعم هـب  مـَجَعلا » ِراعـشأ 
رد هک  هنایماع  یاه  فینـصت  نیب  زا.دـنناوخ  یم دـننک و  یم ارجا  ناشتاحیرفت  اه و  غاب رد  ار  اهنآ  دـنراد و  هقـالع  یتیبود 

هدـنام یقاب  نایرع » رهاـطاباب   » مسا اـهنت  دـندوب  لوغـشم  راـک  نیا  هب  هک  رفن  نارازه  هدـش و  یم هدورـس  جزه » رحب  »
اب یقیـسوم  اـب  قـیفلت  تـین  هـب  هـک  یمـالک  زا  ادـجدنداد  یم ماـجنا  مـالک  اـب  یقیــسوم  بـیکرت  هنوـگ  ود  اـه  یناریا.تـسا

دوجو ینایم  یاه  نابز یـسراف و  نابز  رد  زین  یـضورع  رعـش  هدـش ، یم هدورـس  اهاجه  بیترت  اه و  تن اه و  رغن تیاـعر 
.دندرک یم هدایپ  نآ  یور  ار  لمع  دوش  قیفلت  گنهآ  اب  یضورع  رعش  هکنیا  یارب.تسا  هتشاد 

.تسا هدناوخ  یم هزاوآ  نحل و  هب  سپس  هتخاون و  یم ار  نآ  هتفرگ و  یم ار  هدیصق  ای  رعش و  لزغ ، زاسگنهآ  ینعی 
رد زین  نوارب » دراودا  » .تسا جـیار  زین  یزورما  یاـه   ناد یقیـسوم نیب  رد  هک  هدوب  فینـصت  تخاـس  زا  یرگید  عون  نیا 

 



هاگ هکلب  دـنناوخ  یمن فینـصت  اـب  ار  یزاریـش  ینآاـق  یدعـس و  ظـفاح و  راعـشا  اـهنت  ناـیناریا  هک  تسا  هدرک  لـقن  ییاـج 
زین نوارب  دراودا  فرح  نیا.دــندرک  یم ارجا  حــیرفت  تذــل و  اـب  اـه  غاـب یموـمع و  یاـه  لـحم رد  مـه  ار  یرت  کبــس مــالک 

.دنداد یم ماجنا  مالک  اب  یقیسوم  بیکرت  رد  هدافتسا  هنوگ  ود  اه  یناریا هک  دهد  یم یهاوگ 
رت و کبـس نوارب  دراودا  ریبـعت  هب  هک  ار  یمـالک  مـه  دنتـشاذگ و  یم یقیـسوم  ضورع  یاـنبم  رب  نوزوـم  مـالک  یور  مـه 
زا یکیتـسا  هماـع  مـهف  هـب  کـیدزن  حیرـص و  هداـس و  یمـالک  فینـصت.دندروآ  یم رد  یقیـسوم  هـب  ار  تـسا  رت  مـهف هماـع 

.تسا هماع  مهف  هب  شندوب  کیدزن  ندوب و  حیرص  ندوب ، هداس  رعش  اب  فینصت  یلصا  یاه  توافت
یرگید هاگیاج  رعش  یلو  تسا  هدوب  مدرم  هماع  هعماج و  نیب  زا  فینصت  هاگتـساوخ  نوچ  هک  تفگ  ناوت  یم یعون  هب 
کیدزن هماع  نابز  هب  یقیسوم  هک  نیا  ظاحل  هب  تسا  نیا  فینـصت  یاه  تیـصاخ زا  یکی.دوب  صاوخ  نیب  رد  تشاد و 

.تسا کیدزن  هماع  نابز  هب  زین  نآ  ، تسا
نیب رد  دـعب  هـب  مـهن  متـشه و  نرق  زا  اـمین » اـت  ابـص   » زا شهوژپ  رد  روپناـیرآ » فرـشا  ریما   » ۀـتفگ هـب  فینـصت  هـملک 

.دندوب یمانمگ  دارفا  ًامومع  اه  فینصت ناگدنیارس.دش  جیار  اه  نابز یسراف 
، دـش طبـض  خـیرات  رد  دـش و  هتخانــش  فینــصت  ماـن  هـب  یبلاـق  هرود   نآ  رد  هـک  هیوفــص  ۀرود  زا  فینــصت  نـیرت  فورعم

نوچ مه  وت  یرادـن /  یرای  نم  وچ  یتفگ  ارم.تسا  یملید » یداه   » مان هب  یـصخش  یاه  هتخاـس هب  طوبرم  یفینـصت 
نم رازآ  زج  هک  راک /  تنم  رازآ  ریغ  دشابنیرادن  یرادلد  غاد  لد  رب  هک  ار /  نالد  یب راز  لاح  یناد  هچیرادن  یراتفرگ  نم 

.تسا فورعم  کروباشین  هب  هعطق  نیایرادن  یراک 
مان هب  یصخش  یملید  یداه  زج  هب  یولع  رصع  یاهارس  فینصت زا.تسا  هدش  هدورس  یوفص  نارود  رد  هک  یا  هعطق

.دوب یراسناوخ » دارم  هاش »
رعــش وا  فیناـصت  رثـکا  هـک  دـیوگ  یم یراـسناوخ  اـب  هـطبار  رد  یدابآرــصن » هرکذـت   » بحاـص یدابآرــصن » رهاطدـمحم  »

.تسا
ماوع ار  فینـصت.دنشابن  رعـش  هک  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  زین  یفیناصت  تسا  نکمم  سپ  هک  میمهف  یم ام  نخـس  نیا  زا 

.تسا هدوب  جیار  مدرم  هماع  نیب  ادتبا  راجاق  ۀرود  زا  دیدج  لکش  رد  فینصتدننک  یم تیوقت 
.دنتفگ یم دوخ  هنامز  یسایس  عاضوا  هب  داقتنا  رد  مدرم  ًابلاغ  هک  ییاه  هنارت

دوش و یم هتشک  یراب  تقر زرط  هب  هک  تسا  دنز » ناخ  یلعفطل  » تسکش صوصخ  رد  هرود  نیا  فینصت  نیرت  یمیدق
تیوـقت ماوـع  ار  فینـصتدایم  یپ  رد  یپ  زاوآ  داـیم /  ین  یادـص  مـه  زاـب  : دـتفا یم اـه  ناـبز رـس  عـیجرت  نـیا  اـب  یفینـصت 

.دنتخاس یم مدرم  هماع  ار  فینصت  راجاق  ۀرود  رد  دننک و  یم
دـندناوخ و یم ار  اه  فینـصت نیا  اه  برطم زا  یـضعب  ینامداش  سلاـجم  رد  دـندرک و  فینـصت  نتخاـس  هب  عورـش  مدرم 

یبدا ریغ یاه  فرح هب  ییاج  رد  دوب و  هماع  گنهرف  هدـش  یلامتـسد  یعون  هب  فینـصت  لاـح  ره  هب.دـندیدنخ  یم مدرم 
.دوب هدنهدرازآ  یعون  هب  دش و  یم هدیشک 

طـخ و دوب و  یریگ  هشوگ مدآ  هک  ادیـش » ناـخ  ربـکا  یلع  » ماـن هب  هاـش » یلع یفـص   » نادـیرم زا  یکی  هک  دوـب  اـجنیا  رد 
یلوصا یاـه  فینـصت هب  ار  مدرم  نیب  جـیار  یاـه  فینـصت اـت  درک  عورـش  تخاوـن  یم زاـس  تشاد و  یبوـخ  یلیخ  یادـص 

.دوش یم هتخانش  نیون » رعش  فینصت  ردپ   » ناونع هب  ادیش  ناخربکا  یلع.دنک لیدبت 
.تخاس یراگدنام  یاه  فینصت درک و  بترم  ار  اه  مالک هک  تسا  یسک  وا 

یناوج یادتبا  رد  فراع  ردپدوب  ناریا  یارـس  فینـصت نیرتگرزب  فراع  مساقلاوبا.میـسر  یم فراع  روهظ  هب  ادیـش  زا  دـعب 
یناوـخ هـضور سلاـجم  رد  درک و  یم رــس  هـب  هماـمع  وا  روـظنم  نـیمه  هـب  دوـش  ناوـخ  هـضور شدــنزرف  هـک  تـشاد  وزرآ 

زا هـک  مـه  هاــش  نیدــلارفظم  تـفرگ و  رارق  هاــش » نیدــلارفظم   » هجوــت دروــم  فراــع  یتدــم  زا  دــعب  درک و  یم تــکرش 
زا دیسر  فراع  شوگ  هب  هطورشم  یادص  یتقو  اما.داد   رارق  رابرد  مادخ  کلس  رد  ار  فراع  دمآ و  شـشوخ  وا  یاهارجا 

مدرم ناـیم  هب  دوـش و  یم ادـج  راـبرد  زا  هراـبکی  هب  دوـب ، هعماـج  نییاـپ  تاـقبط  فراـع  یعاـمتجا  هاگتـساوخ  هک  ییاـجنآ 
.تسا فراع  ام  ینطو  زاس  فینصت نیرتگرزب.دنک  یم ینطو  یاه  فینصت تخاس  هب  عورش  دور و  یم

.داد ناکت  زین  ار  یسراف  رعش  فینصت ، زا  یادج  فراع 

 



روهظ فراع.دش  یعامتجا  تالداجم  دراو  هرابکی  هب  تشاد  رارق  تعیبط  فیصوت  هناقشاع و  طباور  رتسب  رد  هک  یرعش 
.دیارس یم ار  هدیمد » هلال  نطو  ناناوج  نوخ  زا   » فورعم فینصت  دنک و  یم

یا هنارت بوخ  هنارت.تسا  هدنامن  یقاب  فراع  یاه  فینـصت زا  یرایـسب  نامز  نآ  رد  یـسیون  تن دوبن  تلع  هب  هنافـسأتم 
رعـش هک  یقوذ  نامه  اب  دنتـسه و  مه  لثم  هنارت  رعـش و  هک  دوب  نیا  مروصت  ادـتبادوش  هتفگ  مرف  ساسا  رب  هک  تسا 

هنارت و نیب  یدـج  یاه  توافت هجوتم  یقیـسوم  یلاـها  اـب  ترـشابم  رثا  رد  تشون و  زین  هنارت  ناوت  یم دوش  یم هتـشون 
، دراد یرادینـش  راـتخاس  کـی  فینـصت  اـی  هنارت.درک  کـمک  نم  هب  رایـسب  ریـسم  همادا  رد  اـه  تواـفت نیا  هک  مدـش  رعش 

عاجرا راب  نیدـنچ لوا  تیب  هب  ًالثم  هک  رعـش  دـننامه  ددـجم  لمأت  هزاجا  ام  هب  دوش و  هدینـش  شوگ  اـب  تسا  رارق  ینعی 
.دهد یمن مینک ، یم

رعـش رد.دوش  یحارط  یـسدنهم و  دـیاب  یرادینـش  مرف  نیا  میتسه و  هجاوم  یرادینـش  مرف  کی  اب  ام  اجنیا  رد  نیاربانب 
.مییوگب میناوت  یم میهاوخب  هک  ار  یزیچ  ره  تسا و  زاب  ام  تسد 

رعـش و تاـکرتشم  ءزج  هـک  نزو  تیدودـحم  زا  ادـج  هیفاـق ، تیدودـحم  زا  ادـج  تـسین و  زاـب  اـم  تـسد  فینـصت  رد  اـما 
رد دیاب  هک  یمرف  نآ  یقیـسوم و  یاه  نازیم تیدودحم  نآ  تسا و  زین  رگید  تیدودـحم  کی  تسا  رگیدـکی  اب  فینـصت 

.میراد دنب » عیجرت  » و دنب »  » مان هب  یزیچ  هنارت  رد  ام  لاثم  یارب.میهد  رارق  ار  دوخ  هنارت  نآ 
.تسا دنب  عیجرت کی  دنب و  راهچ  یاراد  هنارت  ره 

رد دنیوگ و  یم هنارت  دنب  ود  لاثم  یارب  دنتـسین و  تاکن  نیا  هجوتم  اه  یلیخ دشاب ؟ دـیاب  هچ  دـنب  عیجرت  هب  دـنب  تبـسن 
فرح یریگ  هجیتـن لـحم  تـسین و  فرح  هـمادا  یاـج  دــنب  عـیجرت هـک   یلاـح  رد  دــنیوگ  یم ار  دــنب  هـمادا  مـه  دــنب  عـیجرت

.دوش هتفگ  مرف  ساسارب  هک  تسا  یا  هنارت بوخ  ۀنارت.تسا 
.میهد باوج  دنب  هب  دنب  عیجرت رد  هک  تسا  نیا  مرف 

یهاگ ام.دوش  یم ادـج  سیون  هنارت هار  زا  رعاش  هار  مود  ۀـملک  باختنا  زا  دراد و  توافت  رعـش  اـب  هنارت  ینهذ  یـسدنهم 
شباـتک رد  دـناوخب و  نوبیرت  تشپ  ار  نیا  دـهاوخب  رعاـش  رگا  دوـش و  یم رارکت  هنارت  رد  هملک  کـی  هک  میدـهاش  تاـقوا 

.تسا وشح  نیا  هک  دننک  یم هراشا  هتکن  نیا  هب  بدا  قوذ و  لها  دسیونب 
ریز و دور و  یم نییاـپ  ـالاب و  تن  نآ  دریگ و  یم رارق  تن  رد  دریگ  یم رارق  یقیـسوم  یاـه  هرغن یور  رارکت  نـیا  یتـقو  اـما 
هب سپ.مینک  یمن ندوب  وشح  ساسحا  الـصا  ام  دنراد و  توافت  رگیدکی  اب  مود  لوا و  رارکت  هجیتن  رد  دـنک  یم داجیا  مب 

.دنک یم قرف  ًاساسا  رعش  شراگن  یسدنهم  اب  هنارت  شراگن  یسدنهم  تفگ  دوش  یم یعون 
راضحا شذـغاک و  شدوخ و  دنیـشنب و  شا  هناخ نکلاب  رد  دوخ  تولخ  رد  اهنت و  رعاش  هک  تسین  نیا  فینـصت  تخاس 

.دنشاب تاملک 
یتوافت رعـش  هنارت و  نیب  نارعاش  زا  یا  هدـع روصت  هب.دوش  یم ماجنا  ناوارف  تاـظحالم  اـب  فینـصت  رد  تاـملک  راـضحا 

.درادن دوجو 
هک دــنیوگ  یم دــنهد و  یم زاــسگنهآ  لــیوحت  ار  هـنارت  دــعب  دــننک و  یم رعــش  نـتفگ  هـب  عورــش  نــم  ناتــسود  زا  یلیخ 
زا یــضعب  یدــنه  کبــس  یاهارــس  لزغ زا  یخرب  ًاریخا.مدرکن  رارقرب  یطاـبترا  امــش  رعــش  اـب  هـک  هـتفگ  اـم  هـب  زاـسگنهآ 

.دنناوخب ات  دنهد  یم اه  هدنناوخ هب  ار  دوخ  یاه  لزغ
ار نآ  هدـنناوخ  هـک  یناـمز  اـت  مـیرب  یم تذـل  رتـشیب  یلیخ  میونـش  یم رعاـش  نویـسامولکد  ادا و  اـب  ار  لزغ  نآ  یتـقو  اـم 
رب ضورع  ینعی  دوش  یم هتخاس  یضورع  راتخاس  ساسا  رب  رعشدنک  یم ینارمکح  رعش  ندورس  رب  ضورع.دناوخ  یم

.دنک یم ینارمکحرعش  ندورس 
دراو نآ  هـب  یهاـگ  جراـخ و  ضورع  زا  ار  اـم  نـحل  دـنک و  یمن ینارمکح  ضورع  هـنارت  فینـصت و  ندورـس  ماـگنه  رد  اـما 

.دنک یم
زا اـم  یهاــگ  هـنارت  رد.دــهد  یم لکــش  عوـنتم  مرف  کــی  دــینیچ و  یم مـه  راــنک  ار  یــضورع  تواــفتم  نزو  دــنچ  یهاــگ 

.دیایب نییاپ  دیاب  هنارت  رد  مالک  حطس  انعم  مامت  هب  هک  تسین  نیا  میرب و  یم هرهب  رعش  یاه  تیفرظ
بلغا هک  یجیتسا »  » هب موسوم  ای  یرازاب  ًاحالطـصا  یاه  یقیـسوم رد  هعجاف  نیا  دهاش  هنافـسأتم  زورما  هک  یدح  ات 

 



تسا و یمارگلت و …  یاـهوگو  تفگ هرفن و  ود  یاـه  گولاـید دوـش  یم هدرب  راـک  هب  زورما  اـه  هنارت نیا  رد  هک  یمیهاـفم 
هلـصاف اـم  زورما  ۀـنارت  یاـه  لـضعم زا  یکی.دریگ  یم هلــصاف  رعــش  زا  دـیآ و  یم نییاـپ  مـالک  یموـمع  حطــس  تدـش  هـب 

رد هنافـسأتم  دش  یم هدافتـسا  نیون  هنارت  رد  هک  یبدا  تاعانـص  تیفرظ  رـصتخم  نامه  زا  ینعی  تسا  رعـش  زا  نتفرگ 
زا ییاـشگزمر  یارب  اـه  هویـش نیرتـهب  زا  یکی.میتـسه  یموـمع  تفا  دـهاش  میتـفرگ و  هلـصاف  تدـش  هب  اـم  زورما  هـنارت 

هتخاوـن ازع  یــسورع و  سلاـجم  رد  هـک  یزاـس  ود  اـم  هـقطنم  رد  یناوـجون ، نارود  ردتــسا  رعاـش  اـب  ترواـجم  یقیــسوم 
.دوب انرس  لهد و  زاس  دش  یم

زا یهاگ  متـشاد  یمک  نس  نوچ  مدوب و  لهد  انرـس و  نتخاون  دـهاش  کیدزن  زا  متفر و  یم سلاجم  نیا  هب  یهاـگ  نم 
هک یتقو.مدرک  یم هاگن  ار  دوب  هدش  هدز  اه  هدنزاون فارطا  هک  یا  هقلح تیعمج  یاپ  یال  زا  مدیـسرت و  یم لهد  یادـص 

.دنتسه هرجاشم  لاح  رد  رگیدکی  اب  رهوش  نز و  کی  هک  مدرک  یم روصت  نم  دش  یم هدز  انرس  لهد و 
وگو تـفگ رگیدــکی  اـب  اـهزاس  نـیا  هـکنیا  لاـیخ  اـب  مـنهذ  رد  نـم  تـشاد و  هـنادرم  مـب  یادــص  لـهد  نز و  یادــص  اـنرس 

زا ییاـشگزمر  هـب  ندیـسر  یاـه  هویـش نیرتـهب  زا  یکی.مدرک  یم یزاـسزاب  مـنهذ  رد  ار  اـهوگو  تـفگ نـیا  یتـح  دـننک ، یم
دـتفا و یم قاـفتا  مک  یلیخ  اـهزور  نیا  هک  یرما.تسا  رعاـش  اـب  زاـسگنهآ  ینخـس  مـه یهارمه ، ترواـجم ، یقیـسوم ،

رود هار  زا  لـیمیا  قـیرط  زا  ار  رعاـش  رعــش  تـسین و  رعاــش  زا  یربـخ  تـسا و  هدــنناوخ  هدــنزاون و  اهویدوتــسا  رد  ًاــبلاغ 
دتفا یم قاـفتا  تیاـهن  رد  هـک  یزیچ  نآ  دــننک و  یم مـک  هفاـضا و  هدــعاق  فـالخ  ار  یزیچ  یهاـگ  ناـشدوخ  دــنریگ و  یم
ناـیم رد  امـش  اـب  یقیـسوم  ملاـع  زا  ار  مدوـخ  تاـیبرجت  مدرک  یعـس  تسـشن  نیا  رد.تسا  هنارت  یجیردـت  لوزن  ثعاـب 

.مراذگب
دوجو اـم  یخیراـت  هتـشذگ  رد  نوزوـم  نوـحلم و  توـص  ددرگ و  یم رب  اـم  خـیرات  زا  شیپ  یاـه  ناـبز هب  فینـصت  هنیـشیپ 

هدـش هدـناوخ  هدـنام و  اج  هب  هک  تسا  یولهپ  ثاریم  یایاقب  یناورـسخ و  یقیـسوم  یـشیاین و  راـثآ  نآ  هنومن  هتـشاد و 
ادیش و ناخ  ربکا  یلع هلیـسو  هب  هیراجاق  هرود  رد  دوش و  یم عورـش  هیوفـص  ۀرود  زا  یزورما  یانعم  هب  فینـصت.تسا 

تمدــخ رد  دــنمتردق  هناـسر  کـی  ناوـنع  هـب  فینــصت  ناـخ  شیورد لـثم  یناــسک  یزاــسگنهآ  اــب  دریگ و  یم جوا  فراــع 
نیون ۀـنارت  هب  اـم  راـگزور  رد  دـعب  دریگ و  یم دـهد و  یم لکـش  اـم  رعـش  تاـیبدا و  هب  دریگ و  یم رارق  یعاـمتجا  تاـقافتا 

ییابطابط همالع  هاگشناد  فینـصت  یدیلک : تاملکیدمحم  کلم همطاف  ریبد : ییاقآ |  هثدـحم  راگنربخ.دوش : یم لیدـبت 
: یراذــــــگ کارتشایقیــــــسوم  اـــــنطع  ییاـــــکاک  رابجلادــــــبع  اـــــه  تهابــــــش اـــــه و  تواــــــفت فینــــــصت : رعــــــش و  رعش 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

لاس کی  رد  یتسیرورت  تالمح  نیرتراب  فسات زا  یکی  ناوت  یم ار  لباک  هاگـشناد  هب  هلمح  قاـفتاانطع  هیریرحت  تاـیه 
.دروآ هارمه  هب  یدایز  بارطضا  مغ و  دوخ  اب  هک  تسناد  ریخا 

، بمب راجفنا  اب  دندرک و  هلمح  لباک  رد  یهاگـشناد  هب  حلـسم  ناوج  هس  هک  دیـسر  ربخ  هرابکی  هب  نابآ  هبنشود ۱۲  زور 
زا زین  دوخ  ناـیاپ  رد  دـندرک و  یمخز  زین  ار  رفن  زا ۴۰  شیب  دوخ و  تاین  یناـبرق  ار  هاگـشناد  نیا  نایوجـشناد  زا  نت   ۲۲

.دندمآرد یاپ 
« یا هدرک هیرگ  هچ  زا  لباک   » ای یتساجک » ردـپ  ناـج   » تیاور اـب  هک  هثداـح  زور  زا  دولآ  مغ  خـلت و  یاـه  شرازگ زا  غراـف 

کانـسرت تاین  رگناشن  هک  تسا  یا  هدـننک تحاران  هلئـسم  لـباک  هاگـشناد  هب  هلمح  یارجاـم  دـش  ، رتدولآ  مغ  رت و  خـلت
رارکت یردـق  هـب  دـیاش  ناتــسناغفا  رد  راـب  نینوـخ نـیکرچ و  مـخز  یاـه  تـیاور نیا.تساـه  هاگــشناد هـب  ناگدــننک  هـلمح

.دشاب مه  کانلوه  رایسب  دناوت  یم ارجام  عقاو  هب  اما  دنایامنب  هولج  یداع  یزورما ، نابطاخم  دید  زا  هک  دنا  ه دش

دندمآ دندمآ هشیدنا   هشیدنا هزرابم   هزرابم هبهب   اهاه   هشیدناان هشیدناان یایا |  |  هدرک هدرک هیرگ   هیرگ هچهچ   زازا   لباک   لباک

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۱طباور 
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https://www.atnanews.ir/archives/297746/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87/


.تسا هشیدنا  رکف و  هب  موجه  رگنایامن  دوخ  دیآ ، یم شناد  زا  نآ  تسادق  هک  هاگشناد  هب  موجه 
ندمآراک یور  زا  دـعب  اما  دـنا  هتفرگ مدرم  زا  ار  ناوت  بات و  ریخا  ههد  دـنچ  رد  نینوخ  یاه  گنج هچ  رگا  ناتـسناغفا  رد 
یگنهرف یاه  ناکم ای  دجاسم و  ای  سرادـم و  اه ، هاگـشناد هب  موجه  بلاق  رد  تالمح  ناتـسناغفا ، یمالـسا  یروهمج 

فذح.دوش یقلت  یسایس  یاهورین  اه و  هورگ نینوخ  یاه  گنج زا  رتراب  مغ رایسب  یداعبا  رد  اسب  هچ  هک  هتفرگ  تدش 
لمحت باـت و  هایــس  رکفت  هـک  اریز  دـنراد  لـیم  نآ  هـب  تبــسن  کـیرات  یاـه  هشیدـنا هـک  تـسا  یباوـج  اـهنت  دـیاش  ندـش 

.دننز یم فذح  هب  تسد  رطاخ  نیمه  هب  دنسرت ، یم دنوش ، نوگانوگ  اه  تیاور هک  نیا زا  درادن و  ار  ندینش  یرگید 
یاـیوگ اـقیقد  دـنراد ، یاـج  نید  زا  هناوردـنت  تئارق  یلاـکیدار  فیط  رد  هک  شعاد  نوچمه  ینید  ییارگداـینب  یاـه  هورگ

.دنریذپ یم بلاق  کی  رد  اهنت  ار  زیچ  همه  هک  دنرکفت  نیمه 
یزاـسکاپ اـب  هکلب  دـنور ، یمن هشیدـنا  اـب  هزراـبم  هب  هایـس  یاـهرکفت  گولاـید ، رـصع  رد  هک  تـسا  لـمات  هیاـم  رایـسب  اـما 

ریوصت نینچ  یایوگ  اقیقد  لباک  هاگـشناد  هب  هلمح.دـنروآ  یم یور  هنادرمناوجان  راـب  نینوخ تازراـبم  هب  لـباقم  هشیدـنا 
ار دوخ  تساران  یداقتعا  لوصا  مه  ات  دننک  فذح  هنحص  زا  ار  یرگید  دنراد  یعـس  کیرات  یاه  هشیدنا هک  تسا  یتشز 

.دوب دنهاوخ  دنتسه و  هک  دننایامنب  یدوخ  هعماج ، هب  هکنیا  مه  دننک و  بلاق 
نردـم یاـیند  رد  یدـج  یتخانـش  ناور یــسانش و  هعماـج یاـه  ثـحب دـمزاین  عـقاو  هـب  یتارکفت  نـینچ  رد  هـشیر  هـچ  رگا 
هثداح یخلت  هاگ  چیه اما  دنتـسه  یزورما  ملاع  رد  اه  تیمورحم اه و  یرباربان ربارب  رد  یـشنکاو  رظن  هب  هک  اریز  تسا ،

ار نادنمشیدنا  ناققحم و  زا  یرایـسب  یدج  هاگن  دیاب  هنایمرواخ  رد  راب  نینوخ مرن  یاه  گنج.دننک نامتک  دنناوت  یمن ار 
.دنوش یسایس  یاه  یهاوخ مهس اه و  گنج ینابرق  دیاب  اه  هاگشناد ارچ  هک  دهد  تلاخد  رتشیب 

.تفر اه  هشیدناان اب  هلباقم  هب  هشیدنا  اب  درک و  یراک  دیابن  ایآ  دنورب ؟ خلسم  هب  دیاب  اه  هاگشناد ارچ 
دیاب ارچ  ینینچ  نیا ثداوح  یخلت  یتشز و  نیا  هک  دننامهفب  ام  هب  لقادح  دـنناوت  یم عقاو  هب  اه  شـسرپ نیا  هب  خـساپ 

ییاـبطابط همالع  هاگـشناد  دــیتاسا  زا  یکی  اـب  هراـب  نـیارد  یتـفگو  پـگ هـب  اـنطع  هلاـسم  نـیمه  هناــهب  هب.دــشاب  ناــیرع 
دادـُخر و کی  یاه  یخلت : تسا هتخادرپ  هراب  نیا  رد  ثحب  هب  اـه  هاگـشناد تیلوئـسم  هیواز  زا  رت  شیب هک  تسا  هتخادرپ 

هاگشناد یهوژپ  گنهرف  هدکـشهوژپ  یملع  تاـیه  وضع  یلـضف ، زر  رتکداـه  تیوه یزاـسزاب  اـه |  هاگـشناد تیلوئـسم 
رد ملاـت  رثاـت و  اـب  دـنک ، یم یریگیپ  مـه  ار  ناتــسناغفا  ناریا و  یهاگــشناد  یراـکمه  یاـه  هماـنرب هـک  ییاـبطابط  همالع 

ناوت یم ار  هعجاف  قمع  تسا  دـقتعم  ناتـسناغفا ، رد  لباک  هاگـشناد  هب  حلـسم  درف  هس  هتـشذگ  هتفه  هلمح  اب  هطبار 
.درک وجتسج  یا » ه درک هیرگ  ارچ  لباک   » ای یتساجک » ردپ  ناج   » مالک رد 

.تسا هاگشناد  تحاس  هب  هلمح  دنک ، یم هتسجرب  نامیارب  ار  عوضوم  نیا  تیمها  هچنآ  یلضف  زر  دید  زا 
رتهب رتشیب و  ار  نایهاگشناد  هعماج  تدحو  دیلوتزاب  دولآ ، مغ دادُخر  نیا  اب  هاگشناد  همهافم  دروخرب و  یگنوگچ  هتبلا 

.تسا ییاناد  رادتسود  هاگشناد  میراد ، دیکات  ثحب  ماقم  رد  ام  هک  اریز  دنک  یم هتسجرب  نامیارب 
رـصع یاـه  هلاـسم تخانـش  هـب  تبــسن  اـه  هاگــشناد یزودـنا  شناد کرد  موزل  اـب  یژتارتـسا  نیرتـهب  ینوـنک  طیارــش  رد 

رـس رب  یروبـص  نتـشاد  سپـس  اهدادُخر و  نیا  اب  دروخرب  هاگن و  عون  تیوقت  یارب  اه  هاگـشناد رد  تدـحو  ادـتبا  ینونک ،
شومارف دیابن  ار  نیا  یهاگشناد  ققحم  رگشهوژپ و  نیا  دید  زا.تسا  کیژولوئدیا  یبهذم و  تابـصعت  نتخانـش  رتهب 

یناسک ای  دارفا  کیژولوئدیا  بوچراچ  رد  هکنیا  درادن و  قلعت  هاگشناد  یرکف  بوچراچ  هب  ًاساسا  فذح  هلئسم  هک  درک 
.تسا نایهاگشناد  هعماج  همه  تتامش  شهوکن و  دروم  دنرامگب ، شالت  نارگید  فذح  هب 

رگیدـمه اب  نایهاگـشناد  تدـحو  دـیلوتزاب  اـه ، هلئـسم کرد  رد  یروبـص  اـب  ناـمزمه  دربهار  نیرتهب  اـما  رـضاح  لاـح  رد 
.تسا

ریـسفت یتیگ  ود  شیاسآ   » هک ار  ظفاح  هدومرف  نامه  دشاب  رتهب  دـیاش  یهاگـشناد  هصرع  نالاعف  ناگتخومآ و  شناد 
یقرش عماوج  رد  یلـضف  رواب  هب.دنهد  رارق  ناشراک  هحولرـس  ارادم » نانمـشد  اب  تورم ، ناتـسود  اب  تسا |  فرح  نیا 

یگنهرف و تیوـه  رد  یرگید  فذـح  دـنراد ، گـنهرف  تیموـق و  رد  هشیر  دـیاش  یعوـن  هب  اـه  هلئـسم همه  هک  دـنمرواب  و 
ریـسم رد  مینک و  لوبق  ار  یرگید  تیوه  یگتخودنا  شناد  یزومآ و  سرد اب  تسا  رتهب  هکلب  تسین ، راک  هراچ  یبهذـم 

وگو تفگ درکیور  تسا  رتـهب  اـما  مینک  رکف  لآ  هدـیا دـیابن  دـیاش  دـنک  یم دـیکات  وا.میهن  یراـنک  هب  ار  تابـصعت  وـگو  تفگ

 



.میهد رارق  راک  روتسد  رد  ار  یروحم 
ییارگداـینب و نوـچمه  ییاـه  هشیدــنا اـب  هزراـبم  هـب  تیوـه  ثحاـبم  هـب  طوـبرم  یاـه  ناـمتفگ تیوـقت  اـب  ساــسا  نیدــب 

.مینک تیوقت  ار  یهاگشناد  عماوج  رد  اه  یراکمه  ذفنم  نیا  زا  میورب و  هناروکروک  تابصعت 
.مینکن یزاب  اه  هشیدناان یرکف و  تابصعت  نادیم  رد  تدحو  دربهار  ظفح  اب  میشاب و  رودب  اه  یمهف جک  تابصعت و  زا 

یاه هتشاد زا  میزادرپب و  اه  تیوه هلئسم  نوگانوگ  یاه  تحاس هب  هشیدنا  رکف و  ماقم  رد  میناوت  یم ات  ریسم  نیا  رد 
شرتسگ نامیاه  ییاناد رـس  رب  ار  اه  وگو تفگ قطنم  نیمه  اـب  میزوماـیب و  لـمع  رد  رـضاح  یاـه  هبرجت هئمآ و  تسدـب 

یرگ و وجتـسج ماـقم  رد  یـساسحا  یاـه  ناـمتفگ زا  رود  هـب  نایهاگــشناد  هـب  دـیاب  دـنک  یم ناوـنع  هـتبلا  یلــضف.میهد 
.تسا یندشان  َاساسا  فذح  هک  ارچ  میشیدنین  اه  هلئسم هب  کیژولوئیا  کنیع  یاول  تحت  هک  مینامهفب  همهافم 

اب ار  رثـکتم  یرکف  یاـه  هموـظنم داـجیا  یاتـسار  رد  یزاـس  تیوـه تیوـه و  هـطیح  رد  یرکف  یاـه  هژورپ قـلخ  نـینچمه 
.میناسرب ماجنارس  هب  ناتسناغفا ) نوچمه  ییاهروشک  صوصخ  رد  دیکات  اب   ) اه هاگشناد رد  یرکف  روضح 

رد دوـخ  دنتــسه ، ناتــسناغفا  دــننام  هـب  یروـشک  رد  هنایارگودــنت  یاــه  هشیدــنا هـب  لــئاق  هـک  ینادنورهــش  زا  یرایــسب 
.دنا ه دوب اه  تنوشخ اه و  ضیعبت ناینابرق  زا  یشخب  ریخا  ههد  دنچ  نینوخ  یاه  گنج

.دنوش یم فیرعت  یزیرنوخ  گنج و  اب  یا  هخرچ نینچ   رد  اه  تیوه رظنم ، نیا  زا 
هب دـیدج  یاـه  تیوه فـیرعت  اـب  اـه  یراـکمه تیوـقت  اـب  یگنهرف  تـالماعت  ناتـسناغفا و  رد  یـشزومآ  ماـظن  شرتـسگ 

هراشا اب  نایاپ  رد  یلـضف  رتکد.دهاکب  یعماوج  نینچ  رد  تابـصعت  گنر  زا  دـناوت  یم هتخیهرف  تسیز  هشیدـنا و  رابتعا 
همالع هاگـشناد  دراد  دـــیکات  ناتـــسناغفا  ناریا و  یاــه  یراـــکمه صوــصخ  رد  ییاـــبطابط  همالع  هاگـشناد  درکیور  هـــب 

یاـه هاگـشناد اـب  ریخا  لاـس  دـنچ  رد  ار  یدـج  تـالماعت  یناـسنا  موـلع  هزوـح  رد  ور  شیپ هاگـشناد  ناوـنع  هب  ییاـبطابط 
ار یکرتشم  یاه  هورگراک خـلت ، دادـُخر  نیا  اب  تیلوئـسم  ساـسحا  ماـقم  دـنویپ و  رد  هدـناسر و  ماجنارـس  هب  ناتـسناغفا 

.تسا هداد  رارق  راکروتسد  رد  زین  ار  ناتسناغفا  شخب  اب  اه  یراکمه رت  شیب شرتسگ  هتبلا  هداد و  بیترت 
نارواشم زا  هدافتسا  اب  نارهت  هقطنم ۲۰  یرادرهش  کمک  اب  هتـشذگ  لاس  ییابطابط  همالع  هاگشناد  دوش   یم یروآدای 

ناریا رد  ناتــسناغفا  نیرجاـهم  هژیو  ناور  هعــسوت  یا  هرواــشم زکرم  کــی  ناریا  رد  رــضاح  یناتــسناغفا  ناصــصختم  و 
لباـک هاگـشناد  هب  هـلمح  ناتـسناغفا  یدـیلک : تاـملک.دریگ  رارق  هجوـت  دروـم  هزوـح  نـیا  رد  تسناوـت  هـک  درک  یزادـنا  هار

https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۷۷۴۶ یراذگ : کارتشایلضفا  زر  لباک  هاگشناد 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انلیا   

شزومآ رظن  نیا  زا  درادـن و  ار  یعقاو  سالک  کی  تاناکما  زا  یایـسب  یزاـجم  سـالک  تسا  دـقتعم  ییوس  زا  رادرز  نیرز 
رد ربارب  یاـه  تـصرف دــناوت  یم یزاـجم  شزوـمآ  وا  رظن  هـب  رگید  یوـس  زا  دــنک و  هجاوـم  یتــالالتخا  اــب  تـسا  نـکمم  ار 

.دهد رارق  همه  رایتخا 
؛ برقت ندـش  کانرطخ  رـصع  یرگید ، هیحان  زا  ندـب  ندـش  دـیدهت  تسا ؛ دـیدهت  رـصع  انورک  اـنلیا ، راـگنربخ  شرازگ  هب 

.یرگید ندوب  نیرفآ  گرم رصع 

تاعالطا تاعالطا شدرگ   شدرگ هدننکدودحم   هدننکدودحم لماوع   لماوع دشاب / / دشاب اضف   اضف ندشزاب   ندشزاب یارب   یارب یلماع   یلماع دناوت   دناوت یمن یمن انورک   انورک
تسا تسا شزومآ   شزومآ هبهب   ربارب   ربارب یسرتسد   یسرتسد نیالنآ   نیالنآ شزومآ   شزومآ ِیجورخ   ِیجورخ دنتسه / / دنتسه دوخ   دوخ یاجرس   یاجرس یگمه   یگمه

نکمم ار  شزومآ  رظن  نیا  زا  درادـن و  ار  یعقاو  سالک  کی  تاناکما  زا  یایـسب  یزاجم  سالک  تسا  دـقتعم  ییوس  زا  رادرز  نیرز 
.دهد رارق  همه  رایتخا  رد  ربارب  یاه  تصرف دناوت  یم یزاجم  شزومآ  وا  رظن  هب  رگید  یوس  زا  دنک و  هجاوم  یتالالتخا  اب  تسا 

 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/993996-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/993996-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


اب نانابز  یـسراف هک  یتحاس  دـیاشگ ؛ یم هزات  یتحاـس  رد  از  یعاـمتجا رما  ددـنب ، یم تخر  دوز  اـی  رید  هک  یا  هناـمز نینچ 
.یتسود یرود و  دنتسه : انشآ  بوخ  نآ 

.تسا هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یناکم  یانعم  ندوب ، مهاب  تسین ، نکمم  رود  زا  زج  یتسود  هک  ینارود  رد 
هک هتخاس ، یگدنز  زا  یرـصانع  هب  نطفتم  ار  ام  هزات  هدوبر و  ار  کرتشم  ناکم  کی  رد  ام  یتسیز  ی  هیامرـس مامت  انورک 

.دندوب ناهن  یگدیشوپ  متک  رد  رتشیپ 
.تسا سرد  سالک  نکاما ، نیا  زا  یکی 

مهم هشیمه  زا  شیب  شـسرپ  نیا  دـناوخ ، یم هلـصاف  هـب  ار  اـم  هـک  ینارود  تـسا ، ربـق  روآ  ماـیپ یرگید  نـت  هـک  ینارود 
شـسرپ نیا  یاه  یلجت زا  یکی  رگا  درک ؟ رارقرب  یتبـسن  یکیزیف  هلـصاف  یعامتجا و  رما  نایم  ناوت  یم ایآ  هک  دیامن  یم

نودـب فقـس ، کی  ریز  ندوب  نودـب  ملعت ، ای  میلعت  زا  معا  شزومآ  هبرجت  دیـسرپ  ناوت  یم هاگ  نآ دـشاب ، سرد  سـالک 
یاه شسرپ هب  همالع ) هاگشناد  تاـطابترا  داتـسا   ) رادرز نیرز  دراد ؟ رود  هار  زا  شزوـمآ  اـب  یتواـفت  هچ  یکیزیف ، تبرق 

.دهد یم خساپ  یمدناپ  نارود  رد  شزومآ  هرابرد  انلیا ،
روطچ دوب و  هنوگچ  قافتا  نیا  اب  امـش  ی  ههجاوم هبرجت  مینک ، عورـش  یزاجم  شزومآ  هب  ندش  باترپ  دنور  زا  دیراذگب 

؟ دییایب رانک  نآ  اب  دیتسناوت 

یزادـنا هار لوا  هـتفه  رد  نیـالنآ و  یاـضف  هـب  میاـه  سـالک لاـقتنا  یارب  متــشاد  یتمواـقم  اصخــش  هامدنفــسا ؛ رد  نـم 
.تشگ میهاوخرب  یداع  تلاح  هب  دوز  یلیخ  دوب  نیا  مروصت  نوچ  مدرکن ، رازگرب  ار  میاه  سالک هناماس ،

نم یاـه  سرد هـک  اـصوصخم  مـنک ، لـقتنم  یزاـجم  یاـضف  هـب  ار  سـالک  هـک  دــمآ  یم بـیرغ  بـیجع و  یلیخ  مرظن  هـب 
.دوب تخس  یزاجم  یاضف  هب  اهراک  زاس و  نیا  لاقتنا  روصت  دنتشاد و  یهاگراک  تلاح 

یارب ندرک  ادیپ  لح  هار لابند  هب  مدرک  عورـش  دش ، یمدناپ  ناتـساد  ندوب  یدج  هجوتم  منهذ  زا  یـشخب  هک  ینامز  اما 
همه دـیآ  یم رظن  هب  داد ؟ ماـجنا  ناوت  یم ییاـهراک  هچ  هکنیا  دروم  رد  ندرک  رکف  هتفر و  تسد  زا  فرط  نیا هک  ییاـضف 

رد الثم  رتهب ، لماعت  یارب  دیدج  یاه  هار دیدج و  یاضف  اب  ندرک  ادـیپ  قیبطت  ندرک و  ادـیپ  لح  هار هب  میدرک  عورـش  ام 
.دش لیکشت  یعامتجا  یاه  هکبش رد  زین  یسالک  یاه  هورگ یرسکی  هاگشناد  یزاجم ، شزومآ  تخاسریز  رانک 

ییاه شزرا دجاو  یناسنا  تاطابترا  ظاحل  هب  یسالک  یاضف  تفگ  ناوت  یم متسیس  نیا  رد  ندوب  هام  دنچ  زا  سپ  نالا 
.دراد دوجو  لماعت  ناکما  مه  متسیس  نیا  رد  مرظن  هب  اما  دنکرپ  ار  نآ  یاج  دناوت  یمن نیالنآ  یاضف  الصا  هک  تسا 

.میدش یمن تعرس  نیا  اب  هبرجت  نیا  دراو  زگره  ام  دوبن  رابجا  یارجام  رگا  تفگ  دوش  یم
ریذـپان بانتجا یزاجم  یاضف  زا  هدافتـسا  یطابترا ، یاه  یژولونکت هعـسوت  هب  هجوتاب  اـم  ی  هدـنیآ یارب  دـسر  یم رظن  هب 

.داتفا یم قافتا  نیالنآ  شخب  رد  دیاب  شزومآ  زا  یدایز  شخب  تسا و 
هک میـسرب  هجیتـن  نیا  هب  هـک  لاـس  شـش  جـنپ  رد  ریـسم  نـیا  ندرک  یط  یاـج  هـب هـک  دوـب  نـیا  داـتفا ، قاـفتا  هـک  یزیچ 

یناـمز هزاـب  کـی  رد  یگمه  دـنورب ، نیـالنآ  شزومآ  تمـس  هب  دـنهاوخب  ناسردـم  زا  یـشخب  یـشزومآ و  ماـظن  زا  یـشخب 
.میدش قیبطت  هب  روبجم  کچوک 

رت ناسآ شزومآ  یارب  نیـالنآ  یاـضف  شریذـپ  دـعب  هب  اـجنیا  زا  عقاو  رد  اـم و  یارب  تسه  تبثم  قاـفتا  کـی  یتح  دـیاش 
.دوش یم

یاـــه یراـــکمه زا  عناـــم  رگید  یکیزیف  اـــهزرم و  یاـــه  تیدودـــحم زین  یللملا  نـــیب یملع  تادوارم  یارب  روـــط  نـــیمه
.دوش یمن یللملا  نیب

؛ داتـسا ِنم  هک  تسا  نیا  هداـتفا ، هـک  یمهم قاـفتا  مـنزب ، فرح  سرد  سـالک  هـب  عـجار  صاـخ  تروـص  هـب  مهاوـخب  رگا 
میقتــسم و نـتفرگ  دروخزاـب  ناـکما  ینعی  درادــن  دوـجو  مـه  نایوجــشناد  ندــب  ناــبز  ما و  هداد تـسد  زا  ار  مندــب  ِناــبز 
درادن و زکرمت  ای  تسا  ثحب  ندینش  قاتـشم  هک  دیمهف  وجـشناد  هرهچ  زا  دوش  یمن الثم  تسا ، هتفر  نیب  زا  هطـساو  یب

یرو هرهب هجیتن  رد  درک و  گنهامه  وجـشناد  طیارـش  اـب  بساـنتم  ناوت  یمن دـش ، اـه  هناـشن نیا  هجوتم  دوش  یمن یتقو 
.دیآ یم نییاپ  سالک 

 



ییاهرـسمه اهردام و  اهردـپ و  سالک  رد  دـیاش  دیـشاب  ناتراتفر  بقارم  اه  هچب هک  منک  یم یخوش  منادرگاش  اب  یهاـگ 
.دنتسه ام  سرد  عمتسم  وجشناد  یاج  هب  هک  دنشاب 

یبیسآ نیرتمهم  نایوجـشناد  راتفر  مه  یطیحم و  طیارـش  هب  مه  دسر  یم لقادح  هب  داتـسا  لرتنک  هکنیا  منک  یم رکف 
ار سـالک  دراد  ناـبوتا  یغولــش  رد  تـسا  ییاـضف  هـچ  رد  وجــشناد  دـیمهف  ناوـت  یمن نوـچ  تـسا ، هدـش  دراو  هـک  تـسا 

.زکرمت اب  تکاس و  طیحم  کی  رد  ای  راک  لحم  رد  ای  دهد  یم شوگ 
.اضف نیا  تسا  هتشاد  مه  یدیاوف  مییوگب  میناوت  یم میراذگب ، رانک  ار  تالکشم  نیا  رگا 

تاطابترا داتـسا  کی  ناونع  هب  دـمآ ، دوجو  هب  یژولونکت  یایند  هب  شزومآ  ماـگنهدوز  دورو  یارب  هک  یراـبجا  هب  هجوتاـب 
هک یلاحرد هداد  خر  فرـص  لاقتنا  کی  اهنت  ایآ  تسا ؟ هدـش  نیالنآ  مرفتلپ  اب  بسانتم  اه  سیردـت شور  ردـقچ  دـییوگب 

؟ دوب هنیمز  نیا  رد  ییاه  تیقالخ زورب  هب  راودیما  ناوت  یم ای  دهد  یم خر  سالک  رد  ینارنخس  کبس  نامه 

لیطعت ار  هاگـشناد  سرد  یاـه  سـالک زورما  نیمه  یلبق ، یزیر  هماـنرب نودـب  اـم  یتـقو  تـسا ، یدـج  هلاـسم  کـی  نـیا 
شدوخ سالک  نآ  سردم  تعرـس  نامه  اب  هک  تشاد  راظتنا  ناوت  یمن نیالنآ ، یاضف  هب  میوش  یم لقتنم  مینک و  یم

.دنزب یروآون  تیقالخ و  هب  تسد  دهد و  قیبطت  ار  شیاوتحم  ار و 
.دشاب تیقالخ  لابند  هب  دعب  ات  ار  ییاج  هباج نیا  دریذپب  درف  دیاب  لوا 

.تسا روطنیمه  مه  ناسردم  یارب  تسا  تخس  دیدج  طیارش  نتفریذپ  نایوجشناد  یارب  هک  ردقنامه 
.میورب سیردت  دیدج  یاه  هویش تمس  هب  مه  ام  اه  سالک ندش  نیالنآ  تیعضو و  رییغت  اب  هک  تسا  لآ  هدیا یلیخ 

چیه اما  یشزومآ  متسیس  رد  دوش  یم دقن  هشیمه  ینارنخس  هویـش  هک  تسا  نیا  دوش ، یم حرطم  هک  یا  هتکن یهتنم 
رد بوخ  تسین و  یریگمـشچ  هجوت و  لباق  شخب  یـشزومآ  متـسیس  رد  یروآون  اساسا  تسا ، هداـتفین  یـصاخ  قاـفتا 

.دتفین یفرگش  تاقافتا  تسا  یعیبط  دنتسه و  دارفا  نیمه  متسیس و  نیمه  مه  نیالنآ  یاضف 
هک دوش  یحارط  دـشاب ، هتـشاد  چرـس  هب  زاـین  هک  ییاـه  فیلکت لـثم  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یدرف  تاراـکتبا  تسا  نکمم 
رد تیقالخ  مهس  هک  تسا  نیا  تیعقاو  یلو  ثحب  همادا  هب  دنوش  رت  قاتـشم دارفا  دشاب و  هتـشاد  عونت  سالک  یاضف 

.دشاب دایز  ردقنآ  دناوت  یمن نیالنآ  یاضف  نیا  رد  سیردت 
یمتـسیس ام  متـسیس  نوچ  درک ، تبحـص  تیقالخ  زا  دوشب  دـشاب ، هتـشاد  موادـت  رگید  لاسکی  طیارـش  نیا  رگا  دـیاش 

هار زا  طقف  ار  سیردـت  شور  لدـم  اه  هد شدوخ  سیردـت  شور  داتـسا  ـالثم  دربب ، تیقـالخ  تمـس  هب  ار  اـم  هک  تسین 
یاــه هرود یلاــع  شزوـمآ  رد  دــیتاسا  دــشاب و  رورپ  تیقــالخ دــناوت  یم هنوــگچ  هاــگن  نـیا  دــهد ، یم شزوــمآ  ینارنخس 

، دـتفا یم قاـفتا  یراـک  نارود  لوـط  رد  هک  لوا  یاـهلاس  رد  هن  مه  نآ  هـک  دـننارذگ  یم سیردـت  شور  یارب  ار  یدودـحم 
یـصخش یاـه  هبرجت یدرف و  تیقـالخ  یدرف ، یاـه  یگژیو هب  طوـبرم  دـتفا  یم قاـفتا  اـه  سـالک رد  هـک  یزیچ  نآ  اـعبط 

.دنک هدامآ  سیردت  یروآون  سیردت و  یارب  ار  ام  متسیس  هکنیا  ات  تسا 
یزاین ساسحا  نینچ  رگا  دینک ، ادیپ  دیدج  یاه  هار مادم  هکنیا  هب  دـینک  زاین  ساسحا  هکنیا  تسا ، رکفت  کی  تیقالخ 

.دیآ یم دوجو  هب  تیقالخ  دشاب ، هتشاد  دوجو  امش  رد 
یاه هدیدپ هب  وا  شرگن  هب  طوبرم  درف و  نآ  ینیب  ناهج هب  طوبرم  دشاب  دـیدج  یاه  هار لابند  هب  مادـم  امـش  زغم  هکنیا 

تفیش کی  اب  هتساوخان و  لوحت  کی  اب  هک  تسین  یزیچ  نیا  دنک و  یم مارآ  ار  وا  یزیچ  هچ  هکنیا  دشاب و  یم شفارطا 
رد هچ  هک  دشاب  امش  ریمض  رد  دیاب  یرورپ  تیقالخ نیا  هکلب  دتفیب  قافتا  نیالنآ  یاضف  هب  یتنـس  یاضف  زا  هتـساوخان 

یارب دـیدج  یاه  هویـش ندرک  ادـیپ  هب  لیم  نداد و  رییغت  هب  لیم  نیالنآ  سالک  یاضف  رد  هچ  یکیزیف و  سالک  یاـضف 
.دیشاب هتشاد  نتفرگ  دای  نداد و  دای 

.دیهد یم ماجنا  ار  راک  نامه  دیشاب  هک  ییاجک  ره  امش  دنک  یمن یقرف  دشاب  هتشادن  دوجو  لیم  نیا  رگا 
.تسا هدرک  هجاوم  نیون  تاطابترا  دیدج و  یاضف  یاه  لیسناتپ اب  ار  ام  یژولونکت  هب  تفیش 

؟ دنک یم لمع  هنوگچ  اضف  نیا  یکیزیف  تاطابترا  قیلعت  نیا  رد 

 



.تسا هتشاد  ام  سرد  سالک  یارب  نساحم  یرسکی  اتعیبط  اضف  نیا  دینیبب 
الاـح میتـشاد و  اـه  نآ هب  هنانیبدـب  هاـگن  کـی  یطاـبترا و  دـیدج  یاـه  یژوـلونکت اـب  مـیا  هدوـب یریگرد  کـی  رد  هـشیمه  اـم 

، یروــضح تاــطابترا  یاـــه  تــیفیک مــینک ، هــبرجت  ار  ناـــم  ســـالک یاـــضف  اـــه  یژوــلونکت نــیمه  قــیرط  زا  میروــبجم 
نیا اما  دـیآ  یمن تسد  هب  یروضح  تیفیک  نآ  دیـشاب  هتـشاد  یریوصت  طابترا  امـش  رگا  یتح  هک  دنتـسه  ییاـه  تیفیک

.تسا هدرکن  هفاضا  یزیچ  نیالنآ  شزومآ  هک  تسین  ینعم  نادب 
هدـش رتشیب  نام  سـالک نایوجـشناد  اـب  میتسه  طاـبترا  رد  هک  یناـمز  تدـم  تسا  هدـش  نیـالنآ  اـه  سـالک هک  یناـمز  زا 

