
تشذگ هک  یا  هتفه  رد  هاگشناد 
نابآ 1399) تیاغل 30   24 یئابطابط ( همالع  هاگشناد  یربخ  نتلوب 

هاگشناد یمومع  طباور 



بلاطم بلاطم تسرهف   تسرهف

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

دهد  لیوحت  ندیاب  هب  ار  تردق  تسا  روبجم  پمارت 

زوینایرآ امیس ادص و  یرازگربخ 
هکبش یناسر  عالطا  هاگیاپ 

۲ربخ

تسین  راوتسا  قطنم  لقع و  یانبم  رب  هطلس  ماظن  یعراز : هللادعس 

نایماح یربخ  هاگیاپ 
تیالو سدقم عافد  یرازگربخ  قرشم

یرازگربخ
اسر

سراف یرازگربخ  وجشناد یرازگربخ 

سراف ۶یرازگربخ 

یاه تیدودحم یارجا  رد  مدرم  یدج  تکراشم  عناوم  زا  ییوگو  تفگ رد  ناسانش  هعماج 
؟  تمیق هچ  هب  انورک  جوا  رد  رفس  دنیوگ  یم ییانورک 

همانزور
ناریا

همانزور
ناریا نیالنآ ناریا  انریا

اناپ ۴یرازگربخ 

؟  تمیق هچ  هب  انورک  جوا  رد  رفس 

همانزور
ناریا

همانزور
ناریا نیالنآ ناریا 

یرازگربخ
اناپ

۴انریا

دیردام  امونوتا  هاگشناد  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  کرتشم  باتک  راشتنا 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

ییابطابط همالع  ۴هاگشناد 

دوش  یم  یزادنا  هار  هداوناخ » رادتسود  هاگشناد  »

انسیا رهم یرازگربخ 
ون ۲هار 

/ یناریا یمالسا و  یزادرپ  هیرظن  رد  یئابطابط  همالع  یاه  هشیدنا  یراذگ  رثا  هاگشناد : سیئر 
ام هب  قوقح  هقف و  رد  یا  هناشیدناون  یاه  تشادرب  دناوتب  دنمشیدنا  نیا  ییالقع  هاگن  دیاش 

دهدب 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

ییابطابط همالع  ۱هاگشناد 

انورک  مارآان  سوپاتخا  هربنچ  رد  یکدوک  مارآ  یایند  کدوک ؛ سرافیناهجزور  یرازگربخ 

دزادنا  یم موب  تسیز یور  هک  یشارخ  انریارقف و 

یحریف  موحرم  میرکت  یاه  تسشن ات  ییابطابط  همالع  تشادیمارگ  زا  ملع / رادم  انکیارب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱طباور 

https://www.irinn.ir/fa/news/804613/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/13990829000271
http://www.pana.ir/news/1139945
https://www.irna.ir/news/84115638/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13391
http://www.rahenou.ir/Fa/News/194565/%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%C2%BB-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=13393
https://www.farsnews.ir/news/13990828001182/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84114690/%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3936210/%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%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-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%AD%DB%8C


دوش  یم رازگرب  ِیا  یدرآ یشزومآ  هاگراک  انزیلنیمتسیب 

تسا  شعاد  یئارگ  طارفا رگید  یور  کیئال  یئارگ  طارفا

زوین دنلیآ 
۱نامسرپ

دوش  یم  لاغتشا  یرادیاپ  هب  رجنم  اه  ینواعت  هعسوت 

زوینایرآ داصتقا لصف  تراجت لصف 
تلود یناسر  عالطا  ۳هاگیاپ 

انورک  هلأسم  ترایز و  گنهرف   » یزاجم تسشن  یرازگرب 

رهم یرازگربخ 
بیرقت ۱یرازگربخ 

دش  بوصنم  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یگنهرف  ریدم  هاگشناد ؛ سیئر  یوس  زا  یمکح  یط 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

ییابطابط همالع  ۱هاگشناد 

یناهج  بطاخم  اب  ینامیلس  مساق  جاح  یزاجم  هزوحهینیسح  یرازگربخ 

نایوجشناد  تیقفوم  هار  هشقن  هاگشناد |  رد  روضح  همالعتامازلا  هاگشناد  انطع -

؟  دیهد یم  ار  هرکاذم  حرط  هزاجا  دوخ  هب  مساق  جاح  رورت  زا  دعب  هنوگچ 

زوین ناهج  زوین ناهج  زوین ناهج 
جیسب ۳یرازگربخ 

دریگ  یم لکش  وگو  تفگ یانبم  رب  گنهرف 

هافر راک و  نواعت ، ترازو 
یعامتجا ناهاپس مایپ  زوینایرآ راک رازاب  نیالنآ سراف 

غادربخ نیالنآ ناتسزوخ  نیالنآ ناسارخ  امیس ادص و  یرازگربخ  نیالنآ دزی 

زوین وناب 
هار
ون ایرآ رازاب  زوین دنلیآ  زوینایرآ نیالنآ یرذآ  انسیا

نامسرپ نیالنآ درک  نیالنآ نالیگ 

۲۰انکیا

  | دوش یم باتک  هزوح  یاه  پآ تراتسا قوتاپ  ناریا  تایبدا  باتک و  هناخ 

ناهاپس مایپ 
ناریا باتک  ۱یرازگربخ 

ییادزرقف تیروحم  اب  یرگشسرپ » یارب  ییاضف  همالع ، دازآ  یاهوگتفگ   » یاه تسشن  هلسلس 
دوش  یم  رازگرب 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

ییابطابط همالع  ۱هاگشناد 

نیب شیامه  : دنک یم  رازگرب  دیردام  یامو  k وتآ هاگشناد  یراکمه  اب  یئابطابط  همالع  هاگشناد 
.بونج  بونج ـ  تاطابترا  ندیشک  ریوصت  هب   » ییابطابطیللملا همالع  هاگشناد 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

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

https://www.lisna.ir/workshop/item/1694-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%90%DB%8C-%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
http://www.porsemannews.ir/Fa/News/218857/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://dolat.ir/detail/351341
http://www.taghribnews.com/fa/news/482467/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13381
https://www.hawzahnews.com/news/928508/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.atnanews.ir/archives/297977/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C/
https://basijnews.ir/fa/news/9293582/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3935544/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
http://www.ibna.ir/fa/report/298689/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13373
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=13387


نایوجشناد  نایم  رد  ملاس  هداوناخ  یوگلا  نییبت  حیرشت و  مولعموزل  ترازو 

؟  نکممان ای  نکمم  میرحت ؛ رد  ناریا  داصتقا  دشر  دوش : یم یسررب  " هیواز  " همانرب وجشنادرد  یرازگربخ 

نارواشم حرش  لمعلاروتسد  غالبا  / هداوناخ رادتسود  حرط  ساسا  رب  اههاگشناد  یدنب  هبتر
ادرف  ات  اههاگشناد 

رهم یرازگربخ 
هار
ون

۲انسیا

دنتسه  لمع  نادیم  رد  یفیک  یاه  شور  یریگدای  دنمزاین  تاطابترا  نایوجشناد  یوضر : انقفشدنز 

دش  رشتنم  رصع »  » ییوجشناد هیرشن  همان  هژیو یزاجم /  شزومآ  وجشنادانورک و  یرازگربخ 

اجرد میبرغ  هفسالف  روهقم  ات  یناسنا /  تیثیح  هب  یعازتنا  روما  زا  یمالسا  هفسلف  شخرچ 
مینز  انکیایم

یرظن  یملع و  شالت  رانک  رد  یلمع  تیلاعف  یهاگشناد |  هصرع  رد  تیقفوم  یاه  همالعمازلا هاگشناد  انطع -

یهاگشناد  هصرع  رد  تیقفوم  یاه  مازلا اه |  یدورو ون  هب  ناداتسا  ییوگدمآ  شوخ همالعمایپ  هاگشناد  انطع -

دش  اضما  ییابطابط  همالع  تشه و  ید  یاه  هاگشناد یراکمه  همان  مهافت

رهپس همانزور 
برغ

۱انریا

اه شهوژپ زکرم  یاه  شرازگ سلجم  سییر  تسا / موکحم  ینکفارف ، قیرط  زا  تیبوبحم  دیرخ 
دنک  یم دادیب  اه  میرحت دروم  رد  هنابلط  تصرف  یاهدروخرب  دناوخب / ار 

طخ
رازاب نیالنآربخ تعاس ۲۴

ناب هدید 
ناریا ۲۴ داصتقا یلیلحت  ، یربخ هاگیاپ 

زوین راهب 

۶انلیا

دش  نییبت  یناوخباتک  باتک و  هتفه  تبسانم  انادهب 

رد همالع  شقن  زا  یتیاور  / داد تیمسر  هزوح  رد  نآرق  ریسفت  سلاجم  هب  ییابطابط  همالع 
یمالسا  هفسلف  یایحا 

انقفش سراف یرازگربخ  امیس ادص و  یرازگربخ  سراف یرازگربخ  زوین مق 

مینست یرازگربخ  انریا
یربخ یلیلحت  هاگیاپ 

۵۹۸ زوین مق  هزوح یرازگربخ 

انرب ۱۰یرازگربخ 

دهده  ینآرق  هراونشج  هناماس  زکرم و  تیاس  زا  ییامنور 

انریا رهم یرازگربخ 
امیس ادص و  ۲یرازگربخ 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

https://www.msrt.ir/fa/news/58220/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://snn.ir/fa/news/890974/%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86
https://www.isna.ir/news/99082819824/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://fa.shafaqna.com/news/1047778/
https://snn.ir/fa/news/890842/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3936002/%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D8%AB%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%82%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.atnanews.ir/archives/297960/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%B9/
https://www.atnanews.ir/archives/297957/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D8%AF%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C/
https://www.irna.ir/news/84114568/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%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%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/997464-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://danakhabar.com/fa/news/1253017/%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%D9%85-83/1087949-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.iribnews.ir/fa/news/2914733/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%87%D8%AF


تسا  هدوبن  راذگریثات  نازیملا  هزادنا  هب  مالسا  یایند  رد  یباتک 

انریا نیالنآ رگراک 
مق
سرپ

یربخ یلیلحت  هاگیاپ 
۵۹۸ مینست یرازگربخ 

زوین مق  سراف یرازگربخ  سراف یرازگربخ  سراف یرازگربخ 

انرب ۹یرازگربخ 

ییابطابط  همالع  یقوقح  یهقف و  یاه  هشیدنا  » شیامه یاه  همانرب مالعا 

رهم یرازگربخ  قیقع
۲انکیا

دنک  حالصا  ار  دوخ  دیاب  تسایس  رازاب  رف : یراتس دمحم 

قاتا
ناریا زوین ماگن  زوین داصتقا  ونزور

یم
زلاتم زوین همان 

۶ورارف

دش  رازگرب  ترتع  نآرق و  زکرم  سیئر  هفراعم  میرکت و  مسارم 

انریا امیس ادص و  یرازگربخ 
رهم ۲یرازگربخ 

یرسارس هراونشج  نیمجنپ  یس و  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  ینآرق  ناگدیزگرب  ینیرفآ  راختفا 
ترتع  ییابطابطنآرق و  همالع  هاگشناد 

باتک  هتفه  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یسانش  شناد  تاعالطا و  ملع  هورگ  یاه  انزیلهمانرب 

دوش  یم رازگرب  اه  هزات شیور  گرزب  انسیاهراونشج 

دوب  دهاوخن  یتباقر  دنشابن  بازحا  ات  نایبکاوک :

نامسرپ فلا یرالاس مدرم  همانزور  نیالنآ دامتعا 
نیرخآ

ربخ ادرف

انقفش

۷انسیا

ابر  نودب  یرادکناب  ماظن  ندش  ییارجا  یارب  نایوسوم  مالسالا  تجح  اسرهدیا  یرازگربخ 

مالسا  رد  هداوناخ  یقوقح  لئاسم  زا  ییادز  ههبش یارب  ییابطابط  همالع  یاه  انکیاشالت

سینیف  ناج  ییابطابط و  همالع  هاگدید  کارتشا  یناگمه ؛ عفن  هیاپ  رب  قوقح  انکیافیرعت 

تسا  یلقن  یلقع و  یاه  شناد کیکفت  رد  ییابطابط  همالع  انکیایروآون 

دش  رشتنم  نیچ  یسایس  ماظن  باتک 

انکیا
یساملپید
یناریا

۲انریا

دوش  یم رازگرب  زورما  یئابطابط  همالع  هاگشناد  نایوجشناد  ون  نشج 

وجشناد یرازگربخ 
سراف ۱یرازگربخ 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%D9%85-83/1087954-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://iqna.ir/fa/news/3935380/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%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://fararu.com/fa/news/462295/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5072204/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13370
https://www.lisna.ir/library/item/1665-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://www.isna.ir/news/99082718583/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99082416371/%DA%A9%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://rasanews.ir/fa/news/668538/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%A7
https://iqna.ir/fa/news/3935477/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://iqna.ir/fa/news/3935474/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%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-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3
https://iqna.ir/fa/news/3935464/%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84110038/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/13990822000575/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%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


یقالخا  یهقف و  ماکحا  طابنتسا  رد  ییابطابط  همالع  انکیاراکتبا 

باتک  هزوح  یاه  پآ تراتسا یارب  انسیایتسشن 

دش  مالعا  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یسیلگنا  نابز  نومزآ  رد  تکرش  نابلطواد  یماسا 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

ییابطابط همالع  ۱هاگشناد 

هدکشناد نیا  دیدج  نامتخاس  لحم  رد  یشزرو  مولع  یندب و  تیبرت  هدکشناد  یاروش  هسلج 
دش  ییابطابطرازگرب  همالع  هاگشناد 

تیعمج  ینس  راتخاس  رب  انورک  یفنم  یاهدمایپ 

نیالنآربخ
هار
ون نایرش

تسیب و
راهچ هیشاحرد کیت

۶انریا

یسایس  تسا  یرورض  نایوجشناد  هعلاطم  حطس  ندرب  الاب  یارب  اه  همانرب  مینستیحارطزاب  یرازگربخ 

ناتسود  تیاور  هب  یحریف  داتسا  یاهدرواتسد  اه و  هغدغد رب  انکیایرورم 

درک  دنهاوخ  ارگمدرم  نیرفآ و  راک  ار  اه  هاگشناد یداهج ، - یملع روحم  هلاسم یاه  سرافهورگ یرازگربخ 

داینب  دوخ  تینالقع  لباقم  رد  روحم  یلاعت  اسرتینالقع  یرازگربخ 

همالع هاگشناد  یندب  تیبرت  هدکشناد  کیتامروفنا  هکبش  تازیهجت  دیرخ  » یمومع هصقانم 
ییابطابطیئابطابط  همالع  هاگشناد 

دوب  لقعت  تیونعم و  اب  هارمه  تینالقع  زا  یزراب  هنومن  ییابطابط  انسیاهمالع 

دوش  یم رازگرب  هام  نمهب ۲۹ و ۳۰  لمع » ات  رظن  زا  رایس ، یریگدای   » یلم شیامه  اناپنیلوا  یرازگربخ 

تسام  راظتنا  رد  هک  یدج  دیدهت  اه |  ندمت همالعشلاچ  هاگشناد  انطع -

میرک نآرق  رسفم  یقوقح  یهقف و  یاه  هشیدنا عوضوم  اب  یئابطابط  همالع  شیامه  نیموس 
دوش  یم رازگرب  هر )  ) ییابطابط ییابطابطهمالع  همالع  هاگشناد 

یحریف  دواد  موحرم  یقالخا  یرکف و  ثاریم 

زورما گنهرف 
ییابطابط همالع  ۱هاگشناد 

تسا  هدش  هچ  ار  ام 

هیشاحرد
۱انریا

تسا  مالسا  زا  یدرکراک  ینالقع و  ینامحر ، هرهچ  ۀئارا  کیمداکآ  عماوج  همالعۀفیظو  هاگشناد  انطع -

تعاضب  یب یاه  هداوناخ هیلع  یداحتا  رقف |  انورک و  یریگ  همالعهمه هاگشناد  انطع -

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم
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ادص و یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / ربخ  هکبش  یناسر  عالطا  هاگیاپ   
امیس

هژیو یوـگ  تـفگ و  هماـنرب  رد  روـضح  اـب  یداـبآزوریف  یناـقهد  لـالج  دیـس  ، ربـخ هکبـش  یناـسر  عـالطا  هاـگیاپ  شرازگ  هـب 
ندـیاب هب  ار  تردـق  یتـحار ، هب  پمارت  هک  دـش  یم ینیب  شیپ  هـکنیا  هـب  هراـشا  اـب  امیـس  ود  هکبـش  بـش  هبنـش  یربخ ۵ 
تـسایس رد  مه  ات  دهد  شیازفا  رتشیب ، هچ  ره  ندیاب  هب  ار  تردق  لاقتنا  هنیزه  دـهاوخ  یم یو  دوزفا : دـهدن  لاقتنا 

.درذگب نآ  زا  دناوتن  یتحار  هب  ات  دراذگب  یاج  رب  ندیاب  یارب  ار  یثاریم  یجراخ ، تسایس  رد  مه  یلخاد و 
ار یداـیز  عناوم  دـهاوخ  یم شدوـخ  زا  دـعب  پمارت  تفگ : دـیمان و  هتخوـس » نیمزرـس   » تسایـس ار  تسایـس  نیا  یو ،

اکیرمآ یروهمج  تسایر  تاباختنا  دزمان  دـهاوخ  یم مه  لاس ۲۰۲۴  رد  دایز  لامتحا  هب  نوچ  دـنک ، داـجیا  ندـیاب  یارب 
.دنک داجیا  شدوخ  یارب  دعب  هرود  یارب  یا  هنوگ هب  ار  ثاریم  نیا  دهاوخ  یم تلع  نیمه  هب  دوش و 

زا یتح  دـهد و  لیوحت  ندـیاب  هب  ار  یروهمج  تسایر  هک  تسا  روبجم  پمارت  تیاهن  رد  اما  دوزفا ،: یداـبآ  زوریف  یاـقآ 
یاج هب  ندـیاب  دـنهد و  رییغت  دـیاب  ار  پمارت  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  اکیرمآ  یلـصا  تیمکاح  عومجم  شیپ ، لاس  کـی 
دمآ پمارت  یعفانم ، ساسا  رب  دوش و  یم فیرعت  نیریز  یاه  هیال رد  ًالومعم  اکیرمآ  یلک  یاه  تسایـس اریز  دـیایب ، وا 

.دشابن راکرس  رب  هرود  کی  زا  شیب  وا  هک  دنک  یم باجیا  رگید  عفانم  و 
اه نآ تادـیدهت  تفگ : دـنرادن  ار  ناریا  هب  ندرک  هلمح  تارج  اکیرمآ  لیئارـسا و  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  هاگـشناد  داتـسا  نیا 

.تسا ندیاب  ینز  هناچ  یارب  یا  هیامرس داجیا  ناریا و  لباقم  رد  ینز  هناچ  یاه  رازبا داجیا  یارب 
ام ناگبخن  ناگدـنریگ و  میمـصت  ساوح  دوزفا : تسا  یناور  اکیرمآ  اـب  اـم  هعزاـنم  عون  دـصرد  هکنیا ۵۰  هب  هراـشا  اـب  یو 

.دنریگن رارق  اه  نآ یناور  تایلمع  ریثات  تحت  هجو  چیه  هب  ات  دشاب  عمج  دیاب 
.دریگب زایتما  اه  نآ یدعب  تلود  ات  دننک  تسرد  یناور  وج  هنوگچ  هک  دنناد  یم اه  نآ داد : همادا  یدابآزوریف  یاقآ 

تـسا هدرک  لامعا  ناریا  دض  ار  دـیدج  میرحت  دودـح ۶۰  نونکات ، ماجرب  زا  جورخ  نامز  زا  پمارت  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  یو 
.تسا یدعب  روهمج  سیئر  یارب  یا  هیامرس داجیا  تامادقا ، نیا  درک : هفاضا 

، اـکیرمآ یلک  یاـه  تسایــس درک : هفاـضا  داد ، لـیلقت  پـمارت  هـب  دــیابن  ار  اـکیرمآ  هـکنیا  ناــیب  اــب  هاگــشناد  داتــسا  نـیا 
.دننک یم لمع  نآ  هب  شیاهروهمج  سیئر  همه  تسا و  یبزحارف 

اه میرحت همه  عـفر  هکلب  درادـن  هراـبود  هرکاذـم  هب  زاـین  تیعوـضوم و  ناریا  یارب  ماـجرب  هـب  هراـبود  تشگزاـب  تـفگ : یو 
.دراد تیعوضوم 

زا لقتـسم  یرگیزاب  ناکما  هدارا و  داد  ناشن  ماجرب  زا  اـکیرمآ  جورخ  عوضوم  رد  اـپورا  هکنیا  ناـیب  اـب  یداـبآزوریف  یاـقآ 
لمع دوخ  تادهعت  هب  دزادرپب و  هنیزه  نآ  یارب  دیاب  دنک  تظافح  ماجرب  زا  دهاوخ  یم رگا  اپورا  دوزفا : درادـن  ار  اکیرمآ 

.دنک
تواـفت یدربـهار  یاـه  تسایــس فادـها و  رد  اـما  دــنراد ، تواـفت  کـیتکات  شور و  رد  ندــیاب  پـمارت و  درک : هفاـضا  یو 

.دنرادن
هکنیا هـب  هجوـت  اـب  تـفگ : هماـنرب  نـیا  رد  روـضح  اـب  مـه  یللملا  نـیب  لـئاسم  سانـشراک  مـشچ  شوـخ  یفطــصم  دـیس 
یاـقآ هـک  ییاـه  تسایـس اـنورک و  عـضو  هـب  هجوـت  اـب  دنتـسه و  هقباـس  یب  یلاـم  نارحبربا  کـی  عورـش  رد  اـه  ییاـکیرمآ
نیمه رد  اـه  نآ یداـصتقا  عـضو  دوـش  یم ینیب  شیپ  تـشاد  دــهاوخ  یتشادــهب  یاــه  لمعلاروتــسد یارجا  رد  ندــیاب 

.دوش میخو  ناتسمز ،

دهد دهد لیوحت   لیوحت ندیاب   ندیاب هبهب   ارار   تردق   تردق تسا   تسا روبجم   روبجم پمارت   پمارت

یاه هنیزه طقف  دهاوخ  یم یو  دهد و  لیوحت  ندیاب  هب  ار  تردـق  تسا  روبجم  پمارت  تفگ : ییابطابط  همالع  هاگـشناد  داتـسا 
.دهد شیازفا  ار  تردق  لاقتنا  نیا 
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وا اـت  دوـش  بارخ  ناـنچ  یداـصتقا ، عـضو  دـنک  یم کرت  ار  تردـق  هک  یناـمز  دراد  تسود  یلیخ  پمارت  یاـقآ  دوزفا : یو 
شنابوصنم ای  شدوخ  تاباختنا ۲۰۲۴  رد  دش و  یم رتهب  عضو ، مدوب  نم  رگا  دیوگب  دشاب و  هتشاد  یکسمتسم  دناوتب 

.دننک تکرش 
رخآ هام   ۹ تفگ : درک  دـهاوخن  یماـظن  هلمح  ناریا  هب  اـکیرمآ  هک  ما  هتفگ  هشیمه  هـکنیا  ناـیب  اـب  مـشچ  شوـخ  یاـقآ 
قیرط زا  ناریا  راهم  لومرف  لاس ۲۰۰۹ ، رد  امابوا  یاقآ  یروهمج  تسایر  زاغآ  رد  شوب و  یاقآ  یروهمج  تساـیر  هرود 

.تسا هدش  ارجا  یماظن  ریذپ  رواب  ای  ربتعم  دیدهت  ای  میرحت 
هار نیارباــنب  درکن  لــمع  لوــمرف  نـیا  زا  ریغ  تـشاد  یداــیز  یوهاــیه  هــک  شرهاــظ  دوجواــب  پــمارت  یاــقآ  دوزفا : یو 

، تشادـن وا  یارب  ینانچ  نآ  لصاح  دوب و  نیدامن  رتشیب ، وا  هفاضا  یاه  میرحت داد و  همادا  ار  امابوا  یاـقآ  یاـه  میرحت
یور رب  دـــح  زا  شیب  هــکنیا  هــلمج  زا  درک  یمن شوــگ  ناسانـــشراک  فرح  هــب  نوــچ  درک ، لــمع  هــبرجت  یب  ماــخ و  اـــما 

.درک دیکات  اه  میرحت
رابتعا یریذپرواب و  هک  درک  اج  یب  دیدهت  یا  هزادنا هب  پمارت  یاقآ  مه ، یماظن  دیدهت  هرابرد  دوزفا : مشچ  شوخ  یاقآ 

.درب نیب  زا  ار  دیدهت 
ناـمز رد  هژیو  هـب  اـکیرمآ  یجراـخ  تسایـس  رد  یرتـشیب  شقن  هـشیمه  دـنهاوخ  یم مـه  اـه  یلیئارــسا درک : هفاـضا  یو 