.تسا هدش  رتشیب  طابترا  یگتسویپ  ینعی  تسا 
.درک هفاضا  اضف  نیا  نساحم  هب  دوش  یم ار  نیا 

لـصتم نایوجـشناد  هب  اـه  هورگ قـیرط  زا  یعاـمتجا و  یاـه  هکبـش قـیرط  زا  رمتـسم  تروـص  هـب  داتـسا  نیـالنآ  لدـم  رد 
بلاـق ندـش  هتــسکش  دـنک و  یم رارقرب  طاـبترا  مادـم  هـتفه  لوـط  رد  سـالک  رد  راـب  کـی  هـتفه  روـضح  یاـج  هـب تـسا و 
ندـش نزاوتم  ظاحل  هب  درادرب  ولج  هب  ور  ماگ  کی  شزومآ  هکنیا  هب  دـنک  کمک  ار  اـم  ییاـهاضف  نینچ  رد  طاـبترا  یمـسر 

.وجشناد داتسا و  نیب  تردق  هطبار 
یاـه یژوـلونکت نیمه  رطاـخ  هـب  وجـشناد  داتـسا و  نـیب  هـطبار  هدـنیآ  یاـه  لاـس رد  هاگـشناد  هـبرجت  رد  تـفگ  دوـش  یم

رگلیهـست هاـگیاج  تمـس  هب  دراد  هتـشذگ  رد  لـک  یاـناد  هاـگیاج  زا  داتـسا  ینعی  دوب  دـهاوخ  رییغت  شوختـسد  یطاـبترا 
.دنک یم تکرح 

تاعالطا و نوچ  دـشاب و  یم وجـشناد  هلمج  زا  همه ، رایتخا  رد  نونکا  دوب  داتـسا  رایتخا  رد  طقف  البق  هک  یعباـنم  ـالثم 
.دوش یم نزاوتم  تردق  هطبار  دنا ، هدش عیزوت  نزاوتم  عبانم 

رد هک  یناـمز  اـصوصخم  دوـش ، یم داـجیا  اـضف  رد  مه  یرتـشیب  یلدـمه  تسا  رت  نزاوـتم تردـق  هطبار  هـک  یطیارـش  رد 
اما دوش  یم شزومآ  طیحم  ندش  رتایوپ  ثعاب  تردق  ندـش  نزاوتم  مینک ، یم تبحـص  مه  اب  شهوژپ  شزومآ و  دروم 

هتفرگ لکش  یزاجم  هطبار  نیا  تیفیک  هکنیا  هب  دراد  یگتسب  مینک ، یم تبحـص  ناشدروم  رد  هک  ییاهدیاش  نیا  همه 
.تسا هنوگچ 

لماعت و نودـب  دوش  هئارا  نیـالنآ  بلاـق  رد  طـقف  لیامـش  لکـش و  ناـمه  اـب  یتنـس  یاـضف  رد  سرد  سـالک  ناـمه  رگا 
.میسرن هدش ، ضرف  یاه  تیفیک هب  اب  الامتحا  دیدج  یاضف  زا  هناروآون  هدافتسا 

رد دشک و  یم ار  نامراظتنا  هک  تسا  یزیچ  نیا  مینک  هاگن  ریـسم  هب  رت  یلک زادنا  مشچ کی  رد  رگا  دسر  یم رظن  هب  یلو 
.تسا ندش  عیرست  لاح  رد  انورک  طیارش  نیا 

اه تراهم اوتحم و  عاونا  اه  سالک نیا  رد  میدوب و  ناهج  ناریا و  رد  دازآ  یاه  هرود ندش  دایز  دهاش  یمدناپ  نارود  رد 
.دوش یم هئارا 

؟ تسیچ قافتا  نیا  زا  امش  زادنا  مشچ

تسا و عوـقو  لاـح  رد  اـم  یارب  هک  تسا  یقاـفتا  نیرتـمهم  دـیاش  تسا و  یبوـخ  هلاـسم  یلیخ  شزوـمآ  ندـش  نیـالنآ 
.دوش شزومآ  هب  ربارب  یسرتسد  هب  رجنم  دناوت  یم

مرت نیا  رد  دوـش ، یم سیردـت  تاـطابترا  نآ  رد  هک  ییاـه  هاگـشناد زا  یکی  رد  هـک  مدوـب  دـهاش  نـم  تاـطابترا  هزوـح  رد 
هتـشاد رهـش  نآ  رد  یکیزیف  تروص  هب  ار  اـهنآ  دـنناوتب  هکنیا  ناـکما  یلوـمعم  تلاـح  رد  هک  دـنا  هدرک باـختنا  یناسردـم 

.تسا هدرک  مهارف  ار  رگید  ناکم  رد  داتسا  کی  زا  هدافتسا  ناکما  یمدناپ  تصرف  یلو  دندوبن  دنشاب ،
.دنک یم کمک  ربارب  یسرتسد  هب  عوضوم  نیا  و 

رد ییاــه  ســالک یرنه و  یاــه  ســالک یــشزرو ، یاــه  ســالک یرازگرب  مـه  اــه  هاگــشناد یمــسر  هـطیح  نــیا  زا  جراــخ 
هک دراذـگ  یم یناـسک  راـیتخا  رد  بوخ  تصرف  کـی  نیـالنآ  تروص  هب فلتخم  یاـه  شزومآ یملع و  فلتخم  یاـه  هزوـح
ره هب  نتـشادن  یـسرتسد  اـی  ندوـب  رود  رطاـخ  هب  اـه و  سـالک نیا  هب  دنتـشادن  یـسرتسد  یداـع  تلاـح  رد  دوـب  نـکمم 

.تسا بوخ  یلیخ  هک  نزاوتم  یناسنا  عبانم  هعسوت  هب  دنک  یم کمک  نیا  دنوش و  یمن مورحم  یلیلد 

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۶طباور 



اوـتحم و هوـبنا  نـیا  فـلتخم ، یاـه  هـنیمز  رد  دوـش  یم دــیلوت  هـک  ییاـهویال  هوـبنا  هـک  مراد  مـه  ینارگن  کــی  نـم  هـتبلا 
نآ ای  ندرک  لابند  یارب  دـنهدب  تسد  زا  ناش  هقالع یلک  هب  دارفا  هک  دوشن  ثعاـب  دوش ، یم هئارا  تدـش  اـب  هک  شزومآ 

.ندرک وجتسج  هداد و  یهوبنا  تلع  هب  دنک  رود  رظن  زا  ار  رتدنمشزرا  رتمهم و  یاه  شخب
.دوش یم تخس  مه  بطاخم  نتفرگ  فده  نایم  نیا  رد 

یاهدروآتسد نیرتمهم  زا  یکی  دازآ  یسرتسد  درک ، ادیپ  شیارب  یراکهار  دوشب  دیاش  هک  ینارگن  نیا  زا  رظن  فرـص یلو 
.شزومآ ندش  نیالنآ  ینعی  تسا  هداتفا  هک  تس  یقافتا

.تسین صخشم  دنک ، یم ادیپ  شهاک  یتاعالطا  فاکش  قافتا  نیا  اب  مییوگب  هکنیا  اما 
قرف دننک ، یم اوتحم  کی  زا  هک  یتشادرب  دـشاب ، ناسکی  یـسرتسد  رگا  یتح  فلتخم  قطانم  رد  دارفا  هنیمز  هب  هجوتاب 

.هعماج زا  یشخب  ندرک  دنمناوت  یاتسار  رد  تسا  ولج  هب  ور  ماگ  کی  اتعیبط  یلو  دراد 
یقاب روشک  کیمداکآ  یاضف  رد  هدـش  فیرعت  دـیدج  طباور  میهافم و  رییغت  نیا  زا  یثاریم  هچ  انورکاسپ  نارود  رد  اـیآ 

؟ دنام یم

.دنام یم نآ  زا  یدایز  شخب  مرظن  هب 
میا و هدـش مهم  تیلباـق  کـی  هجوتم  اـما  دوش  یم مهارف  یروـضح  سـالک  ناـکما  اـنورکاسپ  نارود  رد  هک  تسا  تسرد 

یاه ناـمهم ناوت  یم ـالثم  درک  دـیفم  هدافتـسا  کـی  یـشزومآ  کـمک  رازبا  ناونع  هب  نیـالنآ  یاـضف  زا  ناوت  یم هکنیا  نآ 
.درک توعد  سرد  سالک  هب  ناهج  طاقن  یصقا  زا  یدایز 

دنمـشزرا رایـسب  هـبرجت  نـیا  دراد و  ارجا  ناـکما  نـالا  دوـب  بـیجع  مـه  وجــشناد  یارب  ـالبق  دـیاش  هـک  ییاـهراک  زا  یلیخ 
.تسا

تـشاد میهاوخ  یرتشیب  یریذـپ  فاطعنا ندرک و  رارقرب  طاـبترا  رد  تشاد  میهاوخ  یرتشیب  یریذـپ  فاـطعنا اـم  املـسم 
دــش و دــهاوخ  لـقتنم  اـمتح  اـهنیا  تـشاد و  میهاوـخ  یرتـشیب  عوـنت  عباــنم  زا  هدافتــسا  رد  یــشزومآ و  یاــه  شور رد 

.اضف نیا  زا  هدافتسا  رد  دندوب  رت  تحار هک  یملع  تئیه  لاسنایم  ناوج و  لسن  لقادح 
نیا ناراذگتـسایس  یبلـس  راتفر  دـناوت  یم نیون  یاه  یژولونکت شرتسگ  تاطابترا و  رد  راتفر  رییغت  یمدـناپ و  عوقو  اـیآ 

؟ دنک قیوشت  رتلیف  عفر  الثم  اضف و  لیهست  هب  تبسن  ار  هزوح 

نکمم تـهج  نـیا  زا  ینعی  دـشاب  دـیدهت  دـناوت  یم مـه  نآ  شخب  کـی  تـسا و  تـصرف  شـشخب  کـی  تاـعالطا  شدرگ 
هک یـــسک  هاـــگن  سپ  هداد ، تــینما  رد  یتالکـــشم  اـــی  یمدوــفنیا  ریـــسم  ندـــش  زاـــب  یارب  دیـــشاب  نارگن  امـــش  تــسا 

دنتـسه و تواـفتم  مه  اـب  اـضف  نـیا  زا  دـنک  یم یرادرب  هرهب هـک  یـسک  اـب  ریـسم  نـیا  رد  دـنک  یم نـالک  یراذـگ  تساـیس
.تسا تخانش  یهاگآ و  نیمه  اب  بسانتم  دوش ، یم هتفرگ  هک  مه  یتامیمصت 

تیفافــش تاـعالطا و  دازآ  ناـیرج  هـک  دــسرب  هجیتـن  نـیا  هـب  یزاـجم  یاـضف  رد  یراذگتــسایس  راـتخاس  یناـمز  کــی  رگا 
عویــش اــما  داــتفا  دــهاوخ  یراذگتـــسایس  رد  یتارییغت  ــالامتحا  دــشاب ، یلم  عفاــنم  هدــننک  نیماــت دــناوت  یم تاــعالطا 
دهاوخ تعرـسرپ  تنرتنیا  نتـشاد  یارب  اه  تخاسریز هعـسوت  رد  دشاب  هتـشاد  دناوت  یم هک  یریثات  تیاهن  انورک  یمدناپ
یلماع دناوت  یمن انورک  درادن و  یقطنم  لیلد  یمدـناپ  هناهب  هب  هدـش  دودـسم  هک  ییاهریـسم  ندرکزاب  عقاو  رد  یلو  دوب 
.داد دهاوخن  خر  یساسا  رییغت  دنتسه و  دوخ  یاجرس  یگمه  یلبق  هدننکدودحم  لماوع  اضف ، ندش  زاب  یارب  دشاب 
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، تیعـضو حالــصا.مینک  ارجا  ار  تاحالــصا  هدـش  عورــش  تاهابتــشا  هـک  ییاـج  زا  مـیدرگرب و  دـیاب  تالکــشم  لـح  یارب   
زا هـک  دنـشاب  یعدـم  دـیابن  مـه  نادرمتلود.تـسا  تـلود  زا  تاراـظتنا  شرگن و  رییغت  یــساسا و  نوناـق  حالــصا  مزلتــسم 

تالکـشم هتـشذگ  ههد  رد ۴  هـک  تـسا  نـیا  تیعقاو.دـنهد  رییغت  ار  زیچ  هـمه  دـنناوت  یم هـک  دـنرادروخرب  یتردــق  ناـنچ 
.تسا هدش  باختنا  یطلغ  یاهریسم  تسردان و  یاه  تسایس هدش و  هتشابنا  مه  یور  یدایز 

.دنک افیا  شقن  نانامرهق  دننام  هک  تسین  نیا  تلود  راک   

رثکادح هب  ار  نامناتسود  لقادح و  هب  ار  نام  نانمشد میشاب و  هتشاد  ایند  اب  هدنزاس  مهافت  دیاب  یللملا  نیب حطـس  رد   
.میناسرب

 . تسا طلغ  یمروت ،  تاراظتنا  هب  یداصتقا  تالکشم  هتفرگ و  لکش  مروت  نداد  تبسن 
.دریگ یم لکش  نامز  یط  تاراظتنا  عون  نیا  دیآ ، دوجو  هب هبترم  کی  هک  تسین  یا  هعقاو یمروت  تاراظتنا 

.دنسر یم یریگ  هجیتن هب  یللملا  نیب یلخاد و  تالوحت  زا  نامز  رورم  هب  مدرم 
.دننک یم یسررب  ار  روشک  طیارش  اهنآ 

هدرتـسگ تروص  هب یعاـمتجا  یاـه  هکبـش هتفاـی و  شیازفا  یللملا  نیب تاـطابترا  هتفر ، ـالاب  مدرم  شنیب  داوـس و  حـطس 
.تسا هتفای  هعسوت 

لکـش انبم  نیا  رب  تاراظتنا  نیاربانب  دننک ، یم کرد  ار  اه  تیعقاو بسک و  ار  دـنهاوخ  یم هک  یتاعالطا  یتحار  هب  مدرم 
.دریگ یم

هنـشاپ نامه  یور  رد  هدرکن و  یرییغت  روشک  رد  یریگ  میمـصت ماظن  اـی  یـسایس  راـتخاس  دـنوش  یم هجوتم  یتقو  مدرم 
.دنک ادیپ  همادا  یمروت  طیارش  دنراد  راظتنا  تسا  یعیبط  دخرچ ، یم یلبق 

یهاـگ هک  دـنهد  یم  راـشف  وـلج  هب  ار  نآ  ییاـهورین  هتـشاذگ و  ماـگ  یریـسم  رد  ناریا  هعماـج  هـک  تـسا  نـیا  تـیعقاو 
.تسین یتسرد  ریسم  تاقوا 

.دوش یمن تیاده  یتسرد  ریسم  رد  روشک  یریگ  میمصت ماظن  ینعی 
نیا دوش ، یم باـختنا  هابتـشا  اهریـسم  نوچ  اـما  میتـسه  یراذـگ  هیامرـس لوـپ و  قـیرزت  دـهاش  هچرگا  لـیلد  نیمه  هب

.دور یمن شیپ  تالکشم  عفر  تهج  رد  درادن و  ییازفا  مه  تامادقا 
هدوزفا مه  تالکشم  هب  هکلب  دنک  یمن لح  ار  یلکشم  اهنت  هن  دبای  یم صیصخت  تسردان  ریـسم  رد  روشک  عبانم  یتقو 

.دوش یم
.تشاد میهاوخن  یدرواتسد  میسر و  یمن فادها  هب  تسا  مولعم  یطیارش  نینچ  رد 

، تیعــضو حالــصا.مینک  ارجا  ار  تاحالــصا  هدـش  عورــش  تاهابتــشا  هـک  ییاـج  زا  مـیدرگرب و  دـیاب  تالکــشم  لـح  یارب 
زا هک  دنـشاب  یعدـم  دـیابن  مه  نادرمتلود.تـسا  تـلود  زا  تاراـظتنا  شرگن و  رییغت  یـساسا و  نوناـق  حالـصا  مزلتـسم 

تالکشم هتـشذگ  ههد  رد ۴  هک  تسا  نیا  تیعقاو.دـنهد  رییغت  ار  زیچ  هـمه  دـنناوت  یم هـک  دـنرادروخرب  یتردـق  ناـنچ 

؟؟ مینک مینک یریگولج   یریگولج یمروت > > یمروت تاراظتنا   تاراظتنا  > > یریگ یریگ لکش لکش زازا   هنوگچ   هنوگچ یفسوی * * یفسوی یلق   یلق دمحم   دمحم

هک تسین  یا  هعقاو یمروت  تاراظتنا  تسا .  طـلغ  یمروت ،  تاراـظتنا  هب  یداـصتقا  تالکـشم  هتفرگ و  لکـش  مروت  نداد  تبـسن 
.دریگ یم لکش  نامز  یط  تاراظتنا  عون  نیا  دیآ ، دوجو  هب هبترم  کی 

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۸طباور 
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.تسا هدش  باختنا  یطلغ  یاهریسم  تسردان و  یاه  تسایس هدش و  هتشابنا  مه  یور  یدایز 
.تسین یا  هراچ  هابتشا  یاه  تسایس اهریسم و  نیا  زا  تشگزاب  زج  یداصتقا  تالکشم  لح  یارب 

.دراد عبانم  نامز و  هب  زاین  یحالصا  تامادقا 
.دنک افیا  شقن  نانامرهق  دننام  هک  تسین  نیا  تلود  راک 

.دهد ناماس  ار  یماظن  یعامتجا و  لئاسم  تسایس و  داصتقا ، ییاهنت  هب  دناوت  یمن تلود  ینعی 
.دزادرپب شدوخ  فیاظو  حالصا  هب  دیاب  تلود  هک  تسا  نیا  تیعقاو 

.دوش یم راذگاو  مدرم  هب  روما  هیقب  دنراد و  هدهعرب  ار  تینما  نوناق و  مظن ، یرارقرب  اه  تلود ایند  رد 
، مروـت.تسین یموـمع  یتـلوصخ و  یاـه  تکرـش صاـخ ، یاـه  هورگ یماـظتنا ، یماـظن و  یاـهورین  مدرم  زا  روـظنم  هتبلا 

لح همزال  دنا و  هتفرگ لکش  نامز  یط  هک  تسا  یتسردان  یاه  تسایـس لولعم  زرا  یتمیق  تارییغت  یمروت و  تاراظتنا 
.تسا یریگ  میمصت ماظن  رد  ینوگرگد  رییغت و  تالکشم 

رثکادح هب  ار  نامناتسود  لقادح و  هب  ار  نام  نانمشد میشاب و  هتشاد  ایند  اب  هدنزاس  مهافت  دیاب  یللملا  نیب حطـس  رد 
.میناسرب

.تسا یساسا  لصا  کی  یللملا  نیب لوصا  نیناوق و  هب  یدنبیاپ 
هدـش ثعاـب  یداـصتقا  لـئاسم  هـب  یتنــس  هاـگن  هـکنیا  تـسخن.تسا  هدـش  اـم  هعماـج  یگدــنام  بـقع  ثعاـب  لـماع  ود 

.دیآ یم راک  هب  مه  رضاح  لاح  رد  هدوب  مکاح  هتشذگ  رد  هک  ینیناوق  دعاوق و  دننک  رکف  ناریگ  میمصت 
ناـنچمه یکناـب  نردـم  یاـه  متـسیس یارجا  یاـج  هب  دـننک ، کـمک  مه  هب  دارفا  مییوـگ  یم اـه  تمیق مزیناـکم  یاـج  هـب 

لابند ار  ناشدوس  ات  دـشاب  یـصوصخ  شخب  مدرم و  رایتخا  رد  داـصتقا  هکنیا  یاـج  هب  هکنیا  اـی  میراد  یتنـس  یرادـکناب 
صاـخ دارفا  اـی  نادرمتلود  هلیـسو  هب  اـهنت  یمومع  ریخ  مینک  یم رکف  دـبای ، شیازفا  یمومع  ریخ  قـیرط  نیا  زا  دـننک و 

، مینک تکرح  نوناق  هب  اکتا  تمـس  هب  دیاب  درف  هب  اکتا  زا.تسا  تسردان  یتنـس  رکفت  نیا  هک  یلاح  رد  دـیآ  یم دوجو  هب
دـنرب و یم رتارف  میلگ  زا  ار  اپ  هک  دـننک  یم فیرعت  ناشدوخ  یارب  یتاـکن  اـه  تلود هکنیا  مود.تسا  تیقفوم  طرـش  نیا 

.دنهد یم ماجنا  ار  اه  تمیق داصتقا و  رد  تلاخد  دننام  یعورشمریغ  یاه  تیلاعف
رارق داـــقتنا  ضرعم  رد  ار  شدوـــخ  نازیم  ناــــمه  هـــب  دــــنک  یم داــــجیا  دــــهعت  شدوـــخ  یارب  تـــلود  هـــک  ینازیم  هـــب 
طرـش دنتـسه ، یریگ  میمـصت رد  ریخأـت  ثعاـب  هک  لـخاد  رد  یزاوـم  یاـهورین  فذـح  اـیند و  اـب  هدـنزاس  لماعت.دـهد  یم

ناریا عبنمییابطابط : همالع  هاگشناد  یملع  تأیه  وضع  * .تسا داصتقا  رد  تیقفوم 
یفسوی یلق  دمحم 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

زورما حبص  ناجنز ، رد  ش.ه  لاس ۱۳۴۳  دلوتم  مالسا  یسایس  هشیدنا  هزوح  رگشهوژپ  یَحرِیف ، دواد  مالسالا  تجح 
.تشذگرد انورک  یرامیب  هب  التبا  لیلد  هب 

داتسا تفرگ و  نارهت  هاگشناد  زا  ار  دوخ  یـسایس  مولع  یارتکد  یلاع ، حطـس  ات  یوزوح  تالیـصحت  اب  نامزمه  یحریف 
.دش نارهت  هاگشناد  یسایس  مولع  قوقح و  هدکشناد  یسایس  مولع  هورگ 

.دوب مق  هیملع  هزوح  نیققحم  نیسردم و  عمجم  یزکرم  یاروش  وضع  نینچمه  یحریف 
یـسایس هشیدـنا  هب  نآ  رد  هک  دوب  هیراجاق » هرود  رد  هعیـش  یـسایس  هشیدـنا   » ناونع اـب  یو  دـشرا  یـسانشراک  هلاـسر 

یتـالوحت رد  هتفاـی و  طـسب  هیراـجاق  هرود  رد  هک  یا  یـسایس - یهقف مهم  بتاـکم  راـجاق و  هرود  هعیـش  روهـشم  ناـهیقف 
.تسا هتخادرپ دندوب ، راذگریثأت  یمالسا  بالقنا  هطورشم و  تضهن  نوچ 

وـکوف و یــسانش  شور زا  ماـهلا  اـب  هـک  تـشاد  ماـن  مالــسا » رد  تیعورــشم  تردــق و  شناد ،  » مـه یو  یارتـکد  ۀلاـسر 
.دش میظنت  رماداگ  کیتونمره 

هـشیدنا هطیح  رد  یملع  یاه  سنارفنک تـالجم و  رد  هرـشتنم  هلاـقم  دودـح ۶۰  یاراد  نینچمه  باـتک و  فلؤم ۱۰  یو 
.تسا مالسا  یسایس 

تشذـگ ۷ زا  سپ  یناـسنا  قوـقح  یاـقترا  یاـه  یماـکان اهدرواتـسد و   » یملع تسـشن  رد  یو  ینارنخـس  هناـهب  نـیا  هـب 
هورگ داتـسا.دوش  یم رـشنزاب  دوب  هدـش  رازگرب  رذآ ۹۶  خـیرات ۱۸  رد  هک  رـشب » قوـقح  یناـهج  هیمـالعا  بیوـصت  زا  ههد 

دقن هب  درک و  هسیاـقم  رـشب  قوقح  یمالـسا  هیمـالعا  اـب  ار  رـشب  قوقح  یناـهج  هیمـالعا  نارهت  هاگـشناد  یـسایس  مولع 
تـسشن اـنطع ، شرازگ  هـب.تخادرپ  رـشب  قوـقح  یمالــسا  هیمـالعا  یقوـقح  یفــسلف و  یعاـمتجا ، یخیراـت ، یگنهرف ،

قوـقح یناـهج  هیمـالعا  بیوـصت  زا  ههد  تشذـگ ۷  زا  سپ  یناـسنا  قوقح  یاـقترا  یاـه  یماـکان اهدرواتـسد و   » یملع
دمحمدیـس روضح  اـب  رـشب   قوـقح  یناـهج  زور  تبـسانم  هب  ناریا  یمالـسا  رـشب  قوـقح  نویـسیمک  یراـکمه  اـب  رـشب »

همالع هاگشناد  للملا  نیب قوقح  هورگ  یملع  تئیه  وضع  یلدگیب ، یئایض اضردمحم  یمومع ، قوقح  داتسا  یمشاه ،
نیــسح نارهت ، هاگــشناد  یــسایس  موــلع  قوــقح و  هدکــشناد  یــسایس  موــلع  هورگ  داتـــسا  یحریف ، دواد  یئاــبطابط ،

، هجراخ روما  ترازو  للملا  نیب طباور  هدکـشناد  داتـسا  یریـشهد ، اضردمحم  رـشب و  قوقح  داتـسا  یهوکزارط ، یفیرش 
موـلع هورگ  داتـسا  یحریف ، دواد.دـش  رازگرب  نارهت  هاگــشناد  یــسایس  موـلع  قوـقح و  هدکــشناد  رد  هاـم  رذآ    ۱۸، هبنش

دوـخ رد  یتـح  هتـشاد  دوـجو  رـشب  قوـقح  دروـم  رد  ییاـه  شلاـچ مه  رگید  یاـهاج  رد  تـفگ : نارهت  هاگـشناد  یـسایس 
تـسیسکرام یعـضو و  قوقح  یعیبط ، قوقح  بتاکم  یهلا ، قوقح  بتاکم  هلمج  زا  گرزب  شلاچ  مه ۴  یبرغ  ندمت 

.دنتشاد زین  یرایسب  یاهرظن  فالتخا  هک  تشاد  دوجو  اه 
.تسا رشب  قوقح  مالسا و  عوضوم  دراد  تیمها  ام  یارب  هک  هچنآ  اما 

یناهج و هیمالعا  نیب  هلـصاف  هک  ات ۱۹۹۰  لاس ۱۹۴۸  زا  تکرح  زا  تسا  ترابع  هک  دـش  حرطم  یثحب  مالـسا  ناـهج  رد 
: درک نایب  یو.تسا  هدیسرن  دروم  نیا  رد  ینشور  میمصت  هب  زونه  مالسا  ناهج  تسا و  رـشب  قوقح  یمالـسا  هیمالعا 

ًالماک یاه  شلاچ اه ، شلاچ زا  یکی  هک  میتسه  هجاوم  رـشب  قوقح  هنیمز  رد  گرزب  شلاچ  هس  اب  مالـسا  ناهج  رد  اـم 
.دراد تیمها  رایسب  هک  تسا  یتایهلا  یفسلف و 

تیمها هک  تسا  یقوقح  - یهقف شلاچ  شلاـچ ، نیموس  هدوب و  یخیراـت  - یگنهرف شلاـچ  هنیمز  نیا  رد  رگید  شلاـچ 

دراد دراد دوجو   دوجو هشقانم   هشقانم یناسنا » » یناسنا تمارک   تمارک  » » رسرس زونه   زونه
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.دنراد یرایسب 
تمارک هک  موهفم  نیا  هدشن ، لح  مالـسا  ناهج  رد  اه  ناملـسم نیب  ناسنا  یتاذ  تمارک  ثحب  زونه  یتایهلا  ظاحل  زا 

نیا ۷۰ رد  یناملـسم  تاـیهلا  دراد و  دوجو  تساـه  مدآ هدـیقع  بهذـم و  هب  قلعتم  اـی  تساـه  مدآ تعیبـط  هب  قلعتم 
؛ تـسا رــشب  قوــقح  ساــسا  تـسا و  یعیبــط  یربارب  یدازآ و  هدرک ، یط  هــطبار  نــیا  رد  ار  یزارد  سوــق  شک و  لاــس 

یـسایس مولع  هورگ  داتـسا.تسا  یدج  هشقانم  دـنراد ، یربارب  یدازآ و  بهذـم  تیـسنج و  مهم  هزوح  ود  رد  اه  ناسنا
زا یکی  دراد  دوجو  هشقاـنم  یگنهرف ۳  یاه  شلاچ هزوح  رد  درک : حیرـصت  یگنهرف  یاه  شلاچ هرابرد  نارهت  هاگـشناد 
ریغ نموـم و  هـب  اـه  ناملـسم میـسقت  نآ  هـک  دراد  دوـجو  اـه  ناملـسم دوـخ  نـیب  رد  هـک  تـسا  یا  هشقاـنم اـه ، هشقاـنم

.تسا هدشن  لح  شلاچ  نیا  زونه  هک  تسا  نموم 
ای تساـجن  یکاـپ ، ناوـنع  تـحت  یدــج  لـئاسم  مـه  زوـنه  دــشاب و  یم ناملــسمریغ  ناملــسم و  نـیب  هشقاـنم  نـیمود 

.دراد یرایسب  تالکشم  زونه  تسا و  یساسا  رایسب  هشقانم  ناملسمریغ  ناملسم و  تراهط 
.دراد دوجو  مهم  ثحب  راهچ  صوصخ  نیا  رد  هک  تسا  یقوقح  یهقف و  یاه  شلاچ دراد  تیمها  نم  یارب  هک  هچنآ 

.دنا هدرکن لح  ار  هلاسم  نیا  زونه  ناملسم  نارکفتم  هک  تسا  ینیزگ  بهذم رد  یدازآ  و  بهذم   اه  ثحب زا  یکی 
حرطم ناملـسم  ریغ  اـب  ناملـسم  جاودزا  اـب  هـطبار  رد  هـک  تـسا  ینیزگرــسمه  رد  یدازآ  عوـضوم  رگید  ثحاـبم  زا  یکی 

هک تسا   ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  قوـقح  یرارقرب  بهذـم و  ثحب  نیموـس  درک : ناـشنرطاخ  همادا  رد  یحریف.تـسا 
قوـقح هب   طوـبرم  لـئاسم  هک  تسا  تیـسنج  ثحب  هب  طوـبرم  مراـهچ  دراد و  تیمها  ثحب  نـیا  رایـسب  یاـه  هزوـح  رد 
فرــصت یعاــمتجا و  یــسایس - قوـقح  هزوـح  رد  صوـصخ  هـب  ناملــسم  ناــنز  قــح  قــالط و  قــح  درم ، نز و  یتیــسنج 

.دنتسه مالسا  ناهج  هدشن  لح  یاه  هشقانم زونه  یسایس  ییاضق و  بصانم 
یشزرا و ماظن  یناسمهان  هدرک و  مهارف  ار  مسیلیهین  هنیمز  هک  میتسه  مهم  هناگود  ود  دهاش  یمالـسا  یاهروشک  رد 

.تسا تابثا  یفن و  هناگود  یرگید  هدوب و  لمع  رظن و  هناگود  اهنآ  زا  یکی  هک  دنا  هدروآ مهارف  ار  لمع 
ینید نامتفگ  نکل  تسا ، هدش  لدب  مود  نرق  همین  زا  دـعب  صوصخ  هب  ام  ینامز  هلاسم  هب  رـشب  قوقح  هلاسم  زورما 

رد هک  یتنـس  یداقتعا  عضوم  یلعف و  کولـس  نایم  هلـصاف  رب  زور  ره  هک  یلاـح  رد  هدـنام  یقاـب  ریغت  نودـب  ناـنچمه 
مهبم نانچمه  یلوصا  حطـس  رد  هلاسم  نیا  یلو  هدـش  هدوزفا  دوش  یم نیقلت  اه  هسردـم دـجاسم و  ینید ، یاه  هزوح

یمالـسا یاه  نایرج دروم  رد  دراد  دوجو  مالـسا  ناهج  رد  هک  رگید  هناگود  درک : حیرـصت  یو.تسا  هدنام  یقاب  قلعم  و 
.تسا رشب  قوقح  ثاریم  یفن  ارگ و  یموب لاکیدار ،

هدوب یبرغ  هبرجت  رشب  قوقح  هک  دنرواب  نیا  رب  میراد  ار  ناشناگدنیامن  زین  ناریا  رد  هک  مالسا  نایرج  رد  اهنآ  زا  یلیخ 
.دوب دهاوخن  یندش  یمالسا  صوصخ  هب  یندش و  یناهج  و 

یـسایس مولع  هورگ  داتـسا.دهد  یم تسد  زا  ار  دوـخ  تیمها  دراد  جـیردت  هب  اـما  دوـب  یوـق  یلیخ  ادـتبا  رد  ناـیرج  نیا 
هدهاشم هر ) ) ینیمخ ماما  تایبدا  رد  رـشب  قوقح  میهافم  یخرب  درک : راهظا  شیاه  تبحـص  همادا  رد  نارهت  هاگـشناد 

تایبدا نیا  یو  نادرگاش  اما  دنتسه  ناشیا  درک  عورـش  ار  یدایز  تارییغت  هک  ینارکفتم  نیرتمهم  زا  یکی  هک  دوش  یم
.دنتفرگ هدیدان  ار 

نید ظاحل  نیا  هب  تسا و  یدازآ  قشاع  ترطف  بسح  رب  ناسنا  هکنیا  دندوب و  یدازآ  ندوب  یرطف  رب  دقتعم  هر )  ) ماما
.تسا یدازآ  نید  مالسا 

تیناسنا هب  دوش و  یم  هراشا  گنج  هلئسم  هب  رتشیب  ام  تایبدا  رد  هک  دراد  دوجو  گنج  هلئـسم  تیناسنا و  موهفم  ود 
.دوش یم هتخادرپ  رتمک  حلص  و 

قوقح ییاهن  شریذـپ  دـیدرت  رد  زونه  مالـسا  ناـهج  تسین ، گـنج  مالـسا  تخانـش ، ناوت  یمن  یدوز  نیا  هب  ار  مالـسا 
: یدـیلک تاملک.دوش  یم رت  هتـسجرب یمالـسا  میهاـفم  هاـگیاج  رد  میهاـفم  نیا  درذـگ  یم ناـمز  هچ  ره  اـما  تسا  رـشب 
https://www.atnanews.ir/? یراذــگ : کارتشاــناریا  یمالــسا  رــشب  قوـقح  نویــسیمک  یحریف  دوواد  رــشب  قوــقح 
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اناپ یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۲۴۰۰۰  رگید  عبنم   ۵   ۰   ۰   / انریا   

همالع هاگـشناد  یملع  تأــیه  وــضع  یفـــسوی  یلقدــمحم  مــلق  هــب  یتشادداــی  رد  ناــبآ  هبنــشراهچ ۲۱  ناریا  هماــنزور 
.دنسر یم یریگ  هجیتن هب  یللملا  نیب یلخاد و  تالوحت  زا  نامز  رورم  هب  مدرم  تشون : ییابطابط ،

.دننک یم یسررب  ار  روشک  طیارش  اهنآ 
هدرتـسگ تروص  هب یعاـمتجا  یاـه  هکبـش هتفاـی و  شیازفا  یللملا  نیب تاـطابترا  هتفر ، ـالاب  مدرم  شنیب  داوـس و  حـطس 

.تسا هتفای  هعسوت 
لکـش انبم  نیا  رب  تاراظتنا  نیاربانب  دننک ، یم کرد  ار  اه  تیعقاو بسک و  ار  دـنهاوخ  یم هک  یتاعالطا  یتحار  هب  مدرم 

.دریگ یم
هنـشاپ نامه  یور  رد  هدرکن و  یرییغت  روشک  رد  یریگ  میمـصت ماظن  اـی  یـسایس  راـتخاس  دـنوش  یم هجوتم  یتقو  مدرم 

.دنک ادیپ  همادا  یمروت  طیارش  دنراد  راظتنا  تسا  یعیبط  دخرچ ، یم یلبق 
یهاـگ هک  دـنهد  یم  راـشف  وـلج  هب  ار  نآ  ییاـهورین  هتـشاذگ و  ماـگ  یریـسم  رد  ناریا  هعماـج  هـک  تـسا  نـیا  تـیعقاو 

.تسین یتسرد  ریسم  تاقوا 
.دوش یمن تیاده  یتسرد  ریسم  رد  روشک  یریگ  میمصت ماظن  ینعی 

نیا دوش ، یم باـختنا  هابتـشا  اهریـسم  نوچ  اـما  میتـسه  یراذـگ  هیامرـس لوـپ و  قـیرزت  دـهاش  هچرگا  لـیلد  نیمه  هب
.دور یمن شیپ  تالکشم  عفر  تهج  رد  درادن و  ییازفا  مه  تامادقا 

هدوزفا مه  تالکشم  هب  هکلب  دنک  یمن لح  ار  یلکشم  اهنت  هن  دبای  یم صیصخت  تسردان  ریـسم  رد  روشک  عبانم  یتقو 
.دوش یم

.تشاد میهاوخن  یدرواتسد  میسر و  یمن فادها  هب  تسا  مولعم  یطیارش  نینچ  رد 
.مینک ارجا  ار  تاحالصا  هدش  عورش  تاهابتشا  هک  ییاج  زا  میدرگرب و  دیاب  تالکشم  لح  یارب 

.تسا تلود  زا  تاراظتنا  شرگن و  رییغت  یساسا و  نوناق  حالصا  مزلتسم  تیعضو ، حالصا 
.دنهد رییغت  ار  زیچ  همه  دنناوت  یم هک  دنرادروخرب  یتردق  نانچ  زا  هک  دنشاب  یعدم  دیابن  مه  نادرمتلود 

تسرداــن و یاــه  تسایــس هدــش و  هتــشابنا  مـه  یور  یداــیز  تالکــشم  هتــشذگ  هـهد  رد ۴  هـک  تــسا  نــیا  تــیعقاو 
.تسا هدش  باختنا  یطلغ  یاهریسم 

.تسین یا  هراچ  هابتشا  یاه  تسایس اهریسم و  نیا  زا  تشگزاب  زج  یداصتقا  تالکشم  لح  یارب 
.دراد عبانم  نامز و  هب  زاین  یحالصا  تامادقا 

.دنک افیا  شقن  نانامرهق  دننام  هک  تسین  نیا  تلود  راک 
.دهد ناماس  ار  یماظن  یعامتجا و  لئاسم  تسایس و  داصتقا ، ییاهنت  هب  دناوت  یمن تلود  ینعی 

.دزادرپب شدوخ  فیاظو  حالصا  هب  دیاب  تلود  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
.دوش یم راذگاو  مدرم  هب  روما  هیقب  دنراد و  هدهعرب  ار  تینما  نوناق و  مظن ، یرارقرب  اه  تلود ایند  رد 

.تسین یمومع  یتلوصخ و  یاه  تکرش صاخ ، یاه  هورگ یماظتنا ، یماظن و  یاهورین  مدرم  زا  روظنم  هتبلا 
دـنا و هتفرگ لکـش  ناـمز  یط  هک  تـسا  یتسرداـن  یاـه  تسایـس لوـلعم  زرا  یتـمیق  تارییغت  یمروـت و  تاراـظتنا  مروـت ،

.تسا یریگ  میمصت ماظن  رد  ینوگرگد  رییغت و  تالکشم  لح  همزال 
رثکادح هب  ار  نامناتسود  لقادح و  هب  ار  نام  نانمشد میشاب و  هتشاد  ایند  اب  هدنزاس  مهافت  دیاب  یللملا  نیب حطـس  رد 

؟؟ مینک مینک یریگولج   یریگولج یمروت   یمروت تاراظتنا   تاراظتنا یریگ   یریگ لکش لکش زازا   هنوگچ   هنوگچ

، یمروت تاراظتنا  هب  یداصتقا  تالکشم  هتفرگ و  لکش  مروت  نداد  تبسن  تسا : هدمآ  ناریا  همانزور  تشاددای  رد  انریا - نارهت -
.دریگ یم لکش  نامز  یط  تاراظتنا  عون  نیا  دیآ ، دوجو  هب هبترم  کی  هک  تسین  یا  هعقاو یمروت  تاراظتنا  .تسا  طلغ 
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.میناسرب
.تسا یساسا  لصا  کی  یللملا  نیب لوصا  نیناوق و  هب  یدنبیاپ 

.تسا هدش  ام  هعماج  یگدنام  بقع  ثعاب  لماع  ود 
هتـشذگ رد  هک  ینیناوق  دـعاوق و  دـننک  رکف  ناریگ  میمـصت  هدـش  ثعاب  یداـصتقا  لـئاسم  هب  یتنـس  هاـگن  هکنیا  تسخن 

.دیآ یم راک  هب  مه  رضاح  لاح  رد  هدوب  مکاح 
ناـنچمه یکناـب  نردـم  یاـه  متـسیس یارجا  یاـج  هب  دـننک ، کـمک  مه  هب  دارفا  مییوـگ  یم اـه  تمیق مزیناـکم  یاـج  هـب 

لابند ار  ناشدوس  ات  دـشاب  یـصوصخ  شخب  مدرم و  رایتخا  رد  داـصتقا  هکنیا  یاـج  هب  هکنیا  اـی  میراد  یتنـس  یرادـکناب 
صاـخ دارفا  اـی  نادرمتلود  هلیـسو  هب  اـهنت  یمومع  ریخ  مینک  یم رکف  دـبای ، شیازفا  یمومع  ریخ  قـیرط  نیا  زا  دـننک و 

.تسا تسردان  یتنس  رکفت  نیا  هک  یلاح  رد  دیآ  یم دوجو  هب
.تسا تیقفوم  طرش  نیا  مینک ، تکرح  نوناق  هب  اکتا  تمس  هب  دیاب  درف  هب  اکتا  زا 

یعورـشمریغ یاه  تیلاعف دنرب و  یم رتارف  میلگ  زا  ار  اپ  هک  دـننک  یم فیرعت  ناشدوخ  یارب  یتاکن  اه  تلود هکنیا  مود 
.دنهد یم ماجنا  ار  اه  تمیق داصتقا و  رد  تلاخد  دننام 

.دهد یم رارق  داقتنا  ضرعم  رد  ار  شدوخ  نازیم  نامه  هب  دنک  یم داجیا  دهعت  شدوخ  یارب  تلود  هک  ینازیم  هب 
رد تیقفوم  طرـش  دنتـسه ، یریگ  میمـصت رد  ریخأت  ثعاب  هک  لخاد  رد  یزاوم  یاهورین  فذح  ایند و  اب  هدنزاس  لماعت 

.تسا داصتقا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

اناپ یرازگربخ  مینک - ؟ یریگولج  یمروت > تاراظتنا   > یریگ لکش زا  هنوگچ  یفسوی * یلق  دمحم   

ناریا همانزور  مینک - ؟ یریگولج  یمروت » تاراظتنا   » یریگ لکش زا  هنوگچ   

رکنب یمروت -  تاراظتنا  زا  یریگولج   

نیالنآداصتقا مینک - ؟ یریگولج  یمروت » تاراظتنا   » یریگ لکش زا  هنوگچ   

ناریا همانزور  مینک - ؟ یریگولج  یمروت > تاراظتنا   > یریگ لکش زا  هنوگچ   

۲۰۲۰
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انریا   

.تسا لاس ۱۳۷۰  ۀتخاس  داژندیمح  هللازیزع  یگدنسیون  ینادرگراک و  هب  یملیف  شتآ  رد  روه 
هدنام ههبج  تشپ  نس  تلوهک  تلع  هب  لیقع  اباب  هدـش و  لقتنم  مدـقم  طخ  هب  تمحر  هک  تسا  رارق  نیا  زا  ناتـساد 

.دنک تمدخ  نان  رابنا  رد  ات 
تمحر نمــشد  هـلمح  عورــش  اـب  اـما  دـنک ، تاـقالم  ار  وا  اـت  دتــسرف  یم ماـغیپ  تـمحر  یارب  تـعجارم  عـقوم  لـیقع  اـباب 

.دنک تکرح  ههبج  تشپ  هب  هک  دبای  یمن تصرف 
.دورب مدقم  طخ  هب  دریگ  یم میمصت  لیقع  اباب 

.تسا هدش  وگو  تفگ  ملیف  نیا  لماوع  زا  یخرب  اب  سدقم » یامنیس   » همانرب تمسق  نیمشش  رد 

تسشن تسشن امنیس   امنیس هدرپ   هدرپ ربرب   داتفا  وو   داتفا روه   روه ردرد   هکهک   یشتآ   یشتآ

رارق یــسررب  دــقن و  دروـم  شتآ » رد  روـه   » ییامنیــس مـلیف  سدــقم ،» یامنیــس   » هماــنرب تمــسق  نیمــشش  رد  اــنریا - نارهت -
.دریگ یم

 

https://www.irna.ir/news/84105176/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84105176/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA


.دنتسه ملیف  نیا  نارگیزاب  هلمج  زا  یناخ  نسح  یرای و  نیسح  یودهم ، اضردمحم  روپ ، یلق  یدهم  هیقف ، یدهم 
.دوش یم  شخپ  قفا  هکبش  زا  دعب  زور  تعاس ۱۰  نآ  رارکت  تعاس ۱۹ و  هبنشراهچ  ات  هبنش  سدقم  یامنیس 

قفا هکبـش  زا  هتفه  نیا  هبنـش  هس  یرهـشوب ، هنوـمن  ملعم  هراـبرد  رهم  مـلعم  دنتـسم  هعوـمجم  تمـسق  نیمهدزناـش 
.دش دهاوخ  شخپ 

دور و یم  روشک  رـسارس  رد  شرورپ  شزومآ و  قالخ  ناـملعم  زا  غارـس  هب  تمـسق  ره  رد  رهم  ملعم  دنتـسم  هعومجم 
.دوش یم  شزومآ  سیردت و  اه  لاس  رگ  تیاور  اهنآ ، دوخ  نابز  زا 

.دراد هدهع  رب  ار  دنتسم  نیا  یگدننک  هیهت  دار  لدشوخ  اضر 
دهاوـخ یفرعم  یرهـشوب  هنوـمن  مـلعم  ییادـک  نوتاـخ  روـشک  شزوـمآ  ناتوسکــشیپ  زا  یکی  تمــسق ، نیمهدزناـش  رد 

.دش
.دور یم  نتنآ  یور  دعب  زور  تعاس ۱۲:۳۰  نآ  رارکت  تعاس ۱۸:۳۰ و  هبنشجنپ  ات  هبنش  رهم  ملعم 

نتنآ یور  هـتفه  نـیا  هبنـش  هـس  ریازجلا ، رامعتـسا  نارود  رد  ناـیوسنارف  تاـیانج  عوـضوم  اـب  یوـسنارف  یدازآ  دنتـسم 
.دور یم  قفا  هکبش 

خر ییاپورا  روشک  نیا  رکشل  یوس  زا  ناناملـسم  هیلع  یرامـش  یب  تایانج  هسنارف ، طسوت  ریازجلا  رامعتـسا  نارود  رد 
.دیوگب نخس  اهنآ  هب  عجار  یسک  رتمک  هزورما ، دیاش  هک  کانلوه  یتایانج  داد ،

.تسا هدش  هتخاس  یخیرات  هرود  نیمه  هرابرد  یوسنارف  یدازآ  دنتسم 
ریازجلا لاغـشا  نارود  رد  نایوسنارف  یاه  تیانج  ناسانـشراک ، اب  وگو  تفگ  یخیرات و  دـهاوش  رب  هیکت  اب  ملیف  نیا  رد 

.تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم 
.دینک اشامت  قفا  هکبش  زا  هام  نابآ  متسیب  هبنش  هس  زور  تعاس ۲۰  دیناوت  یم  ار  یوسنارف  یدازآ 

.دور یم  قفا  هکبش  نتنآ  یور  هدنیآ  هتفه  یراج و  هتفه  یط  ناتسهوک  زار  دنتسم  هعومجم 
هدـش هتخاـس  ناـمروشک  فـلتخم  قطاـنم  رد  یناریا  نادروـنهوک  دوعــص  اـه و  تیلاـعف  هراـبرد  ناتــسهوک  زار  هعوـمجم 

.تسا
کی ناج  تاجن  اـب  تیاـهن  رد  هک  میتسه  راـهب  ناتـسمز و  لوصف  رد  یدرون  هرخـص  یدرون و  هوک  دـهاش  تمـسق  ره  رد 

.دوش یم  هارمه  درونهوک 
.دش دهاوخ  شخپ  قفا  هکبش  زا  تمسق  رد ۹  تسا  ناتسهوک  زار  هدننک  هیهت  یمداخ  نامیلس 

.دراد مان  گنس  هب  تسد  هعومجم ، نیا  تمسق  نیتسخن 
.تسا ناتسدرک  ناتسا  رشهناریپ  ناتسرهش  رد  یرونراغ  نانیشوه و  راغ  هب  طوبرم  تمسق  نیمود 

ییابیز رذـگ  رد  مینکن ، لـگ  ار  بآ  یکهآ ، تشهب  نوگژاو ، یاـه  هلـال هاگرذـگ  گرزب ، گنـس  یگنـس ، هچیلاـق  هرد  زا  روبع 
.دنتسه دنتسم  نیا  یاه  تمسق  رگید  نیوانع  هوک ، قشم  اه و 

.دوش یم  شخپ  قفا  هکبش  زا  دعب  زور  تعاس ۹  نآ  رارکت  تعاس ۱۷:۳۰ و  هبنشراهچ  ات  هبنش  ناتسهوک  زار 
یناریا  نشیمینا  دیلوت  رد  ینکشدروکر 

نیا دـیدج  تمـسق  تخاـس ۲۶  زاـغآ  و  یگدــنز » یاـهتراهم   » هعوـمجم زا  تمــسق  دـیلوت ۵۲۶  اـب  ابـص  ییاـمنایوپ  زکرم 
.تفای تسد  یناریا  نشیمینا  دیلوت  رد  هزات  یدروکر  هب  ینشیمینا  لایرس 

اب یدـمحم  نمحرلادـبع  یرـصان و  بارحم  ینادرگراـک  یـسدقت و  اـضر  یگدـننک  هـیهت  هـب  یگدـنز » یاـهتراهم   » هعوـمجم
دیلک نآ  زا  رگید  تمـــسق  هدیـسر و ۵۰  تمـسق  دـیلوت ۵۵۰  هب  ناوـجون  کدوـک و  ینـس  هورگ  یارب  یدـعب  هـس  کـینکت 

.دشاب یم  دیلوت  لاحرد  هدروخ و 
.دوش یم  هدش و  شخپ  امیس  فلتخم  یاه  هکبش  رد  نونکات  شیپ  اه  تدم  زا  یگدنز » یاهتراهم   » نشیمینا

هدرک مهارف  یتصرف  هعومجم  نیا  دیلوت  یارب  یگدنز ، یاه  تراهم هنیمز  رد  یـشزومآ  میهافم  یگدرتسگ  تسا  ینتفگ 
هب ندیـسر  یارب  ار  یددعتم  یاه  هفلوم دـناسرب و  تمـسق  دـیلوت ۶۰۰  زرم  هب  ار  هماـنرب  نیا  نشیمینا ، نیا  ناـحارط  اـت 

.دننک یحارط  فده  نیا 

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۸۴طباور 



، هداوناخ هعماج ، یعامتجا ، طـباور  یگدـنز ، کبـس  ترـشاعم ، بادآ و  یهاـگآدوخ ، نوچ  یتاـعوضوم  هعومجم  نیا  رد 
اب هلباقم  یفنم ، تاناجیه  اب  هلباقم  رثوم ، هطبار  یرارقرب  یدرف ، نیب  طابترا  یرارقرب  یلدـمه ، باجح ، فافع و  زاـمن ،
زا یعاــمتجا  یگدـــنز  یاــه  تراـــهم شزوــمآ  یداـــقتنا و  رکفت  قـــالخ ، رکفت  یریگ ، میمـــصت  هلاـــسم ، لـــح  سرتــسا ،

یاهدرکیور اب  ناتـساد  دـنچ  بلاق  رد  اهنآ  مادـک  ره  هک  تسا  یگدـنز » یاهتراهم  هعومجم «  شزومآ  یاـه  هعومجمریز
.دنا هدش هدیشک  ریوصت  هب  ددعتم 

.دوش یم  دیلوت  راگزاس  ایروپ  تیریدم  هب  ابص  ییامنایوپ  زکرم  کدوک  هورگ  رد  هعومجم  نیا 
یم نتنآ  یور  هب  ود  هکبش  زا  تعاس ۱۵  ایوپ و  هکبش  زا  تعاس ۱۴  اهزور  نیا  یگدنز » یاهتراهم   » نشیمینا هعومجم 

.دور
تشگ » هوک   » رد یدوعص  یاه  شزرو  رابخا  نیرخآ 

یدوعـص یاه  شزرو  یدرونهوک و  یایند  زا  اـهربخ  نیرخآ  اـب  تعاس ۱۲:۰۰  ناـبآ  هبنـشجنپ ۲۲  تشگ » هوک   » همانرب  
.دور یم  امیس  شزرو  هکبش  نتنآ  یور  ناهج  ناریا و 

هلق هب ۳۱  دوعـص  و  یئاـسر » نیـسح   » اـب هوک » هب  هوک  ، » زیئاـپ تعیبـط و  نادرونمهاـب ،» «، » وکرـسمات  » هوک یفرعم 
! زور رد ۲۹  روشک  ناتسا  عفترم ۳۱ 

.تسا همانرب  نیا  یاه  متیآ  زا  داژن » لباق  کباب   » اب ماگمه 
امیس  جنپ  هکبش  رد  اه  یناریا  ام 

نسحم هناهاوخریخ  یاه  شالت  اه و  تیلاعف  تیاور   یگنروا  مساق  ینادرگراک  یگدننک و  هیهت  هب  اه  یناریا  ام  همانرب 
رد نارهت  ناتـسا  لـک  یرتسگداد  هژیو  سرزاـب  نارهت ، ناتـسا  لـک  یرتسگداد  یـضاق  شزاـس ، حلـص و  یـضاق  سدـقم 
ریز یساسا و  لصف  لح و  تهج  رد  نارهت  ناتـسا  رد  دیلوت  زا  ییاضق  یقوقح و  تیامح  هتیمک  سیئر  ناینادنز و  روما 

هب قیوشت  ار  دوخ  ناراکمه  تبحـص و  دوخ  ییاضق  تارطاخ  شزاس و  حلـص و  داـجیا  اـب  مدرم  یرفیک  تالکـشم  ییاـنب 
.دنک یم  شزاس  حلص و 

سدقم نسحم  یضاق  دوش  یم  شخپ  جنپ  هکبشزا  تعاس ۲۲  هام ) نابآ   ۲۰  ) هبنش هس  هک  همانرب  زا  تمسق  نیا  رد 
رد اهنآ  دنیـشن  یم  تواضق  ریطخ  دنـسم  هب  هدرک و  اهر  ار  نآ  ردـپ  هناـخراک  تیریدـم  یارب  هداوناـخ  صاـخ  رظن  دوج  اـب 

قیرط زا  مدرم  ییاـــضق  یقوـــقح و  تالکـــشم  نیداـــینب  لـــصف  لـــح و  تــهج  رد  دوـــخ  یاـــه  شـــالت  زا  هماـــنرب  نــیا 
هداوناـخ و ود  نـیب  شزاـس  حلــص و  داـجیا  هار  رد  دوـخ  یوـمع  هنوـگ  تداهــش  گرم  خــلت  هرطاـخ  زا  نـینچمه  شزاــس و 

.دنک یم  تبحص  دنا  هدرک  لتاق  هب  تبسن  هداوناخ  هک  ار  یتشذگ 
نیبـم هاگدـید  رظن  زا  هـک  اریز  میزادرپـب  شزاـس  حلـص و  هـب  میهاوـخ  یم  تمـسق  نـیا  رد  تـفگ : هـطبار  نـیا  رد  یگنروا 
رایسب یعامتجا  یداصتقا و  راثآ  مه  تسا و  رادروخرب  ییالاب  رایسب  هبترم  شزرا و  زا  ص )  ) یدمحم تعیرش  مالـسا و 

.دنک یم  یریگولج  لاملا  تیب  فرص  زا  مه  دنک و  یم  داجیا  نیفرط  یارب  یبوخ 
هتفه ره  هبنـش  هـس  هبنـشکی و  هـک  تـسا  امیــس  جـنپ  هکبــش  یعاـمتجا  هورگ  زا  یراـک  اـه » یناریا  اـم   » یبـیکرت هماـنرب 

.دش دهاوخ  شخپ  امیس  هکبش ۵  زا  تعاس ۲۲ 
هبنـش ۲۰ هـس زورما ، تعاـس ۱۹  خرچ  مـتفه  لـصف  تمـسق  نـیمودو  تصـش خرچ »  » رد مـلع  یناـهج  زور  تشادـگرزب 

راـهچ هکبـش  نـتنآ  یور  اـنورک  سوریو  عویـش  نارود  رد  مـلع  تاـطابترا  یـسررب  اـب  مـلع  یناـهج  زور  تبـسانم  هـب  ناـبآ ،
.دور یم

تئیه وضع  رادرز ، نیرز  رتکد  اب  ملع  یناهج  زور  هناهب  هب  همانرب  سانشراک  - یرجم یهآ ، ظفاح  خرچ ، تمسق  نیا  رد 
.دنک یم وگو  تفگ ییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع 

، نارهت هاگـــشناد  سردــم  یمیـــش و  یارتــکد  هدازرهاــط ، شوــیراد  رتــکد  خرچ ،»  » تمـــسق نــیا  زا  یرگید  شخب  رد 
.درک دهاوخ  یسررب  ار  یملع  ندیشیدنا  هوحن  هرابرد  دیدج  یاه  هتفای

گنهرف و ملع ، یاه  هزوح رد  هک  ناهج  رد  یگنهرف  یـشزومآ و  ناـمزاس  نیرتربتعم  ناونع  هب وکـسنوی  یناـهج  ناـمزاس 
زور ناونع  هب ار  ربماون  ناتسراجم ۱۰  تسپادوب  تسـشن  رد  یدالیم  لاس ۱۹۹۹  رد  راب  نیلوا  دـنک ، یم تیلاعف  شزومآ 

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۸۵طباور 



.درک یراذگمان  هعسوت  حلص و  تمدخ  رد  ملع  یناهج 
رد شـالت  لاـح  نـیع  رد  هدـش ، هدـناوخ  مـلع  ناـیناب  یملع و  یرواـنف  مـلع و  هـب  نداـهن  شزرا  دــنچره  یراذــگ  ماـن نـیا 

یمیلقا یاهدـیدهت  راـهم  شهاـک و  یموـمع و  یگدـنز  تـیفیک  دوـبهب  یملع ، یاـه  یرواـنف ناـیم  دــنویپ  داـجیا  یاتــسار 
.دوش یم بوسحم  مه  کیژولونکت  یاه  یروانف دیلوت و  زا  یشان 

داجیا یروآون ، یروانف و  ملع ، تارمث  زا  هعماج  داـحآ  یدـنم  هرهب ملع ، زور  یراذـگ  ماـن زا  وکـسنوی  فادـها  نیرتمهم  زا 
هعـسوت و حلـص و  مدرم ، ی  هرمزور یگدـنز  رب  یروآوـن  یرواـنف و  مـلع ، ریثاـت  نوـماریپ  ناـمتفگ  بساـنم  یاـضف  رتـسب و 

.دوش یم یگدنز  یمومع  تیفیک  یاقترا  ثعاب  هک  تسا  دیدج  یاه  تیعقوم یخرب  یفرعم 
یـصصخت و یهاگن  اب  یگدنز  هرمزور  لئاسم  یروانف و  ملع و  یاهدادـیور  نیرت  مهم خرچ  یریوصت  هلجم  متفه  لصف 

.دنک یم یواکاو  یسررب و  ناگبخن  هاگشناد و  دیتاسا  ناسانشراک ، نالوئسم ، روضح  اب  هداس و  ینابز  هب
راهچ هکبـش  زا  هقیقد  تدـم ۴۵  هب  هدـنز و  تروص  هب تعاس ۱۹  زا  هبنـشراهچ ، اـت  هبنـشکی  زا  هتفه ، رد  زور  راـهچ  خرچ 

.دوش یم شخپ  امیس 
.دنراد هدهع  رب  ار  خرچ  یگدننک  هیهت یدوبهب  ههلا  همانرب و  یریبدرس  یرابج  دمحم  تسا و  یهآ  ظفاح  خرچ  یرجم 

۲۰۲۰
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۵۴

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / اسر  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

زا یراتفگ  بالقنا  ربهر  درکلمع  هاگن و  رد  تینـالقع  موهفم  رتشیب  یـسررب  یارب   KHAMENEI.IR یناسر عالطا هاگیاپ   
رـــشتنم هر )  ) ییاــبطابط همــالع  هاگـــشناد  یملع  تــئیه وــضع  یـــسایس و  موــلع  داتـــسا  ربــهر ، یلعـــسابع  رتــکد  یاــقآ 

مهم یرادــم  تسایــس یزرو و  تسایــس هناــحلاص و  ینارمکح  ثـحب  رد  هــک  یمهم  تاــعوضوم  زا  یکی  همدــقم.دنک    یم
.تسا ینالقع  لوصا  هب  هجوت  ثحب  تسا ،

.تسا روما  تیشمت  ریبدت و  بلاق  رد  تینالقع  نیا  رگید  ی  هناشن  

هک تـــسا  یمهم  رایـــسب  لـــماع  نوریب  نورد و  نمــــشد  حاـــنج و  هداوناـــخ و  زا  سرت  نورب ، نورد و  زا  سرت  نـــبج و   
.دنک یم عیاض  ار  تینالقع 

کرتـــشم مــسارم  اـــب  یریوــصت  طاـــبترا  رد  یمالـــسا  بـــالقنا  ربـــهر  اـــسر ، یرازگربـــخ  یـــسایس  سیورـــس  شرازگ  هــب 
: دندومرف یمالـسا  یروهمج  رد  رادتقا  یانبم  نییبت  رد  ( ۹۹/۷/۲۱  ) یرسفا یاه  هاگشناد نایوجشناد  یگتخومآ  شناد

فطاوع تاساسحا و  ساسا  رب  ار  رادتقا  ام  ینعی  تسا ؛ یّتینالقع »  » یانبم کی  یمالـسا  یروهمج  رد  رادتقا  یانبم  »
.مینکیمن لابند  اهنیا  دننام  تامّهوت و  و 

لقع و مسا  اه  یضعب ...یقطنم  تسرد و  ِی  هبساحم کی  ینعی  تسا ؛ ینالقع  ی  هبساحم کی  ّیلم  رادتقا  ی  هبساحم
ینعی دیـسرتب ، ینعی  دیـشاب ، لقاع  دـنیوگیم  یتقو  تسا ؛ ندیـسرت  ّتینالقع  زا  ناـشروظنم  دـنروآ ، یم هک  ار  ّتینـالقع 

! دینک رارف  نمشد  لباقم  زا  ینعی  دیشاب ، لعفنم 

داینبدوخ داینبدوخ تینالقع   تینالقع لباقم   لباقم ردرد   روحم   روحم یلاعت   یلاعت تینالقع   تینالقع

رب ینتبم  دـیاب  ییارگ  تلادـع مولظم و  زا  تیامح  تسا ، یـسایس  هاگن  یـسانش و  هلأسم رب  ینتبم  هک  بالقنا  ربهر  تینالقع  رد 
.دشاب تیونعم 

 

https://rasanews.ir/fa/news/668080/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF
https://rasanews.ir/fa/news/668080/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF


.دنروایب ار  ّتینالقع  مسا  دنرادن  قح  اهوسرت  هن ،
.تسرد ِی  هبساحم ینعی  ّتینالقع 

ار نمشد  یاهفرح  یهاگ  هتسنادان  مه  یـضعب  دنک ، نیقلت  ار  طلغ  یانعم  نآ  هب  ّتینالقع  دنکیم  یعـس  نمـشد  ّهتبلا 
«. دننکیم رارکت 

زا یراتفگ  بالقنا  ربهر  درکلمع  هاـگن و  رد  تینـالقع  موهفم  رتشیب  یـسررب  یارب   KHAMENEI.IR یناسر عالطا هاگیاپ 
رـــشتنم هر )  ) ییاــبطابط همالع  هاگـشناد  یملع  تــئیه وــضع  یــسایس و  موــلع  داتــسا  ربــهر ، یلعـــسابع  رتــکد  یاــقآ 

همدقم.دنک یم
 

هجوـت ثحب  تسا ، مهم  یرادـم  تسایـس یزرو و  تسایـس هناـحلاص و  ینارمکح  ثحب  رد  هک  یمهم  تاـعوضوم  زا  یکی 
.تسا ینالقع  لوصا  هب 

نوگاــنوگ و یاــهروحم  فــلتخم ، تاــعوضوم  زا  یلیخ  هـب  دــناوت  یم ار  اــم  تینــالقع  هـب  هجوــت  نـیا  هـک  تـسا  یعیبــط 
.دهدب قوس  میمصت  کی  یلامتحا  جیاتن  اهدمایپ و  نینچمه 

رد دـنراد ، هدـهع  هب  روـشک  نـالک  تیریدـم  روـشک و  ی  هرادا رد  بـالقنا  ربـهر  هک  یمهم  شقن  هب  هجوـت  اـب  تهج  نیا  زا 
تینـالقع ثـحب  هـب  کـسمت  اـب  طاـبترا  رد  ناـشیا  یلمع  یرظن و  ی  هریــس مینادـب  هـک  میتـسه  نـیا  لاـبند  هـب لاـقم  نـیا 

ناریا یمالـسا  یروهمج.دـننک  داجیا  دنتـسناوت  بلاق  نیا  رد  ار  یمیهافم  اه و  هاگن هچ  اـهدربهار و  هچ  تسا و  هنوگچ 
، تیروهمج لالقتـسا ، رب  ینتبم  هک  یمالـسا  بـالقنا  ماـظن  یاـهراجنه  اـه و  شزرا ظـفح  شا  یگلاـس لـهچ  ی  هرود رد 
هنافــصنم و هناــیهاد و  یربـهر  مدرم و  روـضح  ادهــش ، نوـخ  نوهدــم  نوـهرم و  ار  تـسا  تلادــع  یدازآ و  تیمالــسا ،

.تسا ناریا  یمالسا  یروهمج  ماظن  ناربهر  ی  هناملاع
روحم و یلاـعت تینـالقع  ثحب  دوش  یم یعـس  یـصخش  یاـه  هاـگن لـئاسم و  یا و  هشیلک یاـه  ثحب زا  رود  هب  اـجنیا  رد 

یثحابم تالاؤس و  زا  یرایسب  باوج  دناوتب  ات  دوش  هداد  حیضوت  بالقنا  ربهر  رظنم  زا  یسایس  یمکح  یـسانش  هلأسم
کی هب  زاین  ّلوا  یـسایس ، یمکح  یـسانش  هلأسم روحم و  یلاعت تینالقع  رد.دـهدب  ار  دوش  یم حرطم  هنیمز  نیا  رد  هک 

.مینک لابند  مالسا  برغ و  رد  ار  تینالقع  یسانش  موهفم تینالقع و  ثحب  هک  میراد  یا  همدقم
کی یلماوـع  هچ  تسیچ و  هلأـسم  یاـه  یگژیو تـسا و  هلأـسم  تخانـش  یـسانش و  هلأـسم دوـخ  ثـحب  مود ، ی  همدـقم

.دنک یم داجیا  ار  هلأسم 
مه روــحم و  یلاـــعت تینـــالقع  مــه  هــک  دـــیآ  یم تــسد  هــب ّلوا  ضورفم  ود  نــیا  بلاـــق  رد  یلـــصا  ثــحب  تیاـــهن  رد 

.تسا یسانش  هلأسم
هب ار  روـشک  تسایــس  دـناوت  یم هـک  تـسا  یتـمکح  یواـح  مـه  تـسا و  تـعفنم  تحلــصم و  مـه  یــسانش  هلأـسم نـیا 

.دناسرب تیقفوم  تداعس و  یدنلبرس ،
روـــحم و یلاـــعت تینـــالقع  بلاـــق  رد  دنتـــسناوت  بـــالقنا  ربـــهر  هــک  تــسا  یموـــب  یاـــه  هاـــگن بلاـــطم و  زا  یکی  نــیا 

بالقنا ربهر  هک  تسا  نیا  دوش  یم حرطم  اجنیا  هک  یمهم  ثحابم  زا  یکی.دننک  دیلوت  یسایس  یمکح  یـسانش  هلأسم
هناـنیبشوخ و بساـنم و  رایـسب  هاـگن  نارکفنـشور ، زا  یرایـسب  فـالخرب  ناریا  مدرم  هب  هاـگن  یـسانش و  تیوـه ثـحب  رد 
زا یکی  ار  مدرم  دـــننک و  یم داـــی  ساپـــس  یکین و  هــب  ناریا  تــلم  زا  هــشیمه  دـــنراد و  ناریا  مدرم  هــب  تبـــسن  یتــبثم 

.دنناد یم روشک  ی  هبناج همه  تفرشیپ  هعسوت و  دشر ، مهم  یاهروتوم 
هب لکوت  اب  ییارگدرخ و  قطنم و  اب  ار  تکرح  هدرک و  ادـیپ  ار  شدوخ  هار  ناریا  تلم  دـنیامرف  یم هک  دـنراد  ینایب  ناـشیا 

.تسا هدرب  شیپ  هب  لکوت  اب  نینچمه  تردق و  اب  ادخ ،
کی یاـنبم  رب  هن  ناریا  تلم  تکرح  هک  دـننک  یم حرطم  ار  یثـحب  کـی  بـالقنا  ربـهر  هک  تـسا  نـیا  مـهم  رایـسب  ی  هـتکن
یاـه هدـعو هب  ناـنیمطا  اـب  مأوـت  ار  ییارگدرخ  نیا  هک  تـسا  ییارگدرخ  قـطنم و  اـب  ًـالک  هـکلب  یناـجیه ، یموـمع و  روـش 

.دنناد یم یهلا 
مـلع و دــیلوت  مـلع و  ی  هـنیمز اــب  هـطبار  رد  هـک  یتاــقافتا  لــثم  دــیآ ، یم دوــجو  هـب ینیع  یاــه  ثـحب مـه  تـهج  نــیا  زا 

 



تلم تینالقع  ی  هجیتن هکنیا  یدـعب  ی  هتکن.تسا بلاـق  نیا  رد  همه  دریگ ، یم تروص  هک  یفلتخم  یاـهزاسو  تخاـس
شدوخ بولطم  یاـه  ناـمرآ هب  روشک  هک  دـننک  یم میـسرت  بـالقنا  ربـهر  هک  تسا  نیا  یهلا  یاـه  هدـعو هب  ناـنیمطا  و 

.دیسر دهاوخ 
؛ تسا نیجع  یصاخ  تروص  هب تینالقع  قطنم و  یاضف  اب  ًالصا  یمالـسا  یروهمج  هک  دننک  یم حرطم  ار  یثحب  ناشیا 
هک دـننز  یم ار  یلیمحت  گنج  لاثم  تسا و  هدرک  تکرح  قطنم  اب  زاـغآ  ناـمه  زا  یمالـسا  یروهمج  هک  دـندقتعم  ینعی 

.دش هداد  رارق  روشک  راک  یانبم  قطنم 
.تسا هتشاد  دوجو  مه  زورما  ات  گنج  زا  دعب  نوگانوگ  یایاضق  رد  همانعطق و  لوبق  رد  قطنم  نیا 

اب بالقنا  ربهر  یلو  دننک ، تیریدم  یرگید  روج  ار  تاباختنا  دنناوتب  هک  دندوب  نیا  لابند  هب اه  یـضعب تاباختنا  رد  ًالثم 
تیریدـم یــسایس  تاـناجیه  زا  رود  هـب  نوناـق و  بوچراـهچ  رد  دـندرک  یعــس  دنتــشاد  هـک  ینـالقع  قـطنم  ییارگدرخ و 

.دنهد ماجنا  ار  تاباختنا  حیحص 
ندوـبزیمآ حلـص ثحب  دـنک  یم تـکرح  دراد  ناـشیا  یربـهار  اـب  هـک  یمالـسا  یروـهمج  رد  ینیع  یاـه  ثـحب زا  رگید  یکی 

مهم رایـسب  ثحب  اـّما.تسا  هتفهن  شتـشپ  یبساـنم  تینـالقع  کـی  قـطنم و  کـی  مه  اـجنیا  هک  تسا  یا  هتـسه یژرنا 
ناشیا هک  یتینالقع  ای  تسا  یبرغ  تینـالقع  زا  هتفرگرب  اـیآ  تسا  ناـشیا  قطنم  رد  هک  یتینـالقع  مینیبب  هک  تسا  نیا 

رد ار  تینـالقع  زا  یرگید  موـهفم  کـی  اـی  تـسا و  برغ  تینـالقع  اـب  یبـیکرت  یقیفلت و  هاــگن  عوـن  کــی  دــننک  یم حرطم 
لقع هب  یدام  هاگن  یخیرات  ریس  ؟ دنهد یم ناشن  یسایس  یعامتجا - یاهاضف 

نردـــم و نارود  رد  یطـــسو و  نورق  ی  هرود رد  برغ و  خـــیرات  رد  کیـــسالک  ی  هرود رد  اـــم  هــک  هــچنآ  هصـــالخ  روــط  هــب
یــسانش و تـفرعم ظاــحل  هـب  دــنیوگ  یم تینــالقع  ثـحب  اــب  هـطبار  رد  بــالقنا  ربـهر  هـک  هـچنآ  اــب  مـینیب  یم نردــماسپ 

.تسا توافتم  رایسب  یسانش  ناسنا
ییانبم ثحب  رد  ّاما  دوش ؛ ادـیپ  اه  تینالقع نیا  نیب  ییاه  تهابـش اهروحم  زا  یـضعب  رد  قیداصم و  یـضعب  رد  دـیاش 

قبط رب  لمع  دوش و  یم یرـشبارف  لقع ، هاگتـساخ  کی  کیـسالک  ی  هرود رد.تسا  توافتم  برغ  رد  تینالقع  اـب  ًـالماک 
.دریگ یم تروص  تعیبط  ماظن 

.دوش یم یهلا  لقع  هاگتساخ  یهلا  ریدقت  ثحب  یطسو  نورق  نارود  رد 
هک ناسنا  داینبدوخ  لقع  مان  هب  دنک  یم داجیا  ار  زوس  ناهج مهم و  هدیچیپ ، رایـسب  ثحب  نردم  نارود  رد  هک  یلاح  رد 

.دریگ یم رارق  هجوت  دروم  ناسنا  وهامب  ناسنا  اجنیا 
حرطم تخانـش  رازبا  عبنم و  ی  هباثم هب لقع  مینک  تبحـص  دـیدج  لقع  زا  میهاوخ  یم یتقو  اـم  هک  تسا  تهج  نیا  زا 

رد تـسا و  طاـفتلا  دروـم  اــه  هرازگ بذــک  قدــص و  رد  تیبـسن  دریگ و  یم رارق  هجوـت  دروـم  لــقع  یداــینبدوخ  دوـش ؛ یم
.تسا یزاس  تقیقح ثحب  مه  تیاهن 

هاـگن و اـب  ار  فـلتخم  ثحاـبم  تاـعوضوم و  دوـش و  یم یفلتخم  ثحاـبم  راـچد  لـقع  ییاــنعم  حرط  هـک  تـسا  اــجنیا  زا 
.دنک هاگن  دناوت  یم رازبا  شرگن 

هکلب لصا ، یانبم  ناونع  هب هن  دـنک ؛ راک  اـنبم  نیا  رد  رازبا  کـی  ناونع  هب دـناوت  یم نردـم  لـقع  نیا  یجورخ  یتراـبع ، هب
.یقیقح یلصا و  یانبم  هن  تسا  یرازبا  یانبم  انبم ،

یمالسا هاگن  رد  لقع.تسا  برغ  دوخ  هجوت  دروم  هک  دوب  لقع  ثحب  اب  هطبار  رد  یتایلک  نیا 
زا ناش  یرکف ی  همـشچرس یعون  هب مه  بالقنا  ربهر  هک  دوش  یم یرگید  هاگن  کی  یمالـسا  یاـه  ثحب رد  لـقع  هب  اـّما 

.تسا هدش  هتفرگ  ناکم  نامز و  تایضتقم  هب  هجوت  اب  ثحابم  نیمه 
نآ تسا و  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  نآرق  رد  میراد  لـقع  رد  اـم  هک  یفلتخم  یاـه  ثحب لـقع و  ثحب  زا  راـب  ًابیرقت ۲۶۷ 

.دنک یم حرطم  یدج  عوضوم  کی  ناونع  هب ار 
تریـصب هریـس و  رب  دنتــسه  نـم  وریپ  هـک  یناـسک  ار و  مدوـخ  مـنک  یم توـعد  نـم  هـک  تـسا  هدـمآ  فـسوی  ی  هروـس رد 

.تسا ناربمایپ  مامت  تلاسر  توعد و  یانبم  تریصب  نیا  تینالقع ؛
.دراذگ یم ناسنا  دیحوت  رب  ریثأت  دریگ و  یم رارق  مه  دیحوت  هجوت  دروم  تریصب  نیا  یتح 

 



.مینیب یم ار  عوضوم  دنچ  ام  مه  تایاور  رد 
طاـبترا رد  یحو  اـب  هک  تسا  یلقع  دـهد ، هجوـت  ترخآ  اـیند و  هب  دـناوت  یم ار  ناـسنا  هـک  یلقع  لـقع ، یاـنبم  ساـسا و 

.دشاب
.داینب دوخ  تینالقع  هن  دریگ  یم رارق  هجوت  دروم  هک  تسا  روحم  یلاعت تینالقع  رگید ، ترابع  هب

یــسایس یگنهرف و  ینید ، ی  هـصرع رد  یــسایس  - یعاــمتجا تیلوئــسم  یاــنبم  تعاــط و  یلوــبق  یاــنبم  لــقع  نــیمه 
.دوش یم

تیمها یتقو  زامن  هزور و  ترثک  هک  دـننک  یم حرطم  ار  یثحب  کی  ناشیا  دوش و  یم لاؤس  مالـسلا  هیلع نیـسح  ماما  زا 
رب مـه  اــه  ثـحب نیا.دوـب  دــهاوخ  وا  تینــالقع  نازیم  هـب  یدرف  ره  باوــث  لــمع و  ینعی  دــشاب ؛ لــماک  لــقع  هـک  دراد 

.دوش یم دیکأت  لقع  یلمع  یاه  هبنج رب  مه  لقع و  یرظن  یاه  هبنج
یدـمآراک ًـالوا  هک  تسا  نیا  مینک  حرطم  لـقع  ثحب  رد  تاـیاور  تاـیآ و  رد  میناوـت  یم اـم  هک  یمهم  یاـه  ثحب زا  یکی 

.تسا تینالقع  زا  عون  نیا  یورگ  رد  یماظن  ره  هعماج و  ره  درف ، ره 
.دهد یم ناشن  ار  شدوخ  هک  تسا  یدمآراک  بلاق  رد  مه  تینالقع  نیا  ی  هناشن ًایناث 

.تسا روما  تیشمت  ریبدت و  بلاق  رد  تینالقع  نیا  رگید  ی  هناشن
کین باختنا  عون و  تردـق ، ثحب  یموب  قطنم  رد  مینک  یم تبحـص  تاـیاور  رد  تاـیآ و  رد  لـقع  زا  یتقو  تهج  نیا  هب 

بالقنا ربهر  تینالقع  یاه  یگژیو.دریگ  یم رارق  هجوت  دروم 
 

رارق طــیرفت  طارفا و  لــباقم  رد  یعوـن  هـب تینــالقع  تـسا ؟ هـتفرگ  تأــشن  اــجک  زا  بــالقنا  ربـهر  تینــالقع  بـتکم  اــّما 
.دوش یم تینالقع  زا  یناشن  هبرجت  دریگ و  یم

ینمـشد اـب  هطبار  رد  فلتخم  تاـعوضوم  زا  دادرم  یاتدوک ۲۸  بـالقنا و  زا  لـبق  زا  ار  یفلتخم  یاـه  ثحب ناـشیا  ًـالثم 
.دنیوگ یم ناریا  هب  تبسن  اکیرمآ  ی  هنیرید

راب ود  دـیابن  نمـشد  زا  ام  هک  دـندومرف  اهراب  هک  دوب  عوضوم  نیا  هب  یـضتقم  بالقنا  ربهر  تینالقع  ماـجرب  دروم  رد  اـی 
.مینک نانیمطا  دیابن  هک  دیوگ  یم ام  هب  بالقنا  زا  دعب  رد  هچ  بالقنا و  زا  لبق  هچ  نمشد  ی  هبرجت میوشب و  هدیزگ 

.میسانشب میناوت  یم ار  نیا  ینیمز  یاه  ثحب درگارف  رد  هک  تسا  یثحب  کی  ینالقع و  ًالماک  ثحب  کی  نیا 
لئاسم رانک  رد  هک  تسا  یروحم  یلاعت تینالقع  کی  رب  ینتبم  یربهر  تینـالقع  یرکف  أـشنم  یربهر و  تینـالقع  سپ 

رارق هجوــت  دروــم  ار  هــبرجت  ریبدــت و  دــب ، بوــخ و  نــیب  باــختنا  یریذــپ ، تیلوئـــسم تاــیاور ؛ تاــیآ و  تاــعوضوم و  و 
.تسا یا  هنماخ ّهللا  تیآ ترضح  یاهراکهاش  ءزج  یسانش  هلأسم.دنهد یم

.دنتسه زجاع  رایسب  لئاسم  کرد  زا  ّاما  دننک ، یم داجیا  یا  هنالقاع یاهاضف  هک  میراد  یلقاع  یاه  ناسنا یلیخ  ام 
ار یـسایس  یعامتجا و  لـئاسم  ناـشیا  هک  تسا  یـسانش  هلأـسم بـالقنا ، ربهر  مهم  ثحاـبم  تاـعوضوم و  زا  یکی  اذـل 

.دنسانش یم عیسو  هاگن  کی  اب  بوخ و  قیقد ، یلیخ 
حرطم یـسایس  یـسانش  هعماـج ظاـحل  هـب  یعاـمتجا  ی  هلأـسم یارب  یگژیو  دـنچ  مـینک  یم تبحــص  هلأـسم  زا  اـم  یتـقو 

.مینک یم
تمـسق نیا  یور  یموـمع  کاردا  کـی  تسا و  هابتـشا  یزیچ  کـی  میهد  ناـشن  اـم  هک  تسا  نیا  هلأـسم  ی  هـتکن نـیّلوا 

.دراد دوجو 
تکرح هـب  یموـمع و  کاردا  هـب  دــننک و  یم یقلت  یدــج  رایــسب  ار  ثـحب  نـیا  دــننک و  یم دــیکأت  یلیخ  عوــضوم  نـیا  هـب 

.دننک یم هجوت  رایسب  مدرم  یعمج 
کی ناونع  هب ار  یمومع  کاردا  ناشیا  هک  تسا  نیمه  رد  یرکفنشور  رصانع  هب  تبسن  ناشیا  زراب  یاه  توافت زا  یکی 

.تسا هلأسم  ندوب  یدج راوشد و  هتکن ، نیمود.دنریگ  یم رظن  رد  مهم  رایعم 
هلأسم رد  ندوب  یدـج اـه و  یراوشد زا  اـم  هک  دوش  یمن ثعاـب  یهلا  یاهدادـما  ترخآ و  هب  اـم  داـقتعا  داـمتعا و  لـکوت ،

.مینیب یم ناشیا  هاگن  رد  ام  ار  نیا  میشکب و  تسد 

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۸۹طباور 



.دنک لح  ار  نآ  دناوتب  ناسنا  هک  دور  یم راک  هب ییاج  هلأسم  ًالصا  هک  تسا  نیا  مهم  رایسب  ی  هتکن
تـسب نب هب  عـقوم  چـیه  دـننک ، یم حرط  ار  هلأـسم  یتـقو  هک  تسا  نیا  ناـشیا  یزادرپ  هیرظن یموـهفم و  تاـکن  زا  یکی 

.دنسر یمن
ناشیا نارازگراـک ، زا  یـضعب  یدـمآراکان  یداـصتقا و  یاـه  یتیاـضران اـنورک ، اـه ، میرحت جوا  رد  یلعف و  یاـضف  رد  نـالا 
یـسایس تینالقع  لیلحت  هتکن  نیموس.دننک  یم حرطم  هدنیآ  هب  ینیب  شوخ تزع و  دـیما ، جوا  رد  ار  مود  ماگ  ی  هینایب

.تسا ناشیا 
لاس داتفه  ای  لاس  هاجنپ  لاس ، لهچ  زا  دـعب  تسا  مزال  ایآ  هک  تسا  نیا  دـننک  یم حرطم  ناشیا  هک  یا  هلأـسم نیّلوا 

ای دراد  یدـج  ی  هلاحتـسا کی  هب  زاـین  یمالـسا  یروهمج  اـیآ  میهدـب ؟ رییغت  ار  ناـمدوخ  یاـه  شزرا اـهراجنه و  یناـبم ،
تابـساحم دهاوخ  یم بترم  هکنیا  دوجو  اب  نمـشد  دنیامرف  یم دننک و  یم هراشا  یبلاج  ی  هتکن هب  بالقنا  ربهر  درادـن ؟

هدوــب تینــالقع  درخ و  قــطنم ، رب  ینتبم  ماــظن  تابــساحم  اــم و  تابــساحم  ّلوا  زور  زا  نوــچ  اــّما  دــنک ، ضوــع  ار  اــم 
.دنک ضوع  ار  ام  تابساحم  دناوت  یمن

ناـشن ار  شدوخ  بلاـق  ود  رد  دـنریگ و  یم رظن  رد  ار  اـه  هدـیاف هنیزه  ناـیز و  دوـس و  بـالقنا  ربـهر  تینـالقع ، ثحب  رد 
.دهد یم

ماــظن اذــل  نآ ؛ تخانــش  نمـــشد و  هــب  یداــمتعا  یب یرگید  تــسا و  ناــشیا  یدــیحوت  شرگن  ادــخ و  هــب  داــمتعا  یکی 
« میظَعلا ّیلَعلا  ّهللاب ِ ّالإ  َةُوقال  َو  َْلَوحال   » یکی دریگ : یم هشیر  ییانبم  یـساسا و  لصا  ود  زا  بـالقنا  ربهر  یتابـساحم 

دوجو یفلتخم  یاـه  هنزور اـه و  هیـال رد  نمـشد  اـی  ناطیـش  هتبلا  میِجرلا ؛» ِنـاَْطیشلا  َِنم  ِهللـاِب  ُذوـَُعأ   » یرگید تسا و 
.دراد

تروص ار  یبسانم  دـنیآرف  کی  تینالقع  یارب  میهاوخب  رگا  ام  هک  تسا  نیا  دـننک  یم حرطم  ناشیا  هک  یرگید  ثحب  ای 
.میهد رارق  هجوت  دروم  یدج  ثحب  ناونع  هب ار  یگتسباو  مدع  لالقتسا و  ظفح  هک  تسا  مزال  میهد 

.دشاب هدننک  کمک ام  یارب  رایسب  دناوت  یم عوضوم  نیا 
رابکتسا اب  ام  هک  اجره  دنناد و  یم یسایس  تینالقع  اب  فلاخم  رـصنع  ناونع  هب ار  رابکتـسا  قطنم  بالقنا  ربهر  عقاورد 
تینالقع تفآ  ثحب  رد.میرادرب  مدق  یسایس  تینالقع  اب  میتسناوت  اجنآ  میتخانش  بوخ  ار  نمـشد  میدرک و  تفلاخم 

ار تدمدنلب  یاهراک  یلو  دنک ، هدـهاشم  ار  دـقن  دراوم  ای  دـنیبن  ار  هدـنیآ  دـنیبب و  ار  لاح  ناسنا  رگا  هک  دـندقتعم  ناشیا 
.دوب دهاوخ  ناسنا  تداعس  لقع و  یارب  یگرزب  تفآ  نیا  دنیبن ،

روـط هب ثحاـبم  ناـمه  هب  رگا  هک  دـندرک  یرگن  هدـنیآ دـندرک و  رداـص  یا  هداـم دـنچ  تسوـیپ  کـی  ناـشیا  ماـجرب  ثحب  رد 
مینیبب هک  میدوبن  نیا  رظتنم  ام  نالا  دـمآ و  یمن دوجو  هب ام  روشک  رد  تاقافتا  نیا  زا  یلیخ  دـیاش  دـش  یم لـمع  یدـج 

دندرک میسرت  ناشیا  هک  یـسایس  تینالقع  کی  اب  میتسناوت  یم ام  هک  یلاح  رد  دوش ، یم باختنا  یـسک  هچ  اکیرمآ  رد 
هجوـت لـمع و  دـیاب  مـه  ار  تینـالقع  دـض  لـماوع  مـینک ، یم تبحـص  تینـالقع  زا  اـم  یتـقو.مینک  تیریدـم  ار  اـضف  نـیا 

.مینک
.تسا تینالقع  مهم  رایسب  تافآ  زا  هشیدنا  لمأت و  رد  یهاتوک  یهاوخدوخ ، بصعت ، لهج ،

رد ندرک  یهاتوک اب  اه و  یهاوخدوخ اب  اه و  بصعت اب  اه و  تلاـهج اـب  ار  لـقع  اـم  رگا  هک  دـنیامرف  یم ار  یا  هتکن ناـشیا 
.میوش یم فرحنم  تیاده  هار  زا  میدناشوپ  هشیدنا  لمأت و 

رد باـتک  کـی  شدوـخ  مینک  هراـشا  اـه  نیا هب  رگا  هک  تسا  مهم  رایـسب  تینـالقع  ثحب  اـب  هطبار  رد  ناـشیا  یاـه  ثـحب
یبیغ یاهدادما  یهلا و  ترصن  دش ، ینالقع  ی  هعماج رگا  هعماج  ناشیا  هاگن  زا.دوش  یم یـسایس  ینالقع - یاه  ثحب

.دریگ یم تروص  تینالقع  رد  روشک  تفرشیپ  یلم و  عفانم  ظفح  دش و  دهاوخ  هعماج  نیا  لماش 
.تسا یعامتجا  یدرف و  یاوقت  ینعی  تینالقع ؛ یونعم  دُعب  دنک ، یم تیوقت  ار  لقع  هک  یرگید  مهم  رایسب  ی  هتکن

.دنناد یم یکی  یراک  هظفاحم اب  ار  تینالقع  اه  یضعب دنیامرف  یم بالقنا  ربهر 
.تسا توافتم  ًالماک  یراک  هظفاحم اب  هک  تسا  یهاگدید  کی  ناشیا  ینالقع  ی  هبساحم هاگدید  هک  یلاح  رد 

تینالقع کـی  هاوخ ، لوحت تینـالقع  کـی  دـیآ ؛ یم نوریب  ناـشیا  یاـه  ثحب زا  هک  تسا  یبـالقنا  تینـالقع  نیا  عقاورد 

 



ور هبور یفلتخم  یاه  تفآ اـب  دـناوت  یم تینـالقع  نیا  هک  تسا  ماـظن  کـیژتارتسا  قمع  تینـالقع  کـی  شیدـنا و  نشور
.دربب نیب  زا  ار  یفلتخم  یاه  تفآ دوش و 

.تسا یرهاظ  عفانم  سرت و  ساسا  رب  یشوپ  مشچ تاشامم و  مه  اه  تفآ نآ  زا  یکی 
تـسا تریـصب  داجیا  هعماج و  تیبرت  یاضف  نیمه  هب  هاگن  رد  دـننک  یم هبلاطم  هیـصوت و  ناشیا  هک  یتینالقع  عقاورد 

رظن دروـم  یــسایس  تینـالقع  رد.دــننک  داـجیا  هعماـج  رد  دــنناوت  یم ار  ییاــکتادوخ  سفن و  هـب  داــمتعا  حور  قـیرزت  هـک 
.دوش یم حرطم  یگنهرف  یعامتجا و  یسایس ، ی  هیامرس ناونع  هب نید  ناشیا 

تینالقع رد  یـسایس  لداعت  داجیا  یارب  یمهم  یاه  هناوتـشپ دناوت  یم یلم  تیوه  نید و  زا  هدمآرب  تینالقع  عون  نیا 
.دنک داجیا  ام  یارب 

تاــفالتخا ثعاــب  هـک  تـسا  یرازبا  یجنــس  تحلــصم دــننک ، یم حرطم  هـشیمه  ناــشیا  هــک  یمهم  یاــه  تــفآ زا  یکی 
.دندوب ماظن  ینورد  تردق  ماکحتسا  ماظن  زا  جراخ  ینالقع و  ماظن  زا  جراخ  تافالتخا  نیا  هک  دوش  یم

رد روج  تینـالقع  اـب  میهدـن  یا  هنیزه اـّما  میـسرب ، میناوـت  یم فدـه  هب  مینک  رکف  رگا  هک  دـننک  یم حرطم  هک  یثـحب  اـی 
.دیآ یمن

بالقنا ربهر  تینالقع  رد.دشاب  هتـشاد  یدـیاوف  اه و  هنیزه یرـس  کی تسا  نکمم  یتکراشم  ره  یتکرح و  ره  هرخالاب 
.دشاب تیونعم  رب  ینتبم  دیاب  ییارگ  تلادع مولظم و  زا  تیامح  تسا ، یسایس  هاگن  یسانش و  هلأسم رب  ینتبم  هک 

.دشاب توافتم  تساهام  زا  یضعب  نهذ  رد  دیاش  هک  یلادتعا  اب  دننک  یم نایب  ناشیا  هک  یلادتعا  ثحب 
.تسا یسانش  نمشد لادتعا  ی  هتکن نیّلوا 

.تسا یگنهرف  روما  رد  یبالقنا  نمؤم  حانج  تیولوا  دننک  یم حرطم  ناشیا  هک  یلادتعا 
.تسا نمشد  هب  یگدرپسرس  مدع  دننک  یم حرطم  ناشیا  هک  یلادتعا 

- یــسایس یاـضف  اـب  هناـنمؤم  یهارمه  رب  دـیکأت  یلخاد و  یاـه  تـیفرظ رب  دــیکأت  دــننک  یم حرطم  ناـشیا  هـک  یلادــتعا 
یاتـسار رد  دیاب  دهد ، همادا  شدوخ  ی  هبناج همه  تفرـشیپ  هعـسوت و  دشر ، هب  دهاوخب  رگا  ام  روشک.تسا  یعامتجا 

.درادرب ماگ  تینالقع 
ار تینـالقع  مـسا  دــنرادن  قـح  اــهوسرت  هـک  تـسا  نـیا  دــندرک  حرطم  ار  نآ  بــالقنا  ربـهر  هـک  تینــالقع  مـهم  تاــفآ  زا 

.تسا تیونعم  تلادع و  تمکح ، تعاجش ، رب  ینتبم  تینالقع  ساسا  اریز  دنروایب ؛
هک تـــسا  یمهم  رایـــسب  لـــماع  نوریب  نورد و  نمــــشد  حاـــنج و  هداوناـــخ و  زا  سرت  نورب ، نورد و  زا  سرت  نـــبج و 

.دنک یم عیاض  ار  تینالقع 
هعماــج و رد  تینــالقع  هــک  یتــقو  دــنیامرف  یم دــیکأت  دــننک و  یم حرطم  اــجنیا  رد  ار  یمهم  ثــحب  کــی  بــالقنا  ربــهر 

مه دـش ، داجیا  روحم  یلاعت تینالقع  هاگن  رب  ینتبم  ینـالقع  تعاجـش  هب  دـش و  داـجیا  هعماـج  رد  ینـالقع  تابـساحم 
.دنزادرپ یمن یا  هیشاح یاهراک  هب  دنوش و  یم یساسا  یاهراک  لوغشم  شمارآ  اب  مدرم  مه  نیلوئسم و 

نداد طلغ سردآ  یدرف و  تاعوضوم  لابند  هب دنـشاب ، یدـمآراک  نیداینب  لوصا  یلـصا و  یاـهاضف  لاـبند  هکنیا  یاـج  هب
ار تینـالقع  طـلغ  یاـنعم  اـب  تسا  شـالت  رد  هشیمه  نمـشد  هـک  دـنیامرف  یم رگید  یا  هـتکن رد  بـالقنا  ربهر.دـنور  یمن

.دنک نیقلت 
اه نیا ی  همه ّاما  هدروآ ؛ تسد  هب هک  تسا  شا  یگدـنام بقع سرت و  نیمه  زا  یـشان  مه  نمـشد  یاه  ییوگ هواـی نیا 

یلو دـننک ، لکـشم  راـچد  ار  ینـالقع  تابـساحم  هاگتــسد  اـه و  یزاـساضف نـیا  یعوـن  هـب دـنناوتب  اـت  دنتــسه  نـیا  لاـبند 
یمالسا یروهمج  دنوادخ  فطل  هب  هک  دندقتعم  دنراد ، یسانش  هلأسم هب  تبـسن  هک  یمکح  هاگن  نآ  ساسا  رب  ناشیا 

.تفر دهاوخ  شیپ  اه  هصرع ی  همه رد 
قطنم کی  ساـسا  رب  دـیاب  دـننک  یم حرطم  ناـشیا  هک  یلاـع  یعاـمتجا  تازراـبم  یهاوخ و  تلادـع یزیتس ، ملظ عقاورد 

.دشاب
ییارگدـهاز امن و  سدـقم یرکفنـشور  سدـقمان ، لهج  زا  هک  تسا  روحم  یلاـعت تینـالقع  قطنم  ناـمه  مه  قطنم  نآ 

ربـهر یتـفرعم  ماـظن  یتـفرعم و  ی  هلوـقم هک  میتـسه  راودـیما.دنیب  یمن هابتـشا  مه  اـب  ار  عرف  لـصا و  دـنک و  یم یرود 

 



رد هن  ناریا  یمالـسا  یروـهمج  یـسایس  ماـظن  تسفیناـم  اـب  یدـج  تروـص  هب دریگب و  رارق  ناـگمه  هجوـت  دروـم  بـالقنا 
هجوـت یــسایس  یمکح  یــسانش  هلأـسم روـحم و  یلاــعت ینــالقع  ی  هلوـقم نـیا  هـب  لــمع  ماــقم  رد  هـکلب  راعــش ، ماــقم 

/۸۴۱/د۱۰۲/ب۱ .دوش
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

دوـش یم رازگرب  هاـم  نمهب لـمع » اـت  رظن  زا  رایـس ، یریگداـی   » یلم شیاـمه  نیلوا  یئاـبطابط : همـالع  هاگـشناد  طـسوت   
هورگ یراـکمه  اـب  رایــس  یریگداـی  یــشهوژپ  هتــسه  یوـس  زا  لـمع » اــت  رظن  زا  رایــس ، یریگداــی   » یلم شیاــمه  نـیلوا 

شرورپ ۲۹و شزومآ و  ترازو  یـشزومآ  یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس  یئابطابط و  همالع  هاگـشناد  یـشزومآ  یژولونکت 
.دوش یم  رازگرب  یراج  لاس  هام  نمهب   ۳۰

هعـسوت یهاـگآ ، شناد ، حطـس  یاـقترا  فدـه  اـب  شیاـمه  نیا  یئاـبطابط ، همـالع  هاگـشناد  یموـمع  طـباور  شرازگ  هب   
یاـه شلاـچ یــسررب  ثـحب و  نـینچمه  هزوـح و  نـیا  رد  یملع  یاـه  هتفاـی یرظن و  یناـبم  هـئارا  رایــس ، یریگداـی  تـیفیک 

، ناداتـسا روـضح  اـب  هـنیمز  نـیا  رد  اـه  یروآوـن نـیرخآ  هـئارا  زین  سرادـم و  اـه و  هاگـشناد رد  رایــس  یریگداـی  یزاـس  هداـیپ
.دش دهاوخ  رازگرب  هزوح  نیا  نارگشهوژپ  ناملعم و  نارظنبحاص ،

زا هدافتـسا  ترورـض  نایب  اب  یـشزومآ  یژولونکت  هورگ  یملع  تئیه  وضع  شیامه و  نیا  یملع  ریبد  یلین ، اضردـمحم   
یگدنز کبـس  رد  ار  یریگمـشچ  تارییغت  دنمـشوه  نفلت  دننام  روهظون  یاه  یروّانف تفگ : یطابترا  نیون  یاه  یژولونکت 

.تسا هتشاذگ  یدایز  ریثأت  یگنهرف  یعامتجا و  یداصتقا ، یشزومآ ، فلتخم  داعبا  رد  هک  تسا  هدرک  داجیا  رشب 

دوش یم رازگرب  هام  نمهب لمع » ات  رظن  زا  رایس ، یریگدای   » یلم شیامه  نیلوا  یئابطابط : همالع  هاگشناد  طسوت 
هورگ یراـکمه  اـب  رایـس  یریگداـی  یـشهوژپ  هتـسه  یوـس  زا  لـمع » اـت  رظن  زا  رایــس ، یریگداـی   » یلم شیاـمه  نـیلوا 

شرورپ شزوـمآ و  ترازو  یــشزومآ  یزیر  هماـنرب  شهوژپ و  ناــمزاس  یئاــبطابط و  همالع  هاگشناد  یـشزومآ  یژولونکت 
.دوش یم  رازگرب  یراج  لاس  هام  نمهب  ۲۹و ۳۰ 

هعـسوت یهاـگآ ، شناد ، حطـس  یاـقترا  فدـه  اـب  شیاـمه  نیا  یئاـبطابط ، همالع  هاگشناد  یموـمع  طـباور  شرازگ  هـب 
یاـه شلاـچ یـسررب  ثحب و  نینچمه  هزوـح و  نیا  رد  یملع  یاـه  هتفاـی یرظن و  یناـبم  هـئارا  رایـس ، یریگداـی  تـیفیک 

، ناداتـسا روـضح  اـب  هنیمز  نیا  رد  اـه  یروآوـن نیرخآ  هئارا  زین  سرادـم و  اـه و  هاگـشناد رد  رایـس  یریگداـی  یزاـس  هداـیپ
.دش دهاوخ  رازگرب  هزوح  نیا  نارگشهوژپ  ناملعم و  نارظنبحاص ،

زا هدافتـسا  ترورـض  نایب  اب  یـشزومآ  یژولونکت  هورگ  یملع  تئیه  وضع  شیامه و  نیا  یملع  ریبد  یلین ، اضردـمحم 
کبــس رد  ار  یریگمــشچ  تارییغت  دنمــشوه  نـفلت  دـننام  روـهظون  یاـه  یروـاّنف تـفگ : یطاـبترا  نیوـن  یاـه  یژوـلونکت 

هتـشاذگ یداـیز  ریثأـت  یگنهرف  یعاـمتجا و  یداـصتقا ، یـشزومآ ، فـلتخم  داـعبا  رد  هک  تـسا  هدرک  داـجیا  رـشب  یگدـنز 
.تسا

.تسا یریگدای  یهددای و  دنیآرف  لیهست  نیون ، یاه  یروّانف یاهدرکراک  زا  یکی 
هناگدـنچ یاهدربراک  لاـقتنا ، رد  تلوهـس  یناـمز ، همه ییاـج و  همه دـننام  درف  هبرـصحنم یاـه  یگژیو رطاـخ  هب  لـیابوم 

اتات رظن   رظن زازا   رایس ، ، رایس یریگدای   یریگدای  » » یلم یلم شیامه   شیامه نیلوا   نیلوا یئابطابط : : یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد طسوت   طسوت
دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب هام   هام نمهب نمهب لمع » » لمع
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زا هدافتـسا  تنرتـنیا و  هکبـش  هـب  لاـصتا  یریوـصت ، یتوـص و  یاـه  هناـسر عاوـنا  شخپ  طبـض و  یا ، هناسردـنچ نتـشاد ،
هدش ثعاب  یگمه  یعامتجا  یاه  هکبش اه و  تیاس هب  یـسرتسد  یزاب و  یدربراک ، ددعتم  عونتم و  رایـسب  یاه  همانرب 

ناربراک بارطـضا  هرمزور و  یگدـنز  رد  لالتخا  ثعاب  نآ  ندوبن  هارمه  هک  یا  هنوگ هب دـشاب  رـشب  یگدـنز  کـفنیال  ءزج  اـت 
.دوش یم

رظن و روـحم  ود  هـک  تـسا  نآ  رب  یعـس  دوزفا : هدـش  هـتفرگ  رظنرد  یاـه  هماـنرب  صوـصخ  رد  شیاـمه  نـیا  یملع  ریبد 
اه هاگراک رگید  زور  یرظن و  ینابم  هب  شیامه  لوا  زور  رد  ساسا  نیا  رب  ددرگ و  ظاـحل  شیاـمه  یاـه  هماـنرب رد  لـمع ،

متسیس اهدرادناتـسا ، اه ، تخاسریز  اهوگلا ، یرظن ، ینابم  دننام  یثحابم  هب  شیامه  یاهروحم  ..دش  دهاوخ  رازگرب 
دربراک ًاصوصخ  رایـس و  یریگدای  اب  طبترم  ثحابم  ریاس  اهنآ و  عفر  یاـهراکهار  اـه و  شلاـچ  یـشزومآ ، تیریدـم  یاـه 

.دزادرپ یم  رضاح  ینارحب  طیارش  رد  یروانف  نیا 
دـیتاسا و ییازفا  تراـهم  رد  دـناوت  یم  هـک  هدـش  ینیب  شیپ  مود  زور  رد  ییاـه  هاـگراک  لـمع ، شخب  رد  درک  هفاـضا  یو 

.دشاب رثوم  نیون  یروانف  نیا  زا  هدافتسا  یارب  ناملعم 
تهج ناریدم  ناملعم و  دیتاسا ، یراگن  هبرجت  هب  مادقا  هناخریبد  انورک ، عورـش  زا  هام  دنچ  تشذـگ  هب  هجوت  اب  انمض 

رـشتنم زین  رثا  نیا  شیامه ،  تالاقم  هعومجم  بنج  رد  شیاـمه  ناـیاپ  رد  هک  هدومن  دنمـشزرا  براـجت  زا  یدـنم  هرهب 
.ددرگ یم 

لین یارب  ار  شیامه  هناخریبد  شیوخ ، براجت  لاسرا  اه و  هاگراک  یرازگرب  ای  هلاقم و  لاسرا  اب  نارظنبحاص  تسادـیما 
یملع هتیمکرظن  هب  هجوـت  اـب  یلو  ددرگ  رازگرب  هاـم  ناـبآ  دوـب  ررقم  شیاـمه  نیا  تسا  رکذـب  مزال.دـننک  یراـی  فدـه  هب 

.دیدرگ لوکوم  یراج  لاس  هام  نمهب  هب  شیامه ،
راـبخا تـسیل  air.ir/ZHq۵oa يپاــچ هخــسن  ۱۰۶ دــــیدزاب :  ١٣٢٨٦ ربـــخ : هرامـــش   ١٤:٠٢ ناــــبآ ١٣٩٩ -  هبنــشکي ١٨ 

aryanic طسوت ینامزاس  لاتروپبو  یحارط  <<

۲۰۲۰
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۵۱



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

« یعاـمتجا دـیما  یاهزادـنا  مـشچ  » ناوـنع اـب  وـگتفگ  هاگـشاب  یاـه  تسـشن زا  تسـشن  نـیلوا  رهم ، راـگنربخ  شرازگ  هـب 
، ییابطابط همالع  هاگشناد  تاـطابترا  داتـسا  یکیناـخ  یداـه  روضح  اـب  رهظزادـعب  تعاـس ۲  زا  هاـم  ناـبآ  هبنشراهچ ۲۱ 

یراذگتـسایس یرتـکد  هدازدـسا  یفطـصم  یریبد  هب  رعاـش  هدنـسیون و  ینیما  لیعامـسا  رگامنیـس و  یلماعردـص  لوسر 
.دش دهاوخ  رازگرب  طخرب  تروص  هب  یگنهرف 

هاگــشهوژپ یریبد  اـب  یمالــسا  داــشرا  گــنهرف و  ترازو  یوـس  زا  اوـتحم  یاــقترا  هماــنرب  نــالک لــیذ  وـگو  تـفگ هاگــشاب 
.دوش یم رازگرب  تاطابترا  رنه و  گنهرف ،