.دننک هتسجرب  ار  دوخ  شقن  دنربب و  طارفا  هب  ار  اکیرمآ  روهمج  یاسور  دنهاوخ  یم دننک و  افیا  اه  تارکومد روضح 
هکلب میتـسین  ناریا  اـب  تاـفالتخا  عـفر  یپ  رد  دــنیوگ  یم اـه  ییاـکیرمآ دوـخ  تـفگ : لـلملا  نـیب  لـئاسم  سانــشراک  نـیا 

.تسا یمالسا  یروهمج  تردق  یاه  هفلوم راهم  یزاسدودحم و  یارب  وگتفگ  اه ، نآ  لومرف 
دوش و لیدـبت  یحانج  عفانم  لیذ  رد  یرـصنع  هب  تسا  نکمم  یلم  عفانم  یهاگ  هنافـساتم  دوزفا : مشچ  شوخ  یاـقآ 

.تسا دب  رایسب  نیا 
هزوـح رد  یکــشوم ، یا و  هتــسه هـلمج  زا  نوگاـنوگ  یاـه  شخب رد  اـکیرمآ  ناــمروشک و  لــباقت  هلئــسم  داد : هـمادا  یو 

.دوش یحانج  لئاسم  دراو  دیابن  تسا و  یلم  عفانم 
نودب ددرگرب  ماجرب  هب  دیاب  اکیرمآ  نآ  یانبم  رب  هک  دراد  یتسرد  عضوم  ام  ماظن  دوزفا : یللملا  نیب  لئاسم  سانـشراک 

.هملک کی  یتح  رییغت 
.دهد تنامض  دزادرپب و  تراسخ  دیاب  نینچمه 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

امیس ادص و  یرازگربخ  دهد -  لیوحت  ندیاب  هب  ار  تردق  تسا  روبجم  پمارت   

زوینایرآ دهد -  ليوحت  ندياب  هب  ار  تردق  تسا  روبجم  پمارت   

۲۹۲۹
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۱۴



اسر یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۲۹۰۰۰  رگید  عبنم   ۶   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

همالع هاگشناد  یـسایس  موـلع  داتـسا  یعراز  هللادعـس  سراـف ، یرازگربـخ  یهاگـشناد  یاـه  لکـشت راـگنربخ  شرازگ  هب 
نایوجـشناد یمالـسا  هعماج  یاه  تسـشن هسلـس  زا  تسـشن  نیمـشش  رد  لـلملا  نیب لـئاسم  سانـشراک  ییاـبطابط و 

، دـعاوق زا  یا  هلـسلس  ماـظن  تفگ : دـش ، رازگرب  هطلـس » ماـظن  یـسایس  دـُعب  یـسررب  عوضوم «  اـب  هک  نارهت  هاگـشناد 

تسین تسین راوتسا   راوتسا قطنم   قطنم لقع  وو   لقع یانبم   یانبم ربرب   هطلس   هطلس ماظن   ماظن یعراز : : یعراز هللادعس   هللادعس

ماظن ًاقطنم  هطلس  ماظن  تفگ : نارهت ، هاگشناد  نایوجشناد  یمالسا  هعماج  تسشن  رد  همالع  هاگشناد  یسایس  مولع  داتـسا 
.تسین راوتسا  قطنم  لقع و  یانبم  رب  تسا و  ینوناق  یب 
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یم دیدپ  دنراد ، ار  نآ  یارجا  ییاناوت  هک  یناسک  زا  یا  هدع  قفاوت  دروم  هک  تسا  ییاهراکزاس  لمعلا و  روتـسد  لوصا ،
.دیآ

.دنسرب یدوصقم  کی  هب  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  لاعف  هورگ  کی  ار  ماظن 
.تسا نومژه  هرطیس و  طلست ، یانعم  هب  هطلس  دوزفا : یو 

رد الاو  فدـه  ناونع  هب  ار  نآ  تسا و  هرطیـس  لابند  هب  دوش  یم  هدـناوخ  تفـص  نیا  هب  هک  یتلود  هعومجم و  ناـسنا ،
.دریگ یم  رظن 

.تسا تیقفوم  هناشن ی  ندرک  ادیپ  هطلس  ماظن ، نیا  رد  و 
.تسا ینوناق  یب  ماظن  ًاقطنم  هطلس  ماظن  داد : همادا  هاگشناد  داتسا  نیا 

.تسین راوتسا  قطنم  لقع و  یانبم  رب  یرطف و  هن  تسا و   یراجنه  هن 
رد دـنا و  هتـشاد  شقن  هطلـس  ماـظن  همادا  شیادـیپ و  رد  یللملا  نیب  یقوـقح  یاـه  داـهن  یللملا و  نیب  یاـه  ناـمزاس 

.تشاد دنهاوخ  شقن  رایسب  مه  هطلس  ماظن  هدنیآ  صوصخ 
.در هن  دنک و  یم  لوبق  اجکی  هن  ار  یللملا  نیب  نیناوق  ناریا  دوزفا : یللملا ، نیب  نیناوق  اب  ناریا  ههجاوم  هرابرد  یو 

.میتسه صحفت  یسررب و  قیقحت و  هب  لئاق  ام  یللملا  نیب  نیناوق  صوصخ  رد 
دهعت ای  میوش و  یم  دراو  دـشاب ، نویـسناونک  رد  ندـش  دراو  هب  زاین  رگا  مینک ؛ یم  ارجا  دوبن ، داضت  رد  ام  نیناوق  اب  رگا 

.مینک یم  اضما  ار  نآ  دشاب ، همان 
ینونک ماظن  سیـسات  رد  نارگید  زا  رتشیب  رهاظلا  یلع  هک  ییاـهروشک  یتح  اـیند و  یاـهروشک  همه  درک : دـیکات  یعراز 

.دنراد صحفت  یللملا ، نیب  نیناوق  هب  تبسن  مه  دنا  هدرک  افیا  شقن  للملا  نیب 
.دنور یمن  دنا و  هتفرن  نآ  راب  ریز  اه  ییاکیرمآ  هک  دراد  دوجو  مه  ینیناوق  دادعت  کی 

.تسا توافتم  میراذگ ، یم  رانک  ار  للملا  نیب  نیناوق  یخرب  هک  اهروشک  ریاس  اب  ام  عضو  تفگ : یو 
یلم عفانم  یاتـسار  رد  یتامادقا  دریگ  یم  تروص  اکیرمآ  دننام  اهروشک  ریاس  طسوت  هک  للملا  نیب  نیناوق  لوبق  مدع 

! تسا یللملا  نیب  ماظن  هیلع  مادقا  ناریا ، طسوت  مادقا  نیا  هک  یلاح  رد  دوش  یم  بوسحم  ناشوخ 
للملا نـیب  حطـس  رد  یراـجنه  رگا  هـک  درادـن  بـصعت  تمواـقم  هـهبج  درک : دـیکات  لـلملا  نـیب  لـئاسم  سانــشراک  نـیا 

.دنکن لوبق  ار  اهراجنه  نآ  دوب ، یمالسا  یناسنا و  دض  تشاد و  دوجو 
.دور یم  شیپ  اهنآ  ساسا  رب  دراد و  ار  دوخ  قطنم  اهراجنه و  اهنیا  رانک  رد 

اهنآ قلطم  هدنریذپ  اما  میتسین ، نادرگیور  اهنآ  زا  مینک و  یم  هدافتـسا  للملا  نیب  یاهراجنه  زا  ام  دـش : روآدای  یعراز 
.میتسین مه 

.میتسه یقوقح  یاهراجنه  یحارط  لاح  رد  میتسین و  اهنیا  رب  فقوتم  مه  لاح  نیع  رد 
.دوش یم  انشآ  زین  تمواقم  ماظن  یاهراجنه  یرسکی  اب  هطلس  ماظن  یاهراجنه  رانک  رد  ایند  ینعی 

ندمت دـنک ، یم  دـیدهت  ار  هطلـس  ماظن  هک  یزیچ  نآ  میتسه و  نیون  ندـمت  کی  هب  یهد  لکـش  لاح  رد  ام  دوزفا : یو 
.تسا دیدج 

.تسا هدننک  نارگن  صاخ  روط  هب  اه  ییاکیرمآ  یارب  عوضوم  نیا 
.دنهد همتاخ  نآ  هب  دنناوت  یم  یسایس  تامادقا  یرسکی  اب  دندوب ، ریگرد  یسایس  ماظن  کی  اب  ًافرص  اهنآ  رگا  اریز 

.تسا حرطم  یمالسا  ندمت  هکلب  تسین  ماظن  کی  زا  تبحص  هک  یلاح  رد 
نایب مالـسا  تشاد : راـهظا  تسا ، یرطف  یلوصا و  یقطنم ، لـصا  تمواـقم ، لـصا  هکنیا  ناـیب  اـب  هاگـشناد  داتـسا  نیا 

یم رگا  دـیدرگرب ؛ وا  تیوـه  هب  دیـشاب و  هتـشاد  ار  دوـخ  تیوـه  امـش  دـهاوخ  یمن  هک  یا  هـهبج  لـباقم  رد  هـک  دراد  یم 
.دینک داهج  دیناوت ،

.دینک ترجه  داهج ، یاج  هب  دیرادن و  ار  ندش  میلست  قح  دیتشادن ، ار  داهج  ناوت  مه  رگا 
هدـک ترجه  ار  دـیتسه  هک  ییاـجنآ  دـینک ، ترجه  دـیناوت  یمن  هک  ییاـجنآ  هک  دـننک  یم  ناـیب  زین  بـالقنا  مـظعم  ربـهر 

.دینک

 



نامداقتعا تسا و  یراکمه  مهافت و  یانبم  رب  تمواقم  ماظن  تسا و  یبلط  هعسوت  یانبم  رب  هطلـس  ماظن  تفگ : یو 
.تفرگ میلست  یگدرب و  هب  ناوت  یمن  ار  یناسنا  هک  تسا  نیا 

/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

اسر یرازگربخ  تسین -  راوتسا  قطنم  لقع و  یانبم  رب  هطلس  ماظن   

قرشم تسین -  راوتسا  قطنم  لقع و  یانبم  رب  هطلس  ماظن   

سدقم عافد  یرازگربخ  تسین -  راوتسا  قطنم  لقع و  یانبم  رب  هطلس  ماظن   

تیالو نایماح  یربخ  هاگیاپ  تسین -  راوتسا  قطنم  لقع و  یانبم  رب  هطلس  ماظن   

وجشناد یرازگربخ  تسا -  هدننک  نارگن  اه  ییاکیرمآ یارب  یمالسا  نیون  ندمت  یعراز :  

سراف یرازگربخ  تسین -  راوتسا  قطنم  لقع و  یانبم  رب  هطلس  ماظن  یعراز : هللادعس   

۲۹۲۹
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
انریا۰۹:۱۵ یلصا : عبنم   ۲۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / اناپ  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

حرط روشک  رد  اـنورک  هدرتـسگ  عویـش  زا  یریگـشیپ  مدرم و  ناـج  ظـفح  روظنم  هب  تلود  هک  یطیارـش  رد  اـناپ - )  ) نارهت  
زات تخات و  نانچمه  اما  دـنک  یم ارجا  رهـش  زا ۱۵۰  شیب  رد  رذآ  لوا  هبنـش  زا  ار  اه  تیدودـحم دنمـشوه  تیریدـم  عماج 

.تسا هتشاد  یدوعص  ریس  ییانورک  نارامیب  ریم  گرم و  رامآ  دراد و  همادا  انورک  زومرم  یرامیب 

ار دوخ  ناج  دیووک ۱۹  رامیب  دادعت ۴۸۰  زور  کی  رد  تشادـهب  ترازو  یوگنخـس  مالعا  ربانب  مه  زورید  ناریا ، شرازگ  هب  
هک دروـخ  یم مقر  یلاـح  رد  تیعـضو  نیا  تسا  هدیـسر  رفن  رازه و ۹۴۱  هب ۴۲  ناـگتخابناج  عوـمجم  دـنا و  هداد تسد  زا 

هتسب رفس  راب  مه  زاب  انورک  یرامیب  زا  یشان  کانتشحو  تاعبت  اه و  تیدودحم هب  هجوت  نودب  مدرم  زا  یخرب  هنافـسأتم 
یاـه ریــسم هژیوـب  روـشک  لامــش  هـب  یهتنم  یاـه  هداـج روـهار ، سیلپ  مـالعا  رباـنب  هـک  ییاـج  اـت  دــندش  اـه  هداــج یهار  و 

.دوب هجاوم  نیگنس  کیفارت  اب  نالیگ  ناردنزام و  یاه  ناتسا

، تیعمج رفن  رازه  ره ۱۰۰  یازا  هب  رهش  ره  رد  رگا  تسا و  یجنران  رهش  نآ  تیعـضو  دندش  یرتسب  رفن  زور ۶  رد  رگا   
.دوش یم لامعا  هدش  مالعا  طباوض  قبط  تسا و  زمرق  رهش  نآ  تیعضو  دندش ، یرتسب  رفن  زور ۱۰  رد 

حرط روشک  رد  اـنورک  هدرتـسگ  عویـش  زا  یریگـشیپ  مدرم و  ناـج  ظـفح  روظنم  هب  تلود  هک  یطیارـش  رد  اـناپ - )  ) نارهت
زات تخات و  نانچمه  اما  دنک  یم ارجا  رهش  زا ۱۵۰  شیب  رد  رذآ  لوا  هبنش  زا  ار  اه  تیدودحم دنمـشوه  تیریدم  عماج 

.تسا هتشاد  یدوعص  ریس  ییانورک  نارامیب  ریم  گرم و  رامآ  دراد و  همادا  انورک  زومرم  یرامیب 

یارجا یارجا ردرد   مدرم   مدرم یدج   یدج تکراشم   تکراشم عناوم   عناوم زازا   ییوگو   ییوگو تفگ تفگ ردرد   ناسانش   ناسانش هعماج   هعماج
؟؟ تمیق تمیق هچهچ   هبهب   انورک   انورک جوا   جوا ردرد   رفس   رفس دنیوگ   دنیوگ یمیم ییانورک   ییانورک یاه   یاه تیدودحم تیدودحم

عماـج حرط  روـشک  رد  اـنورک  هدرتـسگ  عویـش  زا  یریگـشیپ  مدرم و  ناـج  ظـفح  روـظنم  هـب  تـلود  هـک  یطیارـش  رد  اـناپ - )  ) نارهت
زومرم یرامیب  زات  تخات و  نانچمه  اما  دنک  یم ارجا  رهـش  زا ۱۵۰  شیب  رد  رذآ  لوا  هبنش  زا  ار  اه  تیدودحم دنمـشوه  تیریدم 

.تسا هتشاد  یدوعص  ریس  ییانورک  نارامیب  ریم  گرم و  رامآ  دراد و  همادا  انورک 
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ار دوخ  ناج  دیووک ۱۹  رامیب  دادعت ۴۸۰  زور  کی  رد  تشادـهب  ترازو  یوگنخـس  مالعا  ربانب  مه  زورید  ناریا ، شرازگ  هب
هک دروخ  یم مقر  یلاح  رد  تیعضو  نیا  تسا  هدیـسر  رفن  رازه و ۹۴۱  هب ۴۲  ناگتخابناج  عومجم  دـنا و  هداد تسد  زا 

رفـس راـب  مه  زاـب  اـنورک  یراـمیب  زا  یـشان  کانتـشحو  تاـعبت  اـه و  تیدودـحم هب  هجوت  نودـب  مدرم  زا  یخرب  هنافـسأتم 
یاه ریسم هژیوب  روشک  لامش  هب  یهتنم  یاه  هداج روهار ، سیلپ  مالعا  ربانب  هک  ییاج  ات  دندش  اه  هداج یهار  هتسب و 

.دوب هجاوم  نیگنس  کیفارت  اب  نالیگ  ناردنزام و  یاه  ناتسا
جورخ مدرم و  تمالـس  یارب  تلود  هک  یطیارـش  رد  دندقتعم  ناسانـش  هعماج ناسانـشراک و  زا  یخرب  صوصخ  نیا  رد 

اهرادـــشه و هـــب  هجوـــت  یب  مدرم  زا  یخرب  ارچ  دــــنک  یم ییارجا  هاـــمرذآ  لوا  زا  ار  یلیطعت  هـــتفه  ود  اـــنورک  نارحب  زا 
.دننک یم راتفر  یتشادهب  یاه  لکتورپ فالخرب  نالوئسم  یاه  هیصوت

هب یمدرم  یاهرفـس  هکنیا  ناـیب  اـب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تأـیه  وضع  سانـش و  هعماـج یمرک ، یلعدـمحم 
انورک یریگارف  هرود  ندـش  ینـالوط  دـهد : یم حیـضوت  دـنک ، یم یرورـض  ار  ناتـساد  نیا  فارطا  رد  لـمأت  روـشک  لاـمش 

نیب ترفاـسم  چـیه  تـسه  هاـم  کـیدزن ۹  هـک  ییاـه  هداوناـخ دنتـسه  هدرک ، هتــسخ  ار  اـه  هداوناـخ دارفا و  زا  یرایــسب 
دکار اـــی  لـــیطعت  اهرهـــشنالک  رد  یتـــغارف  یاـــه  تیلاـــعف زا  یرایـــسب  هـــک  تـــسا  یلاـــح  رد  نـــیا  دنتــــشادن و  یرهش 

یعیبـط دـنراد و  رارق  یگتـسکشرو  هناتـسآ  رد  یتـغارف  یحیرفت  زکارم  ریاـس  اهرختـسا و  اـه ، ترــسنک اـه ، امنیــس.تسا
دننک و یطخت  اه  تیدودـحم شریذـپ  زا  ییاه  هداوناخ تالیطعت ، زا  یا  هرود ره  رد  یناریا  تیعمج  رپ  هعماج  رد  تسا 

.دنوش روشک  لامش  یهار 
هک ارچ  تسا  ناویل  رپ  همین  ندـید  زا  تلفغ  وس  کی  زا  اه  هناسر ریاس  یلم و  هناـسر  رد  فلخت  نیا  یا  هناـسر ییاـمنزاب 

دـنا و هدرک تردابم  شیوخ  هداوناخ  تظفاحم  انورک و  تیریدـم  هب  نییآ  دوخ  یدرکیور  اـب  یناریا  یاـه  هداوناـخ تیرثکا 
مه ام  سپ  دننک ، یمن ار  یتشادهب  یاه  تیدودحم تیاعر  تیرثکا  نوچ  هک  دـهد  یم کاوژپ  ار  هدـیا  نیا  رگید  یوس  زا 

تــشادساپ رد  یناریا  یاـه  هداوناـخ  تیرثـکا  هـک  میریذـپب  مییاـیب  اـما  میرادـب  ساـپ  ار  اـه  تیدودـحم نـیا  تـسین  مزـال 
زا یرایــسب  یارب  یلامــش  یاهرهــش  هزورما  دـیوگ : یم هـمادا  رد  وا.دــنا  هدوـب هارمه  اـنورک  یلم  داتــس  اـب  اـه  تیدودــحم

.دنیآ یم امش  هب  مود  هاگتنوکس  هلزنم  هب  اهرهش  ریاس  نارهت و  رهشنالک  نانکاس 
هعجارم یا  هراــجا یاــهالیو  اــی  لــته و  هــب  ناریا  لامـــش  ینوــماریپ  یاهرهـــش  ریاــس  ینارهت و  یاــه  هداوناــخ عــقاو  رد 

.دنوش یم نکاس  دوخ  یقالیی  یاه  هاگتنوکس هناخ و  رد  هکلب  دننک ، یمن
لوا هناـخ  رد  هک  ناـنچمه  میور و  یم ناـمدوخ  هناـخ  هب  دوـخ  هناـخ  زا  اـم  هـک  تـسا  نـیا  اـه  هداوناـخ زا  یرایـسب  روـصت 

تیاعر رد  اسب  هچ  مینک و  یم تیاعر  ار  یتشادـهب  نیزاوم  مه  مود  هناخ  رد  مینک  یم تیاعر  ار  یتشادـهب  یاـه  لـکتورپ
.میشاب مه  رت  لاعف روما  نیا 

یموـمع یاـه  هناـسر رد  تساـطخ  روـصت  نیا  رگا  دوـش و  دـییأت  رما  نیلوئـسم  طـسوت  دـیاب  تسا  تـسرد  یقلت  نـیا  رگا 
نکاـما رگید  اـی  لامــش  هـب  رفــس  مـینک  ضرف  دــهد  یم  هـمادا  سانــش ، هعماـج نیا.دوـش  نـشور  نآ  یگدوباــطخ  هـجو 

.دنرادن ار  نآ  زا  یشوپ  مشچ هزیگنا  یناریا  یاه  هداوناخ  هک  تسا  یا  هنوگ هب  تالیطعت  رد  یتغارف 
یراـمیب تیریدـم  هب  فوـطعم  دـیاب  اـه  شزوـمآ اـجنیا  رد  تسیچ ؟ رما  نیا  یارب  اـنورک  اـب  هلباـقم  یلم  داتـس  یژتارتـسا 

.دشاب اهرفس  نیا  بلاق  رد  ریسم و  رد  انورک 
.دراد مدقت  یتشادهب  یاه  تیدودحم تیاعر  رب  مدرم  فلخت  زا  اه  هیالگ رب  اه  ناسنا ناج  ظفح  رضاح  لاح  رد 

؟ تسیچ ییانورک  ینیـشن  هناخ مایا  ندـنارذگ  یارب  یتغارف  یاـه  نیزگیاـج هک  میوش  روآداـی  دـیاب  مه  ار  هتکن  نیا  هتبلا 
.دنک یم لمع  هراب  نیا  رد  دوخ  تلاسر  شقن و  هب  امیس  ادص و  نازیم  هچ 

ینارحب یاهزور  نیا  رد  ارچ.دـنا  هدـش یحارط  زاب  یزاسزاب و  اـنورک  یمدـناپ  ماـیا  اـب  راـگزاس  یتغارف  یاـهاضف  نازیم  هچ 
؟ دنور یم رفس  مدرم  مه  زاب 

: دـیوگ یم ییاـنورک  یاـهزور  نـیا  رد  مدرم  نـتفر  رفـس  ییارچ  هراـبرد  هاگـشناد  داتـسا  سانــش و  هعماـج  یعازخ ، یتـیگ 
مدرم ندرگ  ار  اهریـصقت  همه  ناوت  یمن ددرگ ، یم زاب  یناسر  عـالطا عون  هب  مدرم  یاـه  نتفر رفـس  مجح  نیا  زا  یـشخب 

.تخادنا

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



رد میور و  یم نامدوخ  یالیو  هب  ام  هک  تسا  نیا  دارفا  زا  یخرب  لالدتـسا  دـشاب ، رت  لماک رت و  قیقد دـیاب  اه  یزاس هاـگآ
.دنک یمن نامدیدهت  یرطخ  مه  ریسم  لوط 

نیا هن  دـهد ، حرـش  مدرم  هب  مه  ار  اه  ییاجباج  اهرفـس و  لیبق  نیا  تارطخ  تاـیئزج  دـیاب  تشادـهب  ترازو  یوگنخس 
هب نتفر  اـب  هک  دـننادب  صخـشم  حـضاو و  روـط  هب  دـیاب  مدرم  وا ، هـتفگ  هب.دـنک  مـالعا  ار  اـه  یتوـف راـمآ  هـنازور  طـقف  هـک 

یلاح رد  نیا  دننک ، یم رامیب  هتساوخان  ار  یرگید  رهش  دارفا  هدرک و  لقتنم  ار  سوریو  ندوب ، لقان  لامتحا  ترفاسم و 
تیاهن رد  دـننک و  یم یریگولج  دوخ  ندـش  ـالتبم  زا  یتشادـهب  دراوم  تیاـعر  اـب  دـننک  یم رکف  مدرم  زا  یهورگ  هک  تسا 

.دنشاب لقان  تسا  نکمم  ناشدوخ  هک  دننک  یمن رکف  نیا  هب 
دنک و یمن رییغت  سوریو  کی  ندمآ  اب  هرابکی  هب  مدرم  یلک  یاهراتفر  هک  میـشاب  هتـشاد  رظن  رد  دیاب  مه  ار  هلأسم  نیا 
، مدرم راـتفر  یلک  رییغت  دـننک ، راـتفر  یـسیئوس  نادنورهـش  دـننام  اـم  نادنورهـش  هک  تـشاد  عـقوت  ناوـت  یمن هبـش  کـی 

.دنک ادیپ  اقترا  اه  شزومآ هویش  هعماج و  یلصا  یاهراتخاس  دیاب  اتسار  نیا  رد  تسا و  ربنامز  یرما 
دراد همیرج  ناموت  نویلیم  کی  زمرق  یاهرهش  هب  دورو 

ات دــش  ثعاــب  رفــس  هـب  نـتفر  صوـصخب  یتشادــهب  یاــه  لــکتورپ ضقن  یهجوـت و  یب رد  مدرم  زا  یخرب  راــتفر  باــتزاب 
یارجا صوصخرد  روشک  ترازو  یماظتنا  یتینما و  نواعم  هک  یروط  هب  دنریگب  ار  یرت  هناریگتخس تامیمـصت  نالوئـسم 
ناموت نویلیم  کی  زمرق  طیارش  اب  یاهرهـش  رد  همیرج  لامعا  درک  مالعا  اه  تیدودحم دنمـشوه  تیریدم  عماج  حرط 