رد هناسر  رنه و  گنهرف ، یلاها و  نارظن و  بحاص روضح  اب  یعامتجا  یگنهرف و  مهم  لـئاسم  حرط  هماـنرب  نیا  فدـه 
کبــس یروـحم و  هداوناـخ  تیوـقت  «، » یرواـنف یاـه  تفرــشیپ حرط  اـب  یلم  تردــق  تزع و  تیوـقت   » ریظن ییاــه  هزوـح
قیرط زا  یزاـس  داــمتعا   » و یعاــمتجا » طاــشن  دــیما و  شیازفا  «، » یعاــمتجا یدرف و  یریذــپ  تیلوئــسم  «، » یگدــنز

.تسا یتلادع » یب  داسف و  اب  هزرابم 

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب یعامتجا   یعامتجا دیما   دیما یاهزادنا   یاهزادنا مشچ مشچ تسشن   تسشن

دیما یاهزادـنا  مشچ  » ناونع اب  وگتفگ  هاگـشاب  یاه  تسـشن زا  تسـشن  نیلوا  تاطابترا ، رنه و  گـنهرف ، هاگـشهوژپ  تمه  هب 
.دوش یم  رازگرب  هام  نابآ  هبنشراهچ ۲۱  یعامتجا »

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۹۳طباور 

https://www.mehrnews.com/news/5066536/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5066536/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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یرهشمه همانزور  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / انریا   

للملا نـیب طــباور  داتــسا  یداــبآزوریف  یناــقهد  لالجدیــس  اــب  ار  ییوـگو  تـفگ  ناــبآ  هبنـش ۲۰  هـس یرهـشمه  هماـنزور 
هرود کی  زا  سپ  اکیرمآ ، تاباختنا  هجیتن  تسا : هدـمآ  نآ  زا  یا  هدـیزگ  رد  هک  هدرک  رـشتنم  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد 
رجنم هاوخیروهمج  بزح  دزمان  پمارت ، دلانود  تسکـش  تارکمد و  بزح  دزمان  ندـیاب ، وج  یزوریپ  هب  ریگـسفن ، تباقر 

هب ار  اکیرمآ  یروهمج  تسایر یادر  ندـیاب  درک و  دـهاوخ  کرت  ار  دیفـس  خاک  پمارت  هام ، نمهب رد  ساـسا ، نیا  رب  دـش ؛
.دنک یم نت 

یاــه تسایـــس رییغت  دراد ، تیعوــضوم  ناریا  یمالـــسا  یروــهمج  یارب  هــچنآ  اــکیرمآ ، رد  تــلود  رییغت  اــب  طاـــبترا  رد 
.تساه میرحت وغل  ماجرب و  هب  اکیرمآ  تشگزاب  نآ  زا  رت  مهم هقطنم و  رد  نتگنشاو 

هب یرتشیب  تادـهعت  ات  درک  شالت  یرثکادـح ، یاهراشف  لامعا  ماجرب و  رد  اکیرمآ  تادـهعت  نتـشاذگ  اـپ  ریز  اـب  پمارت 
.دنک لیمحت  ناریا 

.دیزگرب ار  تمواقم  و  کیژتارتسا » ربص   » تسایس ناریا  اما 
.درک دهاوخ  زاغآ  دیفس  خاک  رد  ار  دوخ  راک  روهمج  سیئر ناونع  هب ندیاب  لاس ، تشذگ ۴ زا  سپ  لاح 

ار ماجرب  هب  تشگزاب  هدـعو  دوخ  یتاباختنا  رازراک  رد  درک ، یم یزاب  ار  روهمج  سیئر نواعم  شقن  اـمابوا  تلود  رد  هک  وا 
.تسا هداد 

.دریگب رس  زا  ار  ماجرب  رد  اکیرمآ  تادهعت  یارجا  دنک و  لمع  دوخ  هدعو  هب  ندیاب  هک  تسا  نیا  راظتنا  مه  نارهت  رد 
تشگ و دـهاوخنزاب  ماـجرب  رفـص  هطقن  هب  یبلطزاـیتما  نودـب  ندـیاب  تـلود  هـک  دـنرواب  نـیا  رب  ناسانـشراک  زا  یخرب  اـما 

.دوب دهاوخ  هارمه  ییاهرگا  اما و  اب  الامتحا  ماجرب  هب  وا  تشگزاب 
.میا هدرک وگو  تفگ ییابطابط  همالع  هاگشناد  للملا  نیب طباور  داتسا  یدابآزوریف ، یناقهد  لالجدیس  اب  هراب  نیا رد 

هب رتـشیب  زاـیتما  هنوـگ  چـیه یاـطعا  نودـب  تشگزاـب » ربارب  رد  تشگزاـب   » ناریا یلوـصا  تسایـس  هک  دـنک  یم دـیکأت  یو 
.دشاب دیاب  اکیرمآ 

دینک یم رکف  ماجرب ، هب  تشگزاب  یارب  یو  هدـعو  اکیرمآ و  یروهمج  تسایر تاباختنا  رد  ندـیاب  وج  یزوریپ  هب  هجوت  اـب 
وج هک  روطنامه  منک  یم رکف  نم  دوب ؟ دـهاوخ  هنوگچ  ناریا  لئاسم  یلک  روط  هب ناریا و  اب  طباور  هب  ندـیاب  تلود  هاگن 

.تسا ماجرب  هب  تشگزاب  یو  یلک  تسایس  هداد ، رارق  دیکأت  دروم  مه  یتاباختنا  تازرابم  رد  ندیاب 
نواـعم شقن  رد  مـه  ندــیاب  هـک  دیــسر  اـضما  هـب  اـه  تارکمد اـمابوا و  یروـهمج  تساــیر هرود  رد  ماــجرب  لاــح ، ره  هـب 

.درک یم شقن  یافیا  روهمج  سیئر
.تفرگ دهاوخ  شیپ  رد  پمارت  زا  توافتم  یدرکیور  ندیاب  هک  دسر  یم رظن  هب

امابوا یاهدرواتـسد  ندرب  نیب  زا  یارب  دوب و  اـمابوا  یاـه  تسایـس فلاـخم  ماـجرب  رد  هلمج  زا  اـه  هنیمز همه  رد  پمارت 
.دش جراخ  قفاوت  نیا  زا  دوب  هداد  ماجرب  زا  جورخ  یارب  هک  یا  هدعو ساسا  رب  درک و  شالت 

.تسا نیا  لباقم  رد  اما  ندیاب  درکیور 

تشگزاب تشگزاب لباقم   لباقم ردرد   تشگزاب   تشگزاب

حرطم ندــیاب  تـلود  اـکیرمآ و  یوـس  زا  ماـجرب  هـب  تشگزاـب  داهنــشیپ  دــیوگ : یم یداـبآزوریف  یناـقهد  لالجدیــس  اــنریا - نارهت -
ماجرب هب  اکیرمآ  تشگزاب  ندیاب  هکنیا  یانعم  هب .ما  هتشاذگ تشگزاب » ربارب  رد  تشگزاب   » تسایـس ار  نیا  مان  نم  .دش  دهاوخ 
دهاوخ داهنـشیپ  ناریا  یوـس  زا  تادـهعت  لـماک  یارجا  ماـجرب و  زا  پمارت  جورخ  زا  لـبق  طیارـش  هب  ناریا  تشگزاـب  لـباقم  رد  ار 

.داد

 

https://www.irna.ir/news/84104893/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA
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.تسا هدوب  اه  تارکمد یاهدرواتسد  زا  یکی  ماجرب 
.دش دهاوخ  حرطم  ندیاب  تلود  اکیرمآ و  یوس  زا  ماجرب  هب  تشگزاب  داهنشیپ 

.ما هتشاذگ تشگزاب » ربارب  رد  تشگزاب   » تسایس ار  نیا  مان  نم 
ماجرب و زا  پمارت  جورخ  زا  لبق  طیارش  هب  ناریا  تشگزاب  لباقم  رد  ار  ماجرب  هب  اکیرمآ  تشگزاب  ندیاب  هکنیا  یانعم  هب

.داد دهاوخ  داهنشیپ  ناریا  یوس  زا  تادهعت  لماک  یارجا 
.درک دهاوخ  یقلت  ناریا  هب  زایتما  کی  ناونع  هب ار  ماجرب  هب  اکیرمآ  تشگزاب  ندیاب  هک  تساجنیا  هتکن 

.دنک راذگاو  اکیرمآ  هب  ار  یتازایتما  الباقتم  هک  دهاوخ  یم ناریا  زا  ساسا  نیا  رب 
تروص یدـعب  لحارم  رد  ای  ماجرب  هب  اکیرمآ  تشگزاب  لوا  هلحرم  ناـمه  رد  دـناوت  یم ناریا  زا  اـهزایتما  نیا  تساوخرد 

.دریگب
دهاوخ هچ  ماـجرب  هب  اـکیرمآ  تشگزاـب  لاـبق  رد  ندـیاب  تلود  یلاـمتحا  یبلطزاـیتما  ربارب  رد  ناریا  عضوم  دـینک  یم رکف 
.دورن اه  هتساوخ نیا  راب  ریز  هک  دنک  یم باجیا  ناریا  عفانم  تفر ؟ دهاوخ  اکیرمآ  هتساوخ  نیا  راب  ریز  ناریا  ایآ  دوب ؟

دـشاب یتادهعت  یارجا  رب  رارـصا  هکلب  دریذپن ، ار  زایتما  کی  ناونع  هب اکیرمآ  تشگزاب  هک  دـشاب  نیا  دـیاب  ناریا  تسایس 
.تسا هدرک  اضما  ماجرب  رد  اکیرمآ  هک 

.دوش یمن بوسحم  یزایتما  ماجرب  هب  اکیرمآ  تشگزاب  فرِص  ناریا ، رظنم  زا 
.تشگ دهاوخنزاب  ماجرب  رفص  هطقن  هب  ندیاب  هک  تسا  نیا  رب  نم  داقتعا  اما 

ناونع هب نآ  زا  درک  دـنهاوخ  شـالت  اـه  تارکمد تسا ، هتـشاذگ  یاـج  رب  یا  هتـسه هزوح  رد  پمارت  هک  یثاریم  اـب  ینعی 
.دننک هدافتسا  رتشیب  تازایتما  تفایرد  یارب  ناریا  رب  راشف  مرها 

.درک دنهاوخ  حرطم  ار  ماجرب » لیدعت  ربارب  رد  اه  میرحت لیدعت   » تسایس ساسا  نیا  رب 
.دوب دهاوخ  ماجرب  دافم  زا  یضعب  رد  یرگنزاب  تساوخرد  یانعم  هب نیا 

.دریذپب زایتما  کی  ناونع  هب ار  ماجرب  هب  اکیرمآ  تشگزاب  دیابن  هجو  چیه  هب  ناریا  هک  تسا  نیا  نم  رظن 
.دنک یراشفاپ  ماجرب  رد  شتادهعت  هب  اکیرمآ  تشگزاب  رب  ینبم  دوخ  عضوم  رب  دیاب  ناریا 

.دوب دهاوخن  روشک  تحلصم  هب  هجو  چیه  هب  ماجرب  حالصا  لیدعت و  دروم  رد  هرکاذم 
هظحـالم اـب  دـیدج  دنـس  قفاوت و  کـی  نوـماریپ  هک  رتـهب  ناـمه  دـشاب ، ماـجرب  لیدـعت  حالـصا و  یارب  هرکاذـم  رب  اـنب  رگا 

.دریگب تروص  بلاق ۵+۱  رد  هرکاذم  ناریا  یلم  عفانم 
.دوب دهاوخن  ناریا  عفانم  هدننک  نیمأت ماجرب  زا  رتارف  تارکاذم  نیاربانب ،

داجیا ییاکیرمآ  نادرمتلود  دزن  ار  روصت  نیا  دوخ  عضاوم  اب  دیابن  دـهد و  همادا  دوخ  تمواقم  هب  دـیاب  ناریا  نم  رظن  هب
زاـیتما نارهت  زا  تـسا ، هـتفرگ  رارق  نآ  رد  ناریا  هـک  یرارطــضا  طیارــش  لـیلد  هـب دوـخ  مـعز  هـب  دــنناوت  یم اــهنآ  هـک  دــنک 

.دنریگب
داــجیا زا  میــسرب و  اــکیرمآ  اــب  دروــخرب  یگنوــگچ  یا و  هتــسه تسایــس  هراــبرد  رظن  عاــمجا  کــی  هــب  دــیاب  ناریا  رد  اــم 

.مینک زیهرپ  دیاب  تدش  هب روشک  لخاد  رد  یگتسدود 
میمـصت دـنک و  مادـقا  اه  میرحت اهراشف و  لیدـعت  یاتـسار  رد  دـیاب  هک  تسا  هتفرگ  رارق  یطیارـش  رد  ناریا  لاح  ره  هب 

.دریگب
اکیرمآ رگا  دــنک ؟ ذاــختا  دــناوت  یم روـظنم  نـیا  یارب  یتامیمــصت  هـچ  ناریا  دیفــس ، خاــک  رد  ندــیاب  روــضح  طیارــش  رد 
دهاوخن ناریا  هب  یزایتما  چیه  اتعیبط  دراد ، هرکاذـم  هب  زاین  هتفرگ و  رارق  یرارطـضا  طیارـش  رد  ناریا  هک  دـنک  ساسحا 

.داد
.دنک یراشفاپ  دوخ  یلوصا  یاه  تسایس هب  نانچمه  ناریا  هک  تسا  مزال 

.دندرگزاب ناشدوخ  تادهعت  هب  دیاب  هک  دنتسه  اه  ییاکیرمآ نیا  مه  یقطنم  ظاحل  هب 
ضقن هک  اکیرمآ  طسوت  ماجرب  لماک  یارجا  یگنوگچ  هرابرد   ۵+۱ هورگ بوچراچ  رد  دیاب  دشاب ، هرکاذم  ماجنا  رب  انب  رگا 
اکیرمآ هلمجزا  رگید  نیفرط  هدوب و  دنبیاپ  دوخ  تادهعت  هب  ناریا  نآ  قبط  هک  یقفاوت  دریگب ؛ تروص  تسا ، هدرک  دـهع 

 



.دشاب دنبیاپ  دوخ  تادهعت  هب  دیاب  مه  اپورا  و 
نامزاس  ۲۲۳۱ همانعطق هک  یقفاوت  دشاب ؛ نیفرط  همه  یوس  زا  ماجرب  یارجا  رب  یراشفاپ  دـیاب  ناریا  یلوصا  تسایس 

.تسا نآ  هناوتشپ  للم 
بساـنم و سلاـپ  هرکاذــم ، هـب  زاـین  یاـقلا  اـکیرمآ و  اـب  تارکاذــم  ماـجنا  یارب  ناریا  یگدز  قوذ یماگــشیپ و  نـم  رظن  هـب

ماـجرب رد  دوـخ  تادـهعت  هب  اـکیرمآ  تشگزاـب  دـیاب  ناریا  دـیکأت  نیارباـنب  دـنک ؛ یمن لاـسرا  دیفـس  خاـک  هب  یا  هناـنیب عـقاو
.دوشب رتشیب  تادهعت  شریذپ  هب  دهعتم  مزلم و  ناریا  هکنیا  هن  دشاب ،

رد تاــعوضوم  دوــش ؟ حرطم  دــناوت  یم یتاــعوضوم  هــچ  نوــماریپ  ندــیاب  تــلود  یلاــمتحا  یبلطزاــیتما  امــش ، رظن  هــب
؛ تسا اه » میرحت فقوت  ربارب  رد  یرـست   » تسایـس دـعب ، ماگ  رد  ندـیاب  تسایـس  ماجرب ؟ زا  جراخ  ای  ماجرب  بوچراـچ 

.دوب تسایس  نیمه  لابند  هب امابوا  تلود  مه  ماجرب  یاضما  یادتبا  نامه  رد  نم  رظن  هب
.درک تفلاخم  نآ  اب  تدش  هب ناریا  هک  اه  میرحت فقوت  ربارب  رد  یا  هقطنم یکشوم و  یاه  هزوح هب  ماجرب  یرست  ینعی 

زا دهاوخب  ندیاب  تلود  هک  دیآ  یم رظن  هب دـیعب  تسا ، هتـشاذگ  یاج  رب  اه  تارکمد یارب  پمارت  هک  یثاریم  هب  هجوت  اب 
.دریگب رس  زا  ار  ماجرب  رد  دوخ  تادهعت  یارجا  ناریا ، زا  زایتما  هبلاطم  نودب  دنک و  عورش  ماجرب  رفص  هطقن 

روظنم هب نیچ  هیـسور و  یتح  اپورا و  اب  یراکمه  ییارگ و  هبناج همه قیرط  زا  ار  دوخ  یاـه  هتـساوخ اـکیرمآ  نم ، رظن  هب
تاـبلاطم پـمارت ، هرود  رد  مـه  اـمابوا و  هرود  رد  مـه  زین ، اـه  ییاـپورا هـکارچ  درب ؛ دـهاوخ  شیپ  ناریا  رب  راـشف  لاـمعا 

.دنا هدرکن راکنا  ار  ناریا  هقطنم  ذوفن  یکشوم و  یاه  تیلاعف ندرکدودحم  یارب  دوخ 
مقر ناریا  یا  هتـسه یـساملپید  یارب  ـالامتحا  ار  یتخـس  طیارــش  هناـهاوخ ، هداـیز یماـجربارف و  تاـبلاطم  هنوـگنیا  حرط 

.دنک یم رت  هدیچیپ مه  لبق  زا  ار  تاعوضوم  دز و  دهاوخ 
.دهدب ار  یا  هتسه یساملپید  تازاوم  هب  ندیاب  طسوت  یرست  تسایس  حرط  ناکما  هزاجا و  دیابن  ناریا 

ارچ دشن ، اکیرمآ  یاه  یهاوخ هدایز شریذـپ  هب  رـضاح  یرثکادـح ، یاهراشف  لمحت  دوجو  اب  هتـشذگ  لاس  یط ۳ ناریا 
رـسدرد یب تشگزاـب  رب  ینبم  یخرب  لالدتــسا  دـنک ؟ یراـشفاپ  ناریا  لاـبق  رد  اـه  تسایــس ناـمه  هـمادا  هـب  دـیاب  ندـیاب 

.تسین تیعقاو  اب  قبطنم  هنانیب و  شوخ ماجرب  هب  ندیاب 
یزاسدودــحم هدرتـسگ و  یاـه  تراـظن لرتـنک ، راـهم ، هـنیمز  رد  ندــیاب  پـمارت و  اـمابوا ، فدــه  هـک  تساــجنیا  هلئــسم 

توافت فلتخم  یاـه  تلود رد  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  یاـه  هویـش اـهنت  تسا و  ناـسکی  ناریا  یا  هتـسه یاـه  تیلاـعف
زا هک  دـننک  یم شـالت  اـما  اـه  تارکمد درک ، یم لاـبند  ار  فدـه  نیا  یرثکادـح  یاـهراشف  لاـمعا  قـیرط  زا  پمارت  دراد ؛

.دنربب شیپ  ار  فادها  نیا  ییارگ  هبناجدنچ هرکاذم و  لماعت ، قیرط 
هدوب هجیتن  یب پمارت  یرثکادح  راشف  تسایس  هک  دسرب  هجیتن  نیا  هب  ندیاب  هک  تسا  نیا  ناریا  یارب  ویرانس  نیرتهب 

.دراذگب رانک  ار  تسایس  نیا  و 
.میراد زاین  لمع  تدحو  رظن و  عامجا  هب  ام  زین  روشک  لخاد  رد 

ار روشک  عفاـنم  ظـفح و  ار  دوـخ  یاهدرواتـسد  تسناوـت  میهاوـخن  دوـش ، هدینـش  ناریا  لـخاد  زا  فـلتخم  یاهادـص  رگا 
.مینک نیمات 

ناریا رد  اکیرمآ  اب  هرکاذـم  دـننک  ساسحا  اـه  ییاـکیرمآ رگا  هک  مرواـب  نیا  رب  لـلملا  نیب طـباور  یوجـشناد  ناونع  هب نم 
زا رارف  رتـشیب و  تازاـیتما  هبلاـطم  یارب  تـصرف  نـیا  زا  اـنئمطم  تـسا ، حرطم  تباـقر  هعزاـنم و  عوـضوم  کــی  ناوـنع  هـب

.درک دنهاوخ  هدافتسا  دوخ  تادهعت 
زا دـنناوتن  اه  ییاکیرمآ هک  دـننک  لـمع  یا  هنوگ هب دـیاب  روشک  لـخاد  رد  یـسایس  یاـه  هورگ بازحا و  اـه ، حاـنج نیارباـنب 

.دننک یرادرب  هرهب دوخ  عفانم  یاتسار  رد  تیمکاح  رد  فاکش  داجیا  یلخاد و  تافالتخا 
تلود ـالامتحا  درک ، هـشیپ  کـیژتارتسا  ربـص  اـکیرمآ  رد  پـمارت  تـلود  رییغت  یارب  ناریا  هـک  روطناـمه  دــندقتعم  یخرب 

.درک دهاوخ  ربص  سفن ، هزات تلود  کی  اب  هرکاذم  ناریا و  رد  تاباختنا  یرازگرب  یارب  مه  ندیاب 
یا هتــسه هرکاذــم  هلئــسم  هـک  دــننک  ساـسحا  اـه  ییاـکیرمآ رگا  دراد ؟ تیعوـضوم  اـکیرمآ  رد  اـساسا  هلئــسم  نـیا  اـیآ 

؛ دـنزادرپب ناریا  زا  یریگزایتما  هب  نآ  قیرط  زا  دـننک  یم یعـس  تسا ، ناریا  رد  یـسایس  یاـه  حاـنج نیب  تباـقر  عوضوم 

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۹۶طباور 



.دوش صخشم  ناریا  رد  تاباختنا  هجیتن  ات  دنام  دنهاوخ  رظتنم  هدرکن و  لمع  زین  دوخ  تادهعت  هب  نینچمه 
دنوـیپ ناریا  رد  یتاـباختنا  تازراـبم  یـسایس و  یاـه  تباـقر هـب  ار  اـکیرمآ  اـب  یا  هتـسه هرکاذـم  ثـحب  دـیابن  اـم  نیارباـنب ،

.مینزب
یحانج و یاه  تباـقر جرخ  ار  یلم  عفاـنم  یا و  هتـسه هرکاذـم  یجراـخ ، تسایـس  تاـعوضوم  اـم  هک  تسا  نیا  هنـالقاع 

.مینکن لخاد  رد  یسایس 
رب ناریا  یا  هتـسه تسایـس  تیمکاح ، لک  حطـس  رد  هک  تسا  نیا  دـنک  هرباخم  دیفـس  خاـک  هب  دـیاب  ناریا  هک  یریوصت 

.دش دهاوخن  رییغت  راچد  اه  تلود دارفا و  نتفر  ندمآ و  اب  هک  تسا  راوتسا  یتباث  لوصا 
رظتنم یعیبـط  روط  هب درک  دـهاوخ  رییغت  اـه  تلود رییغت  اـب  ناریا  یا  هتـسه یاـه  تسایـس هک  دـننک  ساـسحا  اـهنآ  رگا 

.دننام یم دیدج  تلود  ندمآ  راک  یور  ناریا و  رد  تاباختنا  یرازگرب 
.مینک لاسرا  اه  ییاکیرمآ هب  ار  یمایپ  هچ  هک  دراد  ام  هب  یگتسب  نیا  نیاربانب 

یارب هدنـشک  مس  هباـثم  هب  یجراـخ ، تسایـس  یاـهدربهار  کـیژتارتسا و  لـئاسم  هراـبرد  یـسایس  تاـعزانت  یریگ  لـکش
.تسا یلم  عفانم 

روـشک حطــس  رد  یلم  ماجــسنا  قاـفو و  دـنمزاین  اـکیرمآ  لاـبق  رد  زیمآ  تیقفوـم یا  هتــسه تسایــس  هنوـگره  نیارباـنب ،
.تسا

زا دوخ ، بیقر  اـب  هسیاـقم  رد  اـه  تارکمد هک  دوـش  یم هتفگ  ناـهاوخیروهمج ، اـه و  تارکمد ناـیم  اـه  تواـفت ثحب  رد 
؛ دـنرادروخرب ناریا  دــننام  یروـشک  هـب  راـشف  یارب  یللملا  نـیب حطــس  رد  یرتـشیب  یزاـس  فـالتئا یزاـس و  عاـمجا تردــق 

.دوب هجاوم  نآ  اب  ماجرب  یاضما  زا  لبق  ناریا  هک  یطیارش  دننامه 
هنایارگ هبناجکی یاه  تسایس تسکش  زا  سپ  تسا ؟ روصت  لباق  نانچمه  ماجرب  زا  لبق  طیارش  هب  تشگزاب  ناکما  ایآ 

هنیمز رد  اـمابوا  تلود  رد  دـیدج  هبرجت  کـی  ناریا ، یا  هتـسه یاـه  تیلاـعف یزاسدودـحم  یارب  ناریا  هـیلع  رـسپ  شوـب 
یاه نامزاس هیـسور و  نیچ و  یتح  ییاپورا و  یاهروشک  تسناوت  اکیرمآ  نآ  ساسارب  هک  تفرگ  لکـش  ناریا  هب  راـشف 

.دنک هارمه  ناریا  هیلع  ار  یللملا  نیب
راک یور  امابوا  هک  تسا  ینامز  هباشم  رایـسب  مه  پمارت  هنایارگ  هبناجکی یاه  تسایـس هرود  کی  زا  سپ  ندیاب  یزوریپ 

.دوب هدمآ 
زا دــنک و  بـلج  ار  هیــسور  نـیچ و  اـه و  ییاـپورا تیاـمح  تسناوـتن  دوـخ  هناـیارگ  هبناـجکی یاــهدرکیور  لــیلد  هـب پـمارت 

یاـکیرمآ تشگزاـب  اـب  هک  درک  روصت  ناوت  یم اـما  دریگب ، هرهب  ناریا  هب  رتـشیب  راـشف  یارب  کـب  پنـسا اـی  هشاـم  متـسیس 
یلامتحا تاـفالتخا  زورب  تروصرد  دـش و  دـهاوخ  مهارف  اـکیرمآ  یارب  کـب  پنـسا یزاـس  لاـعف ناـکما  ماـجرب ، هب  ندـیاب 

.درک دهاوخ  هدافتسا  ناکما  نیا  زا  نتگنشاو  اکیرمآ ، ناریا و  نایم 
ناریا هیلع  یللملا  نیب فالتئا  یریگ  لکـش ناـکما  یللملا ، نیب یزاـس  عاـمجا یارب  اـه  تارکمد یاـه  تیفرظ هب  هجوت  اـب 

.تسین رظن  زا  رود  ماجرب  زا  لبق  هرود  دننامه 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

یرهشمه همانزور  تشگزاب -  لباقم  رد  تشگزاب   

۲۰۲۰
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

زاغآ نابآ ۹۹  زا ۱۷  یلیـصحت  عطاقم  یمامت  رد  زین  هاگـشناد  نیا  یـشزومآ  یاه  سالک یـشزومآ  تنواـعم  مـالعا  قبط   
.دش

نابآ زا ۱۱  یروضح  ریغ  یتشهب  دیهـش  هاگـشناد  رد  یـسانشراک  عطقم  نایوجـشنادون  مان  تبث یتشهب  دیهـش  هاگـشناد   
زاـغآ ناـبآ  زا ۱۷  یزاــجم  تروــص  هـب  نایوجــشناد  نـیا  یارب  اــه  ســالک عورــش  تـشاد و  هـمادا  ناــبآ  اـت ۱۳  دــش و  زاــغآ 

یریوصت و طابترا  هتشر  رد  هروس و  هاگشناد  رد  یرسارس  نومزآ  یـسانشراک  ناگدش  هتفریذپ مان  تبث هروس  هاگـشناد.دش 
.تسا هدش  ماجنا  نابآ   ۱۵ امنیس ، هتشر  رد  نابآ و  یشاقن ۱۴ 

زا هدافتــسا  یارب  مزـال  تراـهم  یگداـمآ و  دــنناوت  یم یاـه  سـالک زاـغآ  اـت  هدــنامیقاب  هـتفه  کـی  تدــم  رد  نایوجــشناد   
مالعا ریبکریما  هاگـشناد  یـشزومآ  تنواعم  ریبکریما  یتعنـص  هاگـشناد.دننک  بسک  ار  ( LMS  ) یریگدای تیریدـم  هناماس 
.دوش یم رازگرب  نابآ  زا ۱۷  یزاجم و  تروص  هب  هاگشناد  نیا  یشزومآ  یاه  سالک انورک  سوریو  عویش  لیلد  هب  هک  درک 

کی یط  انورک  سوریو  عویـش  امیـس ، ادـص و  یرازگربخ  یرنه  یگنهرف  یملع  هورگ  هاگـشناد  هزوح  راـگنربخ  شرازگ  هب 
.درک داجیا  روشک  یاه  هاگشناد یشزومآ و  تاسسؤم  یارب  ار  یتوافتم  طیارش  هتشذگ  لاس 

نوـمزآ هرابدــنچ  قـیوعت  اـت  هـتفرگ  دــندش ، ناربـج  یزاـجم  یاــه  ســالک اــب  هـتبلا  هـک  یروـضح  یاــه  ســالک یلیطعت  زا 
ره هک  روشک  رسارس  یاه  هاگشناد نایوجشنادون  یـشزومآ  یاه  سالک ات  دش  بجوم  همه  همه و  لاس ۹۹ ، یرسارس 

ساسا رب  اه  هاگـشناد هتـشذگ  هتفه  کی  یط.دوش  ور  هب  ور  هام  ود  ات  کی  ریخأت  اـب  دـش  یم زاـغآ  رویرهـش  زا ۲۹  هلاس 
دوخ یزاـجم  یاـه  سـالک یرازگرب  لاـح  رد  نونکا  دـندرک و  زاـغآ  ار  نایوجـشنادون  ماـن  تبث دوخ ، دـیدج  یـشزومآ  میوقت 

یرتشیب ریخأـت  اـب  اـه  سـالک عورـش  دراد و  همادا  ناـنچمه  ماـن  تبث دـنیارف  اـه  هاگـشناد زا  رگید  یخرب  رد  اـما  دنتـسه ،
نابآ زا ۱۸  نارهت  هاگـشناد  نایوشنادون  یاه  سـالک یـشزومآ  تنواـعم  مـالعا  قبط  نارهت  هاگـشناد.دش  دـهاوخ  ماـجنا 

زا زین  یبایشزرا  دوب و  دهاوخ  ید  ات ۲۹  زا ۲۷  زین  نایوجشناد  یرارطضا  فذح  تلهم  دش ، زاغآ  یزاجم  تروص  هب   ۹۹
.دراد همادا  نمهب  ات ۸  دوش و  یم زاغآ  نمهب   ۴

یــشزومآ تنواـعم  مـالعا  قـبط  ییاـبطابط  همالع  هاگـشناد  .دوـب دـهاوخ  نـمهب  اــت ۳۰  زا ۱۸  زین  مرت  ناـــیاپ  تاـــناحتما 
.دش ماجنا  نابآ ۹۹  ات ۱۴  زا ۱۲  یسانشراک  عطقم  نایوجشنادون  یارب  مان  تبث دنیآرف  ییابطابط ؛ همالع  هاگشناد 

نمهب مکی  اـت  تسا و  هدـش  زاـغآ  یکینورتـکلا  تروـص  هـب  ناـبآ  زا ۱۷  زین  هاگـشناد  نیا  نایوجـشنادون  یـسرد  اه  سـالک
.تشاد دهاوخ  همادا 

تنواعم مالعا  قبط  فیرش  هاگـشناد.دش  دهاوخ  رازگرب  نمهب  ات ۱۵  زا ۴  هاگـشناد  نیا  مرت  نایاپ  تاناحتما  نینچمه 
یرسارس یاه  نومزآ ییاهن  جیاتن  مالعا  رد  ریخأت  هب  هجوت  اب  فیرش ، یتعنص  هاگشناد  یلیمکت  تالیصحت  یـشزومآ و 

عطقم دوروون  نایوجـشناد  یـسرد  دـحاو  باختنا  مان و  تبث دـنیآرف  ماجنا  یارب  هدـش  ینیب  شیپ نامز  تدـم  لاس ۹۹ و 
.دش عورش  یزاجم  تروص  هب  نابآ ۹۹  زا ۱۷  نایوجشناد  زا  هتسد  نیا  هب  طوبرم  یاه  سالک یسانشراک ،

دحاو ای ۱۴  نایوجـشنادون ۱۳  یارب  هدـش  باختنا  یاـه  دـحاو دادـعت  لاـس  مین  نیا  ندوب  هدرـشف  هب  هجوت  اـب  نینچمه 
عطقم ناگدـش  هتفریذـپ یکینورتـکلا  ماـن  تـبث س »  » ارهزلا هاگــشناد  مـالعا  قـبط  س »  » ارهزلا هاگــشناد.دوب  دــهاوخ 

.تشاد همادا  نابآ  ات ۱۸  دش و  زاغآ  یکینورتکلا  تروص  هب  نابآ  هبنشراهچ ۱۴  زا  یسانشراک 
ینایوجـشناد نینچمه  دش ؛ دهاوخ  زاغآ  یزاجم  تروص  هب  نابآ  زا ۲۴  یسانشراک  نایوجشنادون  یـشزومآ  یاه  سالک

مزال دـنوش  یم شریذـپ  اـه  هاگـشناد ریاـس  تیفرظ  لـیمکت  رد  اـی  فرـصنم  هاگـشناد  نیا  رد  لیـصحت  زا  لـیلد  ره  هب  هک 

مان تبث دـنیارف  زونه  رگید  یخرب  رد  اما  دـنا ؛ هدرک زاغآ  ار  دوخ  یزاجم  یاـه  سـالک اـه  هاگـشناد زا  یخرب  هتـشذگ  هتفه  کـی  یط 
.دوش یم ماجنا  یرتشیب  ریخأت  اب  اه  سالک عورش  دراد و  همادا 

 



هب ار  دوـخ  تساوــخرد  رذآ ۹۹ ) تـلهم ۵  نـیرخآ  یاــه ۹۹  یدورو یارب   ) ماــن تـبث  زا  سپ  هــتفه  اـت ۳  رثکادـح  تسا 
.دننک مالعا  هطوبرم  هدکشناد 

هطوبرم هدکـشناد  هب  لـیمیا  قیرظ  زا  ار  دوخ  تساوـخرد  رذآ  ات ۸  رثکادح  دنراد ، یـصخرم  تساوخرد  هک  ینایوجـشناد 
.دننک لاسرا 

شریذــپ ناــکما  اــنورک  عویــش  لــیلد  هـب  اــه ، هتــشر  یماــمت  رد  یزاــجم  تروـص  هـب  سورد  یماــمت  هـئارا  هـب  هجوــت  اــب 
هاگـشناد نایوجـشنادون  ماـن  تـبث یمزراوـخ  هاگـشناد.تسین  مـهارف  ییوجـشناد  یاـه  هاـگباوخ رد  دورو  وـن  نایوجـشناد 

.تشاد همادا  نابآ  هبنشراهچ ۱۴  ات  دش و  زاغآ  نابآ  زا ۱۱  یمزراوخ 
زاغآ نابآ ۹۹  زا ۱۷  یلیـصحت  عطاقم  یمامت  رد  زین  هاگـشناد  نیا  یـشزومآ  یاه  سالک یـشزومآ  تنواـعم  مـالعا  قبط 

.دش
یروـضحریغ یــشزومآ  یاـه  سـالک یماـمت  یروـضح  یاـه  سـالک یلیطعت  اـنورک و  سوریو  عویــش  موادــت  هـب  هجوـت  اـب 

.دوب دهاوخ 
نابآ زا ۱۱  یروضح  ریغ  یتشهب  دیهـش  هاگـشناد  رد  یـسانشراک  عطقم  نایوجـشنادون  ماـن  تبث یتشهب  دیهـش  هاگـشناد 
زاغآ ناـبآ  زا ۱۷  یزاـجم  تروـص  هـب  نایوجــشناد  نـیا  یارب  اـه  سـالک عورــش  تـشاد و  هـمادا  ناــبآ  اـت ۱۳  دــش و  زاـغآ 

یریوصت طابترا  هتشر  رد  هروس و  هاگشناد  رد  یرسارس  نومزآ  یـسانشراک  ناگدش  هتفریذپ مان  تبث هروس  هاگـشناد.دش 
.تسا هدش  ماجنا  نابآ   ۱۵ امنیس ، هتشر  رد  نابآ و  یشاقن ۱۴  و 

هب هجوـت  اـب  تعنـص  مـلع و  هاگـشناد.تسا  هدـش  زاـغآ  ناـبآ ۹۹  زا ۱۷  یزاـجم  تروـص  هـب  زین  نایوجـشناد  یاـه  سـالک
فلتخم عطاقم  ییاهن  ناگدـش  هتفریذـپ  یماسا  مـالعا  رد  روشک  شزومآ  شجنـس  ناـمزاس  یوس  زا  هدـمآ  شیپ  ریخأـت 

اـه ۳ نآ زاـغآ  ناـمز  نیا  زا  شیپ  هک  تعنـص  ملع و  هاگـشناد  یلیمکت  تالیـصحت  عـطقم  یاـه  سـالک هـیلک  یلیـصحت ،
.دش رازگرب  نابآ  زا ۱۰  دوب ، هدش  نییعت  نابآ 

نابآ زا ۱۴  دوب ، هدـش  نییعت  ناـبآ  اه ۳  نآ زاـغآ  ناـمز  نیا  زا  شیپ  هک  یـسانشراک  عطقم  یاـه  سـالک هیلک  نینچمه 
یــسرد یاــه  ســالک گــنهرف ، مـلع و  هاگــشناد  یــشزومآ  تنواــعم  مــالعا  قــبط  گــنهرف  مــلع و  هاگــشناد.دش  رازگرب 

.دش دهاوخ  عورش  دادرم  خروم ۲۴  هبنش  زور  زا  یسانشراک  عطقم  رد  دوروون  نایوجشناد 
زا هدافتــسا  یارب  مزـال  تراـهم  یگداـمآ و  دــنناوت  یم یاـه  سـالک زاـغآ  اـت  هدــنامیقاب  هـتفه  کــی  تدــم  رد  نایوجــشناد 

مالعا ریبکریما  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  ریبکریما  یتعنص  هاگشناد.دننک  بسک  ار  ( LMS  ) یریگدای تیریدم  هناماس 
رازگرب ناــبآ  زا ۱۷  یزاـجم و  تروـص  هـب  هاگــشناد  نـیا  یــشزومآ  یاــه  ســالک اــنورک  سوریو  عویــش  لــیلد  هـب  هـک  درک 

.دوش یم

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

وجشناد یرازگربخ  دش - ؟ دهاوخ  زاغآ  ینامز  هچ  اه  هاگشناد یسانشراک  نایوجشنادون  یمسر  یاه  سالک  

زوینایرآ دوش - ؟ يم زاغآ  ينامز  هچ  يسانشراک  نايوجشنادون  ياه  سالک  

امیس ادص و  یرازگربخ  دش - ؟ دهاوخ  زاغآ  ینامز  هچ  یسانشراک  نایوجشنادون  یمسر  یاه  سالک  
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روشک رسارس  یاه  هاگشناد نایوجشناد و  زا  اه  ملیف ریواصت و  رابخا ، نیرتدیدج 
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نامز تدم  شیازفا  گنز  هتشذگ ، لاس  رد  تیعمج  یفنم  دشر  ناخ ؛ کویب  فسوی  وجشناد ، یرازگربخ  هاگشناد  هورگ 
.دروآ ادص  هب  ار  یزابرس 

هدینـشن ار  شیادـص  یلوتم  نالوئـسم  اهنت  تسا و  هدرب  ار  کـلف  شوگ  هک  تسا  یلاسدـنچ  تیعمج ، شهاـک  سوقاـن 
.دنا هتفرگ 

هئارا اـب  حلــسم  یاــه  ورین هـک  نـیا  اــب.تسا  ریذــپان  باــنتجا  یرما  یزابرــس ، تدــم  تـیعمج و  نازیم  سوـکعم  هـطبار 
هتـشادرب ار  لکـشم  نیا  یرگ  لیهـست یاه  مدق نیلوا  دنزرف ، یاراد  نازابرـس  اه و  لهاتم زابرـس  هب  یلقادـح  تالیهـست 

تیعمج رب  ار  یعامتجا  یداصتقا و  تالکـشم  حلـسم ، یاه  ورین ی  هندـب رب  مکاح  هاگن  روما و  زا  یرایـسب  رد  اـما  تسا ؛
یزابرـس و تالیـصحتیلصا ، نـکر  هـس.تسا  هدوـب  رثوـم  تـیعمج  شهاـک  رد  میقتــسم  روـط  هـب  هدرک و  لـیمحت  ناوـج 

.دنور یم رامش  هب  ناناوج  جاودزا  یلصا  نکر  هس  طلغ ، ای  تسرد  لاغتشا ،
.دزادنا یم ریخات  هب  ار  نارسپ  یعامتجا  تایح  هک  تسا ، یا  هلاسود تسیا  یزابرس 

شهاـــک هداوناـــخ  لیکــــشت  یارب  ار  دارفا  هزیگنا  لاغتــــشا ، تالیــــصحت و  نـــیب  هـــفقو  لاـــس  ود  تلاــــح ، نیرتـــهب  رد 
عطقم زا  یگلاـــس  رد ۲۵  یـــسانشراک و  عــطقم  زا  یگلاــس  رد ۲۳  یملع  جرادــم  عیرـــس  یط  ضرف  اــب  دارفا.دــهد  یم

.دنوش یم لیصحتلا  غراف  دشرا  یسانشراک 
جاودزا رکف  هب  دـعب  دـنیامن و  یط  ار   یزابرـس  تمدـخ  نارود  هزاـت  ناشتالیـصحت  ماـمتا  زا  سپ  دـنهاوخب  دارفا  نـیا  رگا 

تالیـصحت هب  هفقو  نودـب  نارتخد ، نایم  نیا  رد.دـنیامن  جاودزا  یگلاس  یلا ۲۸  نس ۲۷  رد  دـیاب  ًابیرقت  ینعی  دـنتفیب 
.دنوش یم هجاوم  لکشم  اب  مه  نانآ  جاودزا  یفرع  گنهرف  دوجو  اب  دنا و  هداد  همادا 

جرادـم نارذـگ  طـلغ ؛ طیارــش  جاودزا و  یفرع  گـنهرف  قـبط  دـننارذگ و  یم ار  یلیمکت  یهاگــشناد  تالیــصحت  نارتـخد ،
.دهد یم شهاک  ار  نانآ  جاودزا  سناش  رتالاب ، یملع 

یا هدع دنور ، نیا  اب  تسا و  یعطق  جاودزا ، نس  رد  نارتخد  نارـسپ و  ینـس  فالتخا  ناسانـشراک  هتفگ  قبط  نینچمه 
.دنوش یم جراخ  جاودزا  رادم  زا 

یاـه بیـسآ تیعمج ، رب  ریثاـت  زج  هب  هدـش و  یعطق  درجت  نـس  رد  رتـخد  رازه  راـمآ ۶۵۰  شیازفا  ثعاـب  هک  یجورخ ،
دودـح ۱ یراکیب  زا  تیاکح  یمـسر  یاه  رامآ هک  یلاح  ردـشرورپ  یاج  هب  هاگ  شرورپ.دراد لابند  هب  ار  یرایـسب  یعامتجا 
، یلغش یا  هفرح یاضف  زا  یرود  هلاسود و  ریخات  باستحا  اب  دراد ؛ یهاگـشناد  هدرک  لیـصحت رفن  رازه  نویلیم و ۲۰۴ 

مه ار  هعماج  لاعف  یورین  تیفیک  دیدش  تفا  تمدخ ، نایاپ  تراک  یاقل  هب  یزومآ  تراهم  یاطع  ندیـشخب  نینچمه 
ریغ یتـسیز  یگنهرف و  عوـنت  یناـسنا ، یورین  میــسقت  رد  ضیعبت  تـیعمج ، تـیفیک  شهاـک.تسا  هتــشاد  هارمه  هـب 

ناگداپ رد  نازابرس  اب  یماظن  رداک  نزاوتمان  دروخرب  یرهش و  یاه  هدرکلیصحت یارب  یماظن  دیدج  هاگیاج  بعر  یملع ،
هاگـــشزومآ هــب  لیدـــبت  یماــظن  یاـــه  ناـــگداپ.تسا هدرک  مــهارف  ار  هدـــنیآ  یعاـــمتجا  تالـــضعم  یدـــج ، رتــسب  اـــه ؛

.دهد یم قوس  یراکهزب  دایتعا و  هاچ  هب  ار  نازابرس  زا  یرایسب  هک  تسا ، هدش  ییاه  یراجنهان
دنروآ یم یلامعا  هب  یور  دـننک ، یم ضرف  لـیو  هاـچ  رد  ار  دوخ  لاـس  ود  تدـم  یارب  هلحم ، هناـخ و  زا  رود  هک  ینازاـبرس 

.دندرک یمن ریوصت  ار  نآ  مه  تالیخت  رد  یزور  دیاش  هک 
فیرعت دارفا  یتسرپادـخ  یتـسود و  نـطو سح  یماـظن و  دـُعب  شرورپ  فدـه  اـب  هـک  هلاـسود  یزابرـس  بـیترت ، نـیا  هـب 

دـنا و عالطا  یب  تیبرت  شرورپ و  زا  دـنراد و  رحبت  یماظن  لئاسم  رد  طقف  هک  یا  هفرح ریغ  رداـک  روضح  اـب  تسا ؛ هدـش 
.تسا هدش  یراجنهان  نویسیزوپا و  هاگشرورپ  هب  لیدبت  زیمآ  ضیعبت  یاه  راتخاس

شهاـــک تدـــش  هــب  مــه  ار  لاـــعف  تــیعمج  تــیفیک  تــیعمج ، یمک  شهاـــک  رب  ریثاـــت  رب  هوـــالع  هـــک  یهاگـــشرورپ 
مرج نیرتشیب  یزابرـس  تمدـخ  زا  رارف  رـضاح ، لاح  رد  کارا � ناتـسا  یماظن  ناتـسداد  هتفگ  ربانبمرج  نیلوا.دـهد  یم

.تسا هنوگ  نیمه  رامآ  زین  روشک  حطس  رد  هتبلا  هک  دهد  یم لیکشت  ار  یباکترا 
بیترت هـب  ردــخم  داوـم  یماــظن و  لاوـما  هـب  تراــسخ  صاخــشا ، هـب  نیهوــت  یدــمع ، حرج  برــض و  یدــعب ، دراوــم  رد 

رد ناـناوج  زا  یرایـسب  مرج  نیلوا  تروـص ، نـیا  هـب  �و  دوـش یم لـماش  ار  هزوـح  نـیا  هـب  یعاـجرا  یاـه  هدـنورپ نیرتـشیب 

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۰۰طباور 



رتسب لذارا و ...  یرارف ، زابرـس  دننام  یددـعتم  یاه  بسچرب تسردان و  دروخرب  تروص  رد  دـتفا و  یم قافتا  اه  ناگداپ
ناـبیاغ دـصرد  راـمآ ۴۰  قـبط  ؟ تـینما مادــک.دتفا  یم رطخ  هـب  هعماــج  تـینما  دوـش و  یم مـهارف  رگید ، مـئارج  باــکترا 

.دنا هداد  لیکشت  هعماج  ریقف  راشقا  ار  یزابرس 
دمآرد مـک  راــشقا  تالیــصحت و  زا  ناگدــنامزاب  دــنوش ، یم یفرعم  هـفیظو  تمدــخ  هـب  هـک  یدارفا  نیرتــشیب  نـینچمه 

.دنتسه
هیامرس نیرتدنمشزرا.دهد  یمن ششوپ  مه  ار  نازابرس  دمآ  تفر و  یاه  هنیزه یتح  یزابرس ، یرمتـسم  دوجو  نیا  اب 

.تسا رمع  ناسنا  ره 
.دیآ لمع  هب  یریگولج  دوش  یم هک  ییاج  ات  رمع  تفر  رده  زا  ات  دوش  یم شالت  اه  روشک بلغا  رد 

ینابـساپ یـشک و  وراج  هب  فظوم  ای  دریگ  یم زابرـس  رامآ  دـنک و  یم ار  نادوجآ  راک  رتویپماک  هدرکلیـصحت  کی  هک  ینامز 
یچوپ ساسحا  دوش ؛ یم هذـخاوم  ناگداپ  کی  یاه  نامتخاس نیب  همان ، کی  عیرـس  لمح  یارب  هک  ینامز  ای  دوش و  یم

رمع یاه  زور هک  ییاه  راک همه  دناوت  یم تسین و  شصصخت  اب  ناوخمه  ای  تسا  هداتفا  اپ  شیپ  راک  ای  نوچ  دنک ، یم
.تسا تلاطب  ساسحا  ریقحت و  لماع  اه  نیا همه  دهد و  ماجنا  کیلک  کی  اب  دننک ، یم یرپس  ار  شا  یناوج 

سفن و تزع  شهاک  ریثات.دراد  ار  یلکـشم  ره  زورب  ناکما  تلاطب ، ساسحا  رقف و  لیلد  هب  دارفا  سفن  تزع  شهاک 
.تسا رثوم  یداصتقا  هصرع  زا  معا  فلتخم ، یاه  هصرع رد  ناناوج  روضح  تیفیک  رب  نازابرس   تراقح  ساسحا 

تزع شهاـک  اـب  یداـصتقا  یعاـمتجا و  یاـه  هـصرع رد  رثوـم  روـضح  زا  ندـنام  زاـب  ناـناوج و  هلاـس  ود  ی  هتکــس بـیکرت 
اتدـمع روضح ، تروص  رد  یتح  دـنوش و  هجاوم  لکـشم  اب  راک ، رازاب  هب  دورو  یارب  ناـناوج  دوش ، یم ببـس  ناـنآ ، سفن 

یتراــهم و یاــه  رازاــب رد  ناــناوج  روـضح  شهاک.دــنوش  یم راد  هدــهع  ار  تراــهم  نودــب  رمث و  یب  درخ ، یاــه  تیلاــعف
.دنز یم مهرب  ار  هعماج  یداصتقا  تینما  مک ، دمآرد  یصصخت و 

اه زرم زا  یرادـساپ  هب  طـقف  ار  تـینما  هلوـقم  هـتفر و  رتـالاب  یمک  حلـسم  یاـه  یورین هاـگن  هـک  تـسا ، هدیـسر  نآ  ناـمز 
.دهدن لیلقت 

رارق دوـخ  راـک  روتـسد  رد  ار  یزابرـس  ناـمز  تدـم  شیازفا  نازابرـس ، نازیم  شهاـک  یاـعدا  اـب  حلـسم  یاـه  ورین هک  نیا 
هک روطناـمه.دراد  یناـسنا  یورین  تیریدــم  فـلتخم  لـئاسم  هـب  هاگتــسد  نـیا  یدــعب  کـت  هاـگن  زا  ناــشن  تـسا ، هداد 

یورین زا  رت  یفیک هدافتـسا  یراـتخاس و  حالـصا  اـب  ناـگرا  نـیا  تـسا ، حلــسم  یاـه  ورین دوـجو  نوـهرم  روـشک  یاـه  زرم
.دنک نیمات  یعامتجا  یداصتقا و  یماظن ، فلتخم  تاحاس  رد  ار  روشک  تینما  دناوت  یم لاعف ، یناسنا 

هفیظو تمدـخ  هداـتفا و  رطخ  هب  روـشک  یعاـمتجا  یداـصتقا و  تینما  هتـشذگ ، دـنور  رب  یراـشفاپ  اـب  تروـص  نیا ریغرد 
.تسا تکرح  رد  روشک  تیعمج  هیلعزیخ  هب  زیخ  یمومع ،

راـــشتناییابطابط همـالع  هاگــشناد  لقتـــــسم  نایوجـــــشناد  یمالـــــسا  نــــمجنا  یگنهرف  ریبد  ناــــخ -  کوــــیب  فــــسوی 
سکعنم ًافرـص  تسین و  وجـشناد » یرازگربخ   » طسوت نآ  یاوتحم  یمامت  دـییأت  یانعم  هب  ییوجـشناد  یاه  تشادداـی

.تسا ییوجشناد  نیلاعف  اه و  هورگ تارظن  هدننک 

۱۹۱۹
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۱:۳۶

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / لوگریو   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ییوجشناد ییوجشناد تایح   تایح یارب   یارب یساسا   یساسا هتکن   هتکن هسهس  

هنوـگچ دوـب ؟ راذــگرثا »  » وجــشناد کـی  ماـقم  رد  ناوـت  یم هنوـگچ  دراد ؟ هعماـج  اـب  یتبــسن  هـچ  و  تـسیک ؟ تـسیچ و  وجــشناد 
… نوگچ دوبن ؟ یتاساسحا  دوب و  وجشناد  ناوت  یم

 

https://virgool.io/@Basij_atu/asr4-wvpndts9uoho
https://virgool.io/@Basij_atu/asr4-wvpndts9uoho


هب هک  ییاهداهن  لباقم  رد  امرـس ، رثا  رد  باوخ  نتراک گرم ۴۲  هب  ضارتعا  رد  روشک  نیمه  نایوجـشناد  رگید  یزور   و 
.دندرک هشیپ  یباوخ  نتراک دندوب  هجوت  یب اه  باوخ نتراک عضو 

ِیدوخ هب  وجشناد ، ناونع  هب  امش  دیراپسب : رطاخ  هب  ار  یئالط  هتکن  نیا  دیدش  هاگشناد  دراو  هک  یزور  نیلوا  نامه  زا   
لیدبت ام »  » هب ار  نم »  » هک تسا  عمج »  » رتسب رد  امـش  لاعفا  اهنت  دیرادن و  ییوجـشناد  یزاس  نایرج رد  یـشزرا  دوخ 
ددـعتم یاه » نم  » هک دـهد  رییغت  ار  تابـسانم  دـناوت  یم شبنج »  » تماق رد  ینامز  مه  ییوجـشناد  ناـیرج  و  دـنک ، یم