.تسا
.دنرادن ار  روشک  رد  یرگید  رهش  هب  دورو  قح  دنراد ، روضح  یجنران  ای  زمرق  رهش  رد  یناسک  رگا  ساسا  نیارب 

زمرق رهـش  زا  یدرف  رگا  دنوش و  یم همیرج  ناموت  رازه  غلبم ۵۰۰  بیترت  نامه  هب  دندش  روشک  زا  یرهـش  ره  دراو  رگا 
روحم رهـش  حرط  نیا  یاـنبم  دـیوگ  یم یراـقفلاوذ  نیـسح.دوش  یم همیرج  ناـموت  نوـیلیم  کـی  دوـش ، یرهـش  ره  دراو 

.میشاب هتشاد  ار  لکشم  نیرتمک  لقادح  ارجا  رد  هک  دش  ثحب  رایسب  عوضوم  نیا  یور  هکنآ  لیلد  هب  تسا ،
رهـش نآ  تیعـضو  دـندش  یرتـسب  رفن  راـهچ  زور  رد  تیعمج ، رفن  رازه  ره ۱۰۰  یازا  هـب  رهـش  ره  رد  رگا  ساـسا  نـیارب 

.تسا درز 
، تیعمج رفن  رازه  ره ۱۰۰  یازا  هب  رهش  ره  رد  رگا  تسا و  یجنران  رهـش  نآ  تیعـضو  دندش  یرتسب  رفن  زور ۶  رد  رگا 

.دوش یم لامعا  هدش  مالعا  طباوض  قبط  تسا و  زمرق  رهش  نآ  تیعضو  دندش ، یرتسب  رفن  زور ۱۰  رد 
یگنهرف یـشزومآ ، یناگرزاب ، یراجت و  یرادا ، هورگ  جنپ  هب  تیدودـحم  لومـشم  یاه  تیلاعف ای  لغاشم  دـیازفا : یم وا 

.دنوش یم یدنب  میسقت اهددرت  یعامتجا و  و 
ماجنا راک  داعبا  همه  هظحالم  ضیعبت و  نودب  دـشاب و  ناسکی  دـیاب  اه  ناتـسا اه و  هورگ همه  رد  تاررقم  لامعا  هتبلا 

تسا و عونمم  زمرق  یجنراـن و  تیعـضو  رد  یاهرهـش  هب  دورو  حرط ، قبط  دـیوگ  یم اـهددرت  تیعـضو  هراـبرد  یو.دوش 
.دوش یرهش  دراو  یموبریغ  کالپ  اب  دناوت  یمن یسک 

راب کی  تعاس  ره ۲۴  دـناوت  یم روهار  دوش و  یم همیرج  ناموت  رازه  یجنران ۵۰۰  رهـش  هب  دورو  تروص  رد  یطاخ  درف 
.دنک همیرج  ار  وا 

ییانورک یاه  تیدودحم یارجا 

رفس

دنمشوه تیریدم  عماج  حرط 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۱طباور 



یتشادهب یاه  لکتورپ

یمرک یلعدمحم 

یعازخ یتیگ 
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زمرق یاهرهش  هب  دورو 
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اناپ یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۱۸۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / انریا   

هب تلود  هک  یطیارـش  رد  تشوـن : ناسانـش ، هعماـج  ناسانـشراک و  اـب  وـگو  تـفگ  رد  ناـبآ  هبنـشجنپ ۲۹  ناریا  همانزور 
ار اه  تیدودحم دنمـشوه  تیریدم  عماج  حرط  روشک  رد  انورک  هدرتسگ  عویـش  زا  یریگـشیپ  مدرم و  ناج  ظفح  روظنم 

رامآ دراد و  همادا  انورک  زومرم  یراـمیب  زاـت  تخاـت و  ناـنچمه  اـما  دـنک  یم ارجا  رهـش  زا ۱۵۰  شیب  رد  رذآ  لوا  هبنـــش  زا 
زور کی  رد  تشادـهب  ترازو  یوگنخـس  مالعا  ربانب  مه  زورید  تسا  هتـشاد  یدوعـص  ریـس  ییانورک  ناراـمیب  ریم  گرم و 

تسا هدیسر  رفن  رازه و ۹۴۱  هب ۴۲  ناگتخابناج  عومجم  دـنا و  هداد تسد  زا  ار  دوخ  ناج  دیووک ۱۹  رامیب  دادعت ۴۸۰ 
کانتـشحو تاـعبت  اـه و  تیدودـحم هب  هجوت  نودـب  مدرم  زا  یخرب  هنافـسأتم  هک  دروـخ  یم مقر  یلاـح  رد  تیعـضو  نیا 

یاه هداج روهار ، سیلپ  مالعا  ربانب  هک  ییاج  ات  دـندش  اه  هداج یهار  هتـسب و  رفـس  راب  مه  زاب  انورک  یرامیب  زا  یـشان 
.دوب هجاوم  نیگنس  کیفارت  اب  نالیگ  ناردنزام و  یاه  ناتسا یاهریسم  هژیوب  روشک  لامش  هب  یهتنم 

جورخ مدرم و  تمالـس  یارب  تلود  هک  یطیارـش  رد  دندقتعم  ناسانـش  هعماج ناسانـشراک و  زا  یخرب  صوصخ  نیا  رد 
اهرادـــشه و هـــب  هجوـــت  یب  مدرم  زا  یخرب  ارچ  دــــنک  یم ییارجا  هاـــمرذآ  لوا  زا  ار  یلیطعت  هـــتفه  ود  اـــنورک  نارحب  زا 

؟؟ تمیق تمیق هچهچ   هبهب   انورک   انورک جوا   جوا ردرد   رفس   رفس

عویـش زا  یریگـشیپ  مدرم و  ناـج  ظـفح  روـظنم  هب  تلود  هک  یطیارـش  رد  تـسا : هدروآ  یـشرازگ  رد  ناریا  هماـنزور  اـنریا - نارهت -
اما دنک  یم ارجا  رهش  زا ۱۵۰  شیب  رد  رذآ  لوا  هبنـش  زا  ار  اه  تیدودحم دنمـشوه  تیریدم  عماج  حرط  روشک  رد  انورک  هدرتسگ 

.دراد همادا  انورک  زومرم  یرامیب  زات  تخات و  نانچمه 
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.دننک یم راتفر  یتشادهب  یاه  لکتورپ فالخرب  نالوئسم  یاه  هیصوت
هب یمدرم  یاهرفـس  هکنیا  ناـیب  اـب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تأـیه  وضع  سانـش و  هعماـج یمرک ، یلعدـمحم 

هرود ندــش  ینـالوط  دــهد : یم حیــضوت  ناریا »  » هـب دــنک ، یم یرورــض  ار  ناتــساد  نـیا  فارطا  رد  لـمأت  روـشک  لاـمش 
چیه تـسه  هاـم  کـیدزن ۹  هـک  ییاـه  هداوناـخ دنتـسه  هدرک ، هتــسخ  ار  اـه  هداوناـخ دارفا و  زا  یرایــسب  اـنورک  یریگارف 
دکار ای  لیطعت  اهرهشنالک  رد  یتغارف  یاه  تیلاعف زا  یرایسب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنتشادن و  یرهش  نیب  ترفاسم 

.تسا
رد تسا  یعیبط  دـنراد و  رارق  یگتـسکشرو  هناتـسآ  رد  یتغارف  یحیرفت  زکارم  ریاس  اهرختـسا و  اه ، ترـسنک اهامنیس ،

یهار دـننک و  یطخت  اـه  تیدودـحم شریذــپ  زا  ییاـه  هداوناـخ تـالیطعت ، زا  یا  هرود ره  رد  یناریا  تـیعمج  رپ  هعماـج 
.دنوش روشک  لامش 

هک ارچ  تسا  ناویل  رپ  همین  ندـید  زا  تلفغ  وس  کی  زا  اه  هناسر ریاس  یلم و  هناـسر  رد  فلخت  نیا  یا  هناـسر ییاـمنزاب 
دـنا و هدرک تردابم  شیوخ  هداوناخ  تظفاحم  انورک و  تیریدـم  هب  نییآ  دوخ  یدرکیور  اـب  یناریا  یاـه  هداوناـخ تیرثکا 

مه ام  سپ  دننک ، یمن ار  یتشادهب  یاه  تیدودحم تیاعر  تیرثکا  نوچ  هک  دـهد  یم کاوژپ  ار  هدـیا  نیا  رگید  یوس  زا 
تــشادساپ رد  یناریا  یاـه  هداوناـخ  تیرثـکا  هـک  میریذـپب  مییاـیب  اـما  میرادـب  ساـپ  ار  اـه  تیدودـحم نـیا  تـسین  مزـال 

.دنا هدوب هارمه  انورک  یلم  داتس  اب  اه  تیدودحم
هلزنم هـب  اهرهــش  ریاـس  نارهت و  رهــشنالک  ناــنکاس  زا  یرایــسب  یارب  یلامــش  یاهرهــش  هزورما  دــیوگ : یم هـمادا  رد  وا 

.دنیآ یم امش  هب  مود  هاگتنوکس 
هعجارم یا  هراــجا یاــهالیو  اــی  لــته و  هــب  ناریا  لامـــش  ینوــماریپ  یاهرهـــش  ریاــس  ینارهت و  یاــه  هداوناــخ عــقاو  رد 

.دنوش یم نکاس  دوخ  یقالیی  یاه  هاگتنوکس هناخ و  رد  هکلب  دننک ، یمن
لوا هناـخ  رد  هک  ناـنچمه  میور و  یم ناـمدوخ  هناـخ  هب  دوـخ  هناـخ  زا  اـم  هـک  تـسا  نـیا  اـه  هداوناـخ زا  یرایـسب  روـصت 

تیاعر رد  اسب  هچ  مینک و  یم تیاعر  ار  یتشادـهب  نیزاوم  مه  مود  هناخ  رد  مینک  یم تیاعر  ار  یتشادـهب  یاـه  لـکتورپ
.میشاب مه  رت  لاعف روما  نیا 

یموـمع یاـه  هناـسر رد  تساـطخ  روـصت  نیا  رگا  دوـش و  دـییأت  رما  نیلوئـسم  طـسوت  دـیاب  تسا  تـسرد  یقلت  نـیا  رگا 
.دوش نشور  نآ  یگدوباطخ  هجو 

تـسا یا  هنوگ هب  تالیطعت  رد  یتغارف  نکاما  رگید  ای  لامـش  هب  رفـس  مینک  ضرف  دـهد  یم  همادا  سانـش ، هعماج نیا 
.دنرادن ار  نآ  زا  یشوپ  مشچ هزیگنا  یناریا  یاه  هداوناخ  هک 

یراـمیب تیریدـم  هب  فوـطعم  دـیاب  اـه  شزوـمآ اـجنیا  رد  تسیچ ؟ رما  نیا  یارب  اـنورک  اـب  هلباـقم  یلم  داتـس  یژتارتـسا 
.دشاب اهرفس   نیا  بلاق  رد  ریسم و  رد  انورک 

.دراد مدقت  یتشادهب  یاه  تیدودحم تیاعر  رب  مدرم  فلخت  زا  اه  هیالگ رب  اه  ناسنا ناج  ظفح  رضاح  لاح  رد 
؟ تسیچ ییانورک  ینیـشن  هناخ مایا  ندـنارذگ  یارب  یتغارف  یاـه  نیزگیاـج هک  میوش  روآداـی  دـیاب  مه  ار  هتکن  نیا  هتبلا 

.دنک یم لمع  هراب  نیا  رد  دوخ  تلاسر  شقن و  هب  امیس  ادص و  نازیم  هچ 
.دنا هدش یحارط  زاب  یزاسزاب و  انورک  یمدناپ  مایا  اب  راگزاس  یتغارف  یاهاضف  نازیم  هچ 

هراـبرد هاگــشناد  داتــسا  سانــش و  هعماـج  یعازخ ، یتـیگ  دــنور ؟ یم رفــس  مدرم  مـه  زاـب  ینارحب  یاــهزور  نـیا  رد  ارچ 
هب مدرم  یاه  نتفر رفـس  مجح  نیا  زا  یـشخب  دـیوگ : یم ناریا »  » هب ییانورک  یاهزور  نیا  رد  مدرم  نتفر  رفـس  ییارچ 

.تخادنا مدرم  ندرگ  ار  اهریصقت  همه  ناوت  یمن ددرگ ، یم زاب  یناسر  عالطا عون 
رد میور و  یم نامدوخ  یالیو  هب  ام  هک  تسا  نیا  دارفا  زا  یخرب  لالدتـسا  دـشاب ، رت  لماک رت و  قیقد دـیاب  اه  یزاس هاـگآ

.دنک یمن نامدیدهت  یرطخ  مه  ریسم  لوط 
نیا هن  دـهد ، حرـش  مدرم  هب  مه  ار  اه  ییاجباج  اهرفـس و  لیبق  نیا  تارطخ  تاـیئزج  دـیاب  تشادـهب  ترازو  یوگنخس 

.دنک مالعا  ار  اه  یتوف رامآ  هنازور  طقف  هک 
ار سوریو  ندوـب ، لـقان  لاـمتحا  ترفاـسم و  هب  نتفر  اـب  هک  دـننادب  صخـشم  حـضاو و  روـط  هـب  دـیاب  مدرم  وا ، هـتفگ  هـب 

 



اب دننک  یم رکف  مدرم  زا  یهورگ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـننک ، یم رامیب  هتـساوخان  ار  یرگید  رهـش  دارفا  هدرک و  لقتنم 
نکمم ناشدوخ  هک  دـننک  یمن رکف  نیا  هب  تیاـهن  رد  دـننک و  یم یریگولج  دوخ  ندـش  ـالتبم  زا  یتشادـهب  دراوم  تیاـعر 

.دنشاب لقان  تسا 
دنک و یمن رییغت  سوریو  کی  ندمآ  اب  هرابکی  هب  مدرم  یلک  یاهراتفر  هک  میـشاب  هتـشاد  رظن  رد  دیاب  مه  ار  هلأسم  نیا 
، مدرم راـتفر  یلک  رییغت  دـننک ، راـتفر  یـسیئوس  نادنورهـش  دـننام  اـم  نادنورهـش  هک  تـشاد  عـقوت  ناوـت  یمن هبـش  کـی 

.دنک ادیپ  اقترا  اه  شزومآ هویش  هعماج و  یلصا  یاهراتخاس  دیاب  اتسار  نیا  رد  تسا و  ربنامز  یرما 
یاه لکتورپ ضقن  یهجوت و  یب رد  مدرم  زا  یخرب  راتفر  باتزاب  دراد  همیرج  ناموت  نویلیم  کی  زمرق  یاهرهش  هب  دورو 

نواعم هک  یروط  هب  دـنریگب  ار  یرت  هناریگتخـس تامیمـصت  نالوئـسم  اـت  دـش  ثعاـب  رفـس  هب  نتفر  صوصخب  یتشادـهب 
لاـمعا درک  مـالعا  اـه  تیدودــحم دنمــشوه  تیریدــم  عماـج  حرط  یارجا  صوـصخرد  روـشک  ترازو  یماــظتنا  یتـینما و 

.تسا ناموت  نویلیم  کی  زمرق  طیارش  اب  یاهرهش  رد  همیرج 
.دنرادن ار  روشک  رد  یرگید  رهش  هب  دورو  قح  دنراد ، روضح  یجنران  ای  زمرق  رهش  رد  یناسک  رگا  ساسا  نیارب 

زمرق رهـش  زا  یدرف  رگا  دنوش و  یم همیرج  ناموت  رازه  غلبم ۵۰۰  بیترت  نامه  هب  دندش  روشک  زا  یرهـش  ره  دراو  رگا 
.دوش یم همیرج  ناموت  نویلیم  کی  دوش ، یرهش  ره  دراو 

هک دـش  ثحب  رایـسب  عوضوم  نیا  یور  هکنآ  لیلد  هب  تسا ، روحم  رهـش  حرط  نیا  یاـنبم  دـیوگ  یم یراـقفلاوذ  نیـسح 
.میشاب هتشاد  ار  لکشم  نیرتمک  لقادح  ارجا  رد 

رهـش نآ  تیعـضو  دـندش  یرتـسب  رفن  راـهچ  زور  رد  تیعمج ، رفن  رازه  ره ۱۰۰  یازا  هـب  رهـش  ره  رد  رگا  ساـسا  نـیارب 
.تسا درز 

، تیعمج رفن  رازه  ره ۱۰۰  یازا  هب  رهش  ره  رد  رگا  تسا و  یجنران  رهـش  نآ  تیعـضو  دندش  یرتسب  رفن  زور ۶  رد  رگا 
.دوش یم لامعا  هدش  مالعا  طباوض  قبط  تسا و  زمرق  رهش  نآ  تیعضو  دندش ، یرتسب  رفن  زور ۱۰  رد 

یگنهرف یـشزومآ ، یناگرزاب ، یراجت و  یرادا ، هورگ  جنپ  هب  تیدودـحم  لومـشم  یاه  تیلاعف ای  لغاشم  دـیازفا : یم وا 
.دنوش یم یدنب  میسقت اهددرت  یعامتجا و  و 

ماجنا راک  داعبا  همه  هظحالم  ضیعبت و  نودب  دـشاب و  ناسکی  دـیاب  اه  ناتـسا اه و  هورگ همه  رد  تاررقم  لامعا  هتبلا 
.دوش

یـسک تسا و  عونمم  زمرق  یجنران و  تیعـضو  رد  یاهرهـش  هب  دورو  حرط ، قبط  دـیوگ  یم اهددرت  تیعـضو  هرابرد  یو 
.دوش یرهش  دراو  یموبریغ  کالپ  اب  دناوت  یمن

راب کی  تعاس  ره ۲۴  دـناوت  یم روهار  دوش و  یم همیرج  ناموت  رازه  یجنران ۵۰۰  رهـش  هب  دورو  تروص  رد  یطاخ  درف 
.دنک همیرج  ار  وا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

رد رفس  دنیوگ  یم ییانورک  یاه  تیدودحم یارجا  رد  مدرم  یدج  تکراشم  عناوم  زا  ییوگو  تفگ رد  ناسانش  هعماج   
اناپ یرازگربخ  تمیق - ؟ هچ  هب  انورک  جوا 

نیالنآ ناریا  تمیق - ؟ هچ  هب  انورک  جوا  رد  رفس   

ناریا همانزور  تمیق - ؟ هچ  هب  انورک  جوا  رد  رفس   

ناریا همانزور  تمیق - ؟ هچ  هب  انورک  جوا  رد  رفس   
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همالع هاگشناد  یلصا : عبنم   ۲۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   
ییابطابط

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یسراف و تایبدا  هدکشناد  رد  لاس ۲۰۱۷  رد  نارهت  رد  یسنارفنک  یرازگرب  هب  باتک  نیا  پاچ  هنیمز  تسا  رکذ  هب  مزال   
یـسنارفنک رد  سپـس  یریبش و  همجن  رتکد  یریبد  هب  ییایناپـسا ، تایبدا  نابز و  هورگ  تکراشم  اـب  یجراـخ و  یاـه  ناـبز 

ود نیا  زا  هدش  شیاریو  یروآدرگ و  باتک  نیا  تالاقم  ددرگ ، یم  زاب  دـش ، رازگرب  لاس ۲۰۱۸  رد  دیردام  رد  نآ  یپ  رد  هک 
.دیسر پاچ  هب  هک  تسا  شیامه 

نـسح یاـقآ  باـنج  تشادـگرزب  دروم  باـتک  ناراتـساریو  ربـماون ، خــیرات ۱۱  رد  ، TV کیناپــسیه انــسیا و  شرازگ  رب  اـنب   
.دش میدقت  ناشیا  هب  رثا  زا  هخسن  کی  دنتفرگ و  رارق  دیردام ، رد  ناریا  یمالسا  یروهمج  مرتحم  ریفس  یواقشق 

، ایناپسا ناگدنیامن  هرگنک  سیئر  اب  رادید  رد  ناریا  ریفس  ربماون ، خیرات ۱۳  رد  دعب  زور  ود  TV کیناپسیه شرازگ  رب  انب   
ناـیم هناتـسود  سخیراـت  طـباور  رب  هدوـمن و  مارتـحا  یادا  ناـشیا  هب  دـلجم ، زا  هخـسن  کـی  هئارا  اـب  ، ، Maritxell Batet

.دندرک دیکات  ایناپسا  ناریا و 

دیردام امونوتا  هاگشناد  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  کرتشم  باتک  راشتنا 
یراکمه اب  ناـبز » ییایناپـسا  ناـهج  ناریا و  ناـیم  یگنهرف  یخیراـت و  طـباور  لاـس  دـصراهچ  یمیدـق : یتسود   » باـتک

.دش رشتنم  پاچ و  دیردام  رد   Silex تاراشتنا طسوت  یامونوتا  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  ناداتسا 
وچاماک ودنانرف  طسوت  باتک  نیا  یملع ، یوگتفگ  یراکمه و  لاس  نیدـنچ  زا  سپ  هاگـشناد ، یمومع  طباور  شرازگ  هب 

یاه شهوژپ لـصاح  هدـش و  شیاریو  ( UAM  ) دـیردام امونوتا  هاگـشناد  وضع  ود  نیترام ، وناببیرکـسا  ودـنانرف  الیداپ و 
هاگشناد دـیردام و  امونوتا  هاگـشناد  نایم  کیدزن و  یراکمه  هژیو  هب  روشک و  نیدـنچ  نارگـشهوژپ  طسوت  هدـش  ماـجنا 

.تسا یئابطابط  همالع 
یسراف و تایبدا  هدکشناد  رد  لاس ۲۰۱۷  رد  نارهت  رد  یسنارفنک  یرازگرب  هب  باتک  نیا  پاچ  هنیمز  تسا  رکذ  هب  مزال 

یسنارفنک رد  سپـس  یریبش و  همجن  رتکد  یریبد  هب  ییایناپـسا ، تایبدا  نابز و  هورگ  تکراشم  اب  یجراخ و  یاه  نابز 
نیا زا  هدـش  شیاریو  یروآدرگ و  باتک  نیا  تالاقم  ددرگ ، یم  زاـب  دـش ، رازگرب  لاس ۲۰۱۸  رد  دـیردام  رد  نآ  یپ  رد  هک 

.دیسر پاچ  هب  هک  تسا  شیامه  ود 
.تسا ایلاتیا  ایناپسا و  ناریا ، اکیرمآ ، اکیراتساک ، نیتناژرآ ، زا  یناگدنسیون  زا  هلاقم  اب ۱۸  هحفص و  رد ۵۱۸  باتک  نیا 

نـسح یاـقآ  باـنج  تشادـگرزب  دروـم  باـتک  ناراتـساریو  ربـماون ، خـــیرات ۱۱  رد  ، TV کیناپــسیه انــسیا و  شرازگ  رب  اـنب 
.دش میدقت  ناشیا  هب  رثا  زا  هخسن  کی  دنتفرگ و  رارق  دیردام ، رد  ناریا  یمالسا  یروهمج  مرتحم  ریفس  یواقشق 

، ایناپسا ناگدنیامن  هرگنک  سیئر  اب  رادید  رد  ناریا  ریفس  ربماون ، خیرات ۱۳  رد  دعب  زور  ود  TV کیناپسیه شرازگ  رب  انب 
نایم هناتـسود  سخیرات  طـباور  رب  هدومن و  مارتحا  یادا  ناـشیا  هب  دـلجم ، زا  هخـسن  کـی  هئارا  اـب  ، ، Maritxell Batet

.دندرک دیکات  ایناپسا  ناریا و 
: تسا دوجوم  ریز  کنیل  رد  باتک  تایئزج 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=۷۷۸۱۵۶

 
 

دیردام دیردام امونوتا   امونوتا هاگشناد   هاگشناد یئابطابط  وو   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد کرتشم   کرتشم باتک   باتک راشتنا   راشتنا

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۵طباور 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13391
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13391
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رهم یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / ون  هار   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.تسا هدش  نیودت  یفیاظو  حرش  فده  نیا  ساسا  رب   

قوف لمعلاروتـسد  غالبا  اـب  درک : ناـشنرطاخ  یناـمحر.تسا  هدـمآ  لمعلاروتـسد  نیا  رد  نیرواـشم  باـختنا  هوحن  یتح   
حرط ود  یو  هتفگ  هب.داد  دنهاوخ  ماجنا  هزوح  نیا  رد  ار  دوخ  تیلاعف  گنهامه  تروص  هب  رت و  یدج روط  هب  اه  هاگـشناد

نوناق ۱۰۱ ساسا  رب  هک  تسا  نیا  دنـشاب ، هتـشاد  عالطا  اه  هاگـشناد تسا  مزال  دوش و  یم ماجنا  نانز  هزوح  رد  هک  رگید 
ییارجا یاه  هاگتـسد  نآ  ساسا  رب  هک  تسا  هدـش  هفاضا  مشـش  همانرب  نوناق  هب  ینوناق  هعـسوت ، مشـش  همانرب  نوناـق 