.دوش ناوارف  یاهام »  » هب لیدبت 

ققحم دزاـس و  یم ار  امــش  نـالک » هدــیا   » یعمج لـمع  ًاـتیاهن  لدــج و  عاــنقا و  لالدتــسا و  ناــهرب و  هماــقا  نـیرمت و   
.تسا شیپ  رد  ینالوط  یهار.دنک  یم

ییوجشناد تایح  یارب  یساسا  هتکن  هس 

؟ دوـب راذـگرثا »  » وجـشناد کـی  ماـقم  رد  ناوـت  یم هنوـگچ  دراد ؟ هعماـج  اـب  یتبــسن  هـچ  و  تـسیک ؟ تـسیچ و  وجــشناد 
ار ناـهج  روـشک و  تابــسانم  هاگــشناد ، رتـسب  رد  ناوـت  یم هنوـگچ  دوـبن ؟ یتاــساسحا  دوـب و  وجــشناد  ناوـت  یم هنوـگچ 

.کی ؟ دیمهف
هتـسشن هاگـشناد  یور  رب  گرم  درگ  هـک  دـینک  تـقد  هلئـسم  نـیا  هـب  دـیا ، هدـش لوـبق  یا  هتــشر هـچ  رد  هـک  نـیا  زا  غراـف 

.تسا
کیرش دوجوم  عضو  رد  ار  دوخ  زورما  دش ، سیسات  تفرـشیپ » هعـسوت و   » یارب ریبکریما  طسوت  یزور  هک  یهاگـشناد 

.دنیب یمن
.میشاب هتشاد  هاگشناد » ءایحا   » یارب یا  هژورپ دیاب  ام  تسیچ ؟ هاگشناد  تیلوئسم  میشیدنیب  دوخ  اب 

ار نآ  لح  راکوزاس  دـنک و  یدـنب  تروص تسرد  ار  هعماـج  تسایـس و  گـنهرف ، لـئاسم  تالکـشم و  دـناوت  یمن هاگـشناد 
.دیامن میسرت 

.ود
.دیشابن رورغم 

.دینادب لوئسم  روما  همه  لابق  رد  ار  دوخ 
.تسا طوبرم  امش  نم و  هب  زیچ  همه  روشک  نیا  رد 

.دینکن یلاخ  هناش 
.درک میدقت  اکیرمآ  هجراخریزو  رفس  هب  ضارتعا  یارب  دیهش  هس  هاگشناد  نیمه  یزور 

هب هک  ییاهداهن  لباقم  رد  امرـس ، رثا  رد  باوخ  نتراک گرم ۴۲  هب  ضارتعا  رد  روشک  نیمه  نایوجـشناد  رگید  یزور  و 
.دندرک هشیپ  یباوخ  نتراک دندوب  هجوت  یب اه  باوخ نتراک عضو 

یناـسنا ی  هریجنز ناهفـصا  یا  هتـسه تاسیـسات  فارطا  رد  روشک  فلتخم  یاـه  ناتـسا یاهوجـشناد  هک  یزور  رگید  اـی 
.دنداد لیکشت 

.مینک عافد  یدازآ  لالقتسا و  تلادع و  تسایس و  تلاصا  زا  دنک  یم اضتقا  ام  ییوجشناد  ناش 
.مینک میسرت  ار  نکمم  زادنا  مشچ مییامن و  تسارح  نامروشک  نید و  یساسا  لوصا  زا 

.هس
ِیدوخ هب  وجشناد ، ناونع  هب  امش  دیراپسب : رطاخ  هب  ار  یئالط  هتکن  نیا  دیدش  هاگشناد  دراو  هک  یزور  نیلوا  نامه  زا 

« اـم  » هـب ار  نـم »  » هـک تـسا  عـمج »  » رتـسب رد  امـش  لاـعفا  اـهنت  دـیرادن و  ییوجـشناد  یزاـس  ناـیرج رد  یـشزرا  دوـخ 
« یاه نم  » هک دهد  رییغت  ار  تابـسانم  دناوت  یم شبنج »  » تماق رد  ینامز  مه  ییوجـشناد  نایرج  و  دنک ، یم لیدـبت 

.دوش ناوارف  یاهام »  » هب لیدبت  ددعتم 

 



.دیشیدنا ام »  » هب و  تشذگ » دوخ  زا  دیاب   » ببس نیمه  هب 
، ار ناـت  هلئـسم و  دـیزاسب ؟ میت »  » ناـت یگنهرف یعاـمتجا و  اـی  یـسایس  هدـیا  لوح  دـیناوت  یم هنوگچ  دـینک  رکف  نیا  هب 

.دینک هاگشنادرتسب  رد  تیعمج  کی  هلئسم 
.دیوش وضع  اه  نآ زا  یکی  رد  ًامتح  دینک و  قیقحت  هاگشناد  یاه  لکشت دروم  رد 

مقر تالیکــشت  رد  ناــت  یگدــنز یاــه  نوـمزآ نـیرت  یــساسا تـسا و  تالیکــشت  یعمج » راــک   » نـیرمت یارب  رتـسب  اــهنت 
.دروخ یم

ققحم دزاـس و  یم ار  امــش  نـالک » هدــیا   » یعمج لـمع  ًاــتیاهن  لدــج و  عاــنقا و  لالدتــسا و  ناــهرب و  هماــقا  نـیرمت و 
.تسا شیپ  رد  ینالوط  یهار.دنک  یم

.میتسه زاغآ » هطقن   » رد زونه  ام 
.درک لمع » نیرمت   » مه دناوخ و  سرد  دیاب  مه  هاگشناد  رد 

جیــسب رــصع  هماـنهاگیتجح  لیهــس.دینکن  توکــس  دــنهاوخ  یم لــعفنم »  » ار امــش  هـک  یکاــنرطخ  رــصانع  لــباقم  رد 
( هر ) ییابطابط همالع  هاگشناد  ییوجشناد 

۱۹۱۹
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۱۹۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

یلغش نیمضت  هارمه  هب  اوتحم  تیریدم  دیلوت و  عماج  هرود  : دنک یم  رازگرب  هاگشناد  یروآون  دشر و  زکرم 
هاـم ید  رذآ و  یئاــبطابط  همالع  هاگشناد  یروآوـن  دـشر و  زکرم  تیاـمح  اـب  اـناب  هدنهدباتـش  اوـتحم  دـیلوت  پمک  نیمود 

.دش دهاوخ  رازگرب  یراج  لاس 
.۱

( نیرمت لح  تعاس   ۴+ تعاس  ۱۶ ینتم ( یاوتحم  دیلوت 
.۲

( نیرمت لح  تعاس   ۲+ تعاس  ۸ یریوصت ( یاوتحم  دیلوت 
.۳

( نیرمت لح  تعاس   ۳+ تعاس  ۱۲/۵) گنیتکرام لاتیجید 
.۴

( نیرمت لح  تعاس   ۴+ تعاس  ۸/۵ یراک ( هزوح  هب  دورو  یاه  تراهم
یروآون دـشر و  زکرم  لسپت و  یتاـغیلبت  هعومجم  یهارمه  اوتحم و  تیریدـم  دـیلوت و  هزوح  هتـسجرب  دـیتاسا  روضح  اـب 

یئابطابط   همالع  هاگشناد 
مان  تبث رتشیب و  تاعالطا 

اه یا  همالع  هژیو  فیفخت  دک   
: یلغش نیمضت  اوتحم + تیریدم  دیلوت و  عماج  هرود  مان  تبث تیلب  -    ۱

atu-bana
: اوتحم تیریدم  دیلوت و  عماج  هرود  مان  تبث تیلب  -    ۲

atu.bana

هبهب اوتحم   اوتحم تیریدم   تیریدم دیلوت  وو   دیلوت عماج   عماج هرود   هرود :: دنک دنک یمیم   رازگرب   رازگرب هاگشناد   هاگشناد یروآون   یروآون دشر  وو   دشر زکرم   زکرم
یلغش یلغش نیمضت   نیمضت هارمه   هارمه

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۰۳طباور 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13285
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13285


راـبخا تـسیل  air.ir/ZHq۴oa يپاــچ هخــسن  ۱۱۹ دــــیدزاب :  ١٣٢٨٥ ربـــخ : هرامـــش   ١٣:٤١ ناــــبآ ١٣٩٩ -  هبنــشکي ١٨ 
https://www.aryanic.com/products-highportal.html تیاس - یحارط /https://www.aryanic.com <<

aryanic طسوت

۱۹۱۹
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۵۸

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انکیا   

عمجم هفـسلف  هورگ  تمه  هـب  ناقرـشتسم » ییاـبطابط و  همـالع  مالـسا  رد  هعیـش   » یملع تسـشن  اـنکیا ، شرازگ  هـب 
رازگرب ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  یملع  تـئیه  وـضع  یرتـشا ، یـسابلک نیـسح  ینارنخــس  اـب  یمالــسا ، تـمکح  یلاـع 

نلاس هچوک ۲ ، هچوـک ۱۰ ، ید ، ناـبایخ ۱۹  مق ، رد  عقاو  تعاس ۱۹  زا  هام ، ناـبآ  ۲۱ هبنشراهچ ، تسـشن  نیا.دوش  یم
یتــــــنرتنیا یناــــــشن  قــــــیرط  زا  یزاــــــجم و  تروــــــص  هــــــب  دوــــــش و  یم رازگرب  تــــــمکح  یلاــــــع  عــــــمجم  تاـــــــسلج 

مایپ یاهتنا.دش  دهاوخ  شخپ   www.hekmateislami.com

۱۹۱۹
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۴۲

ییابطابط همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

سردآ هب  ناتـسلگ  هناـماس  هب  دورو  قـیرط  زا  افرـص  ناگدـش  هتفریذـپ  زا  هورگ  نیا  یکینورتـکلا ) ) یروـضحریغ ماـن  تـبث   
.دریگ یم  ماجنا  زور  نامه  تعاس ۲۴  تیاغل  حبص  تعاس ۱۱  زا  خروم ۹۹/۸/۱۹  هبنش  ود  زور  رد    ems.atu.ac.ir

هرامــش لـماش  هـک  یربراـک  هسانــش  اـب  یماـن  تـبث  دــنیارف  لـیمکت  ناتــسلگ و  هناـماس  هـب  هـیلوا  دورو  تـهج  ناـبلطواد   
هفاضا  U۹۹۱ یبـلطواد هرامـش  یادـتبا  هـب  ) .دـنیامن مادـقا  دـشاب  یم  بـلطواد  یلم  دـک  هـک  هزاورذـگ  U۹۹۱ و  یبـلطواد + 

ییوجــشناد ،  تراـک  هـنیزه  تـخادرپ  باــسحلا ، یلع  هیرهــش  تـخادرپ  ماــن ، تـبث  هـب  طوـبرم  یاهدــنیارف  ریاــس  ددرگ )
هتفریذپ یمان  تبث  لمعلاروتسد  هیعالطا و  قباطم  ناتسلگ و  ..  هناماس  رد  یا   همانسانش  یلیصحت و  کرادم  یراذگراب 

.دشاب یم  خروم ۹۹/۸/۱۱  لاس ۱۳۹۹   نومزآ  ناگدش 

نواـعم ءاـضما  رهم و  اـب  یناــمیپ  یمــسر /  یملع  تاــیه  ءاــضعا  صوـصخم  هرامــش ۱  مرف  ناــبلطواد   تـسا  یرورــض   
زین یملع  تاـیه  وـضع  همانـسانش  ریواـصت  و  یراـج ) لاـس  ینیزگراـک  مکح   ) ینیزگراـک مکح  نیرخآ  هاگـشناد و  یـشزومآ 

.دنیامن لاسرا  تسپ  قیرط  زا  لیصحت  لحم  هدکشناد  هب  کرادم  ریاس  هارمه 

یملع تایه  یاضعا  نادنزرف  مان  تبث  دنیارف  صوصخ  رد  یشزومآ  تنواعم  هیعالطا 

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب ناقرشتسم » » ناقرشتسم ییابطابط  وو   ییابطابط همالع   همالع مالسا   مالسا ردرد   هعیش   هعیش  » » تسشن تسشن

یملع تئیه  وضع  یرتشا ، یـسابلک نیـسح  ینارنخـس  اـب  ناقرـشتسم » ییاـبطابط و  همـالع  مالـسا  رد  هعیـش   » یملع تسـشن 
.دوش یم رازگرب  ییابطابط  همالع  هاگشناد 

یملع یملع تایه   تایه یاضعا   یاضعا نادنزرف   نادنزرف مان   مان تبث   تبث دنیارف   دنیارف صوصخ   صوصخ ردرد   یشزومآ   یشزومآ تنواعم   تنواعم هیعالطا   هیعالطا

 

https://iqna.ir/fa/news/3934167/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3934167/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13298
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13298


هتفریذپ یئابطابط  همالع  هاگشناد  رد  یملع  تایه  ءاضعا  نادـنزرف  لاقتنا  همان  نییآ  ساـسا  رب  هک  یناگدـش  هتفریذـپ 
.دنهد رارق  هجوت  دروم  ار  یدراوم  مان  تبث  دنیارف  زا  عالطا  روظنم  هب  ، دنا هدش 

: تسا حرش  نیا  هب  هیعالطا  نیا  نتم 
شجنـس نامزاس  یوس  زا  یملع  تایه  ءاـضعا  نادـنزرف  لاـقتنا  هماـن  نییآ  ساـسا  رب  هک  یناگدـش  هتفریذـپ  عـالطا  هب   

ار لیذ  دراوم  مان  تبث  دنیارف  زا  عالطا  تهج  دـناسر  یم  دـنا  هدـش  یفرعم  یئابطابط  همالع  هاگشناد  هب  روشک  شزومآ 
: دنهد رارق  هجوت  دروم 

یم هاگــشناد  تیاـس  رد  جردــنم  خروـم ۹۹/۸/۱۱  یماـن  تـبث  لمعلاروتــسد  قـیقد  هعلاـطم  هـب  مزلم  ناگدـش  هتفریذـپ   
.دنشاب

سردآ هب  ناتـسلگ  هناـماس  هب  دورو  قـیرط  زا  افرـص  ناگدـش  هتفریذـپ  زا  هورگ  نیا  یکینورتـکلا ) ) یروـضحریغ ماـن  تـبث 
.دریگ یم  ماجنا  زور  نامه  تعاس ۲۴  تیاغل  حبص  تعاس ۱۱  زا  خروم ۹۹/۸/۱۹  هبنش  ود  زور  رد    ems.atu.ac.ir

هرامــش لـماش  هـک  یربراـک  هسانــش  اـب  یماـن  تـبث  دــنیارف  لـیمکت  ناتــسلگ و  هناـماس  هـب  هـیلوا  دورو  تـهج  ناـبلطواد 
هب ) .دنیامن مادقا  دشاب  یم  بلطواد  یلم  دک  هک  هزاورذگ  U۹۹۱ و  یبلطواد + 

( ددرگ هفاضا   U۹۹۱ یبلطواد هرامش  یادتبا 

یراذـگراب ییوجـشناد  ،  تراک  هنیزه  تخادرپ  باـسحلا ، یلع  هیرهـش  تخادرپ  ماـن ، تبث  هب  طوبرم  یاهدـنیارف  ریاـس 
هتفریذــپ یماـن  تـبث  لمعلاروتــسد  هیعــالطا و  قباــطم  ناتــسلگ و  ..  هناــماس  رد  یا   همانــسانش  یلیــصحت و  کرادــم 

.دشاب یم  خروم ۹۹/۸/۱۱  لاس ۱۳۹۹   نومزآ  ناگدش 
.ددرگ لاسرا  لیصحت  لحم  هدکشناد  هب  تسپ  قیرط  زا  نابلطواد  یلیصحت  کرادم  لصا  روکذم  هیعالطا  قبط 

.۶
نواـعم ءاـضما  رهم و  اــب  یناــمیپ  یمــسر /  یملع  تاــیه  ءاــضعا  صوـصخم  هرامـــش ۱  مرف  ناــبلطواد   تــسا  یرورض 

زین یملع  تایه  وضع  همانـسانش  ریواصت  و  یراج ) لاس  ینیزگراـک  مکح   ) ینیزگراـک مکح  نیرخآ  هاگـشناد و  یـشزومآ 
.دنیامن لاسرا  تسپ  قیرط  زا  لیصحت  لحم  هدکشناد  هب  کرادم  ریاس  هارمه 

یحارط  << رابخا تسیل  air.ir/ZHqhoa يپاچ هخسن  ۱۲ دیدزاب :  ١٣٢٩٨ ربخ : هرامش   ١٠:١٩ نابآ ١٣٩٩ -  هبنشود ١٩ 
aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ییابطابط همالع  هاگشناد  یملع -  تایه  یاضعا  نادنزرف  مان  تبث  دنیارف  صوصخ  رد  یشزومآ  تنواعم  هیعالطا   

ییابطابط همالع  هاگشناد  یملع -  تایه  یاضعا  نادنزرف  مان  تبث  دنیارف  صوصخ  رد  یشزومآ  تنواعم  هیعالطا   

۱۹۱۹
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۷:۵۴

همالع هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   
ییابطابط

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هب نومزآ  زا  هرود  نیا  یرازگرب  هب  هجوت  اب  هاگشناد  ییازفا  تراهم  دازآ و  یـصصخت  یاه  شزومآ  زکرم  مالعا  ساسا  رب   
.دنیامن هعلاطم  ار  لمعلا  روتسد  مزال  تادیهمت  ندومن  مهارف  طیارش و  زا  عالطا  هب  تبسن  نابلطواد  نیالنآ ، تروص 

دشدش مالعا   مالعا یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد نیالنآ ) ) نیالنآ  ) ) طخرب طخرب نابز   نابز نومزآ   نومزآ یرازگرب   یرازگرب لمعلاروتسد   لمعلاروتسد

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۰۵طباور 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13291
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13291


دش مالعا  یئابطابط  همالع  هاگشناد  نیالنآ )  ) طخرب نابز  نومزآ  یرازگرب  لمعلاروتسد 
دهاوخ رازگرب  نیـالنآ  تروـص  هب  تعاـس ۹  سار  خروـم ۹۹/۰۸/۳۰  هعمج  زور  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  ناـبز  نومزآ 

.دش
هب نومزآ  زا  هرود  نیا  یرازگرب  هب  هجوت  اب  هاگشناد  ییازفا  تراهم  دازآ و  یـصصخت  یاه  شزومآ  زکرم  مالعا  ساسا  رب 

.دنیامن هعلاطم  ار  لمعلا  روتسد  مزال  تادیهمت  ندومن  مهارف  طیارش و  زا  عالطا  هب  تبسن  نابلطواد  نیالنآ ، تروص 
نومزآ رد  تکرش  لمعلا  روتسد 

راـبخا تـسیل  air.ir/ZHqaoa يپاــچ هخــسن  ۱۰۰ دــــیدزاب :  ١٣٢٩١ ربـــخ : هرامــــش   ١٦:٤١ ناــــبآ ١٣٩٩ -  هبنــشکي ١٨ 
طــــسوت لاـــترپ  - یناــــمزاس - لاــــتروپ /https://www.aryanic.com تیاس - یحارط /https://www.aryanic.com <<

aryanic

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ییابطابط همالع  هاگشناد  دش -  مالعا  یئابطابط  همالع  هاگشناد  نیالنآ )  ) طخرب نابز  نومزآ  یرازگرب  لمعلاروتسد   

ییابطابط همالع  هاگشناد  دش -  مالعا  یئابطابط  همالع  هاگشناد  نیالنآ )  ) طخرب نابز  نومزآ  یرازگرب  لمعلاروتسد   

ییابطابط همالع  هاگشناد  دش -  مالعا  یئابطابط  همالع  هاگشناد  نیالنآ )  ) طخرب نابز  نومزآ  یرازگرب  لمعلاروتسد   

۱۹۱۹
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۲:۳۲

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

تمه هب  نابآ ۱۳۹۹  هبنشجنپ ۱۵  زور  نایدا  رظنم  زا  ناهج  یهوژپ  هدنیآ یی و  ارگ یجنم یللملا  نیب تسـشن  نیتسخن 
.دش رازگرب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  تایهلا  هدکشناد  مالک  هفسلف و  هورگ 

.دش رازگرب  رصع  حبص و  تبون  ود  رد  تسشن  نیا 
.دناوخ دیهاوخ  ار  تسشن  نیا  رصع  هرود  زا  یشرازگ  همادا  رد 

.دوب هدش  رشتنم  انطع  تیاس  رد  تسشن  حبص  شرازگ  رت  شیپ
هاگــشهوژپ یملع  تاـیه  وـضع  رگراـک ، مـیحر  رــصع ، تســشن  یادـتبا  رد  اـنطع ، شرازگ  هـبیهوژپ  هدـنیآ ییارگ و  یجنم

ییارگ و یجنم یملع  یاـــه  تســـشن هناـــخریبد  سیـــسات  هراـــبرد  یتاداهنـــشیپ  هــئارا  هــب  یمالـــسا ، گـــنهرف  موـــلع و 
.دبای شرتسگ  هنیمز  نیا  رد  اه  یراکمه ات  تخادرپ  ییابطابط  همالع  هاگشناد  رد  یهوژپ  هدنیآ

نایب روظنم  افرـص  دیآ ، یم نایم  هب  ییارگ  یجنم یهوژپ و  هدـنیآ ثحب  هک  ینامز : تسا هدـمآ  یپ  رد  وا  نانخـس  لیـصفت 
.تسا هتفرگ تروص  یفاک  یاه  ثحب هنیمز  نیا  رد  نوچ  تسین ؛ دوعوم  یجنم  هرابرد  کرتشم  تایرظن  یرس  کی 

.میسرب یدربراک  ینیع و  تدحو  هب  یرکف  تدحو  زا  میراد  زاین  میتسه و  لمع  کارتشا  کی  دنمزاین  ام  هکلب 
.تسا نآ  تیریدم  لرتنک و  هدنیآ و  تخانش  رنه  یهوژپ  هدنیآ

یرــس کــی  رب  ینتبم  نوـچ  دــشاب ؛ هتــشاد  اــم  یعقاو  هدــنیآ  زا  یتـسرد  کرد  دــناوت  یمن عـقاو  رد  نردــم  یهوژپ  هدــنیآ
تاـماهلا ینید و  تاـیعقاو  رب  ینتبم  مالـسا  نید  رب  ینتبم  یهوژپ  هدـنیآ اـما  تـسا ، تـالامتحا  و  اـه ، ناـمگ اـه , سدـح
نوگاـنوگ یاـهدرکیور  ناـیم  رد.درک  تبحــص  تـسرد  یعطق و  یا  هدــنیآ هراـبرد  ناوـت  یم نآ  ساـسارب  تـسا و  یناـیحو 

هنوگچ ام  ینعی  یراجنه  درکیور  داد ؛ رارق  ناوت  یم ثحب  دروم  یراجنه  درکیور  رظنم  زا  ار  دوعوم  ثحب  یهوژپ ، هدـنیآ
.مینک ققحم  هدنیآ  دروم  رد  ار  دوخ  یاهدیابن  اهدیاب و  میناوت  یم

؛ دـنزادرپ یم دوـخ  بوـلطم  هدـنیآ  ریوـصت  میـسرت و  هب  زادـنا  مـشچ ناوـنع  تـحت  یـشور  کـمک  هـب  یراـجنه  درکیور  نـیا 

تدحو تدحو ایای   لباقت   لباقت نایدا |  |  نایدا ردرد   نامزلارخآ   نامزلارخآ هلاسم   هلاسم

 

https://www.atnanews.ir/archives/297785/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA/
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نردـم و یهوژپ  هدـنیآ هسیاـقم  هراـبرد.اه  نآ هب  ندیـسر  یارب  لـیامت  یتآ و  یاـه  تیقفوـم زا  زادـنا  مـشچ ریوـصت  ینعی 
رد یداـم و  یاـهزاین  زا  هتــساوخرب  نردـم  یهوژپ  هدـنیآ رد  حـجرم  بوـلطم و  هدـنیآ  تـفگ ، دـیاب  یمالــسا  یهوژپ  هدـنیآ

.تسا ترخآ  رد  مه  ایند و  رد  مه  اهزاین  همه  هجوتم  ینید  یهوژپ  هدنیآ اما  تسا ، دودحم  نامز 
اـیند و یگدـنز  داـعبا  هـمه  ینید  یهوژپ  هدـنیآ اـما  دـنک ، یم انــشآ  یگدـنز  داـعبا  زا  یــشخب  اـب  ار  اـم  نردـم  یهوژپ  هدـنیآ

.دهد یم رارق  دوخ  ششوپ  تحت  ار  ترخآ 
هناــیارگ عـقاو یمالــسا  یهوژپ  هدــنیآ هـک  یلاــحرد تـسا ، یزادرپ  لاــیخ یزادرپاــیور و  زا  هتــساخرب  نردــم  یهوژپ  هدــنیآ

.تسا نایدا  هاگدید  زا  تیونعم  زادنا  مشچ هرابرد  مود  ثحب.تسا 
مهم تینـــالقع  تـــسا ؟ مـــهم  تیوـــنعم  تـــسا ؟ مـــهم  تلادــــع  اـــیآ  هـــک  دوـــش  یم حرطم  یتــــالاؤس  ثـــحب  نـــیا  رد 

دهاوخ یـساسا  روحم  اـه  نیا زا  کـی  مادـک دوب ؟ دـهاوخ  مهم  دوعوم  یجنم  روـهظ  رـصع  رد  اـه  نیا زا  کـی  مادـک تسا ؟
هک فدـه  هـس  قـقحت  کـمک  اـب  رـشب  هـک  تـسا  هدـمآ اـه  شهوژپ زا  یـضعب  رد  یملع  یاـه  یــسررب اـه و  ثـحب رد  دوـب ؟
دوخ بولطم  لامک  ییاغ و  فدـه  نآ  هب  دـناوت  یم تسا ، یعامتجا » دـشر   » و یقالخا » دـشر  «، » یرکف دـشر   » ناـمه

.دسرب
.تینالقع زا  تسترابع  یرکف  دشر 

روـهظ رــصع  رد  لـماک  روـط  هـب  هـک  تلادـع  قـقحت  زا  تستراـبع  یعاـمتجا  دـشر  تـسا و  تیوـنعم  ناـمه  یقـالخا  دـشر 
.دش دهاوخ  ققحم  یجنم 

.دوب دهاوخ  الاب  دشر  هس  زا  ولمم  ناهج   هدنیآ  هک  دنراد  رظن  کارتشا  ینید  نایدا  هژیو  هب نایدا  همه  
، هدوـلآ هایــس ، یا  هعماـج یجنم ، روـهظ  زا  لـبق  هعماـج  نوـچ  تـسا ؛ رت  مـهم هـمه  زا  تیوـنعم  ثـحب  نـم  رظن  هـب  اــما 
هک ییاـهدرکیور  رد.دــنریگ  یم رارق  یتسرداــن  ریــسم  رد  مدرم  تیرثـکا  نارواــب ، یجنم زج  هـب  تـسا و  دــساف  نـید و  یب

.دراد دوجو  یلصا  درکیور  هس  تسا ، ییارگ  یجنم هرابرد 
.یونعم یعامتجا و  ماوت  یشخب  تاجن و  یونعم ، یشخب  تاجن یعامتجا ، یشخب  تاجن

.تسا عامتجا  رگتاجن  یجنم  لوا  درکیور  رد 
شخب تاــجن مـه  هـک  تـسا  تـسرد  موــس  درکیور  اــما  تــسا ، تیوــنعم  قــالخا و  شخب  قــقحت  یجنم  مود  رکیور  رد 

.تسا قالخا  تیونعم و  شخب  تاجن مه  عامتجا و 
ییارگ و یجنم.دـش  دـهاوخ  ییاـبیز  تراـهط و  دـهاش  اـیند  نیا  لـیلد ، نیمه  هـب  تـسا و  تیوـنعم   رـصع  یجنم  رـصع 

یملع تاــیه  وـضع  یــضویع ، میحردــمحم  تســشن ، نـیا  رــصع  تبوـن  نارنخــس  نیمودــیهلا  یاــه  بوچراــچ زا  راذــگ 
« یهلا یاـه  بوچراـچ زا  رذـگ  ارگ و  یجنم ناـیدا  رد  رادـیاپ  تینما  یرگن و  هدـنیآ  » عوـضوم هب  هک  دوـب  دـهاش ، هاگـشناد 

.تسا هدیشیدنا 
فرـش رد  هدـنیآ  رد  هـک  هـچ  نآ هجوـتم  ار  دارفا  یهوژپ  هدـنیآ اـساسا  : تـسا هدـمآ  هـمادا  رد  یو  مـهم  نانخـس  زا  یـشخب 

.دناشوپب لمع  هماج  ناسنا  یاهوزرآ  اهدیما و  هب  دشوک  یم دنک و  یم تسا ، عوقو 
ناـــمه هــک  دـــشاب  رارقرب  حلـــص »  » و شمارآ » «، » تـــینما  » هیاـــس رد  هـــک  تـــسا  یناـــهج  ناـــسنا  هغدـــغد  عـــقاورد 

.تسا هلاقم  نیا  یلصا  یاه  هژاودیلک
ار اـه  نآ هجوت و  اـه  صخاـش نیا  هب  رگا  هک  تسا  فقوتم  اـه  صخاـش زا  یا  هعوـمجم رب  تینما  حلـص و  قـقحت  اـساسا 

.مینک فیرعت  یتایلمع  راوتسا  مکحم و  راتخاس  کی  میناوت  یمن مینکن ، یفاکشدبلاک 
ناـیلوتم و هجوـتم  رگید  یخرب  مدرم و  هـب  طوـبرم  رگید  یـضعب  تموـکح و   تیمکاـح و  هـب  اـه  صخاـش نـیا  زا  یــضعب 

.دوش یم حرطم  لاؤس  دنچ  لاح.تسا  ریسم  نیا  ناربهار 
ناـیدا کرتـشم  هغدـغد  هک  میـسرب  رواـب  نیا  هب  میناوت  یم هنوـگچ  یعاـمتجا  تارییغت  دـصر  ییاسانـش و  اـب  لاـثم ؛ یارب 

ییاسانـش هراب  نیا  رد  دراد ؟ هدرتسگ  قیمع و  یتایبدا  اـی  تسین  شیب  یراعـش  نیا  اـیآ  تسا ؟ تینما  ققحت  ارگ  یجنم
.دراد تیمها  ارگ  یجنم نایدا  نیب  تلادع  کرتشم  لصا  رد  تینما  حلص و  یاهدنور  ییاسانش  اب  تارییغت 

.تسا حلص  تینما ، همزال  دریگ و  یم لکش  زین  تینما  دریگب ، لکش  تدحو  یا  هعماج رد  رگا 

 



.تسا حلص  تینما و  دلوم  ینامزلارخآ و  هشیدنا  رد  یدیلک  یموهفم  تلادع » « ؛ نیاربانب
نایدا رد  رادیاپ  تینما  حلص و  یاهدنور  تارییغت  زا  یـشان  یاهدمایپ  تارییغت ، یریگ  لکـش  اب  هک  تسنیا  مود  لاؤس 

تدـحو و ناـگمه ، یهلا  هدارا  تیوقت  اـه ، تلم یوـس  زا  یهلا  هزیگنا  دـشر  نآ ، یدـیلک  دـمایپ  دـنچ  تسیچ ؟ ارگ  یجنم
تلادع رادیاپ و  تینما  یعقاو و  حلص  ییاونمه  اه ، تلم زا  تیامح  رد  حلـص  لقع و  هیاپ  رب  ینارمکح  ققحت  یگناگی ،

یهلا یاـهوگلا  هـب  یناـسنا  یاـهوگلا  زا  راذـگ  ریــسم  رد  رادـیاپ  تـینما  حلــص و  هدـنیآ  زا  یزادرپریوـصت.تسا  یعاـمتجا 
حیرـشت نییبـت و  رد  دـناوت  یم هلئـسم  نیا  میـشکب  ؟ ریوصت  هب  یبولطم  زادـنا  مشچ  هچ  نآ ، ساـسارب  تسا  ؟ هنوـگچ 

.تسا نازرل » رادیاپان و  حلص   » لوا ویرانس.دشاب  هتشاد  شقن  یدیلک  ویرانس  دنچ 
.تسا ریذپ  ناکما تینما  دوجو  نودب  حلص  یاه  هفلؤم ققحت  ناکما  ویرانس  نیا  رد 

.تسا رشب  یوس  زا  هدش  هئارا یوگلا  قیداصم  زا  یکی  هک  تسا  نماان  یاضف  رد  اما  حلص   داجیا  فده ،
.تینما هن  دراد  دوجو  حلص  هن  نآ  رد  هک  یعماوج  صوصخم  هک  تسا  جرم » جره و   » مود ویرانس 

رد یرـشب  یاـه  تلاـخد زا  یـشان  ویرانـس  نیا  تسین و  صخـشم  عـماوج  نـیا  رد  اـه  نآ تداعـس  اـه و  تـلم تشوـنرس 
.تسا اه  تلم تشونرس 

.تسا یگدنام » بقع   » موس ویرانس 
.تسا یلیمحت  حلص  اما  تساه ، تردق  ربارب  رد  میلست  یگتسباو و  تمیق  هب  تینما  نیمأت  ویرانس ، نیا  رد 

.گرزب یاه  تردق هب  هتسباو  یاه  تموکح لثم  دنریگ ؛ یم رارق  یگتسباو  تیعضو  رد  اه  تموکح طیارش  نیا  رد 
.تسا رادیاپ  حلص  ققحت  ارگ  یجنم نایدا  رد  تینما  حلص و  بولطم  زادنا  مشچ تسا و  رادیاپ » حلص   » مراهچ ویرانس 

رد تینما  حلـص و  نیمأـت  یارب  بوـلطم  زادـنا  مشچ هضرع  ییاـناوت  میناوـتب  اـم  هک  تـسنیا  ویرانـس  نـیا  رد  یلـصا  هدـیا 
.میناشوپب لمع  هماج  ار  هعماج 

.میشاب تینما  حلص و  ققحت  زاس  هنیمز ینایحو  یاه  هزومآ هب  رواب  اب  میناوت  یم اضف  نیا  رد 
، میهد رارق  یناـیحو  هناوتـشپ  تردـق و  اـب  مه و  راـنک  رد  ار  تلادـع »  » و تینما » «، » تدـحو  » هژاودـیلک هس  هـک  یناـمز

.دوش یم ققحم  مراهچ  ویرانس 
یملع تأیه  وضع  نویامه ، یدـهمدمحم  یللملا ، نیب تسـشن  نیا  موس  نارنخـسنایدا  تدـحو  اـی  لـباقت  ناـمزلارخآ ،

، هماـنرب یرجم  دـنک و  ادـیپ  روـضح  تسـشن  رد  تسناوـتن  شرداـم  نادـقف  لـیلد  هب  هـک  دوـب  ع )  ) قداـص ماـما  هاگـشناد 
وجتــسج خـیرات  رد  هراوـمه  رــشب  : درک هـئارا  ناـیدا » تدــحو  اـی  لـباقت  ناـمزلارخآ ،  » ناوـنع اـب  ار  یو  هلاـقم  یــسوواط ،

.دنک ادیپ  ار  دوخ  تکرح  لماع  ات  دنک  یم
.دنا هتسناد خیرات  تکرح  لماع  ار  نادنمشناد  رگید  یخرب  ناهاشداپ و  یخرب 

.تسا یهلا  ناربمایپ  ندش  هتخیگنارب ناتساد  هدش ، هجوت  نآ  هب  خیرات  رد  رتمک  هک  یزیچ  نآ 
هب نتخادرپ  نیا  اـما  دوـش  یم هتخادرپ  مـه  اـیبنا  خـیرات  هـب  ـالومعم  هـک  دـیایب  شیپ  نـهذ  رد  لاؤـس  نـیا  تـسا  نـکمم 

.تسا گنرمک  رشب  خیرات  رد  ایبنا  شقن  هدوب و  یمرگرس  ناتساد و  لثم  ایبنا  خیرات 
« ندمت خیرات  ، » دراد تیمها  ام  راگزور  رد  هک  یهوژپ  خیرات.تسا هدش یـسررب  نایدا  خـیرات  لیذ  ایبنا  خـیرات  نینچمه 

.تسا
.دوش یم عورش  لهج  کرش و  اب  سدقم  یاه  هزومآ فالخرب  ندمت  خیرات  رد 

.دنزومایب ار  ندرک  یگدنز  ام  هب  ات  دنیآ  یم ایبنا  هک  دراد  دوجو  داقتعا  نیا  ندمت  خیرات  رد 
.درادن دوجو  نید  ایبنا و  هب  یزاین  تفرگ ، لکش  یملع  دشر  هک  نآ  زا  دعب 

ار رــشب  هدــنیآ  نوتگیتناــه  اــی  اــمایوکوف  نوـچ  ینازادرپ  هـیرظن دوـش و  یم یفرعم  رــشب  ندــمت  فــطع  هـطقن  سناــسنر 
.دننک یم فیرعت  یسارکومد  لاربیل  ساسارب 

تـسا هتفگ هدـش و  لئاق  یزاس  ندـمت هاگیاپ  ایبنا  یارب  تسا ، سدـقم  یاه  هزومآ ساسارب  هک  هاگدـید  نیا  لباقم  هاگن 
.دراد ایبنا  تامحز  رد  هشیر  رشب  یاهدرواتسد  زا  یرایسب 

.تسا لطاب » قح و  لباقت   » اجنیا رد  دیدج  شرگن  نیا  رد  یروحم  هدیا 

 



« ناطیــش دوـنج   » ار لـطاب  ناــیرج  یلجت  تـسا و  بزح هللا » ، » هـتفرگ لکــش  اــیبنا  کــمک  هـب  هـک  قـح  ناــیرج  یلجت 
.دنهد یم لیکشت 

زورما هب  ات  خیرات  یادـتبا  زا  یگتـسویپ  کی  قح  نایرج  رد.دریگ  یم رارق  ایبنا  ادـخ و  مسا  ربارب  رد  ناطیـش  مسا  عقاورد 
.دوش یمن هدهاشم  یگتسویپ  نیا  لطاب  نایرج  رد  اما  مینیب ، یم

دـندرک و نایب  دوصقم  لزنمرـس  هب  ناسنا  ندیـسر  هکلب  یناـهج  یگتفـشآ  یاـنعم  هب  هن  ار  یجنم  روهظ  قح  هاگدـید  رد 
.تسا ینید » یناهج  تموکح   » نآ لصاح 

یاه شالت لثم  دنتشادرب  مدق  نآ  یارب  دنتـشاد و  راک  روتـسد  رد  ار  نامزلارخآ  یناهج  تموکح  عوضوم  ناربمایپ  همه 
هب میهاربا  ترـضح  ترجاـهم  نید ، غیلبت  یارب  نیمز  رـساترس  رد  ناـنموم  ندرک  شخپ  ناـفوط و  زا  دـعب  حوـن  ترـضح 

دـمحم و ترـضح  یـسیع ، ترـضح  یـسوم ، ترـضح  یاـه  شـالت یناـهج ، هارراـهچ  رد  یهلا  نید  غـیلبت  یارب  نیطـسلف 
.هریغ

داتـسا یلـضفا ، یدهمدمحم  نایدا ،» تدـحو  ای  لباقت  نامزلارخآ ،  » هلاقم هئارا  زا  سپیروحم  تلیـضف  ییارگ و  یجنم
زاــغآ ناــهج » هدـــنیآ  رد  یروــحم  تلیـــضف تینـــالقع و  ییارگ ، یجنم  » ناوــنع اـــب  ار  یثــحبم  تاره  قارـــشا  هاگـــشناد 

راــک یاــه  شور زا  یکی  تــسناد و  یمالــسا  مــالک  رد  یزادرپ  هــیرظن تاــعلاطم و  تایرورــض  زا  یکی  یهوژپ  هدــنیآ : درک
.دشاب ینید » نورد   » دناوت یم

.تسا دوعوم  یجنم و  هرابرد  ینید  یاه  هزومآ ساسارب  رشب  یونعم  تایح  یمالسا ، هشیدنا  رد  هدنیآ  یلصا  هزیمم 
ناحبـس یادـخ  ناشیا  مایق  اب  دـنک ، مایق  دـمحم  لآ  مئاـق  رگا  هک  هدـمآ  فیرـش  یاـه  تیاور زا  یخرب  رد  هک  روط  ناـمه

.دناسر یم لامک  هب  ار  ناش  لقع دشک و  یم ناگدنب  رس  رب  ار  شتسد 
.تسا هدش دای  زین  قالخا  مالک  مالحا و  مالک  زا  زین  ریباعت  زا  یضعب  رد 

زا دارم.دـسر  یم رظن  هب  هکـس  کـی  یور  ود  تسا و  هدـینت مه  رد  یمالـسا  هشیدـنا  رد  ییارگ  لـقع ییارگ و  تیلـضف نیا 
دوش یم هتخانـش  یا  هوق لقع  مالک ، هفـسلف و  لثم  یمالـسا  ینالقع  مولع  رد  تسیچ ؟ یمالـسا  هشیدنا  رد  تینالقع 

.تسا رگ  لالدتسا هک 
هجیتـن نـیا  هـب  تـسا ، لــهج »  » هـک لــقع  هـملک  داــضتم  دــیجم و  نآرق  رد  لــقع  فدارتــم  میهاــفم  هـب  هجوـت  اــب  یلو 

لقع لـباقم  رد.دوش  یم حرطم  لاـقع  ناونع  تحت  هک  تسا  اـطخ  زا  هشیدـنا  ظـفح  ناـمه  لـقع  زا  دارم  هک  میـسر  یم
.تسا تهافس  ینادان و  یور   زا  تمکح و  نودب  هک  تسا  یلمع  هنالهاج » لمع   » دریگ و یم رارق  لهج 

زا لـمع  ماـقم  رد  اـطخ و  زا  هشیدـنا  ماـقم  رد  ار  ناـسنا  دـناوتب  هـک  تـسا  رــشب  یاـه  هتفاـی یریگراـک  هـب  لـقع  زا  روـظنم 
.درادب زاب  ههارجک 

.تسا یگدنز  هصرع  هب  دورو  لمع و  تلیضف و  اب  هارمه  تینالقع  تینالقع ، زا  روظنم  هیواز  نیا  زا 
نآ ریثات  یروحم و  تلیضف موهفم.درادن  هاگیاج  یمالسا  هشیدنا  رد  دشاب  هتـشاد  یاج  رظن  هزوح  رد  افرـص  هک  یـشناد 

یناـمرآ دوعوم و   هعماـج  یاـه  هفلؤم ملع » دـشر   » تسخن روـحم  دوـش ؛ یم متخ  مهم  روـحم  شـش  هب  لـقع  لاـمک  رب 
.دنک یم ادیپ  روهظ  خیرات  رتسب  رد  یهلا  لقع  تسا و 

.دوش یم لقع  شیازفا  ثعاب  ملع  شیازفا  دنوش و  یم هارمه  مه  اب  لقع  ملع و 
.تسا یسدق » میلاعت  ینایحو و  رکفت  هعاشا   » مود روحم 

اب دوـــش و  یم راکـــشآ  لوـــقع  ناـــهنپ  هــنیجنگ  یناـــیحو  رکفت  هعاـــشا  اـــب  دـــنک ، ادـــیپ  قـــقحت  یناـــمرآ  هعماـــج  یتـــقو 
.دیسر میهاوخ  یلقع  دشر  هب  ام  لقع  یاه  تیفرظ لقع و  ندش  هتخیگنارب

رکذ زین  ینید  ریباـعت  رد  دـسرب و  روـهظ  هصنم  هب  ناـسنا  لـقع  لاـمک  دوـش  یم ببـس  هک  تسا  ادـخ » داـی   » موـس هتکن 
.تسا هدش

رکفت و هب  ار  ناسنا  تیاهن  رد  هک  تسا  نامزلارخآ » نارود  رد  ییاسراپ  سوه و  یگدرب  زا  ناسنا  ییاهر   » مراـهچ هتکن 
.دناسر یم لقعت 

اه تصرف صاصتخا  یعامتجا ، یداصتقا ، یاه  شخب رد  تلادـع  نیمأت  هاـگره  تسا و  تلادـع » نیمأـت   » مجنپ روحم 

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۰۹طباور 



رکف گرم  رقف  اـب  تـسا و  یرادـن  رقف و  لـقع  دـشر  عـناوم  زا  یکی  هـکارچ  دـنک ؛ یم ادـیپ  دـشر  لـقع  دـمآ ، دوـجو  هـب  و … 
.دتفا یم قافتا 

.دوش یم یلقع  فعض  بجوم  هک  تسا  یلماوع  عفر  ثحب  نیا  رد  ینایاپ  هتکن 
.دوش یم  تینالقع  دشر  بجوم  یلبق  لماع  جنپ 

.دزاس یم لاوز  راچد  ار  یمدآ  لقع  هک  دب  یاه  تداع هانگ و  لثم  تسا ، لقع  دشر  عناوم  عفر  مشش  دروم  اما 
هلاـقم مـق ، فراــعم  هاگــشناد  تساــیر  نارهت و  هاگــشناد  یملع  تاــیه  یرکاــش ، حورناــیدا هللا  رد  ناــمزلارخآ  تاــجن 
هراـبرد هک  هچنآ  : درک حرطم  هنیمز  نیا  رد  ار  یدـیدج  ثحاـبم  هئارا و  ار  ناـیدا » رد  ناـمزلارخآ  تاـجن  یقیبطت  یـسررب  »

.تسا یمیهاربا  نایدا  تاکرتشم  هدش ، یسررب  هلاقم  نیا  رد  یمیهاربا  نایدا 
مـلظ و ندرک  کاــپ  یارب  یمیهاربا  ناــیدا  ناوریپ  هـمه  اــت  تـسا  یمیهاربا  ناــیدا  نـیب  تاــکرتشم  ناــیب  نــم  هغدــغد 

.دننک شالت  ناهج  تحاس  زا  اه  متس
ثحب دربـب ، کرتـشم  یناـمتفگ  تمـس  هب  ار  اـم  دـنک و  تیوـقت  ار  یناـیدا  نیب  ناـمتفگ  دـناوت  یم هک  ییاـه  هصرع زا  یکی 

.دنک یم کیدزن  مه  هب  ار  ام  تسا و  نامزلارخآ  ییارگ  یجنم تاجن و 
ار یزوریپ  نـید  هـس  ره  تیدوـهی ، تیحیــسم و  مالــسا ، ینعی  یمیهاربا  ناـیدا  هـمه  رد  تـفگ  ناوـت  یم تاـکارتشا  رد 

.دوب دهاوخ  یهلا  ربهر  کی  اب  هشیدنا  نیا  ققحت  تیروحم  دناد و  یم یمتح  یرما 
.تسا دوواد  نادنزرف  زا  ربهر  دوش ، یم حرطم  تیدوهی  رد  هک  هچ  نآ 

رـشب هدـنیآ  هک  تسا  نیا  رگید  ثـحب.تسا  یدـهم  مالـسا  نـید  رد  تـسا و  مـیهاربا  نادـنزرف  زا  ربـهر  تیحـسیسم  رد 
هدنیآ نایدا  نیا  هشیدنا  رد  دنک ، رود  نید  زا  ار  رـشب  هدنیآ  دنک  یم شالت  هک  ییاه  هشیدنا فالخرب  دوب ؛ دـهاوخ  ینید 

.تسا ینید  رشب 
عوضوم نیا  هب  داـقتعا  مالـسا ، یجنم  روهظ  هچ  تیدوهی و  تیحیـسم و  یجنم  روهظ  هچ  روـهظ ، رـصع  رد  نید  هسره 

.تشاد دهاوخن  دوجو  ناکرشم  یارب  یهاگیاج  هک  دوب  دهاوخ  یا  هنوگ هب  رشب  هدنیآ  هک  تسا 
.دوش یم هدید  روفو  هب  نید  هس  ره  عبانم  رد  هتکن  نیا 

.تسا ینید » تموکح   » لیکشت رگید  لمأت  لباق  ثحب 
فلتخم ناـیدا  رد  هک  یکرتـشم  دـمایپ.تسا  هدـش ناـیب  نشور  روط  هب  مالـسا  هزوـمآ  رد  هک  تسا  یرما  ینید  تموـکح 

.تسا یهلا  هدعو  ققحت  هب  دیما  دراد ، دوجو 
ربـص و اـب  هارمه  ار  یهاـگیاج  نـینچ  هـب  ندیـسر  دـننک و  یم دـیکات  تدـش  هـب  ار  یهلا  هدـعو  قـقحت  ناـیدا  نـیا  هـمه ی 

تدـحو نامه  هک  دنـسر  یم تدـحو  کـی  هب  دـننک ، روبع  لـحارم  نیا  زا  دـنناوتب  ناـیدا  رگا  دـندقتعم  دـنناد و  یم شمارآ 
دوجو زین  نایدا  تدـحو  دوش ، یم هدـید  عیارـش  ددـعت  هک  روطنامه  میدـقتعم  ام  اریز  تسا ؛ نانیدـتم  تدـحو  ای  ناـیدا 

رد رگیدـکی  اب  یدایز  یاه  تهابـش زین  تشترز و …  ادوب ، لثم  یمیهاربا  ریغ  یتح  نوگانوگ و  نایدا  نیارب ، هوـالع.دراد 
.دنراد یجنمدض  فیرعت 

.دنتسه مه  هب  هیبش  یلیخ  دوش ، یم هئارا  فلتخم  نایدا  رد  نارگید  ای  ینایفس  لاجد ، زا  هک  ییاهریوصت  الثم 
رد لطاب  نایرج  دـنا و  هتفرگ رارق  مه  یور  هبور هراومه  لطاب  نایرج  قح و  نایرج  هک  تسنیا  هدـنهد  ناشن هباشت  نیا 

نوگانوگ نایدا  کرتشم ، طاقن  نیا  هب  هجوت  اـب.تسا  یجنم  اـب  هلباـقم  مه  نآ  تسین و  رتشیب  زیچ  کـی  ناـیدا  لـباقم 
.دریگب لکش  نامتفگ  تدحو و  دننک و  یحارط  عاضوا  نیا  یارب  قیقد  یژتارتسا  کی  دیاب 

یگتخاس نایعدـم.دراد  دوجو  یمیهاربا  نایدا  رد  هک  تسا  ییارگ » یجنم یهاوخ و  تاـجن ناـمتفگ  ، » ناـمتفگ نیرتهب 
رد هـک  دوـب  تسـشن  نـیا  نانارنخـس  رگید  زا  بهاذـم ، ناـیدا و  هاگـشناد  یملع  تاـیه  وـضع  رف ، ینیعم دـمحمنایدا  رد 
رد نـیغورد  نایعدـم  زا  قادــصم  ود  رــصاعم » هرود  رب  دــیکات  اـب  ناـیدا  رد  یگتخاـس  نایعدــم   » ناوـنع تـحت  یا  هلاـقم

لها رد  هعیـش و  رد  یقیبطت  روط  هب  ار  تیودـهم  هلئـسم  میهاوخب  ام  رگا  : درک یـسررب  ار  تنـس  لها  هعیـش و  بهذـم 
.تسام یور  شیپ  تحاس  هس  مینک ، یسررب  رگیدکی  تازاوم  هب  تنس 

.دنراد یدایز  تاکارتشا  نآ  لیوات  ریسفت و  رد  هعیش  تنس و  لها  تسا و  دصر  لباق  مالک هللا  رد  لوا  تحاس 

 



.دنراد ناعذا  تجح  ترضح  کرابم  دوجو  هب  ود  ره  هک  تسا  تنس  لها  هعیش و  تایاور  مود  تحاس 
.تسا تابثا  لباق  تنس  لها  مه  هعیش و  رد  مه  هک  تسا  یودهم  نایعدم  ثحب  موس  تحاس 

.تسا موس  تحاس  نوماریپ  هلاقم  نیا  زکرمت 
ماـن اـب  زورما  هک  تسا  عطاـق  لیعامـسا  دـمحا  هعیـش  بهذـم  زا  هک  مدرک  یـسررب  ار  یجراـخ  قادـصم  ود  راـک  نیا  یارب 

.میسانش یم ینامی » دمحا   » ای نسحلا » دمحا  »
نادـحمتم  » و نـیغورد » نایعدـم   » هورگ ود  هسیاـقم  رد.تـسا  هدـش یــسررب  یبـیتعلا » ناـمیهج   » زین تنــس  لـها  رد 

یفرعم دوعوم  یدهم  ناونع  هب ار  یثلاث  صخش  هک  دنتـسه  یناسک  تیودهم  نیغورد  نادحمتم  تفگ : دیاب  نیغورد »
.دننک یم

.دنناد یم یجنم  ار  دوخ  نایعدم  اما 
نادـحمتم ار  دوخ  یبـیتعلا  ناـمیهج  اـما  دـناد  یم دوـعوم  یدـهم  ار  دوـخ  تسا و  نیغورد  یعدـم  یناـمی  نسحلا  دـمحا 

ود نـیا  زا  کـی  ره  زا  یرــصتخم  هچخیراــت  تســشن ، ناــیاپ  رد  رف  ینیعم دــمحم.تسا  روـهظ  نازاــس  هـنیمز نـیغورد و 
.داد رارق  یسررب  ثحب و  دروم  قادصم 

عوــضوم هــب  ار  دوــخ  ثــحبم  کـــیزکم  یاـــمونوتآ  هاگـــشناد  داتـــسا  ســـسورک ، نوـــمار  زین  ینارنخـــس  نــیا  ناـــیاپ  رد 
نامزلارخآ یدـیلک : تاملکنییاپ  کلم  همطاف  راگنربخ.داد : صاصتخا  کاوئ  انآ  نادـحوم  مظعا  فقـسا  لتویوکلآوهازن ،

یدهمدمحم یلضفا  یدهمدمحم  یضویع  میحردمحم  رف  ینیعم دمحم  یرکاش  حور هللا  رگراک  میحر  سـسورک  نومار 
https://www.atnanews.ir/? یراذـــگ : کارتــشادوعوم  ناــهج  یهوژپ  هدـــنیآ یی و  ارگ یجنم ییارگ  یجنم نویاـــمه 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

.دور یم اجک  هب  هنوگچ و  ناهج 
.دنک افیا  دناوت  یم شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  ار  یشقن  هچ  ییارگ  یجنم