هب هزادـنا  هچ  ات  ییارجا  یاه  هاگتـسد دوش ، یبایزرا  هکنیا  یارب  دـنزادرپب و  نانز  روما  هاـگیاج  تیوقت  هب  دـنوش  یم فظوم 
روما تنواعم  کمک  اب  اه  هاگتـسد یاـه  تیروماـم یماـمت  داد : همادا  یو.دـنا  هدرک تکرح  یتیـسنج  تلادـع  ققحت  تمس 

زا یکی  ناوــنع  هــب  زین  موــلع  ترازو  دوــش و  یم هــیهت  یتیـــسنج  همانـــسانش  تروــص  هــب  تیاـــهن  رد  یروآ و  عــمج  ناـــنز 
یبایزرا و اه  صخاش نیا  لاس  ره  هدـش  ررقم  تسا و  هدرک  مـالعا  ار  دوخ  رظن  دروم  یاـه  صخاـش ییارجا  یاـه  هاگتـسد

مدــق یتیـــسنج  تلادــع  قــقحت  ریـــسم  رد  هزادــنا  هــچ  دوــش  صخـــشم  هداد و  زاــیتما  اــه  هاگتـــسد هــب  اــت  دــنوش  دــصر 
شزوـمآ و هزوـح  رد  موـلع  ترازو  تیروماــم  هـکنیا  هـب  هجوــت  اــب  درک : دــیکات  ناــنز  روــما  رد  موــلع  ریزو  رواشم.دنتــشادرب 

.میهد یم  شرازگ  ار  نآ  ام  هنایلاس  تسا و  هدش  هتشون  هناخترازو  نیا  طسوت  قوف  یاه  صخاش  تسا ، شهوژپ 

، مولع ترازو  نانز  روما  رد  ام  یاه  تیلاعف زا  رگید  یکی  تفگ : یو.دـش  دـهاوخ  هئارا  اه  صخاش شرازگ  هدـنیآ  هاـم  اـت   
هک یا  هعماــج  هداوناــخ و  مــیکحت  فدـــه  اــب  اــه  صخاــش نــیا  هــک  تــسا  هداوناــخ  زا  تیاـــمح  یاـــه  صخاـــش نیودـــت 
کی تروـص  هـب  تیاــهن  رد  نیودــت و  هفلوـم  روــحم و ۴۵  رد ۱۰  اـه  صخاـش نیا  دوـش ، یم فـیرعت  تسا ، روـحم  هداوناـخ

اه صخاـش یزاـس  ییاـهن لـحارم  رد  مولع  ترازو  رـضاح  لاـح  رد  دوش و  یم لاـسرا  ییارجا  یاـه  هاگتـسد هب  سیوـن  شیپ
نیودـت زا  نینچمه  ینامحر.میتسه  هداوناخ  هزوح  میکحت  اـقترا و  یارب  اـه  صخاـش نیرتهب  یـسررب  لاـح  رد  دراد و  رارق 

هک میریگ  یم مالعتـسا  اه  هاگـشناد زا  ساـسا  نیا  رب  تفگ : داد و  ربخ  مولع  ترازو  رد  هداوناـخ  رادتـسود  هاگـشناد  حرط 
هماـن هویــش  رد  هـکنیا  صوـصخ  رد  ار  دوـخ  تاداهنــشیپ  یتـح  دــنراد و  ارجا  تـسد  رد  ار  ییاـه  تیلاـعف اــه و  هماــنرب  هـچ 

.درک میهاوخ  تفایرد  ار  دوش  دیق  دیاب  یدراوم  هچ  هداوناخ  رادتسود  هاگشناد 

هاگـشناد همان  هویـش نیودـت  یارب  هناخترازو  نیا  همانرب  زا  نانز  روما  رد  مولع  ریزو  رواـشم  رهم /  یقرت -  هار  يياـمنگرزب :
.داد ربخ  هداوناخ  رادتسود 

دوش دوش یمیم   یزادنا   یزادنا هار   هار هداوناخ » » هداوناخ رادتسود   رادتسود هاگشناد   هاگشناد »»

 

http://www.rahenou.ir/Fa/News/194565/%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%C2%BB-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.rahenou.ir/Fa/News/194565/%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%C2%BB-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


هب هک  یروهمج  تسایر هداوناخ  نانز و  روما  تنواعم  مولع و  ترازو  نیب  هماـن  مهاـفت یاـضما  مسارم  رد  یناـمحر  هزئاـف 
هماـنتقفاوم رد  دوش و  یم ماـجنا  مولع  ترازو  رد  ناـنز  هزوح  رد  یبوـخ  یاـهراک  درک : دـیکات  دـش ، رازگرب  یزاـجم  تروـص 

رارق هجوت  دروم  دندوب ، هدشن  هدید  هک  ییاه  هاگشناد اددجم  میدرک و  هفاضا  دنمک  حرط  هب  ار  ناتسا  جنپ  ام  زین  دیدج 
نایوجـشناد یزاسدنمناوت  ثحب  تفرگ ، رارق  هجوت  دروم  اه  هاگـشناد رد  اددـجم  هک  یثحابم  زا  یکی  دوزفا : یو.دـنتفرگ 

هزوــح رد  هـکنیا  نمــض  دوــش ، یم ارجا  نارمچ  دیهــش  هاگــشناد  رد  هـک  تـسا  ساــبل  دــم و  هاگــشیامن  هـنیمز  رد  رتــخد 
اب ناتــسا  جــنپ  رد  هــک  دراد  دوــجو  یگنهرف  ناریفــس  یزاسدــنمناوت  حرط  یگنهرف  یاــه  حرط یــشزومآ و  یاــه  هماــنرب
دوـش و یم ارجا  ناردــنزام  ناتــسچولب و  ناتــسیس و  دهــشم ، یــسودرف  مــالیا ، ییاــبطابط ، همالع  هاگـشناد  تیروـحم 

ندـشدنمناوت دـهاش  میراودـیما  دـنراد ، دـیکات  هعـسوت  هماـنرب  قـقحت  یارب  ناـنز  مهـس  شیازفا  رب  اـه  حرط نـیا  یماـمت 
رد هک  یتامادقا  زا  یکی  درک : دیکات  نینچمه  نانز  روما  رد  مولع  ریزو  رواشم.میشاب  یهاگـشناد  نارتخد  نانز و  رتشیب 
هب ناـبآ  مـهد  رد  هـک  تـسا  اـه  هاگـشناد نارواـشم  فیاـظو  حرــش  بیوـصت  هـتفرگ ، تروـص  موـلع  ترازو  رد  ناـنز  هزوـح 

ءاـقترا یملع ، هعــسوت  رد  ناـنز  تکراـشم  اـت  درک  میهاوـخ  غـالبا  اـه  هاگــشناد هـب  ادرف  اــی  زورما  ار  نآ  دیــسر و  بیوـصت 
.دشاب راذگریثات  نانز  یاقترا  تیریدم و  رد  هنالداع  یاه  تصرف داجیا  یگدنز و  تیفیک 

.تسا هدش  نیودت  یفیاظو  حرش  فده  نیا  ساسا  رب 
قوف لمعلاروتـسد  غالبا  اـب  درک : ناـشنرطاخ  یناـمحر.تسا  هدـمآ  لمعلاروتـسد  نیا  رد  نیرواـشم  باـختنا  هوحن  یتح 

ود یو  هتفگ  هب.داد  دـنهاوخ  ماـجنا  هزوح  نیا  رد  ار  دوـخ  تیلاـعف  گـنهامه  تروـص  هب  رت و  یدـج روـط  هب  اـه  هاگـشناد
ساـسا رب  هک  تسا  نیا  دنـشاب ، هتـشاد  عـالطا  اـه  هاگـشناد تسا  مزـال  دوـش و  یم ماـجنا  ناـنز  هزوـح  رد  هک  رگید  حرط 
هاگتـسد نآ  ساسا  رب  هک  تسا  هدـش  هفاضا  مشـش  همانرب  نوناق  هب  ینوناـق  هعـسوت ، مشـش  هماـنرب  نوناـق  نوناق ۱۰۱ 

ات ییارجا  یاه  هاگتسد دوش ، یبایزرا  هکنیا  یارب  دنزادرپب و  نانز  روما  هاگیاج  تیوقت  هب  دنوش  یم فظوم  ییارجا  یاه 
کمک اب  اه  هاگتـسد یاه  تیرومام یمامت  داد : همادا  یو.دنا  هدرک تکرح  یتیـسنج  تلادع  ققحت  تمـس  هب  هزادـنا  هچ 
ناونع هب  زین  مولع  ترازو  دوش و  یم هیهت  یتیـسنج  همانـسانش  تروص  هب  تیاـهن  رد  یروآ و  عمج  ناـنز  روـما  تنواـعم 

اه صخاش نیا  لاـس  ره  هدـش  ررقم  تسا و  هدرک  مـالعا  ار  دوخ  رظن  دروم  یاـه  صخاـش ییارجا  یاـه  هاگتـسد زا  یکی 
مدق یتیـسنج  تلادع  ققحت  ریـسم  رد  هزادنا  هچ  دوش  صخـشم  هداد و  زایتما  اه  هاگتـسد هب  ات  دـنوش  دـصر  یبایزرا و 

شزوـمآ و هزوـح  رد  موـلع  ترازو  تیروماـم  هـکنیا  هـب  هجوـت  اـب  درک : دــیکات  ناــنز  روـما  رد  موـلع  ریزو  رواشم.دنتــشادرب 
.میهد یم  شرازگ  ار  نآ  ام  هنایلاس  تسا و  هدش  هتشون  هناخترازو  نیا  طسوت  قوف  یاه  صخاش  تسا ، شهوژپ 

، مولع ترازو  نانز  روما  رد  ام  یاه  تیلاعف زا  رگید  یکی  تفگ : یو.دـش  دـهاوخ  هئارا  اه  صخاـش شرازگ  هدـنیآ  هاـم  اـت 
هک یا  هعماــج  هداوناــخ و  مــیکحت  فدــه  اــب  اــه  صخاــش نــیا  هــک  تــسا  هداوناــخ  زا  تیاــمح  یاــه  صخاــش نیودــت 
کی تروـص  هـب  تیاـهن  رد  نیودـت و  هفلوـم  روـحم و ۴۵  رد ۱۰  اـه  صخاـش نیا  دوش ، یم فیرعت  تسا ، روـحم  هداوناـخ

اه صخاش یزاس  ییاهن لحارم  رد  مولع  ترازو  رـضاح  لاـح  رد  دوش و  یم لاـسرا  ییارجا  یاـه  هاگتـسد هب  سیون  شیپ
نیودت زا  نینچمه  ینامحر.میتسه  هداوناخ  هزوح  میکحت  اقترا و  یارب  اه  صخاش نیرتهب  یـسررب  لاح  رد  دراد و  رارق 

هک میریگ  یم مالعتسا  اه  هاگشناد زا  ساسا  نیا  رب  تفگ : داد و  ربخ  مولع  ترازو  رد  هداوناخ  رادتسود  هاگـشناد  حرط 
هماـن هویـش  رد  هـکنیا  صوـصخ  رد  ار  دوـخ  تاداهنـشیپ  یتـح  دـنراد و  ارجا  تـسد  رد  ار  ییاـه  تیلاـعف اـه و  هماـنرب  هـچ 

.درک میهاوخ  تفایرد  ار  دوش  دیق  دیاب  یدراوم  هچ  هداوناخ  رادتسود  هاگشناد 
هب تیاـهن  رد  اـت  دـشاب  ندوـب  هداوناـخ  رادتـسود  نیمه  یاـنبم  رب  اـه  هاگـشناد  یدـنب  هـبتر  یاـه  صخاـش  زا  یکی  دـیاش 

.دوش ارجا  هاگشناد  دنچ  رد  تولیاپ  تروص 
دیدنویپب ربخ » نیرخآ   » یمارگاتسنیا جیپ  هب 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

رهم یرازگربخ  دوش -  یم  یزادنا  هار  هداوناخ  رادتسود  هاگشناد   

انسیا ادرف -  ات  اههاگشناد  نارواشم  حرش  لمعلاروتسد  غالبا  / هداوناخ رادتسود  حرط  ساسا  رب  اههاگشناد  یدنب  هبتر  
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ییابطابط همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

نیا ییالقع  هاگن  دیاش  یناریا / یمالسا و  یزادرپ  هیرظن  رد  یئابطابط  همالع  یاه  هشیدنا  یراذگ  رثا  هاگـشناد : سیئر 
دهدب ام  هب  قوقح  هقف و  رد  یا  هناشیدناون  یاه  تشادرب  دناوتب  دنمشیدنا 

هزوح و ناهوژپ  شناد  ناداتـسا و  تکرـش  اـب  هاـم  ناـبآ  ۲۶ ییابطابط » همالع  یقوقح  یهقف و  یاـه  هشیدـنا » شیاـمه
.دش رازگرب  یزاجم  تروص  هب  هاگشناد 

اب ینانخــس  رد  هاگــشناد  سیئر  یمیلس ، نیـسح  رتـکد  شیاـمه  نـیا  یادـتبا  رد  هاگــشناد ، یموـمع  طـباور  شرازگ  هـب 
نوگاـنوگ تارکفت  هزوـح  رد  یئاـبطابط  همـالع  رــصاعم  هرود  فوـسلیف  ردـقنارگ  دـنلب و  یاـه  هشیدــنا داـی  تـشاد  یمارگ 

گرزب رـسفم  کـی  یارب  شیاـمه  نیا  ناـبزیم  هـک  تـسا  راـختفا  ثعاـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یارب  تـفگ : یفـسلف 
.دشاب میرک  نآرق 

ریـسم رد  یماـگ  اـم  نایوجـشناد  دـیتاسا و  ناـققحم ، شـالت  میراودـیما  تسا و  نیزم  ماـن  نیمه  هب  زین  هاگـشناد  نـیا 
.دشاب یئابطابط  همالع  یاه  هشیدنا قیمع  یاه  هیال هب  یبایتسد 

: دوزفا فوـسلیف  نـیا  یارآ  زا  یناــسنا  موــلع  نادنمــشیدنا  هدافتــسا  ترورــض  هـب  هراــشا  اــب  هـمادا  رد  هاگــشناد  سیئر 
هب ات  دنک  کمک  یناسنا  مولع  نادنمـشناد  هب  دناوت  یم هک  دراد  دوجو  یتاکن  یئابطابط  همالع  یاه  هشیدنا رد  مدـقتعم 

.دننک ادیپ  تسد  یبرجت  شناد  یناسنا و  ملع  قیفلت  ینعی  همالع  فده 
ضحم ییالقع  یاه  شور زا  هک  دوب  دقتعم  دوخ  نارود  نارکفتم  فالخرب  هک  تسا  ینارکفتم  زا  ناشیا  درک : هفاضا  وا 

.تفرگ هرهب  یتسه  ملاع  رد  یراج  دعاوق  تیعقاو و  تخانش  یارب  ناوت  یم یملع  یاه  شور و 
یهقف هناشیدناون  یاه  تشادرب یئابطابط و  همالع  ییالقع  هاگن 

یموـب یزادرپ  هیرظن زکرم  هـب  هـک  میتـسه  نـیا  لاـبند  هـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد  هـک  نـیا  ناـیب  اــب  یمیلس  رتکد 
یهقف یاه  تشادرب تفگ : دشاب  اشگهار  رایـسب  دـناوت  یم یئابطابط  همالع  یاه  هشیدـنا اتـسار  نیا  رد  میوش و  لیدـبت 

.تسا هتفرگ  رارق  هقادم  دروم  رتمک  دنراد  قوقح  هب  هک  ییاه  شرگن ناشیا و 
رد یا  هناشیدـناون یاـه  تشادرب ددـعتم و  یاـه  شیاـشگ دـناوتب  یئاـبطابط  همـالع  ییـالقع  هاـگن  دـیاش  دـسر  یم رظن  هـب 

.دهدب ام  هب  قوقح  هقف و  هنیمز 
مهف یارب  دوــب  دـــقتعم  هــک  ناـــشیا ) نادرگاـــش  زا  یکی   ) یرهطم دیهـــش  نانخـــس  زا  یزارف  ناـــیب  اـــب  هاگـــشناد  سیئر 

هعماـج لـئاسم  لـح  رد  اـم  هـب  هـک  یملع  ره  اذـل  مـیراد ؛ دـیدج  موـلع  مـه  هـقف و  هـب  زاـین  مـه  یمالــسا  یاـه  هشیدـنا
اب میناوـتب  مراودـیما  دوزفا : مینک ؛ هدافتـسا  نآ  زا  دـیاب  هـک  تـسا  یمالـسا  یاـه  شناد زا  یا  هنوـگ دـنک ، کـمک  یمالـسا 

یارب یرتدــــنلب  ماـــگ  یئاـــبطابط  همـــالع  یاـــشگهار  ییـــالقع و  قــــالخ ، راــــکفا  یو  هناشیدــــناون  یناــــبم  زا  یریگ  هرهب
.میرادرب یئابطابط  همالع  هاگشناد  رد  یناریا  یمالسا و  یزادرپ  هشیدنا

تایآ تیروحم   اب  هزوح  نیا  نارظنبحاص  ناداتـسا و  یاه  هاگدـید  اـه و  ینارنخـس  شیاـمه  نیا  رد  تسا  رکذ  هب  مزـال 
هعلاـطم قوقح ، هقف و  لـباقتم  هطبار  یبرغ ، قوقح  یمالـسا و  قوقح  یناـبم  قوقح ، هفـسلف  یهقف ، ماـظن  ماـکحالا /

همالع یقوقح  یهقف و  یارآ  نییبت  زین  نادنمـشیدنا و  ریاس  یارآ  اب  یئاـبطابط  همـالع  یقوقح  یهقف و  یناـبم  یقیبطت 
یفطــصمدیس هللا  تــیآ تــفرگ و  رارق  یــسررب  ثــحب و  دروــم  شیاــمه  نــیا  یلــصا  یاــهروحم  ناوــنع  هــب  یئاــبطابط 

همالع هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  تاـیب ، نیـسح  دـمحم  یمالـسا ؛ یروهمج  موـلع  ناتـسگنهرف  وـضع  داـماد ، قـقحم
هورگ یملع  تئیه  وضع  راشفا ، داجـس  سردم ؛ تیبرت  هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع  قدنرب ، یحور سوواک  یئابطابط ؛

یمالسا  وو یمالسا یزادرپ   یزادرپ هیرظن   هیرظن ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع یاه   یاه هشیدنا   هشیدنا یراذگ   یراذگ رثا   رثا هاگشناد : : هاگشناد سیئر   سیئر
هقف  وو هقف ردرد   یایا   هناشیدناون   هناشیدناون یاه   یاه تشادرب   تشادرب دناوتب   دناوتب دنمشیدنا   دنمشیدنا نیا   نیا ییالقع   ییالقع هاگن   هاگن دیاش   دیاش یناریا / / یناریا

دهدب دهدب امام   هبهب   قوقح   قوقح
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دیتاسا زا  یدادـعت  یئاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  یناـنر ، یدـباع  یلع  یمالـسا ؛ دازآ  هاگـشناد  قوقح 
.دنتخادرپ دوخ  یاه  هاگدید  هئارا  هب  یرانیبو  تروص  هب  هاگشناد 
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نیا ییالقع  هاگن  دیاش  یناریا / یمالسا و  یزادرپ  هیرظن  رد  یئابطابط  همالع  یاه  هشیدنا  یراذگ  رثا  هاگشناد : سیئر   
ییابطابط همالع  هاگشناد  دهدب -  ام  هب  قوقح  هقف و  رد  یا  هناشیدناون  یاه  تشادرب  دناوتب  دنمشیدنا 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

دهد یم لیکشت  ار  یمسر  شزومآ  لوا  لاس  ات ۷  لومعم ۴  روط  هب  هیلوا  ای  ییادتبا  شزومآ  تفگ  دیاب  داد : همادا  یو   
ییادـتبا شزومآرب  یفنم  ریثأـت  نیا  کـش  نودـب  نیارباـنب  تسا ؛ یمـسر  شزوـمآ  رد  ناـکدوک  هبرجت  نیلوا  کدوـک  دـهم  و 

.دوب دهاوخ  رتشیب  هیلوا ) )

دنا هدش مورحم  نالاسمه   ناتسود و  اب  دمآ  تفر و  یزاب و  کراپ ، هب  نتفر  لثم  اه  یمرگرـس نیرت  ییادتبا زا  ناکدوک    
نایب یتیبرت  سانشناور  نیا  دـننک    یم یتحاران  ساسحا  دنتـسه ، نیدـلاو  هاگن  ریز  هناخ و  رد  ار  تاقوا  همه  هکنیا  زا  و 

.تسا نانآ  یمسج  تمالس  هدوب ، ناکدوک  زوح  رد  ریخا  یاه  شهوژپ هجوت  دروم  هک  یرگید  هلأسم  : تشاد

تینما مدع  دنک و  یم یزاب  ناکدوک  یلیـصحت  درکلمع  یتخانـش و  دشر  رد  یـساسا  یـشقن  هیذـغت  منک  یم دـیکات  هتبلا   
.دش دهاوخ  اهنآ  رد  یناور  یتح  یمسج و  تالکشم  زورب  بجوم  ییاذغ ،

دحتم لــلم  ناــمزاس  ناــکدوک  قودنــص  یوــس  زا  ربــماون ، زورما ۲۰  کــیجات : دــمحم  - سراــف یرازگربـخ  تمالــس  هورگ 
.تسا هدش  یراذگمان  کدوک  یناهج  زور  فسینوی ) )

زا تـسا ؛ یـشوخان  شوـخ و  تارطاـخ  روآداـی  ینتـشاد و  تـسود  رایـسب  فـلتخم  عـماوج  رد  دارفا  هـمه  یارب  هـک  یزور 
؛ هسردم رد  فص  یادتبا  رد  نداتـسیا  رـس  رب  هناکدوک  یاوعد  ات  اتـسور  رهـش و  یاه  هچوک سپ  هچوک  رد  هناکدوک  یزاب 

زونه نیدـلاو و ...  مخا  لابتوف و  نیمز  رد  سابل  ندرک  هراپ  ات  رازاـب ، رد  یزاـب  بابـسا  دـیرخ  یارب  رداـم  هب  نداد  ریگ  زا 
، تسا نانآ  یـساسا  قوقح  زا  هک  یعامتجا  نیمات  همیب  ینامرد ، یتشادهب ، تامدـخ  هب  یـسرتسد  زا  یرایـسب  ناکدوک 

.دنمورحم
ناهج رد  ار  کدوک  اه  نویلیم لاس  ره  ...و  بساـنمان  هانپرـس  یتشادـهب ، ریغ  بآ  هدولآ ، یاوه  هیذـغت ، ءوس  یراـمیب ،

.دناشک یم گرم  ماک  هب 
.تسا شیازفا  هب  ور  یللملا  نیب یاه  نامزاس یاه  هداد دانتسا  هب  نانآ  زا  هدافتسا  ءوس  رازآ و  ناکدوک ، اب  تنوشخ 

انورک انورک مارآان   مارآان سوپاتخا   سوپاتخا هربنچ   هربنچ ردرد   یکدوک   یکدوک مارآ   مارآ یایند   یایند کدوک ؛ ؛ کدوک یناهجزور   یناهجزور

داـجیا اـب  کـلهم  یراـمیب  نـیا  هـکارچ  دراد ؛ یرت  تواــفتم  یاوـه  لاـح و  اـنورک ، عویــش  هـب  هجوـت  اـب  کدوـک  یناــهج  زور  لاــسما 
نینــس رد  ناـکدوک  یرورــض  یاـه  شزوـمآ یعاـمتجا ، تاـطابترا  رد  یداـیز  تارییغت  ثعاـب  اـهنآ ، یارب  یراـبجا  یاــه  تیدودــحم

.تسا هدش  نارود  نیا  صاخ  یاه  یلوغشم لد اه و  یمرگرس لیصحت ،
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همه زا  رتــشیب  ...و  یگدــنهانپ  یناــمناخ ، یب یگراوآ و  نآ ، زا  یـــشان  یاهدـــمایپ  اــه و  گــنج یللملا ، نــیب حطـــس  رد   
.تسا هداد  رارق  گرم  رطخ  ضرعم  رد  ار  ناکدوک 

هک میتسه  ور  هب  ور  یناهج  یلم و  حطس  رد  انورک  یریگ  همه  گرزب  نارحب  اب  تالکـشم ، نیا  رب  هوالع  رـضاح  لاح  رد 
.تسا هداد  رارق  فده  ار  ...و  دنملاس  ناوج و  لاسگرزب ، کدوک و  زا  اه  ناسنا همه  تمالس  شمارآ و  یگدنز ،

.دناوخ کانفسا  ار  ناهج  ناکدوک  نایم  رد  هیذغت  ءوس  طیارش  دوخ  شرازگ  نیرتدیدج  رد  تشادهب  یناهج  نامزاس 
زا نت  نوـیلیم  هک ۴۷  دـنرب  یم جـنر  هیذـغت  ءوس  زا  نیمز  هرک  رد  ناـسنا  نوـیلیم  دـهد ۴۶۲  یم ناشن  یناهج  یاه  رامآ

.دنتسه لاس  ریز ۵  ناکدوک  اهنآ 
.دنرادروخرب فیعض  فیحن و  مادنا  زا  کدوک  نویلیم  هاتوک و ۴۷  تماق  زا  ناکدوک  دادعت  نیا 

یاــه ریم گرم و  زا  دــصرد )  ۴۵  ) یمین هـب  کـیدزن  مینادــب  هـک  درب  میهاوـخ  یپ  هیذــغت  ءوـس  برخم  تاریثاـت  هـب  یناـمز 
.تسا هیذغت  ءوس  اب  طبترم  لاس  ریز ۵  ناکدوک 

.دهد یم یور  طسوتم  نییاپ و  دمآرد  اب  یاه  روشک رد  زین  ریم  گرم و  نیا  نازیم  نیرتشیب 
نیا دنهد ؛ یم تسد  زا  ار  دوخ  ناج  هیذغت  ءوس  لیلد  هب  ناهج  رد  لاس  ریز ۵  کدوک  رازه و ۵۰۰  هنازور ۷  تروص  هب 

.دنوش یم بیسآ  راچد  یزغم  یمسج و  هبنج  زا  هیذغت  ءوس  لیلد  هب  رگید  کدوک  اه  نویلیم هک  تسا  یلاح  رد 
.تسا شهاک  هب  ور  هتشذگ  یاه  لاس هب  تبسن  ناکدوک  تیعمج  ناریا  رد 

زا دصرد  اـب ۱۷  لداـعم  رفن  رازه  نوـیلیم و ۵۰۰  دودـح ۱۳  لاس ، ریز ۱۰  ناکدوک  لـک  دادـعت  لاس ۹۵ ، رامآ  اب  قباـطم 
.تسا روشک  لک  تیعمج 

ناـکدوک تـیعمج  تـسا و  رفن  رازه  نوـیلیم و ۹۰۰  اب ۶  لداـعم  دـصرد ، دودـح ۵۱  رـسپ  ناـکدوک  تیعمج  نینچمه    
.تسا رفن  رازه  نویلیم و ۶۰۰  اب ۶  لداعم  دصرد  دودح ۴۹  رتخد 

طاـقن یـصقا  رد  ناـناوجون  ناـکدوک و  یاوـه  لاـح و  اـنورک ، سوریو  یمودـناپ  هدرتـسگ و  عویــش  هـب  هجوـت  اـب  لاـسما    
ثعاـب یراـبجا ، اـه  تیدودـحم داـجیا  اـب  کـلهم  یراـمیب  نیا  هـکارچ  تـسا ؛ رگید  یاـه  لاـس اـهزور و  زا  تواـفتم  ناـهج 

لد اــه و  یمرگرـــس لیـــصحت ، نینـــس  رد  ناــکدوک  یرورـــض  یاــه  شزوــمآ یعاـــمتجا ، تاـــطابترا  رد  یداـــیز  تارییغت 
.تسا هدش  ...و  یکدوک  نارود  صاخ  یاه  یلوغشم

تـالماعت یراـتفر و  یقلخ ، تارییغت  زورب  لـماع  ناـناوجون ، ناـکدوک و  یگدــنز  دــنور  رد  زیاـمت  تواــفت و  داــجیا  نـیمه 
یکرحت مک  ، یمـسج تالکـشم  زورب  ثعاب  یناور ، یحور و  یاه  بیـسآ رانک  رد  تسا و  هدش  ناکدوک  یعامتجا  یدرف و 

ناوت یم ار  اهتیدودـحم  نیا  زورب  هتـساوخان  یاهدـمایپ  بقاوع و  هک  یلکـش  هب  تسا ؛ هدـش  زین  نینـس  نیا  رد  یقاچ  و 
.درک هدهاشم  یبوخ  هب  هعماج  هداوناخ و  حطس  رد  ناکدوک  یاه  شنکاو شنک و  اهراتفر ، رد  یبوخ  هب 

راـگنربخ اـب  وگو  تفگ رد  ناریا  یتـیبرت  یـسانش  ناور  نمجنا  سیئر  ییاـبطابط و  همالع  هاگشناد  داتـسا  جاترد  ، زربیرف 
ایند و حطـس  رد  ناکدوک  یناور  یحور و  تـالاح  راـتفر و  رب  اـنورک  عویـش  یاهدـمایپ   » هراـبرد سراـف  یرازگربخ  تمـالس 

کدوک یناـهج  زور  منک  ناـیب  دـیاب  ادـتبا  تشاد : راـهظا  ، کدوک یناـهج  زور  هب  هراـشا  اـب  تسا ،»؟ هدوب  هنوگچ  ناریا  زین 
یرتهب یایند  دناوت ، یم هک  تسا  یتامادـقا  هب  رتشیب  هچ  ره  هجوت  ناکدوک و  زا  تیامح  یارب  شخب  ماهلا  یدورو  کی 

دـش ناکدوک  یارب  یرتشیب  تالکـشم  لئاسم و  زورب  هب  رجنم  انورک  نارحب  یراج  لاس  رد  هتبلا  دزاسب ؛ ناکدوک  یارب  ار 
.تسا تالکشم  نیا  رب  زکرمتم  زین  ناکدوک  هزوح  رد  ریخا  یاه  شهوژپ هدمع  یریگ ، همه  نیا  هب  هجوت  اب  و 

، تالکـشم نیا  زا  یکی  داد : همادا  ناکدوک ، هب  یـسرد  یاـه  شزومآ لاـقتنا  رد  اـنورک  یفنم  یاهدـمایپ  هب  هراـشا  اـب  یو 
.تسا هدوب  ناکدوک  یریگدای  رب  سرادم  یلیطعت  یفنم  تاریثأت 

.دنک یم مهارف  ناکدوک  یارب  ار  یریگدای  یلصا  کرحم  یروضح ، شزومآ  هسردم و 
ات اــه  تراــهم شزوـمآ  هدــش و  نیدــلاو  هـب  مـلعم  شقن  رییغت  هـب  رجنم  سرادــم ، یلیطعت  ریخا ، یاــه  شهوژپ قــبط 

.تسا هدرک  رییغت  یدودح 
هناـخ رد  ار  ناـکدوک  یریگداـی  اـت  دـش  هتـساوخ  نیدـلاو  زا  تـشاد : ناـیب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تأـیه  وـضع 

.دننک لیهست 

 



تیقفوم اب  ار  دوخ  نادنزرف  رگید ، یخرب  هدش و  وربور  لکـشم  اب  راک  نیا  ماجنا  یارب  نیدـلاو  زا  یخرب  ایند ، رـسارس  رد 
.دنهد یم شزومآ  هناخ  رد 

یریگداـی رد  ناـکدوک  هب  کـمک  نازیم  دروـم  رد  اـه  هداوناـخ نـیب  یهجوـت  لـباق  تاـفالتخا  ًـالامتحا  هـکنیا  ناـیب  اـب  جاـترد 
تالیـصحت و اـب  نیدـلاو  سیردـت ، هب  هدـش  هداد  صاـصتخا  ناـمز  تدـم  لـماش  یدـیلک  یاـه  تواـفت تفگ : ، دراد دوـجو 

....و مزال  یا  هنایار داوس  دوبن  نیدلاو ، یتخانش  یاه  تراهم مدع  دودحم ، عبانم 
.دش دهاوخ  مزال  یلیصحت  دشر  شهاک  ضیعبت و  یرباربان ، شیازفا  هب  رجنم  عومجم  رد 

.درک داجیا  ناملعم  یارب  ار  سرتسا  یمگردرس و  سرادم  یلیطعت  رگید ، فرط  زا  : دش رکذتم  یو 
یگنوـگچ دوـخ و  تادــهعت  زا  ناــملعم  یمولعماــن ، تدــم  یارب  هرظتنمریغ و  روـط  هـب  دــندش ، لــیطعت  سرادــم  یتــقو 

.دندوبن نئمطم  یریگدای  زا  نانیمطا  تیامح و  یارب  نازومآ  شناد اب  طابترا  یرارقرب 
زین رود  هار  زا  یریگدای  یاه  لماع متـسیس  هب  شزومآ  لاقتنا  هکنیا  ناـیب  اـب  ناریا  یتیبرت  یـسانش  ناور  نمجنا  سیئر 

هدوـبن یبساـنم  شور  نیـالفآ  اـی  نیـالنآ  شزوـمآ  ًــالمع  سورد  زا  یخرب  یارب  دوزفا : دراد ، هارمه  هـب  یداــیز  تالکــشم 
.تسا

دوجو هب  ینف  یناسنا و  رظن  زا  یمیظع  یاه  شلاچ اه  هناـخ هب  اـه  سـالک زا  یریگداـی  لاـقتنا  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  جاـترد 
تروص هب  هک  یلیصحت  لاس  هب  تبسن  سرادم  یلیطعت  نامز  رد  ناکدوک  هدش  ثعاب  عوضوم  نیا  درک : حیرـصت  دروآ ،

.دننک تفایرد  یرتمک  تیفیک  تعرس و  اب  ار  یسرد  تاعالطا  دش ، یم رازگرب  یروضح 
دهد یم لیکشت  ار  یمسر  شزومآ  لوا  لاس  ات ۷  لومعم ۴  روط  هب  هیلوا  ای  ییادتبا  شزومآ  تفگ  دیاب  داد : همادا  یو 

ییادـتبا شزومآرب  یفنم  ریثأت  نیا  کش  نودـب  نیاربانب  تسا ؛ یمـسر  شزومآ  رد  ناـکدوک  هبرجت  نیلوا  کدوک  دـهم  و 
.دوب دهاوخ  رتشیب  هیلوا ) )

شزومآ رب  انورک  یفنم  تاریثأت  صوصخ  رد  فلتخم  تاقیقحت  هب  هراـشا  اـب  ناریا  یتیبرت  یـسانش  ناور  نمجنا  سیئر 
یفطاـع تالکــشم  یعاـمتجا و  تـالماعت  شهاـک  رب  زکرمتم  اـه  شهوژپ زا  رگید  یرایــسب  دــش : رکذــتم  ، نازوـمآ شناد

.دنا هدوب نارود  نیا  رد  ناکدوک 
یعامتجا و یاه  تیلاعف نوناک  هناخ ، زا  نوریب  طیحم  هکارچ  دـنراد ؛ زاین  دوخ  نالاسمه  اب  طباور  لماعت و  هب  ناـکدوک 

.تسا یناسنا  تالماعت 
: تشاد زاربا  دنک ، یم ادیپ  اقترا  نوریب  طیحم  رد  ناکدوک  یناور  یفطاع و  یعامتجا ، تمالس  هکنیا  رب  دیکأت  اب  جات   رد 

تیاـمح یزاـب و  یاـه  طـیحم هسردــم ، کدوکدــهم و  طـیحم  اـب  ناـکدوک  تـالماعت  نـتفر  تـسد  زا  بجوـم  اـنورک  عوـیش 
اـه و یمهرود اـه ، یناـمهم لـثم  دـندوب ؛ یرورــض  دـشر  یریگداـی و  یارب  هـک  یعاـمتجا  تاـطابترا  یفطاـع و  یاـه  هـکبش

.دش نالاسمه  اب  طابترا 
ءوس ضراوع  دناوت  یم مهم  عوضوم  نیا  هک  دش  ناکدوک  یعامتجا  یاوزنا  ثعاب  یطیارش  نینچ  هجیتن ، رد  دوزفا : یو 

.دشاب هتشاد  اهنآ  ناور  تمالس  یعامتجا و  یاه  تراهم بسک  رب  تدم  دنلب رد  یرایسب 
نیرت و نما لاسو  نس مک  ناکدوک  یارب  هسردم  طیحم  هک  هداد  ناشن  اهشهوژپ  هکنیا  نایب  اب  یتیبرت  سانـشناور  نیا 

زاین دوخ  ناتسود  اب  لماعت  ندرک و  یزاب  یارب  ییاه  تصرف هب  ناکدوک  تشاد : نایب  تسا ، یگدنز  شخب  نیرت  تابث اب
.دنک یم کمک  اهنآ  یعامتجا  دشر  هب  اه  هبرجت نیا  دنراد و 

راشقا ناکدوک  : دش روآدای  انورک ، عویش  نارود  رد  فلتخم  نازومآ  شناد هب  هدراو  یاه  بیسآ توافت  هب  هراشا  اب  جاترد 
رد ندرک  یزاـب  یارب  بساـنم  یاـضف  دوبمک  رقف و  کـچوک ، یاـه  هناـخ رد  ندرک  یگدـنز  لـیلد  هب  ریذـپ  بیـسآ مورحم و 

.دید دنهاوخ  یرتشیب  همدص  هناخ ، زا  جراخ 
یاه هکبـش هب  دایتعا  : دش رکذتم  ، یزاجم یاضف  زا  هدافتـسا  رد  ناناوجون  ناکدوک و  هدافتـسا  دایز  جاور  هب  هراشا  اب  یو 

.تسا نارود  نیا  تالضعم  تالکشم و  زا  یزاجم  یاضف  یعامتجا و 
ریثأــت لــیلد  هـب  ینــس  عـطقم  ره  رد  ناــکدوک  ناور  تمالــس  ندــش  مـیخو  اــه ، شهوژپ رثــکا  رد  هجوـت  دروـم  هلئــسم 

.تسا یعامتجا  یاه  هناسر

 



تیاـمح یزاـب و  یاـه  طـیحم هسردــم ، کدوکدــهم و  طـیحم  اـب  ناـکدوک  تـالماعت  نـتفر  تـسد  زا  بجوـم  اـنورک  عوـیش 
اـه و یمهرود اـه ، یناـمهم لـثم  دـندوب ؛ یرورــض  دـشر  یریگداـی و  یارب  هـک  یعاـمتجا  تاـطابترا  یفطاـع و  یاـه  هـکبش

طـیحم سرادـم و  یلیطعت  هکنیا  ناـیب  اـب  ناریا  یتـیبرت  یـسانش  ناور  نمجنا  سیئر  تسا    هدـش  نالاسمه  اب  طاـبترا 
هتشاد هارمه  هب  ناکدوک  نایم  رد  ار  یزاجم  یاضف  یعامتجا و  یاه  هناسر زا  هدافتسا  عیرـس  شرتسگ  یحیرفت ، یاه 

هک تسا  نآ  زا  رت  هدـیچیپ  ناور ، تشادـهب  یعاـمتجا و  یاـه  هکبـش زا  هدافتـسا  نیب  دـنویپ  لاـح ، نـیا  اـب  دوزفا : ، تـسا
.دراد رتشیب  یسررب  هب  زاین  دوش و  یم هتفگ  بلغا 

رییغت یگدنز ، کبس  رییغت  هلمج  زا  دوخ  هب  صوصخم  ییاه  بیـسآ یزاجم  یاضف  هب  دایتعا  ًاملـسم  درک : دیکأت  جاترد 
رد سردوز  یـسنج  غولب  ناـکدوک ، نیدـلاو و  نیب  یلـسن  هلـصاف  داـجیا  یعاـمتجا ، یاوزنا  تغارف ، تاـغوا  ندـنارذگ  رد 

.تشاد دهاوخ  لابند  هب  ار  رگید  یعامتجا  یگنهرف و  یاه  بیسآ یگدنز و  رد  نید  ندرک  گنرمک  ناکدوک ،
ناکما هنیمز  رد  یلاتیجید  یاه  لماع متـسیس  یعامتجا و  یاـه  هکبـش یزاـجم ، یاـضف  رگید ، فرط  زا  درک : هفاـضا  یو 

دــسر یم رظن  هـب  تـسا و  هتــشاد  زین  ییاـیازم  یکیزیف  ییادـج  ناـمز  رد  هداوناـخ  ناتــسود ، اـب  ناـکدوک  طاـبترا  یرارقرب 
یعاــمتجا و یاــه  هکبــش زا  هدافتــسا  تارطخ  نـینچمه  اــیازم و  رت  قـیقد کرد  ناــمز  یرگید  ناــمز  ره  زا  شیب  نوـنکا 

.تسا ناکدوک  یگدنز  یاه  هبنج ریاس  ناور و  تمالس  یارب  یزاجم  یاضف 
دنا هدش مورحم  نالاسمه   ناتـسود و  اب  دمآ  تفر و  یزاب و  کراپ ، هب  نتفر  لثم  اه  یمرگرـس نیرت  ییادتبا زا  ناکدوک  

یتیبرت سانـشناور  نیا  دـننک    یم یتحاراـن  ساـسحا  دنتـسه ، نیدـلاو  هاـگن  ریز  هناـخ و  رد  ار  تاـقوا  هـمه  هـکنیا  زا  و 
.تسا نانآ  یمسج  تمالس  هدوب ، ناکدوک  زوح  رد  ریخا  یاه  شهوژپ هجوت  دروم  هک  یرگید  هلأسم  : تشاد نایب 

.تسا لئاسم  نیا  زا  یکی  یقاچ  نزو و  هفاضا  شیازفا 
تصرف ناهج  فلتخم  یاهرهش  رد  ناکدوک  ینیشن  هناخ نوریب و  یاهاضف  یلیطعت  هب  طوبرم  تاروتـسد  تسا  یهیدب 
کچوـک یاـه  ناـمتراپآ رد  هک  یرهـش  قطاـنم  رد  ناـکدوک  یارب  هژیو  هب  دـهد ؛ یم شهاـک  ار  ناـکدوک  رد  یندـب  تیلاـعف 

.دننک یم یگدنز 
یاـه هکبـش زا  دـح  زا  شیب  هدافتــسا  رب  هوـالع  هـک  دـنا  هداد ناـشن  نـینچمه  دوـجوم  یاـه  هداد درک : ناـشنرطاخ  جاـترد 

یــشزرو و یاـه  تیلاـعف نیزگیاـج  مـلیف ، ندــید  نیـالنآ و  ییویدــیو  یرتویپماــک و  یاــه  یزاــب زا  هدافتــسا  یعاــمتجا ،
.تسا هدش  هناخ  زا  جراخ  یکیزیف 

، دـش ماـجنا  روـشک  نیدـنچ  یاـه  تکراـمرپوس رد  هک  یقیقحت  درک : حیرـصت  ناریا  یتـیبرت  یـسانش  ناور  نـمجنا  سیئر 
هـشیمه هدـش ، یروآرف  هداـمآ  نیریـش و  ییاذـغداوم  هباـشون ، سپیچ ، رکارک ، طوـبرم  یاـه  هسفق هـک  دـهد  یم ناـشن 

.تسا هدش  رتشیب  اه  هداوناخ رد  داوم  نیا  فرصم  دنتسه و  یلاخ 
ار رتالاب  یرلاک  اب  یاـه  میژر ینیـشن ، هناـخ هب  شنکاو  یط  رد  ناـکدوک  زا  یرایـسب  دـش : رکذـتم  یتیبرت  سانـشناور  نیا 

.تشاد دهاوخ  لابند  هب  اهنآ  رد  ار  یقاچ  رطخ  نزو و  شیازفا  یکرحت ، مک  لماع  نآ ، بیکرت  دننک و   یم هبرجت 
ناکدوک و یمـسج  یاه  تیلاعف شهاـک  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  اـه  یـسررب جـیاتن  نیا ، رب  هوـالع  : تشاد راـهظا  جاـترد    

.دراذگ یم یفنم  ریثات  زین  اهنآ  ناور  تمالس  رب  اهنآ ، هرمزور  یاه  تیلاعف رد  لالتخا 
تینما مدع  دنک و  یم یزاب  ناکدوک  یلیـصحت  درکلمع  یتخانـش و  دشر  رد  یـساسا  یـشقن  هیذـغت  منک  یم دـیکات  هتبلا 

.دش دهاوخ  اهنآ  رد  یناور  یتح  یمسج و  تالکشم  زورب  بجوم  ییاذغ ،
انورک نارود  رد  ناکدوک  رامثتـسا  تنوشخ و  اب  ههجاوم  شیازفا  اـب  هطبار  رد  زین  یداـیز  یاـه  شهوژپ ًاریخا  دوزفا : یو 

.دش ماجنا  ناهج  رد 
.تسا هتفای  شیازفا  ماگنهدوز  یاه  جاودزا  سرادم ، یلیطعت  اب  داد  ناشن  اه  هتفای

: درک هفاضا  ناهج ، رد  ناکدوک  رب  اـنورک  رگید  یفنم  یاهدـمایپ  هب  هراـشا  اـب  ناریا  یتیبرت  یـسانش  ناور  نمجنا  سیئر 
راـک ناـکدوک  دوش و  یم هدـید  رتـشیب  سرتـسا  یداـصتقا و  ناـنیمطا  مدـع  لـیلد  هب  ناـکدوک   زا  هدافتـسا  ءوس  ًـالامتحا 

.تسا هتفای  شیازفا  ناکدوک  هیلع  رب  یگناخ  تنوشخ  رطخ  یریگمشچ  روط  هب  دنا و  هدرک دشر 
رد هک  یرگید  مهم  هلأسم  تیاهن  رد  دـش : روآداـی  جاـترد  دـنراد  زومآ  شناد شقن  مه  دـنزرف و  شقن  هناـخ   رد  ناـکدوک 

 



.تسا ناکدوک  اب  نیدلاو  تافالتخا  هلئسم  تسا ، هدش  حرطم  ریخا  یاه  شه وژپ
.تسا هدش  هتخیمآ  مه  رد  هسردم  راک و  هداوناخ ، نیب  یاهزرم  هتسب ، طیحم  کی  رد 

کدوـک شقن  مـه  هناـخ  رد  زین  ناــکدوک  هـکنیا  نمــض  دــننک ؛ یم یزاــب  ار  نارگراــک  ناــملعم و  نیدــلاو ، شقن  نیدــلاو 
.زومآ شناد شقن  مه  دنراد و  ار  دنزرف ) )

نیدـــلاو و  ) فرط ود  ره  یارب  شقن  ضراــعت  اـــه و  یریگرد نــیا  دوزفا : یو  دـنا  هدـش یعامتجا  یاوزنا  راـچد  نادـنزرف  *
.دوش یلخاد  تافالتخا  فعاضم و  بارطضا  شنت ، داجیا  ثعاب  دناوت  یم تسا و  راوشد  نادنزرف )

رارق یگدرــسفا  بارطــضا و  رطخ  رد  دـنرادن و  یلعف  طیارــش  زا  یلماـک  کرد  دـنا ، هدـش یعاـمتجا  یاوزنا  راـچد  نادـنزرف 
.دنراد

تاعاس ناش  ناـکدوک ، دنتـسه دوخ  ناـکدوک  یتمالـس  تیعـضو  نارگن  هک  میتسه  هجاوم  ینیدـلاو  اـب  اـنورک  طیارـش  رد 
تـسا هتفای  شیازفا  اهنآ  هتفر  رده  نامز  باوخ و  تاعاس  دـننک ، یم یرپس  یزاجم  یاه  هکبـش رتویپماک و  رد  ار  یدایز 

اب دـمآ  تفر و  یزاـب و  کراـپ ، هب  نتفر  لـثم  اـه  یمرگرـس نیرت  ییادـتبا زا  اـهنآ  درک : ناـشنرطاخ  یتیبرت  سانـشناور  نیا 
ساـسحا دنتــسه ، نیدــلاو  هاـگن  ریز  هناـخ و  رد  ار  تاــقوا  هـمه  هـکنیا  زا  دــنا و  هدــش مورحم  نــالاسمه و  ناتــسود و 

.دننک یم یتحاران 
دوـــخ ناــــکدوک  یتمالــــس  تیعــــضو  نارگن  هـــک  میتــــسه  هجاوـــم  ینیدــــلاو  اــــب  رگید  فرط  زا  دــــش : رکذــــتم  جاــــترد 

ردـه نامز  باوخ و  تاعاس  دـننک ، یم یرپس  یزاجم  یاه  هکبـش رتویپماک و  رد  ار  یدایز  تاعاس  ناش  ناکدوک ، دنتـسه
شلاچ هدوب و  وربور  نآ  اب  نیدلاو  هک  دنتـسه  یلئاسم  اهنیا  همه  تفگ  دیاب  تیاهن  رد  تسا ؛ هتفای  شیازفا  اهنآ  هتفر 

.تسا هدرک  داجیا  اهنآ  یارب  ار  یدیدج 
رد فلتخم ، زکارم  سرادـم و  یلیطعت  یناور   – یعامتجا هنیمز  رد  انورک  عویـش  یلعف و  صاـخ  طیارـش  رد  مینادـب  دـیاب 

تـسا هدرک  داجیا  ناکدوک  نیدلاو و  اه ، هداوناخ یارب  یرایـسب  تالکـشم  یعامتجا ، طباور  زا  تیمورحم  ندنام و  هناخ 
.تسا ریذپان  بانتجا  اهنآ  زا  یخرب  هک 

داـجیا نیدـلاو و  ناـکدوک و  نیب  دوـجوم  یاـه  شنت شهاـک  رد  لـماع  نیرتـمهم  هدـش ، هراـشا  دراوـم  همه  هـب  هجوـت  اـب 
زا زیهرپ  ناـکدوک و  یاـهراتفر  یخرب  لـباقم  رد  نیدـلاو  یروآ  باـت  شیازفا  هناـخ ، رد  ینتــشاد  تـسود  مارآ و  یطیحم 