عوــضوم نــیا  تــیمها  باـــب  زا  ییاـــبطابط  همـالع  هاگـشناد  رد  یمالـــسا  مـــالک  هفــــسلف و  هورگ  تاـــیهلا ، هدکــــشناد 
.درک رازگرب  یجراخ  دیتاسا  ناققحم و  روضح  اب  ار  یصصخت  یاه  تسشن

اجک هـب  هنوـگچ و  ناهج.دـیآ  یم یپ  رد  نآ  حبـص  شخب  هـک  دـش  رازگرب  رهظزادـعب  حبـص و  شخب  ود  رد  روـبزم  تســشن 
هتـشذگ هتفه  هبنـش  جـنپ  یلاحرد  ناـهج » یهوژپ  هدـنیآ  ییارگ و  یجنم  » تسـشن نیتسخن  اـنطع ، شرازگ  هب  ؟ دور یم
هاگشناد یملع  تایه  وضع  شیامه و  یملع  ریبد  یکوزاپ ، ییالبرک  یلع  هک  دـش  رازگرب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد 

هدـنیآ هلئـسم  زورما  یایند  رد  دـیوگ : یم تسـشن  نیا  یارب   یناونع  نینچ  باـختنا  لـیلد  حیـضوت  رد  ییاـبطابط  همالع 
یدـج تروص  هب  یملع   یهاگـشناد و  یاـه  طـیحم رد  یتاـیهلا  یهوژپ و  هدـنیآ  یعاـمتجا و  تاـعلاطم  هزوح  رد  یهوژپ 
نیمه اـهنت  هلاـسم  نیا  دـید  زا  دور ؟ یم اـجک  هب  هنوـگچ و  ناـهج  هک  تسا  نیا  یـساسا  شـسرپ  عـقاو  رد  وتـسا  حرطم 

.دوش یمن متخ  دروم 
مـشچ هـب  رتـشیب  صوـصخ  نـیا  رد  یدـیدج  تاـکن  هـک  تـسا  نـیا  هدـنهد  ناـشن  ریز  راتـشون  رد  وا  یاـه  تبحـص هـمادا 

رد هک  تسا  هدـنیآ   رد  شخب  ماهلا  زادـنا  مشچ  کی  هئارا  یهوژپ  هدـنیآ   مهم  عالـضا  زا  یکی  هکنیا  هب  هجوت  اب  : دـیآ یم
هـشیدنا رب  ناهج  هدنیآ  ییارگ و  یجنم یایاوز  نییبت  ددصرد  دراد ، ار  یمهم  شقن  یرـشب  هعماج  کرحت  طاشن و  داجیا 

.دراد تیودهم 
هاگن داجیا  تاـجن و  هلئـسم  ییارگ و  یجنم ثحب  حرط  موش ، یاـه  هدـیدپ زا  یـشان  یاـه  بارطـضا ینارگن و  هب  هجوت  اـب 

؟؟ دور دور یمیم اجک   اجک هبهب   هنوگچ  وو   هنوگچ ناهج   ناهج دوعوم |  |  دوعوم هلئسم   هلئسم هبهب   یصصخت   یصصخت هاگن   هاگن
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دهاوخ اـه  ناـسنا  نیب  رد  یگدـنز  هب  دـیما  یوـنعم و  طاـشن  ینیب و  شوـخ  دـیما و  داـجیا  ثعاـب  ناـهج  هدـنیآ  هب  تبثم 
یجنم هلئسم  یرظن  یملع و  حرط  رضاح ، نامز  رد  نایدا  ناوریپ  نایم  ینایدالا  نیب  یوگتفگ  ترورض  هب  هجوت  اب.دش 
یملع یاه  تسـشن نینچ  رد  تسا  نایدا  نایدا و  ناوریپ  مامت  شریذـپ  دروم  هک  کرتشم  نامرآ  کـی  ناونع  هب  دوعوم 

، نایهللادـبع ریما  نیـسح  ؟ مـینک یم تـسیز  یناـهج  هـچ  رد  اـم.دوش  ناـیارگ  یجنم  یلمع  تدـحو  زاـس  هـنیمز دـناوت  یم
هب یرگید  هـیواز  زا  اـم  ناـهج  ینوـنک  طیارــش  میــسرت  اـب  ینارنخــس  مود  شخب  رد  سلجم  لـلملا  نـیب  روـما  لـک  ریدــم 

.دنک یم هاگن  ییارگ  یجنم  عوضوم 
یگدـنز یناـهج  هچ  رد  اـم  هـک  مـهد  حیـضوت  راـصتخا  هـب  ملیاـم  ثـحب  عورـش  یارب  : دـیآ یم یپ  رد  یو  نانخـس  حورـشم 

.مینک یم
فلتخم ناـیدا  ناـشلا و  میظع  ناربماـیپ  تثعب  لـحم   ، یهلا ناـیدا  روضح  لـحم  ایـسآ  برغ  هقطنم  یونعم ، ظاـحل  هب 

، تارطاخ دوخ  لد  زا  ییاـیفارغج  هقطنم  نیا  یناـیدا  ظاـحل  هب  تسا و  تشترز  مالـسا ، تیدوهی ، تیحیـسم ، زا   یهلا 
.تسا هداد  یاج  دوخ   رد  ار  یریظن  مک  یاه  ن دمت گنهرف و  خیرات ،

لکــش یمیظع  تـالوحت  شنک ، طـیحم  شنک و  عوـن  نارگــشنک ، هـصرع  هـس  رد  هـک  مـینک  یم یگدــنز  یا  هـقطنم رد  اــم 
.تسا هتفرگ 

نارگیزاب یزاب  هدعاق  هک  تسا  نیا  مهم  لوحت  هداد و  ُخر  مهم  لوحت  کی  یناهج  حطس  رد  اساسا  نارگشنک ، هزوح  رد 
یوروش و ریهامج  داحتا  یرادمدرـس  اـب  قرـش  برغ و  لـباقت  لـماش  درـس  گـنج  ناـیاپ  زا  لـبق  هتبلا   ) یناـهج هصرع  رد 

.تسا هدوب  کانسرت  کانتشحو و  رایسب  رگید  یوس  زا  هداس و  رایسب  وس  کی  زا  دندوب ) اکیرما  هدحتم  تالایا 
کی رگا  تشاد و  ناـیرج  ناـمز  مه  وکـسم  رد  نتگنـشاو و  رد   دیفـس  خاـک  نیب  ساـمت  هک  هـکنیا  ظاـحل  هـب  دوـب ، هداـس 

ود نارـس  ینفلت  سامت  کی  رد  دوش ، نارحب  هلحرم  نیا  دراو  دـهاوخب  هکنیا  زا  لبق  دیـسر ، یم شوج  هطقن  هب  ینارحب 
.دندرک یم هجوت  نارحب  راهم  لرتنک و  هب  روشک  

زا کی  ره  کیلش  دوب و  هشام  یور  نیفرط  یاه  تسد دوب ، یا  هتـسه گنج  رب  ینتبم  هک  تهج   نیا  زا  دوب  کانتـشحو 
رد اما.دــنزب  مـقر  ار  فرط  ود  ره  مادــهنا  کدــنا ، هلــصاف  هـب  ناـمز  مـه  اــی  نـیفرط  زا  یکی  مادــهنا  تسناوـت  یم نـیفرط 
رد هک  یتسیرورت  گـنج  رد  لاـثم ، روط  هب  دـنراد ، دوجو  یددـعتم  نارگـشنک  نآ  رد  مینک ، یم یگدـنز  نونکا  هک  ییاـیند 

عورـش هیروس  عوضوم  رد  هژیو  هب  هقطنم  نیا  رد  یددعتم  نارگیزاب  دش ، هتخادـنا  هار  هب  یدالیم  لاس ۲۰۱۱  زا  هیروس 
.دندرک هلخادم  ینیرفآ و  شقن  هب 

نارگشنک رگید  اما  دننک ، یهد   تهج ناشدوخ  عفانم  یاتسار  رد  ار  روشک  نیا  رد  تالوحت  دنهاوخ  یم نارگیزاب  نیمه 
نوچمه ییاپورا  یاه  وشک  زا  یدادـعت  اپورا ، هیداحتا  تینما ، یاروش  میاد  وضع  هکلب  دنتـسین ، هیـسور  اکیرما و  طقف 

.دنشاب هتشاد  راذگریثات  شقن  دنناوت  یم سیلگنا  ناملآ و  هسنارف ،
تعــسو هـک  ییاــهروشک  یتــح  ، یدوعــس ناتــسبرع  هـیکرت ، نوــچمه  یرگید  فــلتخم  یاــهروشک  هــقطنم ، حطــس  رد 

نییعت مهـس  هیروس  تالوحت  رد  دندرک  یعـس  دنا ، یـسایس دـحاو  کی  رطق  دـننامه  یتح  ای  دـنراد و  یرتمک  ییایفارغج 
.دنشاب هتشاد  ار  یا  هدننک

هچرگا.دــش لاــبند  نارحب  شیازفا  اــب  یفنم و  تــهج  رد  اــهروشک  نــیا  زا  یرایــسب  ینیرفآ  شقن  هنافـــسأتم  دــنچ  ره 
نارگیزاـب دورو  دـهاش  نارگـشنک  حطـس  رد  اـم  لاـح  نـیع  رد  اـما  دراد ، رارق  یکیژتارتـسا  ساـسح و  طیارــش  رد  هـقطنم 

راــنک رد  ار  یمهم  شقن  هـک  میدوــب  ناــنبل  رد  یتمواــقم  ناــمزاس  کــی  ناوــنع  هـب  زین  ناــنبل  هللا  بزح نوــچمه  تـبثم 
.دنتشاد شعاد  اب  هزرابم  نانبل و  کاخ  زا  رگلاغشا  یاه  تسینویهص ندنار  بقع  رد  روشک  نیا  حلسم  یاهورین 

تینما هـب  کـمک  ناـنبل و  یلم  تـینما  هـب  کـمک  یاتــسار  رد  شعاد  اـب  هزراـبم  رد  ناریا  یراشتــسم  یاـه  تیاـمح هـتبلا 
.تسا هتشاد  یا  هدهع مهس  هقطنم  یعمج 

نیا هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  تسا و  هتـسجرب  یمالـسا  داـهج  نوچمه  یتمواـقم  یاـههورگ  شقن  نیطـسلف  هدـنورپ  رد 
شنک و عون  هزوح  رد  ام  لاح  نیع  رد.دـنیآ  یم رامـش  هب  هقطنم  یخیرات  یندـمت و  یایفارغج  مهم  نارگـشنک  اـه ، هورگ
اه شنک عوـن  درــس  گـنج  نارود  رد  میتـسه ؛ دــهاش  درــس  گـنج  ناربـج  اـب  هسیاـقم  رد  یگرزب  تواـفت  مـه  یزاـب  عوـن 
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رد هلمج  زا  قطاـنم  یـضعب  رد  هژیو  هـب  اـه  شنک عوـن  ینوـنک  ناـهج  رد  اـما  دوـب ، یتـینما  یدودـح  اـت  یـسایس و  ًاتدـمع 
.تسا یتینما  یماظن و  تدش  هب  اقیرفآ  لامش  ایسآ و  برغ  هقطنم 

.تسا هدنام  اج  اه  لاس نیا  رد  یتینما  یماظن و  تالوحت  یگدرتسگ  تدش و  هب  تبسن  یسایس  یاه  لح هار
رفن نویلیم  کی  زا  شیب  ندش  هتشک دهاش  یدالیم  ات ۲۰۱۸  لاس ۲۰۰۳  زا  قارع  دننامه  یروشک  رد  ام  لاثم ، روط  هب 

.میدوب اکیرما  نایماظن  طسوت  قارع  لاغشا  زا  دعب 
یمخز و هراوآ ، اه  نویلیم نیدنچ  زا  یادج  رامآ  نیا  دندش ، هتشک  یا  هیروس رازه  دصتفه  زا  شیپ  هیروس  رد  هکنیا  ای 

.تسا هدمآ  دراو  روشک  نیا  هب  اه  لاس  نیا  رد  هک  تسا  ییاه  یناریو
درـس گنج  نارود  رد  شنک  طیحم  یماظن و  تدش  هب  یلعف  نراود  رد  شنک  طیحم  دـهد  یم ناشن  ام  هب  دراوم  نیمه 
رظن هــب  یا  هــلژ یجنفـــسا و  ، رادـــیاپان یطیحم  ینوــنک  نارود  رد  شنک  طــیحم  اــما  دوــب  رادـــیاپ  تاـــبثاب و  یدودـــح  اـــت 
ناـهج کـیژتارتسا  مـهم و  یاـه  شخب رد  هژیو  هـب  ناـهج و  رــسارس  رد  یرادـیاپ  دـیدج و  تاـبیترت  هـتبلا  زونه.دــسر  یم

اـضردمحم طوقـس  زا  سپ  دـیکات  اب   ) هتـشذگ ههد  دـنچ  رد  اه  ییاـکیرما طـقف  تسا ، هتفرگن  لکـش  هناـیمرواخ  نوچمه 
دوجو هب  یدـیدج  یتینما  یـسایس و  تابیترت  هقطنم  رد  مرادـناژ  ناونع  هب  دـندرک ، شـالت  لاس ۱۳۵۷ ) رد  یولهپ  هاـش 

.دنروایب
تابیترت دـنراد  دـصق  اه ، تسایـس نیا  ردـص  رد  اـه  نآ دـننک و  داـجیا  ار  یدـیدج  تاـبیترت  عون  دـنهاوخ  یم اـه  ییاـکیرما

قارع ثعب  مـیژر  یلیمحت  گـنج  لاـس  لـیمجت ۸  دـنروایب ؛ دوـجو  هب  هـقطنم  رد  گـنج  لد  زا  ار  یتـینما  یـسایس  دـیدج 
داـجیا هـب  قـفوم  هـک  یناـمز  اـه  ییاـکیرما.تساه نآ تامادـقا  زا  یکی  ناریا  رد  یمدرم  سیــساتلا و  دــیدج  ماـظن  هـیلع 

کاـندرد و ناـمیاز  دنتـساوخ  اـکیرما  تقو  هجراـخ  ریزو  سیار ، نازوـس  مناـخ  ریبـعت  هب  دـندشن ، رجنم  دـیدج  هناـیمرواخ 
یرادـیاپ و لـیلد  هـب  هـک  دـننزب  مـقر  یتسینویهــص  مـیژر  عـفن  هـب  ار  یدـیدج  تـالوحت  دـننک و  داـجیا  هـقطنم  رد  یدــیدج 

.دنتسناوتن نونکات  تمواقم 
هاگن زا  هتفرگ  تاشن  همه  هک  میدوب  نآ  دـهاش  رـصم  یبیل و  ناتـسناغفا ، نمی ، رد  ریخا  یاه  لاس رد  اـم  هک  یتاـقافتا 
داجیا هقطنم  رد  دـیدج  یتینما  یـسایس  تابیترت  کی  دـندوب ، نیا  ناهاوخ  هک  دوب  اه  مسینویهـص یبال  اـه و  ییاـکیرما 

.دندروخ تسکش  ناشفادها  هب  ندیسر  رد  اما  دننک ،
بـعر و دنتــساوخ  یم هلکاــش  نـیا  اــب  هـک  دوــب  هیروــس  قارع و  رد  شعاد  یتــسیرورت  ناــیرج  داــجیا  شور ، نـیرت  هزاــت

اما دـنهد ، لکـش  ار  تسینویهـص  ییاکیرما –  دـیدج  یتینما  یـسایس  تابیترت  دـنناوتب  ات  دـننک  داـجیا  یناریو  تشحو و 
داجیا.دیـسرن هجیتـن  هـب  تـفرگن و  لکــش  ناریا  ینیرفآ  شقن  تمواـقم و  هـهبج  لـیلد  هـب  تامادـقا  نـیا  زا  مادـک  چـیه 

.تسا تمواقم  روحم  هقطنم ، رد  دیدج  یتینما  یسایس  تابیکرت 
یتسینویهــص و  مـیژر  یبـلط  هعــسوت  اـب  هزراـبم  یدازآ و  تمواـقم ، لوـح  هـک  نآ  یماـح  یاــهروشک  تمواــقم و  روـحم 

هیروس مدرم  هیروس و  یـسایس  ماظن  دندادن  هزاجا  دـندمآ ، مه  درگ  شمارآ  هافر و  داوس ، تینما ، زا  راشرـس  یا  هقطنم
.دندش هیروس  رد  یسایس  ماظن  یشاپورف  عنام  لمحتم و  یدایز  یاه   تراسخ
.دوش یزاس  تلود یبیل  دننامه  قارع  هیروس و  رد  دادن  هزاجا  تمواقم  روحم 

اب دــندادن  هزاــجا  تمواــقم ، اــب  دــسرب و  هجیتــن  هـب  نــمی  رد  کرتــشم  موــش  یاــه  هــشقن دادــن  هزاــجا  تمواــقم  روــحم 
.دوش قفوم  روشک  نیا  هبزجت  یویرانس  نمی ، رد  یزاس  تلود

میژر تیوقت  نآ  ییاهن  فدـه  هک  دوش  یم لابند  یمالـسا  یاهروشک  هیزجت  مان  هب  یگرزب  مدـق  دـیدج ، یاـه   هئطوت رد 
، تینما هب  هقطنم  رد  تمواقم  روحم.تسا  هقطنم  رد  یمالـسا  یاـهروشک  همه  هیزجت  فیعـضت و  یلیئارـسا و  یلعج 
، دننک یم لابند  ار  ناهج  رد  ییارگ  دوعوم  تنـس  یهلا و  هشیدنا  تیودهم و  هاگن  هک  یتانایرج  یرثکادح  داوس  حـلص و 

.دنک یم کمک 
.دنسرب دوخ  فادها  هب  دنتسناوتن  تمواقم  روحم  نیمه  لیلد  هب  اه  ییاکیرما

رد زین  ار  شعاد  نوـچمه  مالــسا  رد  یریفکت  یتـسیرورت و  هنارودـنت و  یاـه  تـئارق اـی  تیباـهو  ناـیرج  نـینچمه  ناـنآ 
زا لفاغ  دنربب ، یرگید  تمـس  هب  ار  هقطنم  ریـسم  دـننک  یم شالت  یتح  اه  نآ دـنداد ، لکـش  تیودـهم  گنهرف  اب  داضت 

 



.تسا تیرشب  ملاع   یجنم  نآ  زا  هدنیآ  هکنآ 
زا هطقن  نآ  هب  ندیـسر  یارب  تسا و  تیرـشب  ملاع  یجنم  راظتنا  رد  دیدرت  نودـب  ناهج  هدـنیآ  هقطنم و  هدـنیآ  عقاو  هب 

یاه  هـشیدنا بالقنا و  ربهر  یاـهدومنهر  ناریا و  شقن  هب  هجوت.دـش  دـهاوخن  غیرد  یـششوک  چـیه  زا  یـشالت و  چـیه 
ار شدوخ  مچرپ  تمواقم  هک  تسا  نیا  یایوگ  اه  تلاهج تافارحنا و  اب  هزرابم  رد  تمواقم  داجیا  رد  یمالـسا  یلاـعتم 

یتــح یهلا و  ناــیدا  هـمه  رد  جــع )  ) دوــعوم یدــهم  ترــضح  روــهظ  نارظتنم  هـمه  هــک  یزور  یارب  ناــهج  رــسارس  رد 
زا تلادع.دروآ  یم رد  راضتحا  هب  دنشاب ، تینما  شمارآ و  حلـص ، رـسارس  یناهج  کی  دهاش  یهلا  ریغ  نایدا  نیدقتعم 

هاگن زا  ار  ییارگ  یجنم  هرابرد  دوخ  نانخـس  قداـص  ماـما  هاگـشناد  یملع  تاـیه  وضع  یزردوگ ، اضرمالغتیودـهم  رظنم 
.دراد تیمها  رایسب  وا  دید  زا  هک  دنک  یم حرط  تیودهم  رظنم  زا  ناهج  زادنا  مشچ  رد  تلادع 

تیودـهم ثحاـبم  رد  ار  تلادـع  ارچ  هـک  دریگ  یم لکـش  شــسرپ  نـیا  اـب  نـم  ثـحب  دـیآ : یم یپ  رد  وا  نانخــس  طوـسبم 
.مدرک باختنا 

راعـش کی  هراومه  تلادعراعـش  هک  درک  لصاح  نانیمطا  هرازگ  نیا  هب  ناوت  یم یرـصع  ره  رد  هدـش  ماجنا  تاعلاطم  اب 
زا کـی  ره  رد  هدوـب و  یزاـس  هدـیا هیرظن و  تردـق  ماکحتـسا و  هیاـم  تلادـع  عوـضوم  یا ، هشیدـنا ره  رد  هدوـب و  باذـج 

.تسا تکرح  دیما و  هیام  یشزیگنا و  عوضوم  کی  تلادع  عوضوم  میوش ، یم هجوتم  هنایارگ  یجنم  یاه   شرگن
مه نیداینب  ینامرآ  یـشزرا و  هجو  کی  تلادـع  موهفم  دوخ  دـش ، هراشا  هک  یتاکن  نیا  رب  هوـالع  تیودـهم  هاـگن  رد  اـما 

تـسا هدروخ  هرگ  یناسنا  ترطف  اب  تلادـع  هک  میربب  یپ  هتکن  نیا  هب  میناوت  یم مه  نآرق  تاـیآ  رد  یتح  هک  ارچ  دراد ،
.دراد نیداینب  یشزرا  نیمه ، یارب  و 

ار نآ  یا  هزوـح هچ  رد  هاـگن و  هلاـسم  نیا  هـب  یرظنم  هـچ  زا  دراد  یگتـسب  دنتـسه ، رثوـم  تلادـع  رب  یلماوـع  هـچ  هـکنیا 
، یــسایس یعاـمتجا ، یگنهرف ، لـئاسم  مـینک ، یــسررب  نــالک  یاــنعم  رد  ار  تلادــع  میهاوـخب  رگا.مـینک  یدــنب  هتــسد 

تلادـع رب  یناهج ، قفا  کی  رد  ای  هعماـج و  نـالک و  دُرخ و  حطـس  رد  دـناوت  یم یـشزرا  یداـقتعا و  یراـتخاس ، یقوقح ،
.دنشاب راذگریثات 

.تسا هدش  هراشا  فلتخم   یاه   هشیدنا رد  تلادع  ییارگدوعوم و  هلاسم  هب  ارچ  اما 
دـشاب حلاص  یدرف  هک  میوش  روصتم  میناوت  یمن ام  هدروخ و  هرگ  ندوب  حلاص  اب  تلادع  ینآرق  ینید و  تایاور  یانبم  رب 

.دشابن لداع  اما 
.دنشاب هتشاد  دیاب  ناحلاص  هک  تسا  یتافص  زا  یکی  یبلط  تلادع  ًاعطق  دسرب ، ناحلاص  هب  نیمز  تسا  رارق  رگا 

رد هک  تسا  ییاه  هناـشن  زا  یکی  هناـیارگدوعوم  یاـه   هـشیدنا همه  رد  هک  تسا  یعوـضوم  تلادـع  عوـضوم  ور ، نیا  زا 
مه یزور و  مه  قزر و  مه  هداـس ، یریبعت  هب  دوش ؛ یم ملاـع  حطـس  رد  تکرب  شرتـسگ  هب  رجنم  روهظ ، زا  سپ  دراوم 

.دوش یم ققحم  تکرب  دنسر و  یم العا  دح  هب  تعیبط 
یلوـصا اـه و  هـنیمز نآ  زا  یکی  تلادـع  هظحـالم  هـک  تـسا  هرازگ  نـیمه  دــییات  یاـیوگ  زین  نینموـملا  ریما  نانخــس  زارف 

.تسا تکرب  نیا  رهظم  شدوخ  نایناهج  دوعوم  دوش و  تکرب  بجوم  دناوت  یم هک  تسا 
اما تسا  یرورـض  مزال و  یناهج  یا و  هقطنم داعبا  اـی  یعاـمتجا و  یدرف و  حوطـس  رد  تلادـع  میناد  یم اـم  هک  دـنچ  ره 

عوـضوم رد  بـالقنا  ربـهر  هاگن.دـنک  یم قـقحم  ار  ییافوکــش  دـشر و  هـنیمز  نوـچ  تـسا  رت  یرورــض ینیمزرــس  ره  یارب 
یدنب هتـسد فیرعت و  یناسنا  تایح  رگید  یاه  هزوح رد  یعامتجا و  تیلوئـسم  تردق ، عوضوم  رد  تیودـهم  تلادـع و 

.دوش  یم
هک میوـش  یم هجوـتم  میزادـنیب ، یهاـگن  اـه  هشیدـنا رگید  یودـهم و  تموـکح  رد  تلادـع  زادـنا  مشچ  هـب  میهاوـخب  رگا 

ینید هاـگن  زا  ییارگ  یجنم دوعوم و  یارب  ناوـت  یمن ساـسا  نیا  رب.دراد  یا  هیاـپ یگژیو و  کـی  ییاـضف  نینچ  رد  تلادـع 
.مینک فیرعت  اوقت  اب  طابترا  نودب  ار  تلادع  نایعیش ) دیکات  اب  )

.دروخ یم هرگ  یناسنا  کاپ  ترطف  اب  یداینب و  یرطف و  یهاگن  نینچ  رد  تلادع 
دتفیب قافتا  دیاب  هعماج  حطس  رد  تسا و  ینیع  موهفم  کی  همه  یارب  تلادع  هنایارگدوعوم ، لومش  ناهج  هاگدید  اب 

.تسا عماج  موهفم  کی  دننک و  ساسحا  ار  نآ  دیاب  مدرم  و 

 



.دوش هتفرگرب  رد  دیاب  یناسنا  تایح  یاه  هزوح همه  ینعی 
عوضوم هکلب  دریگ ، رارق  هعماج  زا  یـصاخ  هورگ  تمدخ  رد  هن  دشاب ، تلادع  نیا  دـیاب  ناسنا  یلاعت  نمـضتم  عقاو  رد 

.دریگ یم رب  رد  تعیبط  هچ  ناسنا و  هچ  ار  اه  هزوح  همه  ینعی  تسا ، ریگارف  تلادع 
میهاوـخن و ار  نیا  تاـقولخم  هیقب  اـی  تعیبـط  دروـم  رد  اـما  میهاوـخب ، ناـسنا  یارب  طـقف  ار  تلادـع  هک  تـسین  روـطنیا 

یتیهاـم دراد و  تلاـصا  شدوـخ  هـکلب  تـسین ، تردــق  هـب  ندیــسر  رازبا  ینعی  دراد ، تلاـصا  یهاـگن  نـینچ  رد  تلادــع 
.مینک تکرح  نآ  تمس  هب  دیاب  ام  هک  تسا 

.دوش یم مدرم  قوقح  یافیا  قاقحا  یربارب و  داد و  هب  رجنم  ییارگ  یجنم تیودهم و  هاگن  رد  تلادع  رگید ، نایب  هب 
لابند هب  ار  ییایوپ  ییافوکش و  لیلد ، نیمه  هب  دوش و   یم مدرم  نیب  رد  دیما  ثعاب  ییارگ  یجنم رد  تلادـع  نینچمه 
طابترا نیرت  عیـسو ییارگ ، دوعوم  رظنم  زا  تسا ؟ مهم  ییاـهنت  هب  تلادـع  موهفم  اـیآ  هک  تسا  نیا  رگید  شـسرپ.دراد 

دیاب تلادـع  مینک ، هصالخ  ار  نآ  موهفم  هملک  کی  رد  میهاوخب  رگا  ینعی  دوش ، یم داجیا  تمارک  تلادـع و  نایم  دـیاب 
.دشاب یناسنا  تمارک  مزلتسم 

فدـه هک  یناسنا  لامک  تداعـس و  نمـضتم  میهافم  نیا  یود  ره  هک  ارچ  دروخ ، یم هرگ  تمارک  اب  تلادـع  هکنیا  اـمک 
.تسا دوب ، دنهاوخ  شنیرفآ  ییاهن 

همیرک تـلود  میناوـت  یم ار  دوـعوم  تـلود  اـیآ  اــما.میمانب  هـمیرک  تـلود  ار  دوـعوم  تـلود  دــیاب  لــیلد  نـیمه  هـب  دــیاش 
زا ود  نیا  مییوگب  میناوت  یم هک  دنا  هدش هدینت  مه  رد  نانچنآ  تلادع  تمارک و  موهفم  هنایارگ ، یجنم  هاگن  زا  میمانب ؟

.تسا طبترم  ًالماک  تمارک  موهفم  اب  تلادع  موهفم  هنایارگ  یجنم هاگن  رد  ینعی  دنتسین ، کیکفت  لباق  مه 
.مینک تلفغ  میهاوخب  تلادع  رگید  تاحاس  زا  تلادع ، ای  تمارک  مییوگ  یم  یتقو  هک  تسین  انعم  نیدب  نیا 
.دنناد یم میهافم  نیمه  رس  رب  زین  ار  ینامزلا  رخآ  دربن  یلصا  هنحص  یرایسب  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دیاش 

.دنهدن یهاوخ  تلادع  راعش  هک  دنتسه  ییاه  هشیدنا رتمک 
.دوب دهاوخ  نامیا  قافن و  نیب  زرم  تمارک  تلادع و  هک  تسا  هلاسم  نیمه  تیمها  باب  زا 

هـشیر.دناسرب هلـضاف ) هنیدم   ) یلاعتم فدـه  هب  ار  ام  دـناوت  یم  دـشاب ، تمارک  مزلتـسم  هک  یتلادـع  رب  زکرمت  عقاو  رد 
ماوـقا اـب  دـنویپ  رد  هدـینت و  ار  ییارگدوـعوم  هلاـسم  کـیزکم  زا  اـنوموتآ  هاگــشناد  داتــسا  ساـنیلوم ، راکــساناگتشذگ  رد 

زا یشخب  هک  دنک  یم لابند  کیزکم  ینیمزرس  یتاعلاطم  هزوح  اب  ار  دوخ  نانخس  هتبلا  دناد و  یم ناگتـشذگ  ینیـشیپ و 
یاه گنهرف رد  هدنیآ  هب  دیما  ییارگ و  یجنم رکف  هشیر  میناد ، یم هک  روط  نامه  : تسا هدـمآ  یپ  رد  یو  مهم  نانخس 

.تسا ینیشیپ 
هک دوب  تعیبط  نیا  هدوبن و  ناسنا  ناهج  زکرم  هک  انعم  نیدب  هتشادن ؛ دوجو  روحم  ناسنا  دیاقع  ناتساب ، کیزکم  رد 

.دش  یم یقلت  تالوحت  نوناک 
نایادخ هکلب  دنشاب ، درف  کی  هدارا  ای  لمع  زا  یـشان  دنا  هتـسناوت یمن رـشب  تاجن  یعیبط و  رـصانع  ینامز  ههرب ، نآ  رد 

اه نآ زا  یضعب  دندوب و  فلتخم  دامن  زا ۲۶۰ شیب  هام و  دیشروخ ، شتآ ، داب ، نیمز ، بآ ، نایادخ  ینیـشیپ  ماوقا  نیا 
هک دنتـشاد  مه  یـسدنه  ای  یهایگ  یناویح ، یعیبط ، رـصانع  یناسنا ، هجو  نیا  رانک  رد  یلو  دنتـشاد ، یناسنا  لیامش 

ناگیادـخ مئاد  هرـصاحم  تـحت  دنـشاب ، یا   هدـنیآ راـظتنا  رد  هـک  نـیا  زا  شیپ  ینیـشیپ ، ماوـقا.دوب  تـیمها  زیاـح  رایـسب 
.دوش نیمضت  رشب  تیدوجوم  ات  تفرگ  یم رارق  ناگیادخ  دنسپ  دروم  دیاب  اه  نآ ینید  کسانم  مامت  دندوب و 

.دش یم ماجنا  ناگیادخ  هب  نوخ  هنازور  میدقت  اب  راک  نیا  صاخ  روط  هب 
بجوـم هـکلب  دـیما ، بجوـم  اـهنت  هـن  هدـنیآ  ندیـسر  ارف  سکع  رب  هدوـب و  ماوـقا  نـیا  رکفت  زا  رود  یلیخ  هدـنیآ  هـب  دـیما 
ینیشیپ ماوقا  ناگتشذگ و  نیا  هب  طوبرم  تایاور  رد.دنزادنایب  ریخات  هب  ار  قافتا  نیا  دندرک  یم یعـس  هدش و  یم سرت 

هتـسناوتیم مـه  اـه  نآ یارب  هدـنیآ ، تاـیاور  هـبرجت و  نـیمه  ساـسارب  هدـش و  دوباـن  راـب  نیدـنچ  رــشب  هـک  تـسا  هدـمآ 
هک مینیبب  دیـشروخ  گنـس  رد  میناوت  یم هک  هدـش  یعادـت  نانآ  نایم  رد  رکفت   نیا  دـیایب ، ناـغمرا  هب  تشونرـس  نیمه 

مهنآ هدش ، دوبان  رـشب  یفلتخم  یاه  هرود دهد  یم ناشن  هک  دنتـسه  عبرم  راهچ  نآ ، درگادرگ  تسه و  دیـشروخ  زکرم 
دوبان ار  رـشب  شتآ ، شراب  دعب  داب و  ناگیادخ  بیترت  هب  لوا  هدرک و  تلفغ  ناگیادخ  هب  ینابرق  زا  رـشب  هکنیا  رطاخ  هب 

 



( کـیزکم  ) اـجنیا هـب  اـه  ییایناپـسا هـک  لاـح  ی  هرود اـت  دـندنام و  هدـنز  رــشب  لـسن  زا  کدـنا  یدادـعت  طـقف  تـسا و  هدرک 
رارقرب طاـبترا  برخم ، هدـنیآ  نتخادـنا  ریخاـت  هب  یارب  ینیـشیپ  ماوـقا  نیا  دـید  زا.دوـب  یـساسا  ناـسنا  یناـبرق  دندیـسر ،

ناگیادـخ یادـف  ار  ناشدوخ  نوخ  دارفا  یدرف ، روط  هب  ای  دـش و  یم ماجنا  یعمج  هتـسد  روط  هب  اـی  ناگیادـخ   اـب  ندرک 
دنچ هک  دوب  یدـنلب  کسانم  اه  نیا دـندیرب ، یم فلتخم  یاهرازبا  ای  خیـس  اـب  ار  دوخ  ناـبز  اـی  شوگ و  ، ینیب دـندرک و  یم

.دندمآ یم دجو  تلاح  هب  لکش  نیا  هب  دیشک و  یم لوط  تعاس 
اه ییایناپـسا نوـچ  تـفرگ ، رارق  تیحیـسم  یور  رد  ور  ینیب  ناـهج  نـیا  دندیـسر ، کـیزکم  هـب  اـه  ییایناپــسا هـک  یتـقو 

یارب ار  نیمزرــس  هـقطنم و  نآ  ناـنکاس  حاورا  هـک  دـننک  ریخــست  ار  نیمزرــس  طـقف  هـن  دنتــسناد ، یم ناـشدوخ  تلاـسر 
ماوقا نیا  تفرگ و  لکش  کیتکلاید  کیلوتاک و  تیحیسم  نید  نایم  یکدنا  کرتشم  رـصانع  نیاربانب.دنرخب  تیحیـسم 

دندیسر کرد  نیا  هب  اه  ییایناپـسا درک و  رییغت  دوز  یلیخ  دوب ، بوخ  اه  نآ طباور  ادتبا  رد  هک  اه  ییایناپـسا ینیـشیپ و 
ناشن نامز  نآ  یخیرات  تیاور  دنروآرد ، ناشدوخ  هطلـس  تحت  ار  اه   نآ دننک و  یگدنز  ماوقا  اب  حلـص  رد  دنناوت  یمن هک 

یلو دنتسناد ، یم یجنم  ار  ناشدوخ  اه  ییایناپسا  اما  دوب  بوخ  ادتبا  رد  ماوقا  اب  اه  ییایناپـسا طباور  هچ  رگا  دهد  یم
یناتـساب ماوقا  نآ  یارب  هناگیب  یگدنز  هویـش  کی  لیمحت  مدرم و  حاورا  ریخـست  دوب ؛ نیمزرـس  ریخـست  دندرک  هک  یراک 

تـسد هب  اکیرمآ ) یاه  هراـق  ) اـپورا زا  رود  یاـه  نیمزرـس زا  هک  یتورث  اـب  تهبا  ُرپ  هدـنیآ  کـی  اـه  ییایناپـسا یارب  هک  دوب 
دنداد و تسد  زا  ار  ناشیگدنز  هویش  ینیـشیپ  یاه  گنهرف  ینالوط ، دادُخر  نیا  اب  دنتخاس و  گرزب  یروطارپما  دندروآ ،

.روطنیمه مه  ار  ناگیادخ  تیامح 
هطلــس هرود  رد  صقر  تـیمها  هـتبلا  هـک  تـسا  صقر  عوـضوم  ینیــشیپ  یاـه  گـنهرف نـیا  زا  هدــنامیقاب  گـنهرف  اــهنت 

ینیشیپ و یاه  گنهرف رد  اه   صقر نایم  دـنویپ  طابترا و  هک  مینیبیم  رت   کیدزن یاه  هرود  رد  دش و  ظفح  اه  ییایناپـسا
، کـل یزورهب  اـضرمالغناهج  رد  تینـالقع  زادـنا  مشچ  . دـش رتـشیب  نآ  ینید  تنـس  تیاـمح  لـیلد  هب  یحیـسم  کـسانم 
هک درب  یم شیپ  هب  ناهج  رد  تینالقع  زادنا  مشچ  ییارگ و  یجنم  ناونع  اب  ار  دوخ  هلاسم  مولعلارقاب   هاگشناد  داتـسا 

یدـیلک مهم و  لکـش  هب  ام  رـصاعم  هعماج  رد  هک  تسا  یلئاـسم  زا  یکی  تینـالقع  : تسا هدـمآ  یپ  رد  شنانخـس  نتم 
لـقع و هلئــسم  ناـمه  تـسه ، مـه  نآ  یعدــم  یعوـن  هـب  هـک  اـم  یبرغ  نردــم ندــمت  یاــه  هیاــپ زا  یکی  هدــش ، حرطم 

.تسا تینالقع 
نید اـب  لاـعتم  دـنوادخ  مـیرک  نآرق  ریبـعت  هـب  دـننک و  افوکـش  ار  رــشب  لـقع  دـندوب ، هدـمآ  یهلا  یاـیبنا  نـیا ، زا  رت  شیپ

ناـسنا یزاسافوکــش  یارب  ناـسنا  یزاـسدازآ  عـقاو  رد  دــنک و  زاـب  ناـسنا  یاـپ  زا  ار  اـهریجنز  نـیا  تـسا ، هدــمآ  شدوـخ 
هلوـقم درک  یعــس  ربماــیپ  دِرخ  یاــه  هـنیجنگ هـک  دراد  ار  ریبــعت  نـیا  مالــسا  ربماــیپ  زا  یفیــصوت  رد  نینموــملاریما.دوب 

نیا اهنت  دراد  دـیکات  دـنوادخ  هک  دیـسر  ییاج  هب  تینالقع  شناد  ملع و  تیمها  نیا  دـنک و  افوکـش  ار  ناسنا  یزاـسدازآ 
اما تسه ، ربدت  لقع و  ملع ، رد  راصحنا  نیا  دنوش و  یم لئان  تیشخ  ماقم  یهلا و  ماقم  کرد  هب  هک  دنتسه  ناملاع 

حیـضوت نآ  رد  هـک  مـهد  یم هـئارا  تینـالقع  دـنور  زا  یلیلحت  هدـنب.مینیب  یم یمالــسا  یاـه  هزوـمآ رد  تـسرد  یتینـالقع 
ینونک ناهج  رد  هنوگچ  رما  نیا  دوب و  دـهاوخ  هنوگچ  ییارگ  یجنم  هدـنیآ و  اب  طابترا  رد  تینـالقع  زادـنا  مشچ مهد  یم

.دنک یم نایامن  ار  دوخ  یددجم  تروص  هب  تسا ، هدش  هجاوم  ییاه   شلاچ اب  هک  ام 
لیمکت لــماک  لکــش  هــب  ییافوکــش  قــقحم و  هلاــسم  نــیا  یا  هتــسجرب زراــب و  لکــش  هــب  یودــهم  دوــعوم  هعماــج  رد 

لـصا ییارگدـیحوت  یروحمدـیحوت و  اذـل  تسادـخ و  قوـلخم  ناـهج  هـک  مـیناد  یم یمالــسا  ینیب  ناـهج  رد  اـم.دوش  یم
تسا و هدوب  لاعتم  دـنوادخ  قلطم  ملاع  تسا و  هدرک  توعد  دـنوادخ  هک  ینایدا  تسا ، هدوب  یهلا  نایدا  همه  داقتعا 

.تسا هداد  شدوخ  ناگداتسرف  هب  ار  شدوخ  نذا  زا  یشخب  هاگآ و  زیچ  همه  رب  وا 
نیا اـما  دــنک ، ادــیپ  یتـسرد  تخانــش  رــشب  هـک  دــندرک  کـمک  یهلا  یاـیبنا  خــیرات  لوـط  رد  هـک  تـسا  هدوـب  نـیا  هحیتـن 

یاـطخ یعـس و  اـب  ًافرـص   اـه  ناـسنا هـک  تـسا  هدوـبن  روـط  نـیا  اـم  هاگدـید  ساـسارب  ناـهج  رد  لـقع  دـشر  ییاـفوکش و 
یهلا درخ  زا  یدـنم  هرهب یحو و  اـب  هـک  دـندوب  یناـسک  یهلا  یاـیبنا  رطاـخ  نـیمه  هـب  دنـسرب و  هجیتـن  نـیا  هـب  ناـشدوخ 

ناـشدوخ ناوت  دـح  رد  ناـسنا  هب  مه  دـننک و  لـقتنم  مه  اـه  ناـسنا هب  ار  ییافوکـش  یهاـگآ و  نیا  هک  دـندرک  شاـکنک  
. تسا مالسا  نید  متاخ ، نید  دندوب و  یهلا  یایبنا  خیرات ، ناملعم.دننک  هئارا  ار  تیاده 

 



تفرگ لکش  رـصاعم  هرود  ات  یمالـسا  ندمت  مالـسا و  ناهج  رد  مه  ییاه  ییافوکـش هک  میدوب  دهاش  ام  نارود  نیا  رد 
ناـمز اـب  هسیاـقم  رد  مالـسا  ناـهج  رد  تینـالقع  ملع و  ریثاـت  هک  مینیب  یم میهد ، رارق  هتـشذگ  اـب  ساـیق  ار  لاـح  رگا  و 

. تسا هدوب  ردقچ  شدوخ 
ار لقع  دراذـگب و  رانک  ار  یحو  درک  یعـس  داد ، ماجنا  هک  یـسناسنر  اب  تشادرب و  رتارف  یماـگ  برغ  رـصاعم  هرود  رد  اـما 
هک یلقعت  هک  تساجنیا  بلاج  یلو  لقعت ، یارب  تسا  هدوب  یتشگزاب  عقاو  رد  سناسنر  دـهد ، عاجرا  ناتـساب  ریثات  هب 

رییغت دـشرلا  نبا  نوچ  یمالـسا  هفـسالف  طسوت  هک  ار  یناتـساب  نانوی  لقعت  دوب و  هتـشاذگ  راـنک  ار  نآ  هناـیم  نورق  رد 
.دنک یم ادیپ  لاقتنا  اپورا  هب  دنک ، یم

دشرلا نبا نوچ  یگرزب  مهم و  هفـسالف  ناناملـسم و  هک  درک  یم توعد  یتینالقع  هب  مه  سناسنر  هک  تساجنیا  بلاج 
مه ار  یفارحنا  هار  دـمآرب ، رازبا  کـی  ماـقم  رد  هـکنیا  رب  هوـالع  یتراـکد  یاـه  هزوـمآ اـب  سناـسنر  اما.دـندرک  افوکــش  ار  نآ 

.درک مهارف 
مه ناتساب  نانوی  رد  هک  یتینالقع  یعون  هب  یتح  یمالسا و  تینالقع  دننامه  هکنیا  یاج  هب  نردم  یایند  رد  تینالقع 

.دروخ دنویپ  نایادخ ) یادخ   ) سوئز اب  دوب ،
داینب دوخ  لقع  هب  نآ  زا  دوش  یم هک  دومن  یزیر  یپ مه   ار  یناـیغط  یهاوخ و  لالقتـسا  عون  کـی  نردـم  تینـالقع  اـما 

یتخبـشوخ ای  تداعـس  هب  دنناوت  یم ناشدوخ  تسا و  یفاک  اه  نآ لقع  دندوب  یعدم  اه  ناسنا انعم  نیدـب  هک  درب  مان 
یاـه ثحب هک  میتـسه  نیا  دـهاش  اـم  ییارگ ، لـقع هوکـش  هرود  زا  دعب.دنـسرب  تسا ، یناـسنا  بوـلطم  هک  یزیچ  ره  و 

یـشسرپ دـنک و  لیلحت  ار  ناـهج  تیلک  دـناوتب  هک  درادـن  یتردـق  نادـنچ  لـقع  دـهد  یم ناـشن  هک  دریگ  یم لکـش  یدـج 
.دیمهف ار  دوخ  ناوت  یم هنوگچ  و  تسیچ ؟ تساجک و  ناهج  رخآ  هک  دریگ  یم لکش  یساسا 

هب تسناد و  یم دولوپآ  یادخ  یلجت  ار  هفسلف  درخ و  هک  یرت  عیجف لکش  هب  رگید  تسا و  لقع  ندرب  خلـسم  هب  اجنیا 
.تفرگ رارق  کالم  یناسنا  ینارتوهش  هویش  تردق و  هب  هدارا  زا  لقعت ، یاج 

هب مسیتاـمگارپ  دـهاش  هزورما  هکیروط  هب  درک ؛ لوـفا  رتـشیب  لـقع  یبرغ  رـصاعم  یاـیند  رد  هک  میدـید  مه  نیا  زا  دـعب 
یم ار  تـقیقح  یعاـمتجا  طیارــش  هـک  تـسا  یعاـمتجا  تخاــسرب  لــقع  نآ  تـیاور  هـب  هـک  میتـسه  بـتکم  کــی  ناوـنع 
یاـه هزوـمآ هب  هراـبود  دـیاب  مینک ، روـبع  تیعـضو  نیا  زا  مـینک  شـالت  ییارگ و  یجنم درکیور  اـب  میهاوـخب  رگا  اما.دـنزاس 

.میدرگرب ینید 
.دنتسه یهلا  قولخم  ود  ره  لقع  ناسنا و  هک  دنراد  ار  یگژیو  نیا  یهلا  نایدا  رد  هنایارگ  یجنم  ینابم  عقاو  رد 

، درگزاب تفگ  دمآ ، شیپ  یآ  شیپ  تفگ  وا  هب هدرک  یـسرپزاب  وا  زا  دـیرفآ  ار  لقع  ادـخ  نوچ  : » دـیامرف یم (ع ) رقاب ماما 
هک یناسک  هب  اهنت  ارت  مدـیرفاین و  دـشاب  رتبوبحم  مشیپب  وت  زا  هک  یقولخم  دـنگوس  ملـالج  تزع و  هب  دومرف  تشگزاـب ،

.مداد لماک  روطهب  مراد  ناشتسود 
یحو تلاسر و  اهدـعب  لـقع و  هک  دـهد  یم ناـشن  تقلخ  ناتـساد  « .تسا وت  هجوتم  مشاداـپ  رفیک و  یهن  رما و  اـنامه 

.یرهاظ لوسر  تسا و  لقع  هک  ینطاب  لوسر  دندمآ ، لوسر  ناونع  هب 
.دننک افوکش  ار  لقع  نیا  هک  دنا   هدمآ مه  ناربمایپ  یرهاظ  لوسر  دنا و  هدوب راگزاس  هراومه  مه  اب  موهفم ، ود  نیا  اما 
یارب یناوارف  یاـه  شلاـچ هدـش ، داـجیا  مکی  و تـسیب نرق  رد  هژیو  هـب  ینوـنک  نارود  رد  هـک  یقـالتاب  نـیا  لاـثم  روـط  هـب 

.تسا هدرک  مهارف  ناسنا 
، ینامزلا رخآ یاه  تایاور  رد.تسا  هدرک  مهارف  مه  ار  یزاجم  یاضف  رد  انعم  نارحب  نردماسپ ، رب  هوالع  متـسیب  نرق 
، تـسا حیحــص  فورعم و  هـک  هـچنآ  تـخیر و  دــهاوخ  مـهب  اــهرایعم  ًاــساسا  هـک  تـسه  روــهظ  زا  لــبق  یگتفــشآ  نـیا 

هیرــشن مادــقا  نـیمه  شا  هنوـمن هـک  دــبای  یم هوـلج  حیحــص  تـسا ، تسرداـن  هـک  هـچنآ  دوـش و  یم رگناــیامن  تسرداــن 
یاـج هـب  عـقاو  رد  دـندرک ؛ رـشتنم  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  هراـبرد  ار  ییاذـک  یاـهروتاکیراک  هـک  تسودـبا  یلراـش  یوـسنارف 

یناـمزلارخآ یاـه  تیاور رد  ام.دـنریگ  یم هنادرمناوجاـن  فدـه  ار  وا  نیهوـت  اـب  دـننک ، دـیجمت  لـقع  هدـنروآ  نید  زا  هـکنیا 
تـسد هب  یجنم و  رد  لوفا  ینیرفآ  زاب  رد  لماکت  کـی  اـم  هک  میراد  ع )  ) رقاـب ماـما  زا  تیاور  نایعیـش ) هاـگن   ) تیودـهم

کی هکلب  دـنا ، هدـش انعم  نارحب  راچد  یجنم  روهظ  هناتـسآ  رد  هک  ییاه  ناسنا هک  تسین  روط  نیا  ینعی  میراد ؛ یجنم 

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۱۷طباور 



اهنت هب  ییافوکـش  نیا  اننیقی  دـناسرب و  ییافوکـش  هب  ار  نآ  هرابود  یحو ، لقع و  ددـجم  دـنویپ  اب  هک  تسا  مزـال  یربهار 
.دش دهاوخ  ققحم  زورما  هعماج  رد  لماک  لکش  هب 

یگژیو  هـتبلا  دــنک ، قـقحم  ار  تینـالقع  زا  یدــیدج  زاـغآ  دــناسرب و  ناــیاپ  هـب  ار  لــقع  نارحب  تسناوـت  دــهاوخ  دوـعوم 
.یحو اب  یهارمه  دنوادخ و  عیطم  زا  دنترابع  لوفا  هعماج  رد  تینالقع 

تکرح تسه  دوعوم  هعماـج  رد  هک  یتینـالقع  عون  نیا  زا  مه  اـم  دوش و  قـقحم  رما  نیا  رتدوز  هچ  ره  هک  میراودـیما 
ار دوعوم  هلاسم  ناتـسودنه  هاگـشناد  زا  وعدم  داتـسا  اناداس ، ناهومنمتـسادخ  اب  اه  ناسنا هدنهد  دنویپ  یجنم.مینک 
زا یا  هدـیکچ ریز  رد  هک  دـهد  یم رارق  ثحب  دروم  ناـهج  نیا  رد  ییارگ  تیونعم زادـنا  مشچ  ییارگ و  تاـجن دـید  هیواز  زا 
ور هـبور یا  هرازگ اـب  امــش  موـهفم  کـی  ناوـنع  هـب  ییارگ  یجنم رد  یتخانــش ، هعماـج درکیور  اـب  تـسا : هدــمآ  ثحاـبم  نآ 

ییارگدوعوم ینیب  ناـهج  هاـگن ، عوـن  نیا  زا  دـیراد ، ناـمیا  یجنم  هب  امـش  دـهد  یم ناـشن  تسخن  هاـگن  رد  هک  دـیتسه 
.دننک ادیپ  تاجن  یجنم  طسوت  دیاب  نارگید  هک  تسا  هنوگ  نیدب 

، مسیونه ، تیحیـسم مالـسا ، دـننامه  ینایدا  رد  اـما  دـنراد ؛ دوجو  یفلتخم  یاـه  هنیمز رد  فلتخم  ناـیدا  رد  اـه  یجنم
.تسا بلاغ  ییارگدوعوم  هلاسم  مسیدوب ، ییارگ ، کیس

ناسنا هکنیا  هب  داقتعاتـسا  ادخ  دوجو  هب  داقتعا  : لماش هک  دوش  یم هدـید  نایدا  یونعم  بتکم  رد  کرتشم  رـصنع  هس 
دلوتم یفلتخم  یاه  ناکم رد  تیرـشب  تاجن  یارب  فلتخم  یاـهروشک  رد  نایجاندـیایب  ار  ادـخ  یاـه  هناـشن دـناوت  یم اـت 

دنک داشرا  ار  اه  ناسنا کمک و  دندش ، هارمگ  نآ  رد  اه   ناسنا هک  یداعبا  هب  ات  تسا  هدمآ  یبهذم  ره  رد  یجنم.دندش 
.دنسانشب دنا ، یعدم نایدا  هک  یقیرط  ره  هب  ار  ادخ  قیرط  نآ  زا  ناوتب  هک  دهد  رارق  تیاده  ریسم  رد  و 

ار تیرـشب  اـت  دـننک ، کـمک  یـسانشادخ  یـسانشدوخ و  هب  ندیـسر  رد  مدرم  هب  دـنا  هدـمآ مه  بتاـکم  رگید  رد  ناـیجنم 
.دنهد رارق  دنمورین  یلاع و  هداعلا  قوف  تردق  کی  هب  تشگزاب  ریسم  رد  دنهد و  تاجن 

.تسادخ اب  اه  ناسنا هدنهد  دنویپ  یجنم  هک  تسا  نیا  رب  دیکات  نایدا  نیب  یقیبطت   هعلاطم  رد 
ما هدینش مردپ  زا  هک  ییاهزیچ  همه  یارب  منازیزع  یا  متفرگ  طابترا  امـش  اب  نم  دیوگ  یم نانحوی  رد  سدقم ، باتک  رد 

(. دراد ادخ  هب  هراشا  اجنیا   ) ما هتخانش ار  امش  نم 
لاقتنا تیرـشب  هب  ار  ادخ  مایپ  هک  تسا  یا  هطـساو حیـسم  یـسیع  ای  یجنم  هک  تسا  نیا  رگنایامن  سدـقم  نوتم  نیا 

.دهد یم
، تسا ندناوخ  زامن  لوغـشم  مادـم  انالوم  هک  دـش  هجوتم  یو  نادرگاش  زا  یکی  راب  کی هک  تسا  هدـش  انالوم  زا  یتیاور 

ناروآ باوخ  امـش  زا  یـسک  هچ  مباوخب  نم  رگا  داد : خـساپ  اـنالوم  دـینک ، یتحارتسا  ًاـفطل  اـم ، هلبق  یا  تفگ  اـنالوم  هب 
ما هتفریذپ مراد و   ار  یتیلوئسم  نم  هک  اریز  درک ، دهاوخ  تبقارم  لفاغ ) دارفا  نامه  تخب  نوگن  تاماقم  هب   ) تخبدب

کاردا قـقحت  ناــیدا ، هـمه  ناــیاپ  تیاهن.دیــسر و  دــنهاوخ  لاــمک  هـب  یزور  دــنمهفب  اــه  نآ هـمه  مهاوـخب  ادــخ  زا  اــت 
زا اــت  دتـــسرف  یم یراــی  ناــبلاط  هــب  کــمک  یارب  ار  یناــیجنم  یلاــعتم  تردـــق  ادـــخ  یهاــگ  زا  ره  ور  نــیا زا  تسادـــخ ،

یلع یجنم  هب  داـقتعا  راـظتنا و  راثآ.دـنوش  تیادـه  یگنادواـج  هب  گرم  زا  رون و  هب  یکیراـت  زا  تقیقح و  هب  تقیقحریغ 
یجنم هب  داقتعا  راظتنا و  راثآ  رظنم  زا  ار  دوخ  ینارنخس  عوضوم  یمالـسا  مالک  هفـسلف و  هورگ  ریدم  یکوزاپ ، ییالبرک 

.دنک یم حرطم  ناهج ، هدنیآ  رد  نآ  ریثات  اب  نایدا  رد  دوعوم 
ارجا ار  تینما  حلـص و  تلادـع ، هک  یناهج  حلـصم  دوعوم و  یجنم  راـظتنا  : تسا هدـمآ  یپ  رد  یو  نانخـس  زا  یا  هدـیکچ

خیراـت لوـط  رد  رـشب  رـشب  یاـهوزرآ  اـهزاین و  نـیرت  لیـصا زا  یکی  دـچیپ ، مـه  رد  ار  یدـیلپو  داـسف  مـلظ ، طاـسب  دـنک و 
.تسا

.تسا ناسنا  یهلا  ترطف  زاین  نیا  هاگتساخ 
انعم مامت  هب  تداعس  اب  هارمه  یعامتجا  یگدنز  کی  یوزرآ  رد  هتـسویپ  دیزگ ، ینکـس  نیمز  رتسب  رد  هک  یزور  زا  رـشب 

.تسا هدومن  یلمع  یملع و  شالت  هتشادرب و  مدق  یزور  نینچ  هب  ندیسر  دیما  هب  هتسویپ  هدوب و  هلضاف  و 
ریغ یتـح  یمیهاربا و  ناــیدا  ماــمت  نـیب  رد  کرتــشم  یاــه  هزوـمآ زا  یکی  وا  راــظتنا  دوـعوم و  یجنم  هـب  رواــب  نـینچمه 

.تسا یمیهاربا 

 



یحطس ، هنالعفنم ، یراجفنا یتیهام  هک  یفنم  راظتنا  : دنا هتسیرگن توافتم  رظنم  ود  زا  راظتنا  هلئـسم  هب  نایدا  ناوریپ 
هک نــیرفآ  کرحت  رگ و  حالـــصا روآدـــهعت ، ، هدـــنزاس هــک  تـــبثم  راـــظتنا.تسا  برخم  یراـــثآ  یاراد  و  هنالوئـــسم   ریغو 

تبثم راظتنا  یتخانشناور  یتخانش و  هعماج  یتخانشرواب ، راثآ  هب  راتـشون  نیا  رد.تسا  دوعوم  یجنم  روهظ  زاس  هنیمز
ملاع رد  یقالخا  یعیبط و  رورش  دوجو  نید  نافوسلیف  زا  یـضعب  دوعوم : یجنم و  راظتنا  یتخانـش  رواب  راثآ.مزادرپ  یم

، دنا هدیسرن لماک  قیفوت  هب  یناهج ، هنالداع  هعماج  داجیا  اه و  ناسنا تیاده  لماکت و  دشر ، رد  ایبنا  هک  اعدا  نیا  اب  و 
.دنا هدرک نایب  یهلا  تمکح  و  تقلخ ، یرادم  فده  یهلا و  یدنمتیاغ  اب  داضت  رد  ار  هلاسم  نیا 

لاـح و ناـکمو  ناـمز  هـب  دودــحم  اـهنت  یتـسه  ملاـع  تـفگ : ناوـت  یم راـظتنا  هفــسلف  ساــسارب  لاکــشا  نـیا  باوـج  رد 
.دوش یم لماش  زین  ار  تسین ، مولعم  ام  رب  نآ  ینامز  تدم  ادتبا و  هک  روهظ  رصع  هکلب  تسین ، هتشذگ 

رـصع رد  یمالـسا ، تاـیاور  یهلا و  ریغ  یهلا و  ناـیدا  نادنمـشیدنا  عاـمجا  سدـقم و  نوـتم  زا  یرایـسب  حیرــصت  رب  اـنب 
.دهد یم رارق  ناسنا  رایتخا  رد  هزادنا  هب  بسانتم و  ار  شتامعن  نیمز  شتاکرب و  نامسآ  روهظ 

نآ هجرد  نیرتالاب  رد  ملع  اه و  لقع دشر  ببـس  یـسدق ، سفنو  یهلا  تردـق  تیانع و  اب  دوعوم  یجنم  نیا ، رب  نوزفا 
.دوش یم

نیب زا  یقـالخا  یعیبـط و  رورـش  یاـه  هنیمز ضیعبت  داـسف و  نتفر  نیب  زا  و  تـینما   حلـص و  داـجیا  تلادـع و  یارجا  اـب 
.دبای یم ققحت  اه  ناسنا یونعم  یحور و  یقالخا ، لماکت  دور و  یم

یهلا و تـمکح  تفــص  یراداـنعم  یناـهج و  هنـالداع  هعماـج  داـجیا  زاــس  هـنیمز روـضح  رــصع  رد  طیارــش   نـیا  عوـمجم 
هک تـسا  یملع  یوـنعم و  یاـه  هرهب ، راـظتنا هلاـسم  یتخانــش  رواــب  راــثآ  هـلمج  زا.دــش  دــهاوخ  تـقلخ  فدــه  قـقحت  

.دنرب یم تبیغ  رصع  رد  یجنم  ماما و  دوجو  زا  نارظتنم 
.دنوش یم دنم  هرهب  ربا  تشپ  دیشروخ  زا  ناینیمز  هک  ینانچمه 

.تسا اه  ناسنا یونعمو  ینطاب  تیاده  رد  یهلا  ضیف  هطساو  ادخ و  تجح  دوعوم  یجنم  هاگدید  نیا  زا 
یتخانش هعماج رظنم  زا.دوش  یم دوصقم  لزنم  رس  هب  وا  ندیسر  ناسنا و  یعقاو  یگتفای  تیاده  ببس  هک  ییامنهار 

زا ناسنا  یاه  ینارگن هب  بساـنم  یخـساپ  یعقاو ، تداعـس  اـب  هارمه  هنـالداع  یتموکح  داـجیا  رد  دوعوم  یجنم  راـظتنا 
.تسا دوخ  مهبم  هدنیآ  دوجوم و  عضو 

لوط رد  نایدا  ناوریپ  تیوه  ظفح  یعامتجا و  تدـحو  داجیا  یرادـیاپ ، یراگدـنام ، مهم  لماوع  زا  یکی  نیا ، رب  نوزفا 
.تسا هدوب  یدهم  ات  حیسم و  حیشام ، تنایشوس ، دوعوم  یجنم  هشیدنا  مصاختم ، بلاغ و  یاهورین  ربارب  رد  خیرات  

، تدحو هنیمز  یعامتجا  رظن  زا  دـناوت  یم کرتشم  نامرآ   هزومآ و  کی  ناونع  هب  وا  روهظ  راظتنا  دوعوم و  یجنم  هب  رواب 
نینچ هب  زین  یمالـسا  تاـیاور  رد  دوش و  ناـیدا  ناوریپ  یناـیدالا  نیب  یوگتفگ  زیمآ و  تملاـسم  یتسیز   مه ییارگ ،  مه

ثعـشلا و هب  ملی  ملکلا و  هب  عمجی  نا  ممالا  هب  لج  زع و  هللادعو  یذلا  یدهملا  یلع  مالـسلاتسا  هدـش  هراشا  ینامرآ 
.نینمؤملا دعو  هب  زجنی  هل و  نکمی  الدع و  اطسق و  ضرالا  هب  المی 

اه هدنکارپ  ،و  دنک عمج  ار  اهنخس  وا  هلیسو  هب  هک  داد ، هدعو  وا  دوجو  هب  ار  اهّتما  ّلج  ّزع و  یادخ  هک  یدهم  رب  مالس  »
هب ناـمیا  لـها  هـب  ار  شا  هدـعو  ،و  دـهد تردــق  هاـگیاج و  وا  هـب  ،و  دــیامن دادو  لدــع  زا  رپ  وا  هـب  ار  نـیمز  و  ،” دروآ درگ  ار 

تلاکو و داهن  دراد  یعیـش  هعماج  هب  صاصتخا  هک  راـظتنا  هلئـسم  یتخانـش  هعماـج راـثآ  هلمج  زا  « .دـنک اـفو  وا  هلیـسو 
.تسا مالسلا  هیلع  ماما  فرط  زا  تباین 

تیالو تماما و  زکرم  هب  ار  نایعیـش  ماما  ماـع  صاـخ و  باون  قیرط  زا  یناـهج  هدرتسگ  هکبـش  کـی  بلاـق  رد  داـهن  نیا 
.دنک یم لصتم 

ار ناـنا  یلاـم   قوقح  دـنراد و  هدـهع  رب  ار  نایعیـش  یونعم  ینید و  تیعجرم  ناـشیا   فرط  زا  یگدـنیامن  هب  ماـما  باوـن 
.دننک  یم هنیزه  ینیدو  هعفنملا  ماع  روما  ردو  یروآ  عمج  ماما  مهس  ناونع  تحت 

هب دــیما  دوـعوم : یجنم و  راـظتنا  یتخانــش  ناور  راثآ.دــننکیم  یگدیــسر  ار  ناــنآ  تاــفالتخاو  هدرک  تواــضق  مدرم  نـیب 
، طاـشن اـه  ناـسنا هب  یهاـبت ، داـسف و  مـلظ ، اـب  هزراـبم  تـینما و  حلـص ، اـب  هارمه  هنـالداع ، یلاـعتم ، نـشور ، یا  هدـنیآ
دنک و یم تیوقت  تامیالمان  تالکشم و  ربارب  رد  ار  وا  یرابدرب  دهد و  یم هدنیآ  هب  ینیب  شوخ ییایوپ و  هزیگنا ، کرحت ،

 



.تسا تدابع  نیرت  گرزب شیاشگ  جرف و  راظتنا  تسا و  شیاشگ  یعون  دوخ  جرف  راظتنا  هدمآ : تایاور  رد  ور  نیا  زا 
.ُمُکَجَرف َِکلذ  ِنَاف  َِجَرفلا  لیِجَعِتب  َءاعدلا  اوِرثَکا  تسا : هدما  تیاور  رد 

.تسا امش  تاجن  َجَرف و  دوخ ، هک  دینک  اعد  دایز  نم  روهظ  رد  لیجعت  یارب  »
یکوزاـپ ییـالبرک  یلع  نایهللادـبع  ریما  نیــسح  ساـنیلوم  راکــسا  یدــیلک : تاـملک  («. ص ۴٨۵ ج ٢ ، نیدـلا ، لاـمک )

: یراذـــــــــــگ کارتشاــــــــــناهج  یهوژپ  هدـــــــــــنیآ  ییارگ و  یجنم یزردوــــــــــگ  اــــــــــضرمالغ  کـــــــــــل  یزورهب  اـــــــــــضرمالغ 
https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۷۷۵۹
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هیشاحرد یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / انریا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

راعش اب  ناریا  یمالسا  یروهمج  باتک  هتفه  هرود  نیمتشه  تسیب و  همالع ، هاگـشناد  زا  انریا  هبنـشکی  زور  شرازگ  هب   
.دش دهاوخ  رازگرب  هام  نابآ  ات ۳۰  هام  نابآ   ۲۴ ییانام " ییاناد ؛ "

تالوصحم ماـمت  زکرم  نیا  یناوخباـتک ، باـتک و  هتفه  تبـسانم  هب  هاگـشناد  تاراـشتنا  پاـچ و  زکرم  مـالعا  ساـسا  رب   
فیفخت اـب  یزکرم  سیدرپ  هاگــشورف  رد  سردآ http://book.atu.ac.ir و  هب  باـتک  نیـالنآ  هاگـشورف  قـیرط  زا  ار  دوـخ 

.دسر یم  شورف  هب  یدصرد   ۲۰

ات ۳۰  ۲۴ زا   بتک  دـیرخ  صوـصخ  رد  روکذـم  هاگـشورف  تیاـس و  بو  هب  هـعجارم  اـب  دـنناوت  یم نایوجـشناد  دـیتاسا و   
.تسا یناوخ  باتک  باتک و  هتفه  زاغآ  هام ، نابآ  زور ۲۴  دننک  مادقا  هام  نابآ 

راعش اب  ناریا  یمالسا  یروهمج  باتک  هتفه  هرود  نیمتـشه  تسیب و  همالع ، هاگشناد  زا  انریا  هبنشکی  زور  شرازگ  هب 
.دش دهاوخ  رازگرب  هام  نابآ  ات ۳۰  هام  نابآ   ۲۴ ییانام " ییاناد ؛ "

تـالوصحم ماـمت  زکرم  نیا  یناوخباـتک ، باـتک و  هتفه  تبـسانم  هب  هاگـشناد  تاراـشتنا  پاـچ و  زکرم  مـالعا  ساـسا  رب 
فیفخت اب  یزکرم  سیدرپ  هاگـشورف  رد  سردآ http://book.atu.ac.ir و  هب  باتک  نیـالنآ  هاگـشورف  قیرط  زا  ار  دوخ 

.دسر یم  شورف  هب  یدصرد   ۲۰
اـت ۳۰  ۲۴ زا   بتک  دـیرخ  صوـصخ  رد  روکذـم  هاگـشورف  تیاـس و  بو  هب  هـعجارم  اـب  دـنناوت  یم نایوجـشناد  دـیتاسا و 

دننک  مادقا  هام  نابآ 
.تسا یناوخ  باتک  باتک و  هتفه  زاغآ  هام ، نابآ  زور ۲۴ 

هـشیدنا تمـس  هب  بان  یناعم  باـتک و  یاـیرد  یوس  زا  تفرعم  میـسن  شزو  هب  هک  ییاـه  هماـنرب  یارجا  هتفه ، نیا  رد 
.دناسر یم  ددم  یمومع  یاه  یهاگآ  حطس  شرتسگ  هعلاطم و  گنهرف  تیوقت  هب  دماجنا ، یم  ناگمه 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هیشاحرد فیفخت -  دصرد  اب ۲۰  ییابطابط  همالع  هاگشناد  تاراشتنا  پاچ و  زکرم  راثآ  هضرع   

فیفخت فیفخت دصرد   دصرد اباب  ۲۰۲۰   ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد تاراشتنا   تاراشتنا پاچ  وو   پاچ زکرم   زکرم راثآ   راثآ هضرع   هضرع

هام نابآ  ات ۳۰  ار  دوخ  تالوصحم  مامت  ، باتک هتفه  تبسانم  هب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  تاراشتنا  پاچ و  زکرم  انریا - - نارهت
.دنک یم هیارا  دصرد  فیفخت ۲۰  اب 

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۲۰طباور 

https://www.irna.ir/news/84103155/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84103155/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF


همالع هاگشناد  باتك -  هتفه  تبسانم  هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  تاراشتنا  پاچ و  زکرم  راثآ  یدصرد  فیفخت ۲۰   
ییابطابط

وجشناد یرازگربخ  دوش -  یم هئارا  فیفخت  دصرد  اب ۲۰  یئابطابط  همالع  هاگشناد  تاراشتنا  پاچ و  زکرم  راثآ   

۱۸۱۸
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۱۸۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

دوش یم  رازگرب  یریگ ) یار  یداصتقا  هیرظن   ) تاباختنا یاهدنیارف  اب  ییانشآ  یشزومآ  یاه  هاگراک  هسلس 
نیا یـسایس  مولع  نمجنا  ناتـسناغفا و  تاباختنا  یکلـسم  یکیخت و  وتیتسینا  یراـکمه  اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد 

.دنیامن یم  رازگرب  ار  اه  هاگراک  هلسلس 
یحارط  << راـبخا تسیل  air.ir/ZHqEna يپاچ هخـسن  ۵۴ دـیدزاب :  ١٣٢٦٢ ربخ : هرامـش   ١٠:٤٠ ناـبآ ١٣٩٩ -  هبنش ١٧ 

aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو 

۱۸۱۸
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۱۶:۱۸ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

یلغش نیمضت  هارمه  هب  اوتحم  تیریدم  دیلوت و  عماج  هرود  : دنک یم  رازگرب  هاگشناد  یروآون  دشر و  زکرم 
هاـم ید  رذآ و  یئاــبطابط  همالع  هاگشناد  یروآوـن  دـشر و  زکرم  تیاـمح  اـب  اـناب  هدنهدباتـش  اوـتحم  دـیلوت  پمک  نیمود 

.دش دهاوخ  رازگرب  یراج  لاس 
.۱

( نیرمت لح  تعاس   ۴+ تعاس  ۱۶ ینتم ( یاوتحم  دیلوت 
.۲

( نیرمت لح  تعاس   ۲+ تعاس  ۸ یریوصت ( یاوتحم  دیلوت 
.۳

( نیرمت لح  تعاس   ۳+ تعاس  ۱۲/۵) گنیتکرام لاتیجید 
.۴

( نیرمت لح  تعاس   ۴+ تعاس  ۸/۵ یراک ( هزوح  هب  دورو  یاه  تراهم
یروآون دـشر و  زکرم  لسپت و  یتاـغیلبت  هعومجم  یهارمه  اوتحم و  تیریدـم  دـیلوت و  هزوح  هتـسجرب  دـیتاسا  روضح  اـب 

یئابطابط   همالع  هاگشناد 
مان  تبث رتشیب و  تاعالطا 

اه یا  همالع  هژیو  فیفخت  دک   
: یلغش نیمضت  اوتحم + تیریدم  دیلوت و  عماج  هرود  مان  تبث تیلب  -    ۱

یار یار یداصتقا   یداصتقا هیرظن   هیرظن  ) ) تاباختنا تاباختنا یاهدنیارف   یاهدنیارف اباب   ییانشآ   ییانشآ یشزومآ   یشزومآ یاه   یاه هاگراک   هاگراک هسلس   هسلس
دوش دوش یمیم   رازگرب   رازگرب یریگ ) ) یریگ

هبهب اوتحم   اوتحم تیریدم   تیریدم دیلوت  وو   دیلوت عماج   عماج هرود   هرود :: دنک دنک یمیم   رازگرب   رازگرب هاگشناد   هاگشناد یروآون   یروآون دشر  وو   دشر زکرم   زکرم
یلغش یلغش نیمضت   نیمضت هارمه   هارمه

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۲۱طباور 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13262
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13262
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13285
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13285


atu-bana
: اوتحم تیریدم  دیلوت و  عماج  هرود  مان  تبث تیلب  -    ۲

atu.bana
راـبخا تـسیل  air.ir/ZHq۴oa يپاــچ هخــسن  ۲۱ دــــیدزاب :  ١٣٢٨٥ ربـــخ : هرامــــش   ١٣:٤١ ناــــبآ ١٣٩٩ -  هبنــشکي ١٨ 
https://www.aryanic.com/products-highportal.html تیاس - یحارط /https://www.aryanic.com <<

aryanic طسوت

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هاگشناد یلغش -  نیمضت  هارمه  هب  اوتحم  تیریدم  دیلوت و  عماج  هرود  : دنک یم  رازگرب  هاگشناد  یروآون  دشر و  زکرم   
ییابطابط همالع 

هاگشناد یلغش -  نیمضت  هارمه  هب  اوتحم  تیریدم  دیلوت و  عماج  هرود  : دنک یم  رازگرب  هاگشناد  یروآون  دشر و  زکرم   
ییابطابط همالع 

۱۸۱۸
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۲۹



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

درگیور "، " یرگناـــمرد هـــناورپ  تفاـــیرد  لوـــصاو  دــــنیارف  "، " ACT درکیور ، " انــــسیا نایوجــــشناد  هاگــــشاب  شرازگ  هــــب   
سیردـت اـب  راـنیبو  نیا  رد  هک  دنتـسه  یبلاـطم  ثحاـبم و  هلمج  زا  یواـکناور " درکیور   " و " CBT درکیور "، " لایـسناتسیزگا

یم هئارا  بساـمهط  اـضریلع  رتکد  یتاـبثا و  شونرهم  رتـکد  یعیفر ، یناـم  رتـکد  یمتاـح ، دـمحم  رتـکد  یفیرـشروپ ، رتـکد 
.دوش

درگیور "، " یرگناــــمرد هـــناورپ  تفاــــیرد  لوـــصاو  دــــنیارف  "، " ACT درکیور ، " انــــسیا نایوجــــشناد  هاگــــشاب  شرازگ  هـــب 
سیردـت اب  رانیبو  نیا  رد  هک  دنتـسه  یبلاطم  ثحابم و  هلمج  زا  یواـکناور " درکیور   " و " CBT درکیور "، " لایسناتسیزگا

یم هئارا  بسامهط  اـضریلع  رتکد  یتاـبثا و  شونرهم  رتکد  یعیفر ، یناـم  رتکد  یمتاـح ، دـمحم  رتکد  یفیرـشروپ ، رتکد 
.دوش

لماـک لـیاف  تفاـیرد  ناـکما  اــب  یروـضحریغ  تروـص  هـب  یلا ۲۱:۳۰  تعاـس ۱۲  هاـم  ناــبآ  هـعمج ۲۳  زور  راــنیبو  نـیا 
.دوش یم رازگرب  تاسلج 

ای هـعجارم   https://b۲n.ir/۵۲۷۹۷۷ مارگاتـسنیا جـیپ  هب  رتـشیب  تاـعالطا  ماـن و  تبث  یارب  دـنناوت  یم  نادـنم  هقـالع
.دننک لاسرا  هرامش ۰۹۹۱۷۱۷۱۴۶۱  هب  ار  دوخ  یگداوناخ  مان  مان و 

مایپ یاهتنا 

ندش ندش رگنامرد   رگنامرد لوصا   لوصا ینامرد  وو   ینامرد ناور   ناور یاهدرکیور   یاهدرکیور اباب   ییانشآ   ییانشآ رانیبو   رانیبو یرازگرب   یرازگرب

ار ندـش  رگناـمرد  لوـصا  یناـمرد و  ناور  یاـهدرکیور  اـب  ییانــشآ  راـنیبو  ییاـبطابط  همـالع  هاگــشناد  یــسانشناور  یملع  نـمجنا 
.دنک یم  رازگرب 

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  طباور 

https://www.isna.ir/news/99081811771/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1
https://www.isna.ir/news/99081811771/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1


۱۸۱۸
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۳۸

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انکیا   

۲۴ هبنش ، حلص ، یادن  تیعمج  یوس  زا  للملا » نیب طباور  حلص و  مالسا ،  » رانیبو انکیا ، یراختفا  راگنربخ  شرازگ  هب 
تــسشن نـیا  رد.دوـش  یم رازگرب   cfpp.ir  @ یناـشن هـب  مارگاتــسنیا  یعاـمتجا  هکبــش  رد  اــت ۱۸  تعاـس ۱۶  زا  هاـم  ناـبآ

عوـضوم اـب  لـلملا  نـیب طــباور  هزوـح  رگــشهوژپ  ییاــبطابط و  همالع  هاگـشناد  داتــسا  یداـبآزوریف ، یناـقهد  لالجدـیس 
لماعریدــم لـلملا و  نـیب طـباور  هـقف  رگــشهوژپ  داژن ، یتاداــس دمحمدیــس  و  یمالــسا » یللملا  نـیب طــباور  رد  حلــص  »

مالـسالا تـجح ینارنخـس  نینچمه.دـننک  یم ینارنخـس  مالــسا » رد  هنـالداع  حلــص   » عوـضوم اـب  حلــص  یادـن  تـیعمج 
ربماـیپ هاـگن  زا  حلــص   » عوـضوم اـب  لـلملا  نـیب طـباور  مالــسا و  هزوـح  رگــشهوژپ  هاگــشناد و  داتــسا  یریگناـهج ، ییحی 
یـسررب  » عوـضوم اـب  یمالـسا  یـسانش  هعماـج هزوـح  رگـشهوژپ  هاگــشناد و  داتــسا  هاـنپ ، تـجح نیــسح  و  (ص ») مرکا

.تسا رانیبو  نیا  یاه  شخب رگید  زا  یسانش » هعماج رظنم  زا  (ص ) ربمایپ نامز  یاه  حلص
یهوژپ حلــص هزوـح  رد  ار  دوـخ  تیلاـعف  هاـم ۱۳۹۷  نمهب زا  هک  تـسا  یلکـشت  حلـص ، یادـن  تـیعمج  دوـش ، یم روآداـی 

یاهتنایباطخ یدـهم.تسا  هدرک  زاغآ  ناـهج  رد  یقیقح  یعقاو و  حلـص  یاـه  شزرا جـیورت  هب  کـمک  فدـه  اـب  یمالـسا 
مایپ

۱۸۱۸
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۹:۵۴



تسیمونوکا ناریا  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

هاگـشناد یاه  هاگباوخ  رد  وجـشناد  دودـح ۱۵۰  رـضاح  لاـح  رد  درک : راـهظا  رهم  راـگنربخ  اـب  وگتفگ  رد  یفیطل  اـضرمالغ 
هاـگباوخ رد  یدـیدج  یوجـشناد  تسا ، یزاـجم  دورولادـیدج  نایوجـشناد  لیـصحت  هکنیا  هـب  هجوـت  اـب  دنتـسه و  نکاـس 

.تشاد میهاوخن  شریذپ 
زا رفن  دودـح ۱۰۰  تفگ : دراد ، یجراخ  یوجـشناد  هاگـشناد ۳۰۰  نیا  هکنیا  نایب  اـب  همالع  هاگشناد  ییوجشناد  نواعم 
یم ماجنا  اه  نآ  یارب  زاین  تروص  رد  مزال  یتبقارم  یکـشزپ و  تامادـقا  دنتـسه و  نکاـس  هاـگباوخ  رد  نایوجـشناد  نیا 

.دنوش یم  تروپاس  تاهج  یمامت  زا  نایوجشناد  نیا  دنرادن و  دوجو  یلکشم  زین  هیذغت  رظن  زا  دوش و 
دنتشگنزاب  ناریا  هب  همالع  هاگشناد  یجراخ  یوجشناد   ۲۰۰

یاهروشک رد  دنتـشادن و  یلیاـمت  دـندرگزاب ، میدرک  مـالعا  هکنیا  مغر  یلع  اـما  رگید  یجراـخ  یوجـشناد   ۲۰۰ دوزفا : یو 
.دنتسه طابترا  رد  ام  اب  یزاجم  تروص  هب  ناشدوخ 

هب یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  یتخاسریز ، تالکشم  هلمج  زا  فلتخم  لیالد  هب  هک  ینایوجـشناد  ییاسانـش  زا  یفیطل 

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب للملا » » للملا نیب نیب طباور   طباور حلص  وو   حلص مالسا ، ، مالسا  » » رانیبو رانیبو

رازگرب للملا  نیب طباور  مالـسا و  هزوح  ناسانـشراک  روضح  اب  ار  للملا » نیب طباور  حلـص و  مالـسا ،  » رانیبو حلـص  یادـن  تیعمج 
.دنک یم

انورک انورک هبهب   التبم   التبم تعاضب   تعاضب یبیب   نایوجشناد   نایوجشناد زازا   یلام   یلام تیامح   تیامح

دنتـشاد و یتشیعم  لکـشم  هک  ینایوجـشناد  ییاسانـش  اـب  تدـم  نیا  رد  تفگ : ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  ییوجـشناد  نواـعم 
.میدرک یلام  تیامح  اهنآ  زا  دندوب ، هدش  یرتسب  التبم و  انورک  هب  ناش  هداوناخ  یاضعا  ای  دوخ 

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۲۳طباور 

https://iqna.ir/fa/news/3933853/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%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://iqna.ir/fa/news/3933853/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%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.mehrnews.com/news/5064441/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/5064441/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


دصرد ات ۷  دـش ۳  صخـشم  هتفرگ  تروص  یاه  یـسررب  اب  تفگ : داد و  ربخ  دنتـشادن  یـسرتسد  یزاـجم  یاـه  سـالک 
، نیریخ کمک  اب  هناتخبـشوخ  هک  دنتـشادن  ار  یزاجم  یاه  سـالک  هب  لاـصتا  یـسرتسد و  ناـکما  هاگـشناد  نایوجـشناد 

.میتشاذگ نایوجشناد  نیا  رایتخا  رد  یناما  تروص  میدرک و  یرادیرخ  ار  مزال  تازیهجت 
دندش  انورک  هب  التبم  هک  تعاضب  یب  نایوجشناد  زا  یلام  تیامح 

رد تفگ : داد و  ربـخ  رارطـضا  طیارـش  رد  نایوجـشناد  زا  یلاـم  تیاـمح  هب  هراـشا  اـب  همالع  هاگشناد  ییوجـشناد  نواعم 
التبم اـنورک  هـب  ناـش  هداوناـخ  یاـضعا  اـی  دوـخ  دنتـشاد و  یتـشیعم  لکـشم  هـک  ینایوجــشناد  ییاسانــش  اـب  تدـم  نـیا 

.میدرک یلام  تیامح  دندوب ، هدش  یرتسب  و 
اب اه  ینارگن  شهاک  یارب  تفگ : داد و  حیـضوت  هتـشذگ  مرت  رد  نایوجـشناد  اـب  هاگـشناد  نیا  ینفلت  ساـمت  هراـبرد  یو 

.میوش ربخاب  ناشتالکشم  یتمالس و  تیعضو  زا  اهنآ  اب  رثوم  طابترا  نمض  ات  دش  رارقرب  ینفلت  سامت  نایوجشناد 
لئاـسم شزوـمآ ، عوـن  نـیا  زا  نایوجـشناد  تیاـضر  نازیم  یزاـجم و  شزوـمآ  تیعــضو  هـکنیا  هـب  هراـشا  نمــض  یفیطل 

یتشیعم یگداوناخ و  تیعضو  یناور و  یمسج و  تمالـس  تنرتنیا ، هافتـسا ، دروم  یاهرازفا  تخـس  تازیهجت و  ینف ،
ار اه  سامت  نیا  یراج  مرت  نایاپ  رد  میراد  انب  درک : حیرصت  تفرگ ، رارق  شیاپ  دروم  ینفلت  طابترا  نیا  رد  نایوجـشناد 

.مینک رارقرب  نایوجشناد  اب 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

تسیمونوکا ناریا  انورک -  هب  التبم  تعاضب  یب  نایوجشناد  زا  یلام  تیامح   

۱۷۱۷
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هیشاحرد یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / انریا   

گرم نایالتبم و  رامآ  دنشاب  هاگآ  یرامیب  نیا  رطخ  هب  مدرم  هکنیا  یاج  هب  اما  درذگ  یم  انورک  یرامیب  عویش  زا  اه  هام 
مدرم ارچ  هک  دراد  یـسررب  هب  زاین  اما  دـنوش  یم  رادـغاد  یدایز  یاه  هداوناخ  دـنک و  یم  ادـیپ  شیازفا  زور  هب  زور  ریم  و 
ریاـس دوخ و  هب  بیـسآ  ثعاـب  دـننک و  یم  یهاـتوک  تسا ، تحار  مه  رایـسب  هک  اـنورک  یلوصا  تاـکن  تیاـعر  لـباقم  رد 

.دنوش یم  هعماج  دارفا 
راتفر یبایزرا  رد  انریا  شزومآ  هاگـشناد و  هورگ  راـگنربخ  اـب  وگ  تفگ و  رد  هبنـش  زور  سانـش  هعماـج  یفیطل ،  اـضرمالغ 

یم رت  یدـج  زور  هب  زور  ام  روشک  رد  انورک  تشاد : راـهظا  هاـم  زا ۹  سپ  انورک  سوریو  عویـش  لباقم  رد  هعماـج  مدرم 
زین مدرم  دوـخ  دوـش و  هدیــشیدنا  نـالووسم  یوـس  زا  مزـال  تادــیهمت  تـسا  زاـین.تسا  شیازفا  هـب  ور  نآ  راـمآ  دوـش و 

.دشاب رت  یدج  اهنآ  یارب  رطخ  دننک و  هئارا  ار  مزال  تاکن 
دوـجو تیعمج  مکارت  هک  گرزب  یاهرهـش  اـه و  ناـکم  رد  تشاد : راـهظا  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تاـیه  وضع 

یراـکرود دــیاب  نیارباـنب  تـسا  رتـشیب  اـنورک  عویــش  ناـکما  دوـش  یم  هدافتــسا  یرتـشیب  یموـمع  هـیلقن  لــیاسو  دراد و 
یلقادح روضح  دوش و  هدافتـسا  یرتمک  هیلقن  لیاسو  زا  دننامب و  لزنم  رد  نادنمراک  ات  دریگ  تروص  تارادا  زا  یرایـسب 

.میشاب هتشاد  اهرهش  نکاما و  رد 
دیاب یتمالس  ظفح  یارب  اما  دوش  یم  یگفالک  یگتسخ و  ثعاب  لزنم  رد  روضح  هکنیا  دوجو  اب  تفگ : همادا  رد  یفیطل 

دنا دنا هدرکن هدرکن ادیپ   ادیپ نیقی   نیقی انورک   انورک رطخ   رطخ هبهب   زونه   زونه مدرم   مدرم سانش : : سانش هعماج   هعماج

ار انورک  رطخ  زونه  ام  مدرم  تسا : دقتعم  ییابطابط  همالع  هاگـشناد  یـسانش  هعماج هدکـشناد  یملع  تایه  وضع  انریا - - نارهت
نـس و ره  رد  یــسکچیه  اـب  اـنورک  هـک  یلاـحرد  دـتفا  یمن قاـفتا  اـهنآ  یارب  یراـمیب  نـیا  هـک  دـننک  یم  روـصت  دـنا و  هـتفرگن یدــج 

.تسا همه  نیمک  رد  درادن و  یخوش  یطیارش 

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۲۴طباور 

https://www.irna.ir/news/84101459/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84101459/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF


.دوش هئارا  لزنم  رد  یمرگرس  یارب  امیس  ادص و  قیرط  زا  مزال  یاه  شزومآ  دوش و  تیاعر 
دیاب دنرادن  یتیامح  عون  چیه  دنراد و  هنازور  یاهراک  هک  هعماج  دمآرد  مک  یاه  هورگ  درک : حیرصت  هاگشناد  داتسا  نیا 

.دنشاب هتشاد  اه  هداوناخ  نیا  هب  هژیو  هجوت  زین  نیریخ  دنریگب و  رارق  مزال  ینابیتشپ  دروم 
یاـهرامآ تسا  زاـین  دوزفا : تسا ، یمهم  رایـسب  هتکن  اـنورک  عویـش  زا  یریگوـلج  رد  هعماـج  شزوـمآ  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 

زا دوش و  صخـشم  دراوـم  ریاـس  تیـسنج و  ـالتبم ، دارفا  نس  اـت  دوـش  یـسررب  نایهاگـشناد  طـسوت  ـالتبا  ریم و  گرم و 
.دوش ماجنا  مزال  یناسر  عالطا  یرامآ  تاعالطا  قیرط 

یناـمز هزاـب  نیا  رد  هعماـج  درک : حیرـصت  تـسا ، اـم  هعماـج  وزج  سوریو  نـیا  هـک  میریذـپب  دـیاب  هـکنیا  ناـیب  اـب  یفیطل 
زا هتـسویپ  دـنیآرف  تروص  هب  دوش و  ماـجنا  مدرم  یراودا  شزوـمآ  هتـسویپ  دربـب و  ـالاب  ار  دوـخ  یروآ  باـت  دـیاب  ساـسح 

.دوش هداد  شزومآ  مدرم  هب  امئاد  ندز  کسام  لاثم  ناونع  هب  دوش  ماجنا  رمتسم  یناسر  عالطا  اه  هناسر  قیرط 
تروص دـننک  یم  یراگنا  لهـس  هک  ییاه  هورگ  اـب  تسا  زاـین  درک : ناونع  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تاـیه  وضع 

.دریگ
دنا  هتفرگن یدج  ار  انورک  رطخ  مدرم 

یریگ همه  نامز  رد  مدرم  داد  : حیـضوت  انورک  اب  هلباـقم  تاـکن  ندرکن  تیاـعر  ییارچ  هب  خـساپ  رد  سانـش  هعماـج  نیا 
لیدبت یمدیپا  هب  درک و  ادیپ  شرتسگ  یرامیب  هک  ینامز  دـنتفرگ و  یمن یدـج  ار  اه  یرامیب  نآ  زین  ابو  نوعاط و  یرامیب 

.دش زرحم  همه  یارب  رطخ  دش 
.تسا هعسوت  یانب  ریز  شزومآ 

.دننک یم  تیاعر  ار  یتشادهب  تاکن  رتمک  دنتسه  رادروخرب  یرتمک  داوس  زا  هک  مدرم  یاه  هورگ  رد 
.دنک یم  ادیپ  شهاک  یریذپرطخ  دشاب  رتالاب  یهاگآ  داوس و  ردقچره 

رد مدرم  راــتفر  دراد و  ار  ریم  گرم و  راــمآ  نیرتــشیب  لاــس  رد  زوــنه  هـک  تاــفداصت  راــمآ  لــثم  تـشاد : راــهظا  یفیطل 
قافتا اهنآ  یارب  هک  دـننک  یم  روصت  دـنا و  هتفرگن  یدـج  زین  ار  اـنورک  مدرم  دراد ، یداـیز  هلـصاف  اهرادناتـسا  اـب  یگدـننار 

.دتفا یمن 
یارب انورک  رطخ  دـننیبب و  ار  ـالتبم  دارفا  طیارـش  دـیاب  مدرم  درک : حیرـصت  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تاـیه  وضع 

.دننک تیاعر  ات  هدش  یرطخ  گنز  دنا  هدش  التبم  انورک  هب  اهنآ  یاضعا  هک  ییاه  هداوناخ  دوش  سوملم  اهنآ 
.دننیبب یعمج  یاه  هناسر  قیرط  زا  ار  انورک  نارامیب  ینیع  تروص  هب  دیاب  نیاربانب 

یمن تیاـعر  ار  یتشادـهب  یاـه  لمعلاروتـسد  هک  یدارفا  اـت  دوـش  هئارا  یقوـقح  لمعلاروتـسد  نینچمه  درک : دـیکات  یو 
.دننزن بیسآ  مدرم  ریاس  دوخ و  هب  ات  دنوش  همیرج  هذخاوم و  دننک 

نوزفازور عویش  زا  یریگـشیپ  یارب  یرتعیرـس  یزیر  همانرب  هب  زاین  نیاربانب  دوش  یم  رتشیب  انورک  رطخ  ناتـسمز  لصف 
.میراد انورک 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هیشاحرد دنا -  هدرکن ادیپ  نیقی  انورک  رطخ  هب  زونه  مدرم  سانش : هعماج   
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انکیا یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / اسر  یرازگربخ   

ییابطابط ییابطابط همالع   همالع تشادگرزب   تشادگرزب یاه   یاه همانرب   همانرب هژیو   هژیو حیرشت   حیرشت

دنمـشزرا ینادرگاش  تیبرت  اب  ناشیا  اما  دـنریگن  یدـج  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  رد  ار  همالع  شقن  یخرب  دـیاش  تفگ : یناسارخ 
.دنتشاد یمالسا  بالقنا  ققحت  رد  ار  یلیدب  یب  شقن  ، یرهطم دیهش  نوچمه 

 

https://rasanews.ir/fa/news/667852/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://rasanews.ir/fa/news/667852/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C


( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هژیو نیمـشش  تسا و  هدـش  رازگرب  ییابطابط  همالع  تلحر  زورلاس  اب  ناـمزمه  هماـنرب  هژیو  لبق ۵  لاس  اـت  تفگ : یو   
اه نآ  دروـم  هـک ۵۴  تـسا  هدـش  رازگرب  هماـنرب  هژیو  نـیا ۶۹  زا  لـبق  اـت  دوـش و  یم  رازگرب  هاـم  ناـبآ  یلا ۳۰ زا ۱۷  هماـنرب 

یلقع مولع  دیتاسا  ییامهدرگ  یزورمین و ۲  یمومع  تروص  هب  تسشن  یملع و ۱۳  یاه  هورگ  یصصخت  یاه  تسشن 
.تسا هدوب 

تروـص هب  هماـنرب  لــماش ۱۴  هـک  تـسا  هدــش  هـتفرگ  رظن  رد  ماــنرب  لاـسما ۱۸  یاــه  هماــنرب  هژیو  رد  تـفگ : یناــسارخ   
هک یلقع  مولع  دیتاسا  ییامهدرگ  زاریـش و ۱  زیربت و  مق ، رد  یملع  تسـشن  هزور و  مین  شیامه   ۳ یصصخت ، تسشن 

.دش دهاوخ  رازگرب  نابآ  هبنش ۲۲  جنپ  رد 

اب تفایـض  ماـن  هـب  یا  هـقیقد  یلا ۷  یاـه ۵  دنتـسم  دـیلوت  اـب  تـسا  هدرک  شـالت  عـمجم  ییاـنورک  ماـیا  رد  تـفگ : یو   
دـش و دـیلوت  ناضمر  کرابم  هام  ماـیا  رد  صوصخ  نیا  رد  دنتـسم  دـهد و ۷۱  همادا  دوخ  تیلاـعف  هب  فلتخم  تاـعوضوم 

.تسا هدش  ماجنا  زین  ییانورک  تاهبش  صوصخ  رد  همانرب  نآ ۱۰  رانکرد 

تمکح یلاع  عمجم  ییارجا  ریدـم  یناسارخ  رقابدـمحم  اسر ، یرازگربخ  تیناحور  هزوح و  سیورـس  راـگنربخ  شرازگ  هب 
همـالع تشادــگرزب  یاـه  هماـنرب  هژیو  نیمــشش  نییبـت  حیرــشت و  هـب  یربـخ  تســشن  رد  زورما   رهظ  زا  شیپ  یمالــسا 

.تخادرپ ییابطابط 
ناـیب دــش ، هداد  شــشوپ  زین  یزاـجم  تروـص  هـب  رازگرب و  یتشادــهب  یاـه  لـکتورپ  تیاـعر  اــب  هـک  تســشن  نـیا  رد  یو 

ییابطابط همالع  هلأتم  میکح  یقالخا  یملع و  تیـصخش  نییبت  فدـه  اـب  یمالـسا  تمکح  عمجم  لاس ۹۴  زا  تشاد :
.دراد همادا  نونکات  هک  تسا  هدرک  یزیر  همانرب  ار  یتشادگرزب  یاه  همانرب 

یمالـسا تمکح  رگاـیحا  ناوت  یم  ار  ناـشیا  قح  هب  درک و  تلحر  نابآ ۱۳۶۰  رد ۲۴  ییابطابط  همالع  دوزفا : یناـسارخ 
.تسناد رضاح  رصع  رد 

تیبرت اـب  ناـشیا  اـما  دــنریگن  یدــج  یمالــسا  بـالقنا  یزوریپ  رد  ار  همـالع  شقن  اوراــن  هـب  دــیاش  یخرب  داد : هـمادا  یو 
رد ار  یلیدـب  یب  شقن  یلمآ  یداوج  تیآ هللا  ترـضح  یتـشهب و  دیهـش  یرهطم ، دیهـش  نوـچمه  دنمـشزرا  ینادرگاـش 

.دندرک افیا  یمالسا  بالقنا  ققحت 
نیبوک روسفروپ  تفگ : درک و  هراشا  لـبق  لاـس  دـنچ  رد  مق  رد  ناـیدا  قـالخا و  یللملا  نیب  هرگنک  یرازگرب  هب  یناـسارخ 

ظفاح هدرک و  راک  نآرق  یور  لاس   ۲۰ اما   دندوب  یحیـسم  ناشدوخ  هکنیا  اب  دندرک و  ادیپ  روضح  هرگنک  نیا  رد  دراهنیر 
ریـسافت اـب  ییانـشآ  زا  دـعب  تفگ  دـینک  یم  هدافتـسا  یریـسفت  هچ  زا  هک  لاوـس  نیا  هب  خـساپ  رد  ناـشیا  دـندوب و  نآرق 

.منک یم  هدافتسا  نازیملا  نایبلا و  عمجم  ریسافت  زا  هعیش 
زا یفاـک  تخانـش  اـم  مدرم  تشاد : راـهظا  هعماـج  هب  همـالع  یفرعم  رب  دـیکات  اـب  یمالـسا  تمکح  عمجم  ییارجا  ریدـم 

ندوـب هتخانـشان  نیمه  دنـسانش و  یم  نازیملا  ریـسفت  هـب  ار  ناـشیا  اـهنت  دـیاش  دـنرادن و  ییاـبطابط  همـالع  تیـصخش 
یتیـصخش یایاوز  ات  مینک  کـمک  ییاـه  هماـنرب  هژیو  بلاـق  رد  اـت  تشاد  نآ  رب  ار  اـم  یقـالخا  یملع و  ظاـحل  هب  همـالع   

.دوش یفرعم  ناگمه  هب  ناشیا 
هژیو نیمـشش  تسا و  هدـش  رازگرب  ییابطابط  همالع  تلحر  زورلاس  اـب  ناـمزمه  هماـنرب  هژیو  لبق ۵  لاس  اـت  تفگ : یو 

اه نآ  دروـم  هک ۵۴  تسا  هدـش  رازگرب  هماـنرب  هژیو  نیا ۶۹  زا  لبق  اـت  دوش و  یم  رازگرب  هاـم  ناـبآ  یلا ۳۰ زا ۱۷  همانرب 
مولع دـیتاسا  ییاـمهدرگ  یزورمین و ۲  یموـمع  تروـص  هـب  تســشن  یملع و ۱۳  یاـه  هورگ  یـصصخت  یاـه  تســشن 

.تسا هدوب  یلقع 
زیربت زاریش و  ناهفـصا ، مق ، رد  عمجم  بعـش  رد  هک  تسا  هدش  هدید  کرادت  همانرب  لاسما ۱۸  یارب  دوزفا : یناسارخ 

یم نادـنمقالع  تـسا و  هدـش  یراذـگراب  عـمجم  اـب  طـبترم  یزاـجم  یاـضف  رد  اـه  هماـنرب  لودـج  هـک  دـش  دــهاوخ  رازگرب 
.دنوش علطم  اه  نآ  یدنب  نامز  اه و  همانرب  زا  قیرط  نیا  زا  دنناوت 

 



ام زا  ار  اـه  هماـنرب  شیازفا  تـصرف  دوـجوم  ییاـنورک  تیعــضو  تـشاد : راــهظا  روـشک  یتشادــهب  طیارــش  هراــشا  اــب  یو 
یاضف زا  هدافتـسا  نآ  تشاد و  یتاکرب  طیارـش  نیاـب  اـما  تشاد  دوجو  عمجم  رد  تیفرظ  نیا  هک  لاـح  نیع  رد  تفرگ ،

.دوب نآ  ایازم  یزاجم و 
بعش رد  اه  همانرب  هژیو  دوجوم ، یتشادهب  طیارش  هب  هجوت  اب  دوزفا : اه  همانرب  هژیو  هدنز  شخپ  هب  هراشا  اب  یناسارخ 

.دنوش دنمرهب  اه  همانرب  نیا  زا  دنناوتب  همه  اتت  دش  دهاوخ  هداد  ششوپ  یزاجم  تروص  هب  عمجم  فلتخم 
یاه یگژیو  زا  یکی  تشاد : نایب  بالقنا  مظعم  ربهر  اب  یمالسا  تمکح  عمجم  ناریدم  لاس ۹۱  رادید  هب  هراشا  اب  یو 
نیا هب  هک  یا  هتکن  دنتـشاذگ و  هحـص  عوضوم  نیا  رب  رادـید  نیا  رد  یربهر  تسا  نآ  یلقادـح  یاه  هنیزه  هماـنرب  نیا 

.تساه همانرب  تسد  نیا  رد  رگید  تاسسوم  یراکمه  دنک  یم  کمک  اه  هنیزه  شهاک 
هک تــسا  هدــش  رازگرب  یلقع  موــلع  دــیتاسا  ییاــمهدرگ  هرود   ۱۰ تـفگ : یمالــسا  تـمکح  یلاـع  عـمجم  ییارجا  ریدــم 

تـیآ هللا ترـضحراذگ  ریثاـت  ینارنخـس  اـب  داتــسا و  روـضح ۳۵۰  اـب  همــالع و  تـیب  رد  هتــشذگ  لاــس  رد  هرود  نیرتـگرزب 
.تسا ریظن  یب  بالقنا  زا  دعب  هک  دش  رازگرب  یلمآ   یداوج 

هک تسا  هدـش  رـشتنم  ییاـبطابط  همـالع  یملع  هماـندای  بلاـق  رد  همـالع  اـب  طـبترم  یملع  ثحاـبم  هعوـمجم  تفگ  یو 
لحارم یط  لاح  رد  دزادرپ ، یم   ۹۸ لاس یاه  همانرب  هژیو  هب  هک  نآ  مجنپ  رتفد  هدش و  رشتنم  نآ  مراهچ  رتفد  نونکات 

.تسا راشتنا  زوجم  بسک 
هژیو یمئاد  هناـخریبد  دوزفا : ییاـبطابط  همــالع  تـلحر  درگلاــس  نـیملهچ  ناوـنع  هـب  لاـس ۱۴۰۰  هب  هراـشا  اـب  یناـسارخ 

تیـصخش یللملا  نیب  هرگنک  همالع  تلحر  درگلاس  نیملهچ  رد  ات  دراد  رظن  رد  اه  همانرب  هژیو  نیا  رب  هوالع  اـه  هماـنرب 
.مینک هدافتسا  یهاگشناد  یوزوح و  یملع  زکارم  همه  تیفرظ  زا  ات  میراد  انب  دنک و  رازگرب  ار  ییابطابط  همالع  یملع 

میزادرپب و و تسا  هدـنام  لوفغم  لاح  هب  ات  هک  همالع  یملع  یاه  هبنج  همه  هب  میناوتب  میراودـیما  اـم  داد : همادا  یو 
هاگشناد هلمج  زا  زکارم  یخرب  اب  مه  ییاهوگ  تفگ و  اتسار  نیا  رد  هک  تفرگ  میهاوخ  کمک  هار  نیا  رد  یملع  زکارمزا 

.تسا هتفرگ  تروص  ییابطابط  همالع 
تروـص هـب  هماـنرب  لــماش ۱۴  هـک  تـسا  هدــش  هـتفرگ  رظن  رد  ماــنرب  لاـسما ۱۸  یاـه  هماــنرب  هژیو  رد  تـفگ : یناــسارخ 
یلقع مولع  دـیتاسا  ییامهدرگ  زاریـش و ۱  زیربـت و  مق ، رد  یملع  تسـشن  هزور و  مـین  شیاـمه   ۳ یصصخت ، تسشن 

.دش دهاوخ  رازگرب  نابآ  هبنش ۲۲  جنپ  رد  هک 
یم یمالسا  هفـسالف  زا  رتشیب  ار  یبرغ  نافوسلیف  نادنمـشناد و  ام  یهاگـشناد  یملع و  هعماج  هکنیا  هب  هراشا  اب  یو 

یاروـش هـب  یمالــسا  تـمکح  زور  ناوـنع  هـب  همـالع  تـلحر  زورلاـس  هاـم   ناـبآ  یراذـگمان ۲۴  داهنـشیپ  دوزفا : دنــسانش 
نیا و  هدیـسرن ، هجیتن  هب  تساوخرد  نیا  نونکاـت  هنافـساتم  اـما  تسا  هدـش  هداد  یمومع  گـنهرف  یاروش  یراذـگمان و 

.دنک کمک  یمالسا  تمکح  یمالسا و  نافوسلیف  یفرعم  هب  دناوت  یم  ییاه  یراذگمان  نینچ  هک  تسا  یلاح  رد 
یـشیدنا دازآ  یاـه  یـسرک  ناـمه  نـیا  تـسا و  هدرک  رازگرب  یملع  هـسلج  زورما ۱۴۵۶  هـب  اـت  عـمجم  دوزفا  : یناـسارخ 

هدــش و رازگرب  یزاـجم  تروـص  هـب  مـه  ییاـنورک  ماـیا  رد  تاــسلج  نـیا  دوـب و  بــالقنا  مـظعم  ربـهر  رظن  دــم  هـک  تـسا 
 . تسا هدرکرازگرب  اه  لکتورپ  تیاعر  اب  ار  یملع  تسشن  نونکات ۹۰  عمجم  دنا ؛ هدشن  لیطعت 

هک دوب  نیا  نآ  تفرگ و  تروص  یدیدج  راک  یشزومآ  ثحابم  رد  تفگ : درک و  هراشا  عمجم  بعش  یاه  تیلاعف  هب  یو 
رـشتنم ار  دوخ  یاه  همانـسرد  یدوز  هب  مه  زیربت  هبعـش  دـنا و  هدرک  رـشتنم  ار  دوخ  یاه  همانـسرد  اـم  بعـش  زا  یخرب 

.دنک یم 
روـظنم نیا  یارب  هـک  دوـب  یللملا  نـیب  هـصرع  رد  عـمجم  یاـه  هماـنرب  یفرعم  عـمجم ، فادـها  زا  یکی  دوزفا : یناـسارخ 