.تسا اهنآ  هبرتشیب  تبحم  زاربا  یراتفر و  تنوشخ 
/ مایپ یاهتنا 

۳۰۳۰
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۱۳



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انریا   

یملع تایه  وضع  شیورد » دمحم   » روضح اب  همالع  هاگشناد  دازآ  یاهوگتفگ  یاه  تسشن هلسلس  زا  هسلج  نیمود 
هب وکـسنوی   یعاـمتجا  تمالـس  یـسرک  رد  تـسیز  طـیحم  هورگ  سییر  روـشک و  عـتارم  اـه و  لـگنج تاـقیقحت  هسـسوم 

مارگاتـسنیا یاضف  رد  یزاـجم  تروص  هب  ناـبآ  یاـهزور  نیـسپاو  رد  هاگـشناد  نیا  یعاـمتجا  یگنهرف و  تنواـعم  تمه 
.دش رازگرب 

.دوب تسیز  طیحم  رقف و  صوصخ  رد  تسشن  عوضوم  وگ و  تفگ و  نیا  ریبد  هاوخ » تمحر  اضردمحم  »

دزادنا دزادنا یمیم موب   موب تسیز تسیز یور   یور هکهک   یشارخ   یشارخ رقف  وو   رقف

رقف دــنچ  ره  دــیوگ : یم روــشک  عــتارم  اــه و  لــگنج تاــقیقحت  هســـسوم  یملع  تاــیه  وــضع  شیورد » دــمحم  - » اــنریا نارهت -
تیعـضو دوبهب  اب  اموزل  دـهد  یم ناشن  هتفای  هعـسوت یاهروشک  براجت  اما  دراذـگ  یم ریثات  تسیز  طیحم  بیرخت  رب  یداـصتقا 

.دوب راودیما  تسیز  طیحم  بیرخت  شهاک  هب  ناوت  یمن یداصتقا 

 

https://www.irna.ir/news/84114690/%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84114690/%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AF


؟ تـسیچ تـسیز  طــیحم  بـیرخت  رقف و  نـیب  هـطبار  هاوــخ : تـمحر  دــیناوخ : یم لــیذ  رد  ار  وــگ  تـفگ و  نــیا  حورــشم 
شهاـــک اـــهددرت و  شهاـــک  ناـــسنا ، طـــسوت  تعیبـــط  کرت  هـــک  دـــندرک  یم رکف  یرایــــسب  اـــنورک  نارود  رد  شیورد :
.دوش رجنم  تسیز  طیحم  یروآ  بات  دوبهب  هب  دناوت  یم دوش و  مامت  تیرشب  عفن  هب  دناوت  یم یلیسف  یاه  تخوس

نیب یمیقتـسم  تبـسن  هک  هدرک  تباث  اه  شهوژپ زا  یرایـسب  اما  دـتفا  یم قافتا  نیا  تدـم  هاـتوک  رد  هک  تسا  تسرد 
.دراد دوجو  تسیز  طیحم  بیرخت  تدش  رقف و  تدش 

ار دوخ  یاه  هیامرـس زا  یـشخب  دـنناوت  یم مدرم  دـنراد ، هعماج  رد  نان  مغ  هک  میـشابن  هجاوم  ییاه  مدآ اب  ام  هک  یناـمز 
.دننک ییاناد  اقترا  فرص 

.دتفا یم قافتا  یروآ  بات  دوبهب  یاه  هناشن نیلوا  هک  تسا  عقوم  نآ 
رتـشیب شدـالگنب  لـثم  ییاـهروشک  زا  شا  تسیز طـیحم  بیرخت  بتارم  هب  اـم  روشک  لـثم  یروشک  دـنیوگ  یم یرایـسب 

.تسا
.تسا یا  هناخلگ یاهزاگ  هدننکدیلوت  روشک  وزج ۹  ایند و  تیعمجرپ  روشک  وزج ۱۷  ام  روشک 

.تسا اراد  ار  لوا  هبتر  نیمز  تسشنورف  رد  کاخ و  شیاسرف  رد  ام  روشک  نینچمه 
لثم ییاهروشک  رد  ار  دنور  نیا  زاب  رگا  دتفا ؟ یم قافتا  نیا  ارچ  اما  درادن  تیعمج  داصتقا و  اب  یتبسن  چیه  دراوم  نیا 

تـسیز طـیحم  دـنراد ، یعقاو  طـسوتم  هعماـج  اـهنآ  نوـچ  هک  مینیب  یم مینک ، هسیاـقم  ناویاـت  روپاگنـس و  یبوـنج ، هرک 
.تسا هدرک  ادیپ  تیمها  ناشیارب  اجنآ 

بات نازیم  تسیز و  طیحم  هب  هجوت  نازیم  دبای ، شیازفا  هعلاطم  هنارـس  هچره  دنراد و  تقو  هعلاطم  یارب  مدرم  اریز 
.دبای یم شیازفا  مه  یروآ 

بیرخت نازیم  اـمتح  دـشاب  رت  ریقف  هعماـج  کـی  هچ  ره  هک  میوـگب  دـیاب  منک ، یدـنب  عـمج  ثحب  همدـقم  یارب  رگا  سپ 
.دوش یم رتشیب  شا  تسیز طیحم 

.دوش یم رتمک  مه  تسیز  طیحم  بیرخت  نازیم  مینک  مک  ار  رقف  نازیم  رگا  هک  تسین  انعم  نیا  هب  نیا  اما 
همه هشیر  هک  تسا  نـیا  ارجاـم  لـصا  شیورد : دراذـگ ؟ یم ریثاـت  تسیز  طـیحم  بیرخت  رب  رقف  هنوـگچ  هاوـخ : تمحر 
ریثاـت یداـصتقا  رقف  زا  مه  دراذـگ و  یم ریثاـت  یداـصتقا  رقف  رب  مه  هک  تسا  یا  هفلوـم یناداـن  تسا و  یناداـن  اـهرقف ،

.دریذپ یم
.تسا بلطم  نیا  دیوم  داتفا ، اکیرمآ  ریخا  تاباختنا  رد  هک  یقافتا   

.دنک داجیا  اکیرمآ  رد  یداصتقا  شهج  کی  هنوگنیا  دناوتب  هک  میتشادن  پمارت  دلانود  دننام  یسک  زگره 
.دشخبب دوبهب  ار  یداصتقا  تیعضو  دنک و  دیلوت  یرایسب  لغاشم  راک و 

مه هرگنک  تاـباختنا  رد  ناـهاوخ  یروـهمج  هـکلب  تاـباختنا  رد  اــهنت  هـن  دروـخ ؟ تسکــش  تاــباختنا  رد  دــلانود  ارچ  اــما 
.درک ادیپ  شهاک  ناهاوخ  یروهمج  ارآ  دادعت  مه  انس  رد  یتح  دندروخ و  تسکش 

.دراد دوجو  اکیرمآ  رد  هک  تسا  یروحم  ییاناد  هبلغ  نامه  رطاخ  هب  نیا 
.دوش یمن متخ  داصتقا  هب  اهنت  زیچ  همه  دراد و   دوجو  اکیرمآ  رد  هک  تسا  ییاه  هناسر رطاخ  هب 

داـصتقا  رب  دـیکات  اـب  رفن  کـی  اـهنت  هدـش  ببـس  هـک  هدـش  هتخانـش  تیمـسر  هـب  اـکیرمآ  رد  یرگید  یاـه  شزرا عـقاو   رد 
.دنک عمج  یار  دناوتن 

.میتشاد ار  هیمورا  هچایرد  ناریا ، برغ  لامش  رد  ام  اما   
هرطاخ هچایرد  نیا  اـب  ناـیناریا  زا  یرایـسب  تشاد و  بآ  تبکم  رتم  دراـیلیم  هس  یـس و  لاس ۱۳۷۵  رد  هیمورا  هچاـیرد 

.دنراد
دادعت ات  میتخیر  یا  همانرب مینک  داجیا  برغ  لامـش  رد  لغـش  رازه  تسیود  میهاوخ  یم هکنیا  هناهب  هب  میدمآ و  ام  اما 
.دنک یم راک  هدش و  هتخاس  دروم  دس ۷۲  نیا ۱۰۵  زا  هک  میهد  شیازفا  دس  هب ۱۰۵  ار  هیمورا  هچایرد  هزوح  یاهدس 

.میداد شیازفا  راتکه  رازه  هب ۱۸۰  راتکه  رازه  تسیب  دصیس و  زا  ار  یزرواشک  یضارا  تعسو  یفرط  زا 
.مینک دیلوت  رتشیب ی  لوپ  هافر و  میهاوخ  یم هک  ریذپلد  هناهب  کی  هب 

 



هب مه  یرتشیب  تراسخ  یتح  هکلب  دـنک  روشک  داـصتقا  هب  یکمک  تسناوتن  اـهنت  هن  هماـنرب  نیا  داـتفا ؟ یقاـفتا  هچ  اـما 
.درک دراو  داصتقا 

ینعی تشاد ؛ روشک  رد  ار  دـلو  وداز  نازیم  نیرتالاب  لاس ۱۳۹۵  رد  ناریا  رامآ  زکرم  یرامشرس  نیرخآ  قبط  ناتـسزوخ 
یالاب ۴.

.تسا ریظن  یب  رشک  ناتسا  نیب ۳۱  رد  هک  دلو  داز و  دصرد   ۸
طقف ۰. ناتسزوخ  تیعمج  شیازفا  نازیم  اما 

رد یداـصتقا  یاـه  هنیمز طیارـش و  دوـجو  اـب  ناتـسزوخ  تیعمج  زا  یگرزب  شخب  ینعی  یچ ؟ ینعی  نیا  تـسا  دـصرد   ۷
.دننک یم کرت  ار  نآ  دننام و  یمن رهش  نآ 

.تسا ندرک  سفنت  یارب  ییاوه  هن  ندیشون و  یارب  یبآ  هن  اریز 
نیا میا و  هدرک دوبان  هعـسوت  رگید  روحم  کی  هناهب  هب  ار  تسا  تسیز  طیحم  هک  هعـسوت  تخاسریز  کـی  کـی  اـم  ینعی 

.تسا ینادان  رقف  رد  هشیر  همه  هتبلا  تسا و  گرزب  هابتشا  کی 
طیحم بیرخت  هب  رجنم  دـمآرد  شیازفا  یاـه  تسایـس رثـکا  هعـسوت  لاـح  رد  یاـهروشک  رد  هـکنیا  لـیلد  هاوـخ : تـمحر 

.میراد کدنا  دادعت  اب  یقفوم  یاه  هنومن ام  فلتخم ، یاهروشک  نیب  رد  شیورد : تسیچ ؟ دوش ، یم
.تسا رتمک  شا  تیعمج هب  تبسن  نآ  یا  هناخلگ یاهزاگ  دیلوت  هک  تسا  یروشک  ناتوب  لاثم  یارب 

دـصرد زا ۶۰  شا  لـگنج  تحاـسم  هـک  دــنک  یراـک  درادــن  قـح  یتـلود  چــیه  هـک  هدــمآ  نـینچ  ناـتوب  یــساسا  نوناـق  رد 
.تسا روشک  نآ  رد  تسیز  طیحم  تیمها  هدنهد  ناشن  هک  یرگید  رایسب  تادیهمت  دوش و  رتمک  روشک  تحاسم 

شا طیحم لیلد  هب  ار   یلم  تیاضر  نازیم  نیرتشیب  یگدرـسفا و  یـشکدوخ و  نازیم  نیرتمک  هک  تسا  یروشک  ناتوب 
نیمز هرک  ربارب  هک ۴  میراد  جـیتحا  ینیمز  هرک  کـی  هب  اـم  هک  مـینیب  یم مـینک  هسیاـقم  رطق  اـب  ار  روـشک  نـیا  رگا  دراد و 

.دشاب هتشاد  تعسو  ام  ینونک 
.مینک کرد  ار  یگدنز  کبس  تیمها  میناوت  یم هک  تساجنیا  رد 

یارب یهاـفر  تاـناکما  یداـصتقا و  تاـناکما  زا  دـیاب  روـطچ  مینادـب  هک  تسا  هتکن  نیا  تـیمها  هدـنهد  ناـشن  نـیا  سپ 
.مینک هدافتسا  نامتسیز  طیحم  یروآ  بات 

هک دوب  نیا  دـهدب  تسکـش  ار  ناهاوخ  یرهمج  یتاـباختنا ، تباـقر  رد  دـناوتب  اـمابوا  کاراـب  تلود  دـش  ثعاـب  هک  یلیلد 
.دنک داجیا  یداب  یدیشروخ و  یژرنا  ون و  یاه  یژرنا هزوح  رد  یگرزب  رایسب  راک  رازاب  تسناوت  یو 

هدرک عضو  یتـسیز  طـیحم  یاـه  هدـنیالآ هب  تبـسن  یا  هنانیگنـس رایـسب  تاررقم  هک  میراد  ار  روپاگنـس  لـثم  یروشک  اـم 
.دنک یم لامعا  دننک ، یم هدولآ  ار  تسیز  طیحم  هک  یناسک  یارب  نیگنس  یاه  همیرج تسا و 

یداصتقا رقف  هدـننک  داـجیا  لـماوع  زا  یکی  ینارمع ، یاـه  یراذگتـسایس رد  تسیز  طـیحم  هب  بیـسآ  اـیآ  هاوخ : تمحر 
.اقیقد شیورد : تسا ؟

ناتـسا لـثم  اهرهـش  زا  یرایـسب  رد  هداـتفا  قاـفتا  یاـه  ترجاـهم جوم  اـم ، روشک  رد  یداـصتقا  تاراـسخ  لـیالد  زا  یکی 
.تسا سراف 

ار دوـخ  یاـه  هناـخ ـالمع  دـندرک ، یم  یزرواـشک  دـندرک و  یم یگدـنز  ناـگتخب  هناـخدور  راـنک  رد  هک  راوناـخ  اهدـص  دودـح 
.دنا هدش دادما  هتیمک  رادماو  ای  هدرک و  یلاخ 

مدــع زا  یــشان  هــمه  اــهنیا  هدروــخ و  گــید  هــت  هــب  ینیمز  ریز  یاــه  هرفــس ریگفک  هــک  تــسا  نــیا  رطاــخب  دراوــم  نــیا 
یاه تراسخ اقافتا  هدـش  ببـس  نیا  تسا و  کاخو  بآ  عباـنم  هب  یگتـسباو  لـبط  رب  ندـیبوک  بساـنم و  یاـه  تساـیس

.دشاب ریذپان  ناربج  یداصتقا 
رد اـم  شیورد : دراد ؟ دوـجو  یتسدـالاب  دانـسا  رد  هنیمز  نـیا  رد  یئـالخ  اـیآ  تساـجک ؟ رد  اـقیقد  لکـشم  هاوـخ : تـمحر 

درادـن قـح  سک  چــیه  تـسا و  ناریا  مدرم  دــشر  همزـال  تـسیز  طـیحم  ظـفح  هـک  مییوـگ  یم یــساسا  نوناـق  لصا ۵۰  
.دوش تسیز  طیحم  ناربج  لباق  ریغ  بیرخت  هب  رجنم  هک  دنک  یراتفر 

ار نآ  هک  دـننک  اـعدا  تسیز  طـیحم  ناـبرخم  ماـمت  هک  هدـش  ببـس  دوـخ  ناربـج " لـباق  ریغ  بیرخت  تراـبع " نـیمه  اـما 

 



.دننک یم ناربج 
.تسا تسیز  طیحم  بیرخت  هب  زبس  غارچ  نیلوا  هک  تسا  یساسا  نوناق  لصا ۵۰  نامه  اه ، صقن زا  یکی  سپ 

ماـجنا ار  راـک  نیا  هاـگره  هک  تسا  رطاـخ  نیا  هب  دـنک  یمن هدافتـسا  دوـخ  تردـق  زا  تـسیز  طـیحم  ناـمزاس  هـکنیا  تـلع 
.دنک یم  رییغت  نآ  سییر  هلصافالب  دهد ، یم

.تسا هتکن  نیمه  ام  روشک  رد  تسیز  طیحم  هصق  عقاو  رد 
.هلب شیورد : دوش ؟ تورث  دیلوت  ثعاب  دناوت  یم تسیز  طیحم  ایآ  : هاوخ تمحر 

.دراد دوجو  ناکما  نیا  اقیقد 
اهنت هن  دنـشاب ، هتـشاد  ددرت  رد  یرتـشیب  کرحت  نادنورهـش  مینک و  لیدـبت  یروحم  تسیز  هب  ار  یروحم  وردوخ  اـم  رگا 
یارب اـضف  دوش و  یم ییوج  هفرـص  مه  دارفا  تقو  نازیم  رد  هکلب  دـبای  شهاـک  اـه  یگدولآ هک  دوـش  یم ثعاـب  رما  نیا 

.دوش یم مهارف  رتشیب  طاشن  یداش و 
شزومآ ماظن  رد  لوحت  داجیا  راـک ، نیرتمهم  شیورد : تسیچ ؟ یتسیز  طیحم  لکـشم  لح  یارب  راـکهار  هاوخ : تمحر

.تسا شرورپ  و 
.دنادن دب  ار  یهایگ  چیه  راکنایز و  ار  یروناج  چیه  هک  میهد  شرورپ  یلسن  دیاب 

دـننک و یم ظفح  بوخ  هک  یناسک  تسا ؛ دنمـشناد  ناکدوک  تیبرت  لابند  هب  ام  شرورپ  شزومآ و  ماـظن  هنافـساتم  اـما 
.دننزب تست  دنناوت  یم

.دنک لح  تدم  زارد  رد  ار  روشک  لکشم  دناوت  یمن رما  نیا 
طیحم دراد ، تیمها  نطو  نید و  هداوناـخ ، لـثم  ییاـه  تلیـضف شیارب  هکنیا  رب  هوـالع  هک  میتـسه  یلـسن  دـنمزاین  اـم 

.دشاب هتشاد  تیمها  مه  تسیز 
.میزارپب تسیز  طیحم  هنیمز  رد  داهن  مدرم  یاه  لکشت تیوقت  هب  دیاب   

.دوش رجنم  یرگ  هبلاطم  شیازفا  هب  هک  دشاب  ییاه  هزوح وزج  دیاب  تسیز  طیحم  هزوح 
دناوـــتب ناـــمزاس  نــیا  مــیهد  هزاـــجا  مــینک و  یدـــنمتردق  ناـــمزاس  ار  تـــسیز  طـــیحم  زا  تظاـــفح  ناـــمزاس  دـــیاب  اـــم 

.دنشاب هتشاد  یروخرد  یاه  خساپ اه ، شسرپ یارب  دناوتب  ات  دنک  بذج  ار  دارفا  نیرت  هدومزآراک
.میربب الاب  تسیز  طیحم  هرابردار  نامدوخ  هعلاطم  تسا  رتهب  یرگشنک  حطس  رد 

.مینک داجیا  یرتمک  کیتسالپ  هسیک   
.میهد ماجنا  هلابز  کیکفت  ادبم  نامه  زا  مینک و  دیلوت  یرتمک  هلابز 

.زاگ لادپ  رب  راشف  لها  ات  میشاب  باکر  لها  دراد  ناکما  هک  اجآ  ات  دیاب 
.مینک مهارف  لزنم  رد  ار  مزال  تادیهمت  مامت  دیاب  ام 

.مینک هدافتسا  یرتهب  قیاع  متسیس  زا  میراذگب ، زاب  ار  هناخ  یاه  هرجنپ ناتسیمز  رد  هکنیا  یاج  هب 
.مینکن اهر  تعیبط  رد  ار  نآ  راگیس  هت  میشکن و  راگیس  دراد  ناکما  هک  ییاج  ات  نینچمه 

.مینکن اهر  تعیبط  رد  ار  هدش  مامت  یملق  یاه  یرطاب
.میهد لاقتنا  نامنایفارطا  هب  مه  ار  بسانم  یاهراتفر  مینک  یعس  دیاب 

.میوش یم قفوم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اهنت 
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

تبـسانم هب  هک  یلقع  دیتاسا  ییامهدرگ  نیمهدزایییابطابط  همالع  تشادگرزب  تبـسانم  هب  یلقع  دـیتاسا  ییامهدرگ   
.دش رازگرب  مق  ءارسا  هسسؤم  رد  نابآ   ۲۹ هر ،) ) ییابطابط همالع  تشادگرزب  مایا 

ات دـندرک  باختنا  ار  دوخ  دارفا  نیرتدـب  هک  دوب  نآ  موق  نیا  ناـیغط  تسا ؛ هدرک  هراـشا  دومث  موق  یارجاـم  هب  همادا  رد   
؛ دـیهد بآ  وا  هـب  هـک  دوـب  هدوـمرف  حـلاص  ترـضح  دوـب و  هزجعم  رتـش  نـیا  هـک  یلاـح  رد  دـنک ، یپ  ار  حـلاص  ترـضح  رتـش 

.دندرک عطق  رقع )  ) ار وا  یاپ  یپ و  ار  رتش  بیذکت و  ار  حلاص  ۀتفگ  ناشنایغط ، ببس  هب  دومث  هک  هدومرف  دنوادخ 

.تسه زین  دحاو  تسا ، بجاو  دوجو  هک  روط  نامه  سپ  تسین ، دودحم  دش ، بجاو  هک  یزیچ  اما   

تبـسانم اما  دـش ، رازگرب  هیملع  هزوح  رد  یددـعتم  یاه  هماـنرب اـه و  تسـشن تشذـگ  هک  یا  هتفه رد  اـنکیا ، شرازگ  هب 
هنیمز نـیمه  رد  یددــعتم  یاـه  تســشن اـه و  شیاـمه یرازگرب  دــهاش  اـت  دــش  بجوـم  ییاـبطابط  همـالع  تشادــگرزب 

.تفرگ رارق  دادیور  نیمه  ریثأت  تحت  اهدادیور  یعون  هب  میشاب و 
هک ییاه  تسـشن نیب  ردـییابطابط  همـالع  تشادـگرزب  ؛ میراد هتفه  یوزوح  یاهدادـیور  نیرت   مهم هب  یهاـگن  هـمادا  رد 

« ییابطابط همالع  یقوقح  یهقف و  یاه  هشیدـنا  » شیامه هدـمع  همانرب  ود  دـش ، رازگرب  ییابطابط  همـالع  میرکت  یارب 
نیرت مـهم زا  ییاـبطابط » همـالع  تشادـگرزب  تبــسانم  هـب  یلقع  دـیتاسا   » ییاـمهدرگ ییاـبطابط و  همالع  هاگشناد  رد 

.دوب نانآ 
تبـسانم هب  هک  یلقع  دیتاسا  ییامهدرگ  نیمهدزایییابطابط  همالع  تشادـگرزب  تبـسانم  هب  یلقع  دـیتاسا  ییامهدرگ 

.دش رازگرب  مق  ءارسا  هسسؤم  رد  نابآ   ۲۹ هر ،) ) ییابطابط همالع  تشادگرزب  مایا 
تیامح دروم  یمالسا  مولع  یلقع و  مولع  یرـصم  رـصع و  چیه  رد  درک : نایب  ییامهدرگ  نیا  رد  یلمآ  یداوج هللا  تیآ

، دـش هارمه  یلقع  مولع  اـب  تموکح  هک  ییاـه  هرود رد  تفرگ ؛ یم رارق  یرهم  یب دروم  یلقع  مولع  صوـصخ  هب  دوـبن و 
نیا اریز  دش ، (ع ) مظاک ماما  و  (ع ) نیقداص هرود  رد  یلقع  مولع  روحم  دادـغب  تموکح  رگا  دـندرک ؛ دـشر  یگرزب  نادرم 

.دندرک تیبرت  یلقع  نیهارب  اب  ار  دوخ  نادرگاش  (ع ) همئا
ماــما هــک  تــسا  هدرک  لــقن  (ع ) قداــص ماــما  یملع  تارکاذـــم  لــالخ  رد  راونـــالاراحب  رد  یـــسلجم  موــحرم  دوزفا : یو 

ینارعـش همالع  ام  داتـسا  تسا ؛ ینانوی  میکح  کی  هب  نداهن  تمرح  نیا  تسا ؛ هتفگ  نینچ  وطـسرا  دومرف : (ع ) قداص
ماــما اــجک و  وطــسرا  هـک  تـسا  هدروآ  لاــح  نـیع  رد  هدرک و  لــقن  ار  بــلطم  نــیمه  حــلاصالم  یفاــک  لوــصا  حرــش  رد 

.تسا هدش  یراج  (ع ) قداص ماما  نابز  رب  شمان  هک  تسوطسرا  رخف  نیا  اجک و  (ع ) قداص
هب یلقع  راـثآ  هـمجرت  زا  اـجک  چـیه  اـت  دـش  ببـس  یلقع  موـلع  زا  (ع ) هـمئا یناـبزیم  نـیا  درک : ناـیب  مـیرک  نآرق  رــسفم 

برع فوـسلیف  قارع  رد  یدـنک  دـندرک ؛ تیبرت  ریـسم  نیا  رد  مه  ار  دوـخ  نادرگاـش  هـکنیا  نمـض  دـنا ، هدرکن یهن  یبرع 
.دنهد رارق  یرهم  یب دروم  ار  اهنآ  (ع ) همئا هک  میا  هدیدن تقو  چیه  یلو  تشاد ، ینادرگاش  دوب و 

، ییاـهب خیـش  دـنداد ، ناـشن  هیوفـص  تـلود  یوـس  زا  یلقن  یلقع و  موـلع  هـب  تبـسن  سنا  نوـچ  مـه  هیوفــص  هرود  رد 
ماجنا نالا  رگا  نیا ، زا  رتالاب  یتمعن  هچ  تسا ، رتالاب  ناهفـصا  فجن و  زا  مق  هزوح  هک  زورما  دـش ؛ ادـیپ  اردـصالم و ... 

.میرادن یرذع  چیه  مینکن ، هفیظو 
همالع یقوقح  یهقف و  یاه  هشیدـنا  » شیامهدـش رازگرب  ییابطابط » همالع  یقوقح  یهقف و  یاه  هشیدـنا  » شیاـمه

یفطـصمدیس هللا  تیآ ییابطابط ؛ همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس ، نیـسح  روضح  اب  هام  نابآ هبنشود ۲۶  ییابطابط »

یفلتخم یاه  تسشن اه و  شیامه هتفه  لوط  رد  تبسانم ، نیمه  هب  دوب ، ییابطابط  همالع  تشادیمارگ  زورلاس  هام  نابآ  ۲۴
ینارنخـس اـب  یلقع  دـیتاسا  ییاـمهدرگ  اـهنآ  نیرت  مهم هلمج  زا  دـش و  رازگرب  نآرق  رـسفم  میکح و  نیا  تشادـیمارگ  عوضوم  اـب 
ییاسانـش میرکت و  تهج  رد  تسـشن  یرازگرب  هب  مادـقا  یددـعتم  یملع  زکارم  اـهداهن و  نینچمه  .دوـب  یلمآ  یداوـج  هللا  تیآ

.دندرک یحریف  موحرم  یاه  هشیدنا

 



همالع هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  تاـیب ، نیـسح  دـمحم  یمالـسا ؛ یروهمج  موـلع  ناتـسگنهرف  وـضع  داـماد ، قـقحم
هورگ یملع  تئیه  وضع  راشفا ، داجـس  سردم ؛ تیبرت  هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع  قدنرب ، یحور سوواک  ییابطابط ؛

دیتاسا زا  یدادـعت  ییاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  یناـنر ، یدـباع  یلع  یمالـسا ؛ دازآ  هاگـشناد  قوقح 
.دش رازگرب  یرانیبو  تروص  هب  هاگشناد 

ماـمتها درک : ناـیب  شیاـمه  نیا  رد  یمالـسا  یروهمج  مولع  ناتـسگنهرف  وـضع  داـماد ، قـقحم یفطـصمدیس  هللا  تیآ
نیا یکدـنا  رایـسب  دارفا  نارود  نآ  رد  هک  ییارـس  یـسراف یتح  یـسراف و  تایبدا  هب  فلتخم  یاه  شناد راـنک  رد  ناـشیا 

.دراد یدایز  لمأت  یاج  دنتشاد ، ار  ییاناوت 
همه نیا  یـصخش  نـینچ  هـک  تـشاد  بـجعت  هـمه  یارب  اذـل  دوـبن ؛ موـسرم  نادـنچ  یـسراف  باـتک  مـق  رد  ناـمز  نآ  رد 
رعــش یــسراف  ناـبز  هـب  ییاـبیز  لکــش  هـب  اـما  تـشاد ؛ یرذآ  شیوـگ  هـجهل و  دـنچره  دراد ؛ ییارــس  یــسراف اـب  ماـمتها 

.دورس یم
اسراپ ناریپ  هد  یتراشب  یقاس  دنا / ناج ناگدنشخب  یوگ  یسراپ ناکرت  : » تخادنا یم ظفاح  رعش  نیا  دای  ار  ناسنا  یو 

«. ار
یرابتعا تاکاردا  هیرظن  الـضف ، همه  یارب  هک  میوگب  دـیاب  ناشیا  یقوقح  یهقف و  تایرظن  هراـبرد  تفگ : داـماد  ققحم 
مـسیلائر شور  هفـسلف و  لوصا  باـتک  یارب  یرهطم  دیهـش  یاـه  یقرواـپ هچناـنچ  اـما  تسا ، هدرک  هجوـت  بلج  ناـشیا 

.دش یمن هنادواج  ییابطابط  همالع  بلاطم  دوبن ،
بناجنیا هب  راب  نیدـنچ  همالع  اـما  دـش ، ریخأـت  یتدـم  یرهطم  دیهـش  هلغـشم  لـیلد  هب  مراـهچ  دـلج  راـشتنا  نینچمه ،

.دننک هلجع  اه  یقرواپ شراگن  رد  دییوگب  یرهطم  یاقآ  هب  دیور  یم نارهت  هب  رگا  هک  دنداد  مایپ 
هاگـشناد ثیدـح  نآرق و  موـلع  هورگ  یملع  تئیه  وـضع  قدـنرب ، یحور سوواـک  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح نـینچمه 

ات هک  دـندومرف  یم یرهطم  دیهـش  موـحرم  زا  لـقن  هب  یلمآ  یداوـج هللا  تیآ درک : ناـیب  شیاـمه  نیا  رد  سردـم  تیبرت 
.دوش یم هتخانش  همالع  تایرظن  رگید  لاس   ۲۰۰

.تسا تایرابتعا  تایرظن ، نیا  زا  یکی 
هب دـنک ؛ یم لوـحتم  هیاـپ  زا  ار  تیبرت  یلمع و  ناـفرع  یقـالخا ، یهقف ، یاـه  هرازگ هیرظن ، نیا  هـک  تـسا  نـیا  تـیعقاو 

.دوش یمن رسیم  دیابن  دیاب و  هیرظن  طبر  اهنآ  نودب  هک  یا  هنوگ
لوــصا و هـقف ، موــلع  رد  ناــشیا  زا  شیپ  تاــیرابتعا  هژاو  هـک  تـسا  نـیا  نارگید  اــب  همــالع  هـیرظن  تواــفت  دوزفا : یو 

نآ یفـسلف  یاه  هیاپ هدرک و  ادـیپ  جاور  ناشیا  راـکتبا  اـب  هژاو  نیا  رب  هیکت  اـب  هیرظن  نیا  اـما  تسا  هتفر  راـک  هب  هفـسلف 
.میرادن غارس  ار  یزیچ  نینچ  ناونع  چیه  هب  نآ  زا  شیپ  تسا و  هدش  هدیچ 

میـسقت ینهذ ، ینیع و  دوجو  ینعی  یمالـسا  تمکح  رد  دوـجو  هناـگود  تامیـسقت  دـننامه  دوـجو  موـهفم  یارب  ناـشیا 
.تسا یعقاو  یرابتعا و  رما  لماش  دوجو  نیا  هک  دریگ  یم رظن  رد  ار  یرگید 

.تسا نوریب  رد  یقیقح  دوجو  هرکیپ  رد  هکلب  درادن ، دوجو  جراخ  رد  هسفن  یف یرابتعا  دوجو 
.تسا هدرک  یکتم  یقیقح  رما  هب  تابثا و  ار  نیا  یو 

راـثآ هب  هجوت  اـب  هک  مراد  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  هدـنب  اـما  تسین  تاـیرابتعا  نتفاکـش  اـم  فدـه  اـجنیا  رد  درک : ناـیب  یحور 
نییبت رد  مسیلائر ، شور  هفسلف و  لوصا  نازیملا و  ریـسفت  همکحلا ، هیاهن  همکحلا و  هیادب  هلمج  زا  ییابطابط  همالع 

.دنا هتشاد یرایسب  شالت  مالسا  یعامتجا  لئاسم 
ار یدیدج  باب  هفـسلف  رد  اتـسار  نیا  رد  تسا و  هدوب  یعامتجا  لئاسم  ناشیا  ینهذ  هغدغد  زا  یدایز  شخب  عقاو  رد 

اردـصالم هـعبرا  رافــسا  هـنیمز  رد  هژیو  هـب  ار  دـیدج  یباـب  هـک  دــنا  هدرک هراـشا  مـه  یلمآ  یداوـج  هللا  تـیآ دــنیاشگ و  یم
.دنا هدوشگ

، تردـق ملع ، دـننامه  یهلا  تافـص  یانعم  یـسانشادخ و  لئاسم  رد  هیرظن  نیا  مود  ریثأت  تفگ : هاگـشناد  داتـسا  نیا 
تایهلا رد  یدـیدج  یاه  هاگدـید هیرظن  نیا  نمی  هب  تسا و  یـسرک و ...  شرع ، هب  طوبرم  لـئاسم  تیکلاـم و  تاـیح و 

.تسا هدش  حرطم 

 



هراـشا یزاــجم  موـهفم  هـب  هـک  دــنراد  هعیــش  نارــسفم  یتـح  هلزتـعم و  هرعاــشا ، هـک  یتـشادرب  شرع ، موـهفم  هراــب  رد 
هک دـنک  یم نییبت  سپـس  تسا  رگید  تقیقح  کی  شرع ، هک  دوش  یم لئاق  تاـیرابتعا  هیرظن  ساـسا  رب  اـما  دـننک ، یم

.دراد یقیقح  ماقم 
هدکـشناد سیئر  بدؤـم ، اضردیــس  نیملــسملاو  مالــسالا  تـجحمق هاگــشناد  رد  ییاـبطابط  همـالع  تشادـگرزب  مـسارم 

یوس زا  هفـسلف  یناهج  زور  تبـسانم  هب  هک  ییابطابط  همالع  تشادـگرزب  مسارم  رد  هام  ناـبآ مق ۲۸  هاگـشناد  تایهلا 
نآ دای  مسرب ؛ ییابطابط  همالع  تمدخ  یقیاقد  متـشاد  قیفوت  یلو  هاتوک ، هچرگ  هدنب  تفگ : دش ، رازگرب  مق  هاگـشناد 

رتـمک ناـشیا  مدیـسر ،  ۵۶ یاـه ۵۵ ، لاـس رد  ناـشلزنم  رد  ناــشیا  تمدــخ  یتـقو  تـسا ، روآ  طاــشن نـم  یارب  هـسلج 
یگدـنز یتحار  هداس و  رایـسب  طیارـش  رد  ناشیا  دـندوب ؛ رـسفم  فوسلیف و  ناونع  هب  مدرم  مومع  دزن  رد  هدـش  هتخانش 

.دندرک یم ییاریذپ  هدرک و  زاب  ار  رد  ناشدوخ  درک ، یم هعجارم  ناشلزنم  هب  یسک  یتقو  دندرک و  یم
رپ ذـفان و  هاگن  دـندرک ، یم هاگن  یتقو  دـنتفگ و  یمن یزیچ  میدرک  یمن لاؤس  ات  دوب ؛ یذـفان  هاگن  ناشیا  هاگن  دوزفا : یو 
دنچ هـسلج  نـیمه  اــما  تشادــن ، ار  ناــشیا  ثــحب  سرد و  رد  روــضح  ءاــضتقا  نــم  نــس  هــتبلا  دنتــشاد ؛ تیوــنعم  زا 

.تسا تمینغ  میارب  مه  یا  هقیقد
؛ دش فرـص  ریـسفت  هصرع  رد  ناشرمع  زا  یهجوت  لباق  شخب  اما  دوب ، یگرزب  فوسلیف  هکنیا  رانک  رد  ییابطابط  همالع 
، تسه مه  نانجلا  ضور ناـیبلا و  عمجم دـننام  یراـثآ  رد  هچرگ  شور  نیا  دـیزگرب ، ار  نآرق  هب  نآرق  ریـسفت  شور  یو 

.تسا ریظن  مک ای  ریظن  یب یو  راک  اما 
مرح هب  ات  ناضمر  هام  رد  تشون و  ار  نازیملا  صالخا  اب  وا  میـسانشب ؛ رتشیب  دـیاب  ار  همـالع  درک : دـیکأت  هوژپ  نآرق نیا 

ققحم ناـشیارب  ناـشیا  راـتفر  صـالخا و  هطـساو  هب  مه  یهلا  فاـطلا  تاـیانع و  اذـل  درک ، یمن راـطفا  دـش ، یمن فرـشم 
.تسا هدش 

ناـمه یمالــسا  گـنهرف  رد  هفــسلف  هـکنیا  ناـیب  اـب  زین  مـق ، هاگــشناد  هفــسلف  هورگریدـم  یکرهــش ، شناد  هللا  بیبـح
راـک مـیرگنب ، تـمکح  هفـسلف و  هـب  هاـگن  نـیا  اـب  رگا  تـسا ؛ دـیدس  مـکحم و  یاـنعم  هـب  تـمکح  تـفگ : تـسا ، تـمکح 
هب دیامرف  یم دناد و  یم ریثک  ریخ  ار  تمکح  مه  نآرق  اذل  تسین ، نآ  رد  اطخ  دـیدرت و  هک  تسا  یمکحم  راک  هنامیکح 

.میا هدرک اطع  ریثک  ریخ  میهدب ، تمکح  یسک  ره 
هک میراد  تیاور  رد  اذـل  تسا ؛ تمکح  نامه  تسین و  نآ  رد  یکـش  دـشاب ، تیعقاو  رب  قبطنم  دـصرد  ردـص  هک  یملع 

.نایامنب نم  هب  تسه ، هک  نانچنآ  ار  ءایشا  ایادخ 
رب ینتبم  هـک  ار  یگدـنز  کبــس  ثـحب  رد  اـقآ  ترــضح  تاـشیامرف  قـقحت  تـسا و  یرورــض  هفــسلف  هـب  هجوـت  ور  نـیا  زا 

.مناد یم ینیع  بجاو  تسا ، یمالسا  هفسلف 
روـط نـیمه  مـه  برغ  رد  دوزفا : تـسا ، هدرکن  هفـسلف  اـب  یـشک  طـخ ریــسفت  رد  همـالع  هـکنیا  ناـیب  اـب  یکرهــش  شناد 

شدوخ تالکشم  مه  رثکت  تسا و  رثکت  ببس  یدنبزرم  اریز  تسا ، هدش  مدرم  یگدنز  هصرع  دراو  اهنآ  هفسلف  تسا ،
.تسا تدحو  اب  تلاصا  نآرق  ناسل  رد  هک  یلاح  رد  دنک ، یم داجیا  ار 

رد ییاـبطابط  همـالع  تفگ : مسارم  نـیا  رد  مـق  هاگـشناد  سیئر  زاـبرید ، رکـسع  نیملـسملاو  مالـسالا  تـجح نـینچمه 
هتفگ وا  برع  تایبدا  نحتمم  هک  تسا  لقن  یتح  دندرب ؛ یم سرد  زا  یمک  هرهب  دندناوخ ، یم برع  تایبدا  یتقو  زیربت 

.یروخ یمن ندناوخ  سرد  درد  هب  اریز  نکن ، عیاض  ار  نارگید  تدوخ و  رمع  هک  دوب 
وا یملع  یحور و  لوحت  أشنم  اهدادـیور  نیمه  ًارهاـظ  درب و  یم هاـنپ  ادـخ  هب  هتفر و  ناـبایب  هب  عرـضت  تلاـح  اـب  مه  وا 

.دش
هللا تـیآ هداوناـخ  زا  ینعی  ناـشدوخ  ناگتــسب  زا  ناـشیا  رــسمه  دوزفا : شا  هداوناـخ اـب  همـالع  طاـبترا  هـب  هراـشا  اـب  یو 
، دــننک یم ار  فـجن  رفــس  دــصق  یتـقو  همـالع  دنتــشاد ؛ ییـالاب  حطــس  یداـصتقا  یعاـمتجا و  ظاـحل  زا  دــندوب و  یــضاق 

کمک مه  یداصتقا  ظاـحل  زا  هتـشادن ، مه  یلوپ  همـالع  نوچ  دـنوش و  یم ناـشیا  هارمه  لاـسدرخ  هچب  اـب  ناشرـسمه 
.دنهد یم تسد  زا  مه  ار  ناشنادنزرف  رابدنچ  هتبلا  دننک و  یم

زا همالع  رـسمه  یتقو  درک : هفاضا  دندرک ، یگدـنز  یدـیدش  یتخـس  نینچ  رد  ناشرـسمه  همالع و  هکنیا  نایب  اب  زابرید 

 



.دندش یم رضاح  ناشیا  هربقم  رس  بترم  راب  کی یا  هتفه ًادعب  ادتبا و  رد  رابود  یزور  تفر ، ایند 
ریسفت هک  دومرف  یتیانع  نانآ  هب  ادخ  دیسر و  هبترم  نیا  هب  همالع  هک  هدوب  ییاه  یتخـس اه و  یراکادف نینچ  هیاس  رد 

.تسا نآ  هجیتن  نازیملا 
اب یناـسارخ  یـسابع  هللا  تیآ ریـسفت  هـسلجهرقب  هروـس  رد  اوقتاـب  یاـه  ناـسنا یگژیو  هسریـسفت  هـقف و  جراـخ  سورد 

.دش رازگرب  هام ، نابآ  ۲۸ هبنش ، راهچ هرقب ، هروس  تیروحم 
نامیا هرقب  هروس  همیرک  نیموس  رد  اوقتاب  یقتم و  ناسنا  یارب  یگژیو  تلـصخ و  نیلوا  درک : راـهظا  هسلج  نیا  رد  یو 

.تسا بیغ  هب 
.دراد لامتحا  دنچ  بیغلاب »  » هملک

ادـخ هب  دـقتعم  مه  ناـهن  تولج و  رد  هچناـنچ  دـنراد  ادـخ  هب  ناـمیا  ناـهنپ  رد  توـلخ و  رد  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  اـیآ 
تروص نیا  رد  تسا ؟ نامیا  ققحت  هاگیاج  تسا ، نامیا  فرظ  بیغ  اـیآ  تسا ؟ بیغ  رد  ناـشنامیا  اـهنیا  اـیآ  دنتـسه ؟

.تسا یف »  » یانعم هب  اب  فرح 
.تساهنیا نامیا  ببس  بیغ ، ینعی  تسا ؛ تیببس  یارب  اب  فرح  هک  تسا  نیا  تساجنیا  هک  یرگید  لامتحا 

فالخرب تسا  نمؤم  ناشنطاب  رهاظ و  دـنراد و  نطاب  ببـس  هب  نامیا  دـنراد ، رهاظ  ببـس  هب  نامیا  هک  روطناـمه  اـهنیا 
.درادن نطاب  هب  نامیا  یلو  دراد  رهاظ  هب  نامیا  هک  قفانم 

.دنراد ینطاب  یبیغ و  نامیا  دنتسه و  بیغ  ببس  هب  نمؤم  نیقتم  تروص  نیا  رد 
.تسا لامتحا  کی  مه  نیا 

هب لصتم  نامیا  ینعی  تسا ؛ هلص  یاب  طقف  بیغلاب »  » هملک هب  دارم  هک  تسا  نیا  رگید  لامتحا  تفگ : همادا  رد  یو 
.تسا هدش  بیغ 

.قلطم روط  هب  تسا ، بیغ  نامیا ، قلعتم 
«. نونقوی مه  هرخالاب   » لثم تسا ؛ هدش  هدرب  راک  هب  دایز  هیدعت  یاب  مه  نآرق  رد 

نمؤم دشاب  بیاغ  هچ  دشاب و  رهاظ  هچ  دنشاب ، بیاغ  هچ  دنشاب و  رضاح  هچ  اهنیا  هک  تسا  نیا  موس  لامتحا  هجیتن 
.دنراد نامیا  اه  یندیدان هب  اهنیا  رتهب ، ترابع  هب  دنتسه و  بیغ  هب 

.دنراد ار  نطابلا » رهاظلا و  رخآلا و  لوالا و  وه   » اهنیا دنتسه ، رهاظ  لابند  نارگید  رگا 
.دراد رخآ  مسا  مه  دراد و  لوا  مسا  مه  هکنانچ  دراد  نطاب  مسا  مه  دراد و  رهاظ  مسا  مه  دنوادخ 

.تسا هدش  نیقتم  نامیا  قلعتم  بیغ  ایوگ  لامتحا  نیا  ساسا  رب 
.تسا هولصلا » نومیقی   » هفیرش هیآ  نیا  رد  نینمؤم  تفص  نیمود  تفگ : همادا  رد  یو 

.تسا ماوق »  » زا نومیقی »  » هملک
.تسا ولص »  » زا ای  تسا  یلص »  » زا ای  هولص » »

.دوش یم قالطا  یلص  ای  ولص  هدیمخ  یش  هب  الومعم 
.تسا نآرق  تایآ  رد  دربراکرپ  یاه  هژاو زا  یکی 

.تسا عوشخ  عوضخ و  انحنا و  نآ  رد  هک  دنیوگ  یم هولص  تهج  نیا  زا  ار  هولص  دیاش 
.تسا زامن  هماقا  زا  ثحب  هک  تسا  نیا  بلاج 

.دیناوخب زامن  تسا  هدشن  هتفگ  یتیاور  هیآ و  چیه  رد 
.تسا فراعم  نید و  نوتس  زامن 

.دراد یم هگن  زامن  مه  ار  نید  همیخ  دراد ، یم هگن  ار  همیخ  همیخ ، نوتس  هکنانچ 
.دنراد مه  نید  هماقا  نیقتم  هک  دراد  تلالد  بلطم  نیا  رب  تسا  زامن  هماقا  هک  نیقتم  تلصخ 

.تسا مود  فصو  مه  نیا 
قوقح تیروحم  اـب  یمتاـخ  دمحادیـس  مالـسالا  تجح جراـخ  سرد  هسلجتاـیاور  تاـیآ و  رد  یهدریـش  بابحتـسا  تدـم 

.دش رازگرب  هام  نابآ  ۲۶ یونعم ،

 



قح هب  کدوک  قوقح  ثحب  رد  درک : راهظا  تخادرپ و  عاـضر  تدـم  هلمج  زا  لـفط  قوقح  یـسررب  هب  هسلج  نیا  رد  یو 
.میدیسر عاضر 

.تسا ردام  ریش  دنمزاین  یگدنز  لوا  لاس  ود  رد  لفط 
.دنک نیمأت  هیاد  طسوت  ای  ردام  طسوت  ای  ار  دنزرف  ریش  هک  تسا  ردپ  هدهع  رب  هفیظو  نیا 

.دهدب ار  شترجا  دیاب  ردپ  میهاوخ ، یم ترجا  تفگ  درک و  لوپ  یاضاقت  ردام  رگا  هیاد ؟ ای  ردام  ای  میوگ  یم ارچ 
.میدرک ثحب  دروم  نیا  رد 

.دشاب ردقچ  دیاب  عاضر  تدم  هک  تسا  نیا  هصرع  نیا  رد  ثحب  کی 
نَُهدَْـالَوأ َنْعــِْضُري  ُتَاـدِلَاْولَاو  : » تـسا هدــش  رکذ  لاـس  ود  مـیرک  نآرق  رد  اـما  دراد ، لـفط  زاـین  هـب  یگتــسب  شا  هزادــنا

ىارب مكح ] نيا   ] دنهد ريـش  مامت  لاس  ود  ار  دوخ  نادنزرف  دـياب ]  ] ناردام و  َةـَعاَضرلا ؛ ِمُتي  َْنأ  َدَاَرأ  ْنَِمل  ِْنَيِلمَاك  ِْنَيْلَوح 
«. دنك ليمكت  ار  ىگراوخريش  نارود  دهاوخب  هك  تسا  ىسك 

.دندرک بابحتسا  رب  لمح  ار  هیآ  اهقف  یلو  تسا  بوجو  رگنایب  هیآ  رهاظ 
هام راهچ  تسیب و  دـش ، دـلوتم  ههام  شـش  هچب  رگا  هک  حرطم  لاوس  نیا  داد : همادا  هیملع  هزوح  یلاع  حطـس  داتـسا 
نیا هیآ  رهاظ  دـهدب ؟ ریـش  هاـم  راـهچ  تسیب و  دـیاب  مه  زاـب  دـش ، دـلوتم  ههاـم  هن  هچب  رگا  رگا  اـما  دوش ، یم لاـس  ود 

.دوش دلوتم  ههام  دنچ  درادن  یتوافت  تسا و  لاس  ود  یگراوخریش  تدم  دلوت ، زا  دعب  هک  تسا 
لمح تدـم  دـش ، دـلوتم  ههاـم  هـن  هـچب  رگا  دـنتفگ  تاـیاور  دانتـسا  هـب  ناـگرزب  یخرب  نـکل  دـیوگ ، یم ار  نـیا  هـیآ  روـهظ 

.دراد بلطم  نیا  رب  یتایاور  تسا ، هام  کی  تسیب و 
«. ىبصلا ىلع  ٌروج  وهف  صقن  امف  ًارهش  نورشع  دحاو و  عاضرلا  : » هعیشلا لئاسو  داتفه  باب  ثیدح ۵ 

.دندرک ریسفت  هام  کی تسیب و  هب  اجنیا  رد  ار  نیلوح  (ع ) ماما
.تسا هام  شش  هک  دراد  لمح  تدم  لقا  هب  رظن  هیآ  هک  تسا  نیا  شلیلد 