لبق زور  دنچ  نآ  هرامش  نیمود  هک  مینک  مادقا  یسیلگنا  نابز  هب  یربخ  هیرـشن  کی  زوجم  بسک  هب  تبـسن  میتسناوت 
.دش رشتنم 

اب تفایـض  ماـن  هـب  یا  هـقیقد  یلا ۷  یاـه ۵  دنتـسم  دـیلوت  اـب  تـسا  هدرک  شـالت  عـمجم  ییاـنورک  ماـیا  رد  تـفگ : یو 
دش و دیلوت  ناضمر  کرابم  هام  مایا  رد  صوصخ  نیا  رد  دنتـسم  دهد و ۷۱  همادا  دوخ  تیلاعف  هب  فلتخم  تاعوضوم 

.تسا هدش  ماجنا  زین  ییانورک  تاهبش  صوصخ  رد  همانرب  نآ ۱۰  رانکرد 

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۲۷طباور 



: دوزفا درک و  هراـشا  یمالــسا  تـلود  قـقحت  رب  بـالقنا  مـظعم  ربـهر  تادــیکأت  بـالقنا و  مود  ماـگ  هیناـیب  هـب  یناـسارخ 
نابآ هبنـش ۲۲  جـنپ  ور ز  رد  ییاـبطابط  همـالع  یـسایس  هفـسلف  رظنم  زا  یمالـسا  تـلود  ناوـنع  اـب  یـصصخت  تســشن 

/۱۳۹۹/ج .دوب دهاوخ  یمالسا  تلود  مهم  عوضوم  نآ  روحم  هک  دوش  یم  رازگرب 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

انکیا همالع -  دروم  رد  یا  ههبش هب  خساپ  دوش /  یم رازگرب  هر ) ) ییابطابط همالع  تشادگرزب  همانرب  هژیو نیمشش   

( هر ) ییابطابط همالع  یللملا  نیب  هرگنک  یرازگرب  / دوش یم رازگرب  هر ) ) ییابطابط همالع  تشادگرزب  همانرب  هژیو  نیمشش   
ناتسبش یرازگربخ  رد ۱۴۰۰ - 

۱۷۱۷
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۵۳۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

دوش یم  رازگرب  یریگ ) یار  یداصتقا  هیرظن   ) تاباختنا یاهدنیارف  اب  ییانشآ  یشزومآ  یاه  هاگراک  هسلس 
نیا یـسایس  مولع  نمجنا  ناتـسناغفا و  تاباختنا  یکلـسم  یکیخت و  وتیتسینا  یراـکمه  اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد 

.دنیامن یم  رازگرب  ار  اه  هاگراک  هلسلس 
 << رابخا تسیل  air.ir/ZHqEna يپاچ هخسن  ۱۸ دیدزاب :  ١٣٢٦٢ ربخ : هرامش   ١٠:٤٠ نابآ ١٣٩٩ -  هبنش ١٧ 

۱۷۱۷
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۰۸



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / رتیت ۲۰   

همالع هاگشناد  داـصتقا  داتـسا  یفـسوی  یلقدـمحم  رتـکد  دـیدج  رثا  ود  زا  یکی  داـصتقا » ملع  یـسانش  تـفرعم  » باـتک
ناـبز هـب  تکارفاـتاک  تاراـشتنا  طـسوت  تـسا و  هدــمآرد  ریرحت  هتــشر  هـب  نادداـصتقا  نـیا  طـسوت  هـک  تـسا  ییاــبطابط 

یعیبـط موـلع  زا  ار  یناـسنا  موـلع  یـسانش  تـفرعم  هـک  دراد  یعـس  باـتک  نـیا  رد  هدنـسیون.تسا  هدـش  پاـچ  یــسراف 
یحیجرت فدـه و  چـیه  ناـهایگ  اـه و  متا اـه ، گنـس دـننام  یکیزیف  یایـشا  دـسیون   یم  هـنیمز  نـیا  رد  وا  دزاـس  زیاـمتم 

رییغت ار  دوـخ  رکف  اـی  دــننک  یمن باـختنا  ار  دوـخ  یتـکرح  ریــسم  دــننک و  یمن باـختنا  فـلتخم  یاـه  هـنیزگ نـیب  دــنرادن ،
.دنهد یمن

ناـسنا هجیتن  رد  دـنک ، یم رییغت  ناـشرکف  فادـها و  اـه ، شزرا دـنریگ و  یم داـی  یدـیدج  یاـهزیچ  هنازور  اـه  ناـسنا اـما 
.تسا ریذپان  یسدنهم نآ  راتفر  ینیب و  شیپ لباقریغ  یدوجوم 

تروـص هب  دارفا  هناـبلط  عـفن تامادـقا  رد  هک  دریگ  یم لکـش  یعاـمتجا  مـظن  کـی  هنوـگچ  هـک  عوـضوم  نـیا  هعلاـطم  اـما 
لماکت  » نینچمه.تسا تیمهازئاح  دوش ، یم ارگمه  یناسنا  حرط  کی  اب  زکرمتم  تراظن  هب  زاین  نودـب  هتخیگنادوخ و 

نادداصتقا نیا  طـسوت  هک  تسا  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  داصتقا  داتـسا  یفـسوی  یلقدمحم  باتک  رگید  هعـسوت » و 

یار یار یداصتقا   یداصتقا هیرظن   هیرظن  ) ) تاباختنا تاباختنا یاهدنیارف   یاهدنیارف اباب   ییانشآ   ییانشآ یشزومآ   یشزومآ یاه   یاه هاگراک   هاگراک هسلس   هسلس
دوش دوش یمیم   رازگرب   رازگرب یریگ ) ) یریگ

یفسوی یفسوی یلقدمحم   یلقدمحم ملق   ملق هبهب   داصتقا   داصتقا هزوح   هزوح ردرد   باتک   باتک ودود   راشتنا   راشتنا

.تسا هدش  رازاب  هناور  پاچ و  یگزات  هب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  داصتقا  مامت  داتسا  یفسوی  یلقدمحم  رتکد  دیدج  رثا  ود 

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۲۸طباور 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13262
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13262
http://titre20.ir/fa/news/47259/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%82%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C
http://titre20.ir/fa/news/47259/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%82%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C


باتک نیا  رد  یفـسوی.تسا  هدـش  پاچ  یـسراف  نابز  هب  تکارفاـتاک  تاراـشتنا  طـسوت  تسا و  هدـمآرد  ریرحت  هتـشر  هب 
یاهداهن نیرت  بسانم باختنا  دـنیآرف  هدـشن  یحارط  درواتـسد  هتخیگنادوخ و  یلماکت  دـنیآرف  کـی  لوصحم  ار  هعـسوت 

تروـص قـفوم  یاـه  هورگ زا  یعاــمتجا  یریگداــی  دــیلقت و  قـیرط  زا  هـک  هتــسناد  دازآ  هعماــج  کــی  رد  یگنهرف  یرکف و 
.دریگ یم

.تسین دوش  یم هدیمهف  هک  هنوگ  نآ یعامتجا » مسینیوراد   » ینعم هب  رظن  نیا  زا  یداصتقا  لماکت 
یباـستکا یگژیو  نیا  دـیوگ  یم هکلب  دـناد ، یمن دارفا  یتثارو  یکیزیف و  یاـه  یگژیو باـختنا  ار  یدـیلک  لـماع  باـتک  نیا 

.دریگ یم تروص  اهداهن  یهورگ  باختنا  قیرط  زا  هک  تسا  دارفا 
تینالقع  » درکیور هنوکچ  هک  دهد  یم حیـضوت  ییارگ » تینالقع  » داضتم درکیور  ود  هسیاقم  اب  باتک  نیا  رد  هدنـسیون 
فارحنا بجوم  هدرک و  فوـطعم  یعاـمتجا  یداـصتقا - یـسدنهم  هب  رازاـب  هتخیگنادوـخ  مظن  زا  ار  هجوـت  ییارگ » تخاـس

زا هعــسوت ،» لـماکت و   » باـتک هدنــسیون  نادداــصتقا و  یفــسوی ، یلقدــمحم.دوش  یم نآ  یلماــکت  ریــسم  زا  هعــسوت 
رد داــصتقا  هتــشر  فـلتخم  عطاــقم  رد  سیردــت  رب  هوــالع  هـک  تـسا  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  داـصتقا  ماـنب  دــیتاسا 

هلاقم اه  هد لماش  هک  تسا  یددعتم  تافیلات  بحاص  یجراخ ، یلخاد و  یاهرانیمس  رد  تکرش  ناریا و  یاه  هاگشناد
یتعنــــص و داـــصتقا  هعــــسوت ، داـــصتقا  دازآ ، داـــصتقا  یاـــهداهن  هـــنیمز  رد  دنمــــشزرا  باـــتک  دـــلج  نیدـــنچ  یملع و 

.تسا داصتقا  ملع  یسانش  تفرعم

۱۷۱۷
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۳۱

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / مولع  ترازو   

یــسانش بیــسآ  » لـماش هماـنربخ  هرامــش  نـیا  بلاـطم  نـیرت  مـهم موـلع ، ترازو  یموـمع  طــباور  لــک  هرادا  شرازگ  هـب 
«، اـــنورک اـــب  هلباـــقم  رد  نایهاگـــشناد  شقن  زا  موــلع  ریزو  ینادردـــق  «، » ناریا رد  یکینورتـــکلا  یریگداـــی  شزوـــمآ و 

مالعتسا «، » اه هاگشناد یاه  هاگشیامزآ زیهجت  یارب  یزرا  رابتعا  صیصخت  «، » وجشناد یادهـش  هنیجنگ  زا  ییامنور  »
هیاپ مولع  یلیمکت  تالیـصحت  هاگـشناد  «، » یعاـفتناریغ تاسـسوم  یجراـخ و  یاـه  هاگـشناد یلیـصحت  کرادـم  تحص 

رد ییوجشناد  هزوح  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  تامادقا  «، » هیاپ مولع  رد  لیـصحت  یاه  یگژیو هاگن ؛ کی  رد  ناجنز 
.دشاب یم انورک » رصع  رد  روکنک ۱۳۹۹   » و انورک » نارود 

لباـق یلاـع ) شزومآ  هماـنربخ  شخب   ) مولع ترازو  تیاـس  بو یلـصا  هحفـص  یونم  ریز و  کـنیل  قیرط  زا  هماـنربخ  نیا 
.تسا یسرتسد 

.ع م.ل ۵۴ /
ع ۵۷

دشدش رشتنم   رشتنم یلاع » » یلاع شزومآ   شزومآ همانربخ   همانربخ  » » دیدج دیدج هرامش   هرامش

یرواـنف تاـقیقحت و  موـلع ، ترازو  یموـمع  طـباور  لــک  هرادا  یوـس  زا  هامرهم ۱۳۹۹ ) « ) یلاـع شزومآ  هماـنربخ   » دـیدج هراـمش 
.دش رشتنم 

 

https://www.msrt.ir/fa/news/58018/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.msrt.ir/fa/news/58018/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


۱۷۱۷
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۲۴

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / زوینایرآ   

رد روـضح  اــب  یئاــبطابط  همالع  هاگـشناد  یللملا  نـیب یملع  یاــه  یراــکمه ریدــم  یگنهرف و  نواــعم  اــیرآ - یرازگربــخ 
هب.دـندرک اـضما  ار  لـباک  هاگــشناد  دیهــش  نایوجــشناد  دوبداـی  رتـفد  نارهت  رد  ناتــسناغفا  یمالــسا  یروـهمج  تراـفس 

انادــنام رتــکد  هارمه  هـب  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  یگنهرف  نواــعم  یچلاــش ، دــیحو  رتــکد  اــیرآ ، یرازگربــخ  شرازگ 
ترافس رد  روضح  اب  نابآ ١٣٩٩  هبنشجنپ ١٥  زور  حبص  هاگـشناد ، نیا  یللملا  نیب یملع  یاه  یراکمه ریدم  رای ، هشیت

رد یچلاش.دـندرک  اـضما  ار  لـباک  هاگـشناد  دیهـش  نایوجــشناد  دوبداـی  رتـفد  نارهت ، رد  ناتــسناغفا  یمالــسا  یروـهمج 
ناداتـسا و تیلـست  یدردـمه و  بتارم  مالعا  نمـض  ناریا ، رد  ناتـسناغفا  ریفـس  لاویل ، روفغلادـبع  اـب  وگتفگ  رادـید و 

یوــس زا  یکرتــشم  یاــه  هماــنرب درک  داهنــشیپ  ناتــسناغفا ، نایهاگـــشناد  اــب  یئاــبطابط  همالع  هاگـشناد  نایوجـشناد 
حلــص و گـنهرف  شرتـسگ  زین  وجــشناد و  یادهــش  هرطاـخ  داـی و  نتــشاد  هـگن  هدـنز  فدـه  اـب  روـشک  ود  یاـه  هاگــشناد

زین ناتــسناغفاریفس  رادــید ، نـیا  رد  ییاـبطابط ، همالع  هاگـشناد  یموـمع  طــباور  مــالعا  رب  انب.دــیآرد  ارجا  هـب  یتـسود 
نایم قیمع  یندم  یگنهرف و  یاهدنویپ  هناشن  ار  یناریا  نایوجشناد  ناداتسا و  یوس  زا  یدردمه  تیلـست و  یاه  مایپ
یملع یاه  یراکمه هنیمز  هدنیآ  رد  روشک ، ود  ناوج  لسن  ششوک  اب  درک  یراودیما  زاربا  تسناد و  هیاسمه  روشک  ود 

.دیآ مهارف  ناتسناغفا  ناریا و  یاه  هاگشناد نایم  رت  هدرتسگ

۱۷۱۷
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۸:۱۰



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

اب حطـس ۲ ، ویدار _  تسکداپ و  یارب  یگدنـسیون  یگدـنیوگ و  ناـیب ، نف  هاـگراک  انـسیا ، نایوجـشناد  هاگـشاب  شرازگ  هب 
تروص هب  تعاـس  هس  هسلج  راـهچ  رد  یلا ۱۹  تعاس ۱۶  هبنـش  یاهزور  هام ، ناـبآ  زا ۲۴  یهللا ، جرف  یدهم  سیردـت 

.دوش یم  رازگرب  تکناک  یبودا  قیرط  زا  یزاجم 
.دننک هعجارم  @ kanoonha_atu ید یآ  هب  دنناوت  یم  مان  تبث  تهج  نادنم  هقالع

مایپ یاهتنا 

لباک لباک هاگشناد   هاگشناد ديهش   ديهش نايوجشناد   نايوجشناد هبهب   مارتحا   مارتحا يادا   يادا

لباک هاگشناد  ديهش  نايوجشناد  هب  مارتحا  يادا  ایرآ -  یرازگربخ 

دوش دوش یمیم   رازگرب   رازگرب یگدنسیون   یگدنسیون یگدنیوگ  وو   یگدنیوگ نایب ، ، نایب نفنف   هاگراک   هاگراک

یگدــنیوگ و ناــیب ، نـف  هاــگراک  ییاــبطابط ، همــالع  هاگــشناد  ارجا  یگدــنیوگ و  نوناــک  یراــکمه  اــب  یناوخباــتک  باــتک و  نوناــک 
.دنک یم  رازگرب  یگدنسیون 

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۳۰طباور 

http://www.aryanews.com/News/20201107093000445/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%8A-%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%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://www.aryanews.com/News/20201107093000445/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%8A-%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%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D9%8A%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/99081710350/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%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/99081710350/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


۱۷۱۷
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۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۲:۴۲

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

خـساپ دنک ؛ کمک  ام  هب  نآ  رتشیب  مهف  نایدا و  تیناقح  تابثا  رد  دناوت  یم ردـقچ  هزجعم  دـننامه  کیزیفاتم  یاهرازبا 
.تسا توافتم  اما  شسرپ  نیا  هب  نایدا  هفسلف و 

.تسا شسرپ  نیا  هب  خساپ  یپ  رد  هدش ، رازگرب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  رد  یگزات  هب  هک  یجیورت  یسرک  کی 
یراک رد  ییابطابط  همالع هاگشناد  یجراخ  یاه  نابز یـسراف و  تایبدا  ۀدکـشناد  یـشهوژپ  تنواـعم  اـنطع ، شرازگ  هب 

تیناقح تابثا  رد  هزجعم  یدـنمدوس  یدـمآراک و  شجنـس   » یجیورت یـسرک  یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش  اـب  کرتشم 
هاگشناد یمالـسا  مالک  هفـسلف و  هورگ  رایـشناد  یراونا ، دیعـس  ۀـئارا  اب  ار  یلازغ » اردـصالم و  هاگدـید  هب  رظن  اـب  ناـیدا 

و ییابطابط  همالع هاگشناد  یمالـسا  مـالک  هفـسلف و  هورگ  رایداتــسا  یبـیبح ، نـسحم  دـقن  اـب  هارمه  ییاـبطابط ، همالع
اب ار  هزجعم.درک  رازگرب  ناـــــبآ   ۱۱ هبنــشکی ، زور  نارهت  هاگــشناد  مالــسا  رظن  یناـبم  هورگ  رایداتــسا  ییاـمنهر ، نیــسح 

کرد لباق  یاه  خساپ هب  میناوتیم  ایآ  میرگنب ، کیزیفاتم  هلاسم  کی  هب  یفـسلف  هاگن  زا  رگاندرک  هاگن  یفـسلف  نیبرود 
.میسرب زین 

هزجعم هلاسم  یـسررب  هب  هیواز  نیا  زا  ییابطابط  همالع هاگشناد  یمالسا  مالک  هفـسلف و  هورگ  رایـشناد  یراونا ، دیعس 
.میزادنیب یهاگن  هزجعم  هب  یفسلف  درکیور  اب  میهاوخ  یم : تسا هتخادرپ 

یاراد زین  نارگید  ناربماـیپ  زج  هـب اـیآ  : دریگ یم رارق  ناـهذا  یور  شیپ تـسد  نـیا  زا  ییاـه  شــسرپ هـتبلا  ناــیم  نـیا  رد 
ور شیپ یاه  شـسرپ هب  خساپ  رد  ؟ تسا راگزاس  هزجعم  اب  ملع  ایآ  ؟ تسا هنوگچ  ملع  اب  هزجعم  ۀـطبار  ؟ دنتـسه هزجعم 

.تسین توبن  تیناقح  تابثا  یارب  یقح  هار  هزجعم  هتبلا  هک  کیهد  رارق  هظحالم  دروم  زین  دیاب  ار  تایلک  نیا 
ناـمیا و یقیقح ، نمؤـم  هـک  دــنتفگ  ار  نومــضم  نـیا  نارکفتم  زا  رگید  یخرب  دــشر و  نـبا  یناـشاک ، یلازغ ، اردــصالم ،

یماـــع نـــید  دـــشاب  هزجعم  زا  لـــصاح  هـــک  ینید  دــــنک و  یمن اـــنب  ربماـــیپ  زا  یلمع  هزجعم  ندــــید  اـــب  ار  دوـــخ  نـــیقی 
.مینک یم یسررب  دقن و  ار  تسا  هدش  نایب  هزجعم  هرابرد  هک  یدراوم  زا  دروم   ۱۱ همدقم ، نیا  اب   الاح.دنتسناد  یم

.دوب وا  تیاده  ناسنا ، شنیرفآ  زا  راگدرورپ  ضرغ 
فده هک  تسا  یتالکشم  یاراد  نیا  میا و  هدیسرن یهلا  ضرغ  هب  سپ  میهد ، تسد  هب  هزجعم  زا  نیغورد  تیاور  رگا 
دنناد یم اجک  زا  تسا ، هداتـسیا  دوگ  نوریب  تفریذپن ، ار  ینید  یدرف  رگا  ایآ  هن ؟ ای  تسا  هدوب  ناسنا  تیاده  دنوادخ ،

نیغورد ربمایپ  زا  هزجعم  ارچ  تسا ؟ هداد  امـش  هب  ار  مایپ  نیا  یـسک  هچ  هدوب و  هچ  ناـسنا  شیرفآ  زا  دـنوادخ  فدـه 
.دوش یم یهارمگ  لهج و  هب  رجنم  رما  نیا  نوچ  دوش ؟ یمن رهاظ 

، میورب هابتـشا  رگا  تسا و  هزجعم  یوعد  تاـبث  ۀدـنهد  ناـشن هزجعم ، اـهنت  هک  اریز  دوـش ، یم لـهج  ثعاـب  هزجعم  ارچ 
ثعاـب دـناوت  یم ناـملکتم ) هـب  قـلعتم  یموـهفم   ) جارختـسا قـیرط  زا  درف  تاـقوا  یهاگ.دـنتفا  یم هابتــشا  هـب  زین  مدرم 

.دوش هزجعم 
.درک تیاده  فطل ،» ۀدعاق   » ساسا رب  ار  ناسنا  دنوادخ 

.ددرگ یمزاب ادخ  ضرغ  هب  زین  نسح 
.تسا هدرکن  لمع  فطل » ۀدعاق   » هب دنوادخ  لمع ، رد  اما 

.داد ماجنا  سوکعم  ۀزجعم  ناربمایپ  یارب  دنوادخ 
یاراد تسا و  یلیثمت  ناهرب  کی  نیا  هتبلا  داتسرف و  نیمز  هب  نامسآ  زا  ار  ناربمایپ  هک  تسا  یهاشداپ  دننام  دنوادخ 

.میزادرپ یم نآ  هب  نید  هفسلف  هاگدید  زا  هک  تسا  ندوب  عطاقتم  دعب ، هتکن.تسین  یتفرعم  شزرا 
.مینک ثحب  هزجعم  تیلک  ۀرابرد  میهاوخ  یم

نیا میتـسه  مالــسا  ینادــحو  نـنیآ  وریپ  هـک  اـم  دنتــشادرب ؟ یا  هتــشون نآ  زا  اـی  دــندید  ار  اــه  یدوـهی هزجعم  رفن  دــنچ 
هداد شرازگ  یــسک  اــیآ  ؟ دــنک یم لوـبق  اــیآ  دــشاب ، مالــسا  نـید  زا  نوریب  یــسک  رگا  یلو  مـینک  یم لوـبق  ار  اــه  هزجعم

؟؟ دنک دنک یمیم تابثا   تابثا ارار   نایدا   نایدا تیناقح   تیناقح هزجعم   هزجعم ایآ   ایآ هلئسم |  |  هلئسم کیکی   یملع   یملع شجنس   شجنس
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یا هدرم ایآ  هک  دـسر  هجیتن  هب  یخیرات  دـعب  زا  دـهاوخ  یم هک  یـسک  یارب  تسا ؟ هدرک  هدـنز  ار  یا  هدرم یـسیع  ترـضح 
.مینک یم تبحص  نآرق  زا  ریغ  اه  هزجعم شرازگ  ندوبن  عطاقتم  ۀرابرد  ام  هن ؟ ای  تسا  هدش  هدنز 

هدرکن شرازگ  ار  نـیا  یحیــسم  یدوـهی و  چــیه  دــنا و  هدرک شرازگ  ناناملــسم  طــقف  ار  هاــم ) ندــش  فــصن  ) رمقلا قــش
.تسا هدشن  نایب  هزجعم  صیخشت  یارب  یلمع  لح  هار  نونکات.تسا 

.تسا هدش  هسیاقم  هدبعش  وداج و  رحس ، اب  رتشیب  هزجعم 
.تسا دوجوم  عاضوا  اب  قباطم  هشیمه  هزجعم 

.تسا هدش  داجیا  دوجوم  طیارش  شاسا  رب  (ص ) دمحم ترضح  و  (ع ) یسیع ترضح  یاه  هزجعم
لباـقم رد  هزجعم  لاـثم ، روط  هب.درب  یپ  عوضوم  هب  لـماک  لکـش  هب  یتـسرد و  هب  ناصـصختم  زا  هدافتـسا  اـب  ناوـت  یم

.تشادن یرثا  نوعرف  دننام  ینافلاخم 
.دراد دوجو  اه  هزجعم زا  یعیبط  ریسفت  ۀئارا  ناکما  اما 

قافتا نیا  تسا  نکمم  دشاب ؛ دـم  رزج و  زا  یـشان  دـناوت  یم (ع ) یـسوم ترـضح  طسوت  ایرد  نتفاکـش  ۀزجعم  هکنیا  ای 
دارفا یناـمز  رد  دراد ؛ دوـجو  زین  اـه  هزجعم یناـفرع  ریــسفت  ناـکما.تسا  یعیبـط  قاــفتا  کــی  نیارباــنب  دــشاب و  هداــتفا 

.دندش یم دارفا  ندش  هدنز  ثعاب  نید  شریذپ  اهنآ و  ندرک  یضار  اب  دندرک و  یم باسح  هدرم  ار  نامیا  یب
نید نآ  یاوتحم  اـیآ  مدروآ ؛ یور  نید  هب  هزجعم  یور  زا  نم  درک ؟ یـسررب  ار  عوضوم  تینـالقع  ناوت  یم هزجعم  زا  اـیآ 
هراـب نیا  رد  مهم  ییاـه  شـسرپ همه  اـهنیا  دراد ؟ دوـجو  ینـالقع  سح  نیا  نیب  یا  هطبار هچ  تسا ؟ ینـالقع  ًاـموزل  زین 

هک اـم  دراد ؟ یا  هدــیاف هـچ  هزجعم  هـب  یدربراـک  هاگدــید  اــماهزجعم  هراــبرد  یدربراــک  هاگدید.دنتــسه  هزجعم  دنتــسه 
.مینک هدافتسا  نآ  یخیرات  یاه  شرازگ زا  میناوت  یم اما  مینک  هدافتسا  هزجعم  زا  میناوت  یمن

هنوگچ الاح  سپ  دـندروآ  یم نامیا  هزجعم  اـب  مدرم  هتـشذگ  رد  هک  دندیـسرپ  ناـشیا  زا  ع ،)  ) اـضر ماـما  تاـیح  ناـمز  رد 
.دوش یم صخشم  رش  ریخ و  هک  تسا  لقع  اب  دنروآ و  یم نامیا  لقع  اب  مدرم  دندومرف : ناشیا  دنروایب ؟ نامیا  مدرم 

فراعم و دـنهد و  یم ربخ  بیغ  ملاع  زا  ار  اهن  هک آ دنتـسه  ییاه  یگژیو یاراد  ناربماـیپ  هک  دوب  نیا  هب  لـئاق  اردـصالم ،
.دننک هزجعم  دنناوت  یم دنراد و  طلست  زین  هدام  روما  هب  ناربمایپ  نینچمه.دنوش  یم علطم  ار  یهلا  قیاقح 

ار اه  ناهرب اه و  رایعم یدابم ، دیاب  هکلب  دـشاب ، اه  هزجعم قیرط  زا  هن  دـیابن  ناربمایپ  هب  داقتعا  دوب  دـقتعم  زین  یلازغ 
.تخومآ نآرق  زا 

ار تقیقح  یناوتب  ات  سانشب  نآ  زا  ار  قح  هکلب  سانشن  قالخا  یور  زا  ار  تقیقح  دندومرف : هک  (ع ) یلع ترضح  دننام 
تبسن اما  نارهت  هاگشناد  مالسا  رظن  ینابم  هورگ  رایداتسا  ییامنهر ، نیـسحتسا  یربمایپ  ۀناشن  هزجعم » » .یـسانشب

.تسا قفاوم  وا  نانخس  تایلک  اب  هچرگ  دراد ، ییاهدقن  تاییزج  رد  یراونا  نانخس  هب 
حرطم یراونا  یاقآ  هک  یعوضوم  تیلک  اب  ًاصخش  تسا : هداد  ششوپ  ار  ییامنهر  نانخس  لیصفت  هب  ور  شیپ راتـشون 

.مقفاوم دندرک 
.تسا یربمایپ [  [ یدرف ره  یارب  ییاسانش  تراک  هباثم  هب  تسا و  ربمایپ  زا  تخانش  یعون  هزجعم  نم  رظن  هب 

.دنک صخشم  ار  مدرم  تیعون  ینعی  دشاب ، هتشاد  ار  مدرم  یاقلا  تیعون  دیاب  هزجعم 
لقع.تسا هدـش  هتفگ  هزجعم  ۀرابرد  ینافرع  یاه  باـتک رد  هک  میزادرپ  یم اـه  هزجعم زا  یناـفرع  ریبعت  دـعب  هب  سپس 

رد اما  ییابطابط  همالع هاگشناد  یمالسا  مالک  هفسلف و  هورگ  رایداتسا  یبیبح ، نسحمتسا  یرظن  لقع  زا  رتارف  یلمع 
میهاوخب رگا  : تسا هدمآ  ریز  رد  وا  نانخـس  لیـصفت.دنک  یم حرطم  یرگید  یدـج  بلاطم  یراونا  نانخـس  دـقتنم  ماقم 

.دور یم رتارف  دوش و  یمن ینید  نامیا  نآ  هجیتن  اما  مینادب  تسرد  ار  نآ  میناوت  یم سپ  مینک ، هجوت  اوتحم  هب 
.مروایب نامیا  دنمشناد  نآ  هب  مناوت  یمن یلو  مریذپب  ار  یدنمشناد  فرح  مناوت  یم نم  هن ؟ ای  میریذپب  میناوت  یم ایآ 

الاـح اریز  درک ، هدافتـسا  دـنراد  ناـمیا  نآ  هب  مدرم  هک  یتغـالب  تحاـصف و  زا  دوش  یمن رگید  دـندومرف  هک  (ع ) اـضر ماـما 
.تسا لقع  زا  هدافتسا  نارود 

یرظن لقع  زا  رتارف  هک  تسا  رظندـم  یلقع  اجنیا  دراد ، قرف  یناهرب  لالدتـسا  لقع  اب  لـقع  نیا  دـسر  یمرظن هب  اـجنیا 
.تسا یلک  دوش و  یم یلمع  لقع  لماش  لقع ، نیا  تسا ،

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۳۲طباور 



رگید ۀـتکن.دنک  یمن شیاز  ناـمیا  مینک ، هدافتـسا  لالدتـسا  یاـنعم  هـب  لـقع  زا  طـقف  ناـیدا   هـب  ندروآ  ناـمیا  یارب  رگا 
.تسا تمکح  ملع و  نامیا ، نیب  توافت 

.تسا هناشن  ینعی  تساعدم  قدص  لیلد  هزجعم  هکنیا  رگید  ۀتکن 
هدـش هدرب  راـک  هب  هدوب و  هجوـت  دروـم  نآرق  رد  رتـشیب  هدـمآ و  دوـجو  هب  اـه  دـعب هزجعم  یلو  نشور  تاـیآ  ینعی  هناـشن 

.دشاب یگرب  کی  ملع  تحص  تینالقع  رب  یلیلد  دناوت  یمن هزجعم.تسا 
.تسا یتخانش  ناور شور  ناهرب و  رگید  ۀلئسم 

طقف اـی  تسا  تبوبن  قدـص  قح  تبث  یارب  هزجعم  اـیآ  دراد ؟ دوجو  یا  هطبار هچ  ربـمغیپ  هقدـص  قـح  هزجعم و  نیب  اـیآ 
: یدـیلک تاملکروپدومحم  همطاف  راگنربخ.تسا : یتخانـش  ناور هکلب  تسین  ینالقع  تابثا  نیا  تسا ؟ تاـبثا  عون  کـی 

هاگدـید هـب  رظن  اـب  ناـیدا  تیناـقح  تاـبثا  رد  هزجعم  یدـنمدوس  یدـمآراک و  شجنـس  یراوـنا  دیعــس  ییاـمنهر  نیــسح 
https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۷۷۳۱ یراذگ : کارتشایبیبح  نسحم  یلازغ  اردصالم و 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / یرهشمه  همانزور   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

لاس رد ۱۰۰ ار  تالکـشم  یخرب  هشیر  هکلب  درک ، یمن هاگن  ریخا  لاس  هب ۴۰ هعماج ، زورما  تالکـشم  یوجو  تسج رد  وا   
.تسا نردم  تلود  تعیرش و  ناریا ؛ علض  رد ۳  روصحم  هک  تسناد  یم یناریا  هعماج  هتشذگ  لاس  و ۲۰۰

دنتشاد و زیهرپ  هعماج  تسایـس و  داعبا  رد  یحطـس  زیگنارب  هشقانم تاثحابم  هب  دورو  زا  فلتخم  یاه  تلع هب ناشیا   
.دریگن رارق  هناهاوخدب  یاه  تین سرتسد  رد  هک  دنتشاذگ  یم ییاج  هطیح  نیا  رد  ار  دوخ  یاپ 

یملع و دید  زا  درک  یم یعس  دش ، یم یسایس  یاه  یریگ عضوم دراو  نارهت  هاگشناد  داتسا  نیا  رگا  یملع ، نأش  یارو   
.دفاکشب ار  ثحب  یحطس  هناماوع و  هن 

هـقف و  » هزوـح رد  یــسایس  موـلع  داتــسا  یحریف ، دوواد  زا  باــتک  ناوــنع  زا ۱۰ شیبتـسود  حلـص  رگــشهوژپ  تشذـگرد 
تسایستسا هدنام  اج  هب تلود » نید و   » و تسایس »

.تشذگرد انورک  هب  التبا  لیلد  هب یگلاس  ۵۶ رد   یسایس  مولع  داتسا  دنمشیدنا و  یحریف ، دوواد 
بهذم و هطبار  یـسانشرابت  رد  هتـسناوت  هک  دوب  نید  هزوح  نازادرپ  هیرظن یـسایس و  مولع  ناداتـسا  دودـعم  زا  یحریف 

یدایز نارادـیرخ  هک  دـنک  حرطم  ار  ییاه  هیرظن نینچ ، ییاـه  هناـگود تلم و  قوقح  نوناـق و  تلود ، نید و  هطورـشم ،
.دوب هدرک  ادیپ  هاگشناد  هزوح و  رد 

نیا رد  هـک  دـنک  ادـیپ  تعیرــش  ماـکحا  نردـم و  نیناوـق  تابــسانم  فیرعتزاـب  یارب  ییاـه  لـح هار درک  یم شـالت  یحریف 
.دوشگ ریسم  نیا  رد  ییاه  قفا درک و  یدایز  یاه  شالت مه  ریسم 

لاس رد ۱۰۰ ار  تالکـشم  یخرب  هشیر  هکلب  درک ، یمن هاگن  ریخا  لاس  هب ۴۰ هعماج ، زورما  تالکـشم  یوجو  تسج رد  وا 
.تسا نردم  تلود  تعیرش و  ناریا ؛ علض  رد ۳  روصحم  هک  تسناد  یم یناریا  هعماج  هتشذگ  لاس  و ۲۰۰

تسود تسود حلص   حلص رگشهوژپ   رگشهوژپ تشذگرد   تشذگرد

یرهــشمه هماـنزور  .تشذــگرد  اـنورک  هـب  ـالتبا  لــیلد  هـب یگلاــس  ۵۶ رد   یــــسایس  موــــلع  داتــــسا  دنمـــــشیدنا و  یحریف ، دوواد 
نیالنآ یرهشمه  ، زورما یرهشمه  همانزور  دولناد  ، یرهشمه همانزور  هحفص  ، حبص یرهشمه  همانزور  ، زورما

اهاه  هناسر   هناسر ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۳۳طباور 
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هلئـسم میهد ، تبـسن  ریخا  هـهد  هب ۴ ار  دوـخ  تالکـشم  میهاوـخب  اـم  هک  تـسا  هناشیدـنا  هاـتوک رایـسب  : » تـفگ یم وا 
«. تسا هدیچیپ  رایسب  ناریا  رد  یراذگنوناق  هبرجت  تساهنیا و  زا  رت  هدیچیپ

نآ موس  علض  تعیرش و  شرگید  علـض  ناریا ، نآ  عالـضا  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  یثلثم  نم  رظن  هب : » تفگ یم یحریف 
.تسا نردم  تلود 

هطبار درف  هب  رـصحنم  هبرجت  نآ  هداد و  خر  ناریا  رد  یقاـفتا  هک  دـسر  یم رظن  هب مینک ، یم هاـگن  ثحاـبم  نـیا  هـب  یتـقو 
.تسا نوناق  تعیرش و 

شیپ لاـس  زا ۲۰۰ شیب  هــب  هــکلب  درادـــن ، یمالـــسا  بـــالقنا  هــب  یطبر  یلیخ  زین  هلئـــسم  نــیا  ندوــب  درف  هبرـــصحنم 
ینید نارکفنـشور  درکلمع  هویـش  هب  دوخ  هک  درک  فیرعت  نید  هزوـح  نارکفنـشور  زا  دـیاب  ار  یحریف  دوواد  .ددرگ » یمرب

.تشاد داقتنا 
لاــح نـیع  رد  تـسا و  هدرک  تـلفغ  یــسایس  هشیدــنا  لــثم  یلمع  موــلع  یلیخ  زا  ینید  یرکفنــشور  دوــب  دــقتعم  یو 
ینعی دراد ، رارق  مسیرالوکـس  بهذـم و  ای  ددـجت  تنـس و  یاـیند  ود  هناـیم  رد  یتسرد  هب ینید  یرکفنـشور  : » تفگ یم

.نآ سکع  مه  دشاب و  الط  رس  ود  بوچ  دناوت  یم مه 
یزاسزاب زا  هک  دش  یتنس  یوزوح و  یاهورین  وس و  کی زا  اه  تسیلایرتام اهرالوکس و  اب  لادج  قرغ  ردقنآ  یرکفنـشور 

.دوب هاگشناد  لوبقم  هزوح و  هتفای  شرورپ  یسایس  مولع  داتسا  نیا  .تسا » هدرک  تلفغ  شدوخ  ینامتفگ  هناماس 
.دنتشاد اه  تنس رد  قیمع  یاه  هشیر هک  درک  یم لیلحت  یتالکشم  رتسب  رد  ار  ناریا  زور  لئاسم  تالوحت و 

 . دنک هاگن  هعقاو  نیا  هب  اه  تلم تلود - هناگود  هچیرد  زا  دیشوک  یم اروشاع  لثم  یخیرات  عیاقو  نییبت  رد  یتح  وا 
.دوب روشک  رد  یعامتجا  ییارگاو  دیما و  لزلزت  هرابرد  یسایس  دنمشیدنا  نیا  یاه  هغدغد نیرت  گرزب زا  یکی 

تــسایس یجراـخ و  تسایــس  لـماوع  زا  یا  هعوـمجم ندرمــشرب  اـب  اـنلیا  یرازگربـخ  اـب  ییوـگو  تـفگ رد   ۹۸ لاــس رد  یو 
یلخاد تسایـس  نـیا  نوـچ  مـهد  یمن اـهب  داـیز  یجراـخ  تسایـس  هـب  دوـخ  نـم  : » دوـب هـتفگ  یعاـمتجا  ییارگاو  یلخاد 

.تسا هدرک  دیدشت  ار  یناریا  هعماج  یاه  ییارگاو تسا و  مهم  هک  تسا 
یاــه هورگ هـک  تـسا  یراــثآ  تاــباختنا و  هیــضق  ییارگاو  نـیا  رد  یلخاد  تسایــس  ریثأــت  هتــسجرب  یاــه  هنوــمن زا  یکی 

زا تسا  رتـهب  تردـق ، یاـه  هیـال رد  اـه  میمـصت یخرب  ببـس  هب  هک  دـندرک  رکف  یا  هدـع تشاذـگ و  هعماـج  یور  فلتخم 
.دنریگب هلصاف  یسایس  تردق  بسک  یارب  تکراشم 

« ...دنداد تسد  زا  یمومع  یأر  قیرط  زا  تلود  میمرت  هب  ار  ناشدیما  ییانعم  هب اهورین  نیا  عقاو  رد 
شنانخـس نـیمه  هـب  طاـبترا  یب هـک  مـه  روـشک  تاـباختنا  نوناـق  یاـهداریا  هراـبرد  ینارنخــس  کـی  رد  ماـیا  ناـمه  رد  وا 

.دنز یم نیمز  ار  یساسا  نوناق  یتح  ام  تاباختنا  نوناق  دوب : هتفگ  دوبن  یناریا  هعماج  ییارگاو  هرابرد 
یـشیامن یلو  دنک  یمن قیلعت  هکنیا  اب  ار  یـساسا  نوناق  رد  تلم  قوقح  هب  طوبرم  یاهدـنب  هک  دراد  ییاه  یگژیو ینعی 

.درک دهاوخ 
هب ندرب  یپ یارب  ناـبایخ  هچوـک و  رد  وـج  سرپ و  یاـج  هب  دنتـسه  ییادـیدناک  تیحالـص  زارحا  لاـبند  رگا  دوـب : هـتفگ  وا 

مهم رایــسب  نـیا  دوـش و  عاـجرا  دــندرک  داهنــشیپ  ار  درف  نآ  هـک  یبازحا  یزکرم  یاروـش  هـب  دــیاب  عوـضوم  وا ، تیحــالص 
.تسا

تیطورشم هلاسر  ار  نآ  نارظن  بحاص یخرب  هک  تسا  ددجت » هناتسآ   » باتک وا  راثآ  نیرت  فورعم نیرت و  مهم زا  یکی 
.دنا هتسناد یناریا 

تسا هدنام  یاجرب  یناوارف  یملع  تالاقم  بتک و  تافیلات ، هاگشناد ، هزوح و  سانشرس  رگـشهوژپ  هدنـسیون و  نیا  زا 
.دراد صاصتخا  تلود » نید و   » و تسایس » هقف و   » هزوح هب  نآ  زا  یمهم  شخب  هک 

هـقف و «، » هناـیمرواخ تـالوحت  هـب  یهاـگن  اــب  رــصاعم ؛ یمالــسا  یاــه  ناــیرج  » باــتک هـب  ناوـت  یم وا  فورعم  راــثآ  زا 
ماـظن «، » نردـم رـصعرد  تلود  نید و  «، » یمالـسا تموکح  هقف  یراد و  تموـکح  لوـحت  رـصاعم ؛ ناریا  رد  تساـیس 

هقف رـصاعم : ناریا  رد  تسایــس  هـقف و  و «  ینید » رکف  تادـیلوت  یمالــسا و  تـلود  مالــسا « ،» رد  تـلود  یــسایس و 
.درک هراشا  هطورشم »  هقف  یسایس و 

 



.تسا هدش  تبث  هلاقم  ناونع  زا ۶۰ شیب  یحریف  دوواد  داتسا  زا 
.دنارذگ ناجنز  ناتسرهش  جع ) ) رصع یلو هیملع  هزوح  رد  ات ۱۳۶۵  یاه ۱۳۶۰  لاس نیب  ار  یوزوح  سورد  تامدقم  یو 

.داد همادا  مق  هیملع  هزوح  رد  ات ۱۳۸۰  زا ۱۳۶۶  ار  جراخ  سورد  حطس و  عطاقم  نآ  زا  سپ 
هاگـشناد رد  یـسایس  مولع  یرتکد  دـشرا و  یـسانشراک  یـسانشراک ، عطقم  رد  لیـصحت  هب  یو  ات ۱۳۷۸  لاس ۱۳۶۶  زا 

.تخادرپ نارهت 
.دوب یسایس » هشیدنا   » یو یرتکد  شیارگ 
دوب لجعتسم  تلود  یلو  دیشخرد  شوخ 

ییابطابط همالع  هاگشناد  تاطابترا  داتسا  یکیناخ  ـ  یداه 

یاه شالت مغر  هب هلال  ناتـسرامیب  ناکـشزپ  هک  تسا  زور  زا ۱۰ شیب  هچرگا  دوبن ، ناـسآ  یحریف  دوواد  رتـکد  گرم  رواـب 
.دنتشاد شندنام  هب  مک  دیما  رایسب 

دشاب یلم  هناخباتک  رد  ینیئان  یارآ  دقن  یسررب و  تسـشن  نارنخـس  انورک ، هب  التبا  تسخن  یاهزور  نامه  هک  دوب  رارق 
.دیشک ناتسرامیب  هب  شراک  تسناوتن و  هک 

.متشادن مه  ار  انورک  رد  یراتفرگ  اب  یتح  شنداتفا  یاپ  زا  روصت  هک  تسیز  یم نادنخ  دیمااب و  روبص ، ردقنآ 
.ما هدش یرتسب  هلال  ناتسرامیب  رد  هک  داد  کمایپ  اما  دادن ، خساپ  مدز ، گنز  مدینش ، هک  ار  ناتسرامیب  هب  شنتفر  ربخ 

.دتسرفب یکمایپ  یتح  هن  و  دهد ، خساپ  یمایپ  هب  تسناوتن  رگید  نآ  زا  سپ 
.دناشک دیما  میب و  هنایم  هب  مه  ار  شناتسود  همه  تفرگ و  رارق  یگدنز  گرم و  هنایم  رد 

.درک مامت  ار  راک  هبنشراهچ  راب  هودنا ربخ 
هب مغ و  اـب  رگا  .درک » ناـشیرپ  راـخ  شدـص  هب  تریغ  داـب  درک ، لـصاح  یلگ  دروخ و  یلد  نوـخ  یلبلب   » ظـفاح هتفگ  هب 

نیا رد  لــقع  یتــفم   » بـیغلا ناــسل هـتفگ  هـب مـه  زاــب  هـک  تـسا  نآ  یارب  مسیوـن ، یم یحریف  گرم  زا  ساــسحا  ناــبز 
بیاـصم و همه  نوناـک  رد  زونه  هک  یا  هعماـج یارب  تسناوت  یم دوب و  ندیـشخرد  هعیلط  رد  وا  .دوب » لـقعیال  هلئـسم 

.دوش عقاو  رمث  رمثم  دراد ، تسد  نیا  زا  ینارکفتم  رکفت و  هب  زاین  شلئاسم 
.تسا نیگنس  تخس و  یا  هعیاض نینچ  راب  لمحت 

.تفگ یم نخس  نیریش  تشون و  یم ابیز  دناوخ و  یم بوخ  یحریف 
.نتفگ ناشیرپ  یاورپ  تشاد و  نتسناد  تأرج 

.دوب ندروآ  نابز  هب  یپرد  نداد  دای  رد  تفر و  یم اه  همشچرس هب  یریگدای  رد 
همه رد  لاــح  ناـــمه  رد  دـــش و  یمن قــمر  یب گـــنرمک و  شناـــمیا  اـــه و  ناـــمرآ یـــسایس ، یاـــه  شنک دورف  زارف و  رد 

.دوب رضاح  یریذپ  قح فاصنا و  ارادم ، اب  وگو  تفگ یاه  نادیم
.دوب ناریا  رد  یسایس  هشیدنا  ییافوکش  ینید و  یشیدناون  یارب  یگرزب  دیما 

هب دــنناوت  یم هزوــح  هاگـــشناد و  تــسا و  یندـــنام  یندـــناوخ و  ناــشخرد ، مــه  زورما  هــب  اــت  وا  یملع  هماــنراک  هــچرگا 
شیپ یایند  هک  تفگ  درد  غیرد و  اب  دیاب  اما  دنلابب ، روآون  شوکتخـس و  ققحم  رگحالـصا و  دنمـشیدنا  نیا  یاه  هتـشاد
نادیم رتشیب  یگدوشگ  یارب  زورما  ناریا.تشاد  نامز  نیا  اب  راگزاس  شنک  شور و  شنیب ، رد  نشور  یاه  قفا وا  یور 

زاین تخـس  اه  یحریف یحریف و  هب  یقالخا  یملع و  یاه  قشمرـس شنیرفآ  تسایـس و  هصرع  رد  ییاشگ  قفا هشیدـنا ،
.دراد

.دنشابن وا  لاثما  شیاز  تسا ، نورتس  تسایس  هشیدنا و  شناد ، ملاع  هکنیا  وزرآ  و 
.داتسرفب شیپ  مراکم ز  نادعمش  هک  روگ ، بش  وا  رب  دوب  نشور  هک  تسه  دیما 

هاگشناد رد  تلیضف  اب  یناحور 
نارهت هاگشناد  هفسلف  هتسشنزاب  داتسا  یبیبح  ـ  یلقفجن 

 



.تسا ینیگنس  هعیاض  روشک  یهاگشناد  هعماج  یارب  یحریف  دوواد  رتکد  یاقآ  بانج  راوگرزب  داتسا  تشذگرد   
.دوب قیمع  یملع  تاقیقحت  رد  هجوت  لباق  تازیامت  هدنریگربرد  یحریف  رتکد  یملع  یشم 

دنتـشاد و زیهرپ  هعماج  تسایـس و  داعبا  رد  یحطـس  زیگنارب  هشقانم تاثحابم  هب  دورو  زا  فلتخم  یاه  تلع هب ناشیا 
.دریگن رارق  هناهاوخدب  یاه  تین سرتسد  رد  هک  دنتشاذگ  یم ییاج  هطیح  نیا  رد  ار  دوخ  یاپ 

.دوب راگدنام  رثا  اشنم  یقطنم  یاه  بوچراچ ماکحتسا و  ثیح  زا  ناشیا  لالدتسا  نایب و  مالک و 
هضرع و وا  دوخ  هب ار  هدـنیوگ  مـالک  ناـج  تفاکـش و  یم ار  اـهنآ  درک ، یمن دروخرب  یروص  فلتخم  یاـه  هاگدـید اـب  ناـشیا 

.درک یم یسررب  ار  اهنآ  تاضراعت 
.تسین هک  دنک  حرطم  یروج  ار  شدوخ  تساوخ  یمن تقو  چیه هک  دوب  ناشیا  یملع  تقادص  هلئسم  مود ، هتکن 

.دنتسین نینچ  هک  یلاحرد دنهد ؛ ناشن  دنمشناد  ار  ناشدوخ  دنهاوخ  یم یا  هدع
.دنراذگ یم هحص  ناشیا  تقادص  ییوگتسار و  رب  قافتا  هب  ناشیا  ناراکمه 

.دوبن ندرک  زاب  ناکد  لابند  ناشدوخ  دنرب  زا  یحریف  رتکد  یاقآ 
یملع و دید  زا  درک  یم یعس  دش ، یم یسایس  یاه  یریگ عضوم دراو  نارهت  هاگشناد  داتسا  نیا  رگا  یملع ، نأش  یارو 

.دفاکشب ار  ثحب  یحطس  هناماوع و  هن 
.درک یم کمک  هلئسم  مهف  هب  یلیخ  نیا 

.دنک راکشآ  ار  بلطم  تقیقح  تساوخ  یم دوب و  لدع  قح و  رادفرط  اما  داد ، یمن ناشن  یریگ  ههبج وا 
.درک یم حرطم  یقطنم  ار  شفرح  دوب و  یلداعتم  ناسنا  یحریف ، رتکد  یاقآ 

نایرج کی  هب  ناشیا  رکف  هجیتن  لمع و  دوب  نکمم  دنچ  ره  تفرگ ؛ یمن رارق  یحانج  یاه  یدـنب هتـسد رد  ناشیا  مالک 
نآ تقیقح  هب  هکلب  تشادن ، یـسایس  یاه  یدنب حانج هب  یطبر  درک ، یم حرطم  هک  ار  هچنآ  اما  دشاب ، کیدزن  یـسایس 

.تشاد راک  عوضوم  ملع و 
.تسا هتخیگنارب  ار  فلتخم  یاه  حانج رثات  ناشیا  نادقف  زین  ساسا  نیمه  رب 

.دوش فرحنم  یملع  تفایرد  ملع و  تقیقح  زا  هک  دوشن  ببس  یسایس  یریگ  ههبج هک  دوب  بقارم  ناشیا 
.دشاب یملع  نیزاوم  اب  قباطم  دنز  یم یفرح  رگا  هک  دوب  بقارم  یلیخ  ناشیا 

.درک یم هئارا  ار  نآ  لدتسم  روط  هب درک  یم حرطم  زین  ار  یسایس  یاه  یریگ تهج رگا 
.دیدن ناشیا  زا  هناملاعریغ  یاه  یریگ ههبج هنایوخدنت و  راتفر  تیبصع ، یسک 

تبحص یقطنم  هک  دنتخانش  یم تفص  نیا  هب  ار  وا  تاعوبطم  یلاها  نارکفتم و  نارظن ، بحاص نایوجشناد ، دیتاسا ،
.درک یمن تبحص  یسایس  یاه  یریگ ههبج یور  زا  درک و  یم

.دوب مه  تلیضف  اب  یناحور  کی  یحریف  رتکد  یاقآ  هکنیا  رخآ  موس و  هتکن.دوب  تقیقح  نییبت  لابند  وا 
.دوب دنبیاپ  رایسب  یناحور  کی  یقالخا  تادهعت  هب  ناشیا 

.دوب ناشیا  زراب  یتیصخش  هجو  اه  عمج همه  رد  بدا  نیزاوم و  تیاعر 
.دوب یوزوح  مولع  صصختم  کی  هکلب  دوبن ، یوزوح  سابل  هب  سبلم  اهنت  هاگشناد  داتسا  نیا 

.دوب هدمآرد  هاگشناد  مادختسا  هب  هداد و  همادا  یوزوح  سورد  زا  دعب  ار  یهاگشناد  تالیصحت  وا 
هتـسجرب ناداتـسا  عـمج  رد  دـناوتب  یگبلط  ساـبل  رد  یـسک  هک  دوـش  یمن لـصاح  نویناـحور  همه  یارب  یگداـس  هـب نـیا 

.دنک ادیپ  تیلوبقم  دنا ، هدرک لیصحت  یجراخ  یاهروشک  گرزب  یاه  هاگشناد رد  زین  بلغا  هک  قوقح 
.دنتشاد ثحب  رگید  دیتاسا  اب  تشاد و  وجشناد  زین  یرتکد  حطس  رد  وا 

نارهت هاگـشناد  رد  یناـحور  رخاـفم  زا  یکی  دوـب و  دنمـشزرا  یناـحور  کـی  ناوـنع  هب یحریف  رتـکد  یاـقآ  یملع  تیلوـبقم 
.دش یم بوسحم 

دیراذگب  کارتشا  هب  ار  ربخ  نیا 

 



هنیمز :  هنیمه  رد 
دندش  تسود  هک  ییاه  نمشد نمشد و  هک  ییاه  تسودگنرد

ینتشاد  تسود یاه  شک مدآ
ینتشاد  تسود ملع  نیاباتک  هعرج  کی 

تسود رادیدهیاسمه  تسود و 

 