.دندرک ریسفت  ار  هیآ  ماما ، سپ 
یریـسفت ثحاـبم  همادا  رد  هاـم  ناـبآ  ۲۷ ینارهت ، یوداـه  هللا  تیآتــسا رت   نیگنـس نارگید  زا  ینید  ناـملاع  تیلوئــسم 

َْدق  » هک هدومرف  تیاهن  رد  هدروخ و  فلتخم  تادوجوم  هب  مسق  ییادتبا ، هیآ  تشه  رد  دـنوادخ  تفگ : سمـش ، هروس 
رد رگا  تسا و  هیکزت  میهد ، دـشر  تسرد  ریـسم  رد  ار  سفن  رگا  ینعی  تسا ؛ دـشر  یانعم  هب  هیکزت  اَهاَكز ،» ْنَم  َحـَْلَفأ 

ترخآ اـیند و  تداعـس  یدوباـن  ثعاـب  دور و  یم شیپ  هسیــسد  ینعی  نآ  فلاـخم  تمــس  رد  ًاـعطق  تـفرن ، ریــسم  نـیا 
.تسا

ات دـندرک  باختنا  ار  دوخ  دارفا  نیرتدـب  هک  دوب  نآ  موق  نیا  نایغط  تسا ؛ هدرک  هراـشا  دومث  موق  یارجاـم  هب  همادا  رد   
؛ دـیهد بآ  وا  هب  هک  دوب  هدوـمرف  حـلاص  ترـضح  دوـب و  هزجعم  رتـش  نیا  هک  یلاـح  رد  دـنک ، یپ  ار  حـلاص  ترـضح  رتـش 

.دندرک عطق  رقع )  ) ار وا  یاپ  یپ و  ار  رتش  بیذکت و  ار  حلاص  ۀتفگ  ناشنایغط ، ببس  هب  دومث  هک  هدومرف  دنوادخ 
موق ناتـساد  درک : هفاـضا  هدرک ، دـیکأت  دوـمث  یوـس  زا  حـلاص  بیذـکت  رب  ًاددـجم  هیآ ۱۴  رد  هـکنیا  ناـیب  اـب  هزوـح  داتـسا 

فارطا یفصآ  هللا  تیآ دنا ؛ هدوب نکاس  فجن  کیدزن  یا  هقطنم رد  موق  نیا  تسا ، هدش  نایب  نآرق  یاج  دنچ  رد  دومث 
.دندرک دابآ  ار  هقطنم  نآ  یزاسزاب و  ار  حلاص  ترضح  دوه و  ترضح  هربقم 

رد ناـبآ   ۲۲ هزوـح ، یلاـع  حطـس  داتـسا  یهیقف ، نـسحم  هللا  تیآتـسا ندوـب  یداـم  همزـال  ادـخ  یوـس  زا  دـنزرف  نتـشاد 
ِ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 

 



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 
رد ینید  تفرعم   » یزاـجم رانیمـس  « یرفعج همـالع  هاـگن  رد  ینید  تفرعم   » یزاـجم رانیمـساه  شیاـمه اـه و  تسـشن

دمحمدیس یلضاف ، رداق  یوفـص ، ناملـسدیس  مالـسا  ججح  ینارنخـس  اب  هام ، نابآ هبنـشکی ۲۵  یرفعج » همالع  هاگن 
.دش رازگرب  یریم  داوجدیس  زین  یناساول و  اضردمحمدیس  ایناسراپ  ، دیمح  یفقث ،

رد رگیدـکی  اـب  اـهنآ  تبـسن  یملع و  تـفرعم  ینید و  تـفرعم   » عوـضوم اـب  ینانخـس  رد  اـیناسراپ  دـیمح  مالــسالا  تـجح
نیا هسیاـقم  هـب  میوـشب ، انــشآ  یرفعج  همـالع  هاگدــید  اـب  هـکنیا  یارب  درک : ناـیب  تـسیچ »؟ یرفعج  همــالع  شناوـخ 

کیـسالک نردـم و  یاـه  هاگدـید رتـشیب  دراد و  دوـجو  رــصاعم  نارود  رد  هـک  مـیزادرپ  یم یرگید  یاـه  هاگدـید اـب  هاگدـید 
اب لباقت  رد  یعون  هب  تسا و  هدوب  زین  اه  هاگدید نیا  هب  رظان  یرفعج  همالع  رظن  هک  تسا  ییاه  هاگدید ًاقافتا  تسا و 

.تسا اه  هاگدید نیا 
مهدزوـن نرق  مود  هـمین  زا  هـک  مـلع  زا  یفیرعت  ًاـصوصخ  تـسا ، هـتفرگ  لکــش  مـلع  زا  هـک  ینردــم  فیراــعت  ساــسا  رب 

هب نآ  زا  دعب  هتبلا  تشاد و  یعزانم  یب یوق و  رارقتـسا  کی  لاس  دصکی  زا  شیب  تفرگ و  رارق  لوبق  دروم  دش و  حرطم 
تحت ار  یرظن  شناد  زا  یا  هزوـح اـه  شـسرپ هعوـمجم  نـیا  هـک  تـفرگ  رارق  ییاـه  شــسرپ هعوـمجم  ضرعم  رد  جـیردت 

رب ینتبم  ملع  زا  فـیرعت  نیا  تسا و  ریذـپ  نوـمزآ یبرجت و  شناد  زا  تراـبع  مـلع  دروآ ، دوـجو  هـب  مـلع  هفـسلف  ناوـنع 
.تسا هتفرگ  لکش  جیردت  هب  برغ  هفسلف  خیرات  رد  هک  تسا  یصاخ  یسانش  تفرعم یانبم  کی 

هراــشا تـسا ، یبرجت  یلقع و  ینید ، هـک  تـفرعم  هناــگ  هـس بـتارم  دروــم  رد  تـنک  هاگدــید  نـیا  هــب  همــالع  دوزفا : یو 
.دنک یم

.دنتفگ یم نخس  برغ  تالکشم  دروم  رد  دنتشاد و  یرادید  ناشیا  اب  یبرغ  نادنمشناد  زا  یخرب  ینامز  کی 
.دنراد نید  لقع و  ملع و  زا  هک  تسا  یفیراعت  زا  یشان  برغ  ناهج  تالکشم  هک  دوب  هدرک  نایب  اجنآ  رد  ناشیا 

رد ار  تالکـشم  هشیر  ینعی  دوشب ؛ لح  تالکـشم  نیا  زا  یخرب  ات  دیهدن  سرد  ار  میهافم  نیا  یتدم  تفگ  یم ناشیا 
.درک یم نایب  ناشتفرعم  نید و  هفسلف و  ملع و  زا  ندرک  فیرعت  هنوگنیا  دروم 

یهیبـشت شور  زا  طـقف  تسا و  یرـشب  هشیدـنا  یکدوـک  عـطقم  هب  طوـبرم  هـک  مینادـب  یتـفرعم  ار  ینید  تـفرعم  یتـقو 
تفرعم دراو  اـت  دـنک  یم هداـمآ  ار  نهذ  هک  تسا  نیا  نآ  شزرا  تسا و  راـبتعا  دـقاف  یتـفرعم  نینچ  دـنک ، یم هدافتـسا 

.دنک یم هدامآ  یملع  تفرعم  یارب  ار  نهذ  زین  نآ  دوش و  یفسلف 
ملع و نآ  رد  هک  یگنهرف  دـینک ، فـیرعت  روـطنیا  ار  نـید  رگا  درک : ناـیب  نارهت  هاگـشناد  یـسانش  هعماـج هورگ  رایـشناد 
هب طوـبرم  تفرعم  نیا  دریگ و  رارق  ینید  یفـسلف و  یاـه  تفرعم لـباقم  هـک  دوـش  فـیرعت  یا  هنوـگ هـب  یملع  تـفرعم 

لکـشم نیا  هب  همـالع  دـنیب و  یم بیـسآ  نارادـنید  نیب  هنانیدـتم  یگدـنز  هک  تـسا  یعیبـط  دـشاب ، رـشب  یکدوـک  نارود 
.دینکن سیردت  ار  فیراعت  نیا  یناعم و  نیا  یتدم  دیوگ  یم دنک و  یم هراشا 

نز هدکـشهوژپ  یملع  تئیه  وضع  دـنوسالع ، ابیرفهداوناخ  ینآرق  میهافم  صوصخ  رد  میرک  نآرق  نارـسفم  تاـیبدا 
ینآرق میهافم  صوصخ  رد  میرک  نآرق  نارسفم  تایبدا   » یملع تسـشن  رد  هام ، نابآ  ۲۷ نارهاوخ ، هزوح  هداوناخ  و 

انعم نطب  رد  نطب  تسا و  ییانعم  یالرازه  نآرق  تفگ : مالـسا ، ملاع  رد  یریـسفت  درکیور  ود  هب  هراـشا  اـب  هداوناـخ ،»
رد دـنراد ، نآرق  زا  هطـساو  یب مهف  مهف و  نیرتـهب  (ع ) تراـهط تمـصع و  تیب  لـها  ینعی  ِهب » ِبطوخ  نَم  « ؛ دـهد یم
مه نآ  تازاوم  هب  یمهف  هتبلا  دریگ و  یم لکش  (ع ) تیب لها  مهف  یانبم  رب  یریسفت  یمالـسا ، هیلوا  نورق  رد  هجیتن 
یور رب  یلیجنا  یتاروـت و  مهف  تیدوـهی و  سرد  یاـه  یـسرک هتفرگ و  هلـصاف  (ع ) تیب لـها  ندـناخ  زا  هک  تفرگ  لـکش 

.تشاذگ ریثأت  مه  نآرق  زا  اهنآ  مهف 

 



متخ (ص ) ربماـیپ هـب  دراد ، ریــسفت  رد  هـچنآ  میلئاـق ، نآ  یارب  هـک  ییاـه  شزرا هـمه  اـب  یربـط  ریــسفت  ًـالثم  دوزفا : یو 
.دوش یم متخ  هباحص  ریاس  یروث و  نایفس  دوعسم ، نبا مهف  هب  هدشن و 

تکرح یاـنبم  ریـسفت  ثیدـح و  شناد  دوش ؛ یم لزنتم  یباحـص  کـی  درکلمع  هب  هیآ  یاـنعم  دراوم  زا  یرایـسب  رد  یتح 
هداوناــخ و ناوــنع  هـب  اهدــعب  هـک  یزیچ  دــنتفرگ و  یم تاــقبط  نــیا  زا  ار  دوــخ  گــنهرف  مدرم  دوــب و  یمالــسا  هعماــج 

.دوب اه  هداد نیا  رب  ینتبم  تفرگ ، لکش  یمالسا  ترشاعم 
ءاسن هیآ ۳۴  رد  درک : راـهظا  نآرق ، رد  و ...  تیجوز » «، » زوـشن «، » نوـماوق  » دـننام ییاـه  هژاو هب  هراـشا  اـب  دـنوسالع 

درم تیماوق  ثحب  رد  ...ْمِِهلَاْوَمأ ؛» ِْنم  اُوَقْفَنأ  َاِمَبو  ٍضَْعب  َىَلع  ُْمهَـضَْعب  ُهللا  َلَضف  اـَِمب  ِءاَـسنلا  َىَلع  َنُوماَوق  ُلاـَجرلا  »
ناش ود  نآ  لوزن  نأش  دروم  رد  تسا ؛ روحمریدـم  لوئـسم و  هداوناـخ  ینعی  تسا ؛ هدـش  ناـیب  بتارم  هلـسلس  نز ، رب 

تابسانم تامیسقت و  دروم  رد  هملس  ما هک  هدش  لقن  هعیش  رد  ننست ؛ لها  یرگید  هعیـش و  فرط  زا  یکی  هدش  نایب 
هنیمز نیا  رد  نارـسفم  همه  اب  ییابطابط  همالع  شیاـمرف  دـش ؛ لزاـن  هیآ  نیا  درک و  شـسرپ  (ص ) ربماـیپ زا  یگداوناـخ 

ماوق نادرم  هک  تسا  نیا  ثحب  تیلک  دـناد ؛ یم یگداوناخ  مه  یعامتجا و  هصرع  رد  مه  ار  ـالیتسا  ناـشیا  تواـفتم و 
.تسا نز  تیلوئسم  صاخ ، نیکمت  ییوشانز و  هفیظو  یافیا  نآ  یازا  رد  دنراد و  تیریدم  قح  و 

هاگشناد تایهلا  هدکشناد  سیئر  بدؤم ، اضردیس  نیملـسملاو  مالـسالا  تجحنآرق یـسراف  یاه  همجرت رد  تیالو  تایآ 
داـی و تشادـیمارگ  اـب  نآرق » یـسراف  یاـه  هـمجرت رد  تیـالو  تاـیآ   » یملع تســشن  رد  هاـم  ناـبآ  ۲۶ هوژپ ، نآرق مــق و 

همه نـیا  دــندرک و  نآرق  تحاـس  هـب  یداـیز  تامدــخ  هر ) ) ییاــبطابط همــالع  تـفگ : مـیرک ، نآرق  گرزب  رــسفم  هرطاــخ 
هک میراودــیما  تـسا و  ناـشیا  راـک  تـکرب  زا  میتـسه ، دــهاش  نآرق  هراـبرد  یملع  یاـه  طـیحم رد  زورما  هـک  یتاـقیقحت 

.دوش رت  گنررپ رتشیب و  زور  هب  زور  یهاگشناد  یاه  طیحم رد  ینآرق  یاه  همانرب
یداـیز تقد  نیمجرتـم  هک  تسا  مزـال  نآرق  یاـه  همجرت رد  دوزفا : نآرق  یاـه  همجرت رد  تیـالو  تاـیآ  هـب  هراـشا  اـب  یو 
همجرت رد  اذـل  دنتـسین ، انـشآ  یبرع  هب  هک  دـنراد  هعجارم  نآرق  هب  یناـسک  اریز  دنـشاب ، هتـشاد  تیـالو  تاـیآ  هب  تبـسن 

.دوش لقتنم  بطاخم  هب  یتسرد  هب  بلطم  ات  دوش  شالت  دیاب  تیالو  تایآ 
.دننک نایب  هیآ  یریسفت  رصتخم  مایپ  زتنارپ و  رد  رتشیب  تاحیضوت  هئارا  اب  ار  راک  نیا  دنناوت  یم نامجرتم 

رد تیالو  تایآ  باتک  رد  مراکم  هللا  تیآ درک : راهظا  مراکم ، هللا  تیآ نآرق » رد  تیالو  تایآ   » باتک هب  هراشا  اب  بدؤم 
.دنا هتخادرپ هنیمز  نیا  رد  هیآ  هب ۲۰  نآرق 

اذـل دراد ، صوصخ  نیا  رد  یرتشیب  تایآ  هدـئام  هروس  تسا ؛ (ع ) یلع ماـما  تیـالو  دروم  رد  اـه  صخاـش ءزج  هیآ  دـنچ 
هنیمز نیا  رد  رگید  تاـیآ  هـلمج  زا  هلهاـبم و ...  ریهطت ، راذـنا ، تاـیآ  نـینچمه  دـنا ، هتـسناد تیـالو  هروـس  یخرب  ار  نآ 

.دنتسه
تیلوت یریرحت ، یرقابدـمحم  هللا  تیآییابطابط همالع  رظنم  زا  تایاور  یدـنب  هتـسدنادنمشیدنا نایوزوح و  اـب  هبحاـصم 
ریسفت رب  دیکأت  اب  ییابطابط  همالع  رظنم  زا  تایاور  نآرق و  تبـسن  نییبت  هب  انکیا ، اب  وگو  تفگ رد  یورم ، هیملع  هزوح 

نآرق تایآ  یـسررب  زا  درک : راهظا  هراشا و  تایاور  تیجح  تابثا  رد  میرک  نآرق  شقن  هب  ادتبا  رد  تخادرپ و  نازیملا » »
هجوت اب  زین  و  ٍءْیَـش » ُلِکل  ًانَاْیِبت  َبَاِتْکلا  َْکَیَلع  َاْنلَزن   » هدومرف ای  ِسانِلل » ٌنَاَیب  َاذَه  : » هدومرف هک  شدوخ  هرابرد  میرک 

نید فراـعم  لوصا  تاـیلک و  ناـیب  رد  ینآرق  ثحاـبم  یعیبـط  روـط  هب  هک  دـیآ  یم تسد  هب  نازیملا  ریـسفت  ثحاـبم  هب 
.تسا یلصا  هناوتشپ  کی 

لاعتم یادـخ  باتک  دوش  یم حرطم  نید  نیا  هزجعم  تروص  هب  ینید و  ثحاـبم  روحم  ناونع  هب  هچنآ  هک  اـنعم  نیا  هب 
.تسا

تاـبثا ار  (ص ) مرکا یبـن  شیاـمرف  تیجح  مـه  یهلا  باـتک  نـیا  نیماـضم  هـب  لالدتـسا  اـب  اـم  لاـح  نـیع  رد  دوزفا : یو 
.ار (ع ) تیب لها  تاشیامرف  مه  مینک و  یم

.دشاب نآرق  نایب  رانک  رد  دیاب  ترضح  نآ  نایب  هک  دنک  یم نایب  اتحارص  نآرق  زا  یتایآ 
ُْمهلََعَلو ْمـِْهَیِلإ  َلُزن  اـَم  ِسانِلل  َنَیـبُِتل  َْرکذــلا  َکـَْیِلإ  ـاَْنَلْزَنَأو  ُِربزلَاو  ِتـاَنَیْبلِاب  : » دــیامرف یم لــحن  هروـس  هـیآ ۴۴  هـلمج  زا 

ًَةْمَحَرو ًىدـَُهو  ِهِیف  اوـَُفَلْتخا  ِیذلا  ُمـَُهل  َنَیـبُِتل  ِالإ  َبـاَِتْکلا  َکـَْیَلع  ـاَْنَلْزَنأ  اـََمو  : » دـیامرف یم هـیآ ۶۴  نـینچمه  َنُورَکَفَتی »

 



«. َنُوِنْمُؤی ٍْمَوِقل 
دیاب دنک  یم حیرصت  یفرعم و  مکاح  ناونع  هب  ار  ترضح  نآ  ینآرق  تایآ  دوخ  یفرط  زا  درک : حیرـصت  یریرحت  هللا  تیآ

ار دروآ  یم ترـضح  نآ  هچنآ  دـنراد  داقتعا  نید  تیناقح  هب  هک  یناسک  ترـضح و  نآ  ناوریپ  دوشب و  تعاـطا  ناـشیا  زا 
.دننک ذخا 

َهللا ِنإ  َهللا  اُوقتَاو  اُوَهْتنَاف  ُْهَنع  ُْمکَاَهن  َاَمو  ُهُوذـَُخف  ُلوُسرلا  ُُمکَاتآ  َاَمو  : » دـیامرف یم رـشح  هکراـبم  هروس  هیآ ۷  هلمج  زا 
«. ِبَاقِْعلا ُدِیدَش 

ینعی مینک ، یم لمع  تسا  ییالقع  شور  نامه  هک  نید  فراعم  ذـخا  رد  همالع  موحرم  شور  هب  هجوت  اـب  اـم  نیارباـنب 
هب دراد  قالطا  ییاج  رگا  مینک ، یم عوجر  تسا  هدش  لزان  تسه و  هک  روطنامه  یلبق و  تینهذ  نودب  ینآرق  تایآ  هب 

.مینک یسررب  شدیق  اب  ار  هیآ  دیاب  دراد  یدیق  ییاج  رگا  مینک ، یم لمع  شقالطا  نامه 
.دوش ذخا  ادخ  رما  هب  دیاب  دنروآ  یم ترضح  نآ  هچنآ  هک  تسا  نیا  رگنایب  تایآ  نیا  داد : همادا  هیملع  هزوح  داتسا 

«. ًاظِیَفح ْمِْهَیَلع  َکَاْنلَْسَرأ  َاَمف  ىَلَوت  ْنََمو  َهللا  َعَاَطأ  َْدَقف  َلوُسرلا  ِِعُطی  ْنَم  : » تسا هدومرف  دنوادخ  یفرط  زا 
«. َىحُوی ٌْیَحو  ِالإ  َوُه  ِْنإ  َىَوْهلا  َِنع  ُِقْطَنی  َاَمو  : » دیامرف یم مجن  هروس  رد  رگید  هیآ  رد 

و (ع ) همئا تاشیامرف  تیجح  (ص ) ربمایپ رتاوتم  تانایب  هب  عوجر  اب  ام  دیوگ  یم تایآ  نیا  هب  هجوت  اب  ییابطابط  همالع 
ملـسم تاـشیامرف  قیرط  نیا  زا  هک  مینک  یم هدافتـسا  ار  (ع ) تیب لـها  تفـالخ  تماـما و  ماـقم  نآ ، زا  لـبق  روطنیمه 
دهاوخ لاعتم  یادـخ  شیاـمرف  ترـضح  نآ  شیاـمرف  دوب و  دـهاوخ  (ص ) ادـخ لوسر  تاـشیامرف  ناـمه  (ع ) تیب لـها 

.دوب
ینابم تیـصخش ، اب  رتشیب  ییانـشآ  روظنم  هبتاـیاور  تاـیآ و  زا  یناـفرع  قیاـقح  جارختـسا  رد  ییاـبطابط  همـالع  یروآون 
نـسح هللا  تیآ اب  نآرق  تایآ  زا  هدافتـسا  رد  ناشیا  یاه  یروآون نینچمه  ییابطابط و  همالع  یتیبرت  بتکم  یناـفرع و 

.میتخادرپ وگو  تفگ هب  یلمآ ، هداز  نسح همالع  نادرگاش  زا  نافرع و  هتسجرب  دیتاسا  زا  یناضمر ،
رد هیلع ) همحر هللا   ) ییابطابط همالع  درک : نایب  ییابطابط  همالع  یلمع  یرظن و  نافرع  تاصتخم  ینابم و  هراـبرد  یو 

.دنتخادرپ یسانش  ناسنا یسانشدوجو و  ینعی  نافرع  یساسا  یاهروحم  زا  روحم  ود  هب  یرظن ، نافرع  یاضف 
بجاو و ار  دوجو  ناشیا  دوجو ، باب  رد  ینعی  دـندرک ؛ یـشم  تروص  نیمه  هب  زین  ناـفرع  ملاـع  ناـگرزب  هک  روط  ناـمه 

نآ زا  دوجو  هک  هدـش  تباث  نافرع  یاـضف  رد  هک  روط  ناـمه  ینعی  تسناد ؛ یم ریثک  ار  دوجو  تاـیلجت  هتـسناد و  دـحاو 
یـشم ناـفرع  یاـضف  اـنبم و  نیمه  رد  ار  رما  نیا  زین  ناـشیا  تسا ، بجاو  تسین و  رادرب  مدـع تـسا  دوـجو  هـک  تـهج 

.دناد یم بجاو  ار  دوجو  هدرک و 
یاـنعم هب  ندـش  اـتود  دـش ، ددـعتم  رگا  نوچ  دـشاب ، ددـعتم  هک  دوش  یمن تسا ، بجاو  هک  یدوـجو  نیمه  دوزفا : یو 

یمود دراد ، یلوا  هـک  ار  هـچنآ  یلوا و  زا  ریغ  یمود  تـسا و  یمود  زا  ریغ  تــسا ، یلوا  هــکنآ  نوــچ  تــسا ، تیدودــحم 
.تسا تیدودحم  یانعم  هب  نیا  درادن و  یلوا  دراد ، یمود  هک  هچنآ  درادن و 

.تسه زین  دحاو  تسا ، بجاو  دوجو  هک  روط  نامه  سپ  تسین ، دودحم  دش ، بجاو  هک  یزیچ  اما 
ناشراثآ یاج  یاج رد  زین  ییابطابط  همالع  دـنک و  یم ریبعت  دوجو  تدـحو  هب  نآ  زا  هک  تسا  ینافرع  دـیحوت  نامه  نیا 

.دنراد حیرصت  تقیقح  نیا  هب 
یمالـسا و دـیحوت  ار  تـسا ، دوـجو  تدـحو  هـک  دوـجو  دـیحوت  ییاـبطابط  همـالع  درک : حیرــصت  یناـضمر  نـسح  هللا  تـیآ

.تسا ُراَهْقلا » ُِدحَاْولا  ُهللا  َوُه   » هفیرش هیآ  رب  زین  هلئسم  نیا  رد  ناشیا  زکرمت  دناد و  یم ینآرق 
رارق وا  ربارب  رد  هک  یئایشا  تادوجوم و  مامت  هک  تسا  یدحاو  اما  تسین ، اتود  تسا و  دحاو  دنوادخ  هک  تسا  تسرد 

.تسا هتخاسدوخ  روهقم  دنوش ، یم هداد 
رد تسوا و  ِنآ  زا  تسه ، هک  هچره  نوـچ  دریذـپ ، یمن ار  یزیچ  دوـخ ، لوـط  رد  یتـح  دوـخ و  ضرع  راـنک و  رد  دـنوادخ 

.تسوا روهظ  بتارم  تاروهظ و  تایلجت ، تسه ، راک  رد  یریغ  رگا  تسین و  راک  رد  یریغ  هجیتن 
.میروآ یمرد دوجوم  ترثک  دوجو و  تدحو  زا  رس  سپ 

، دوجو دوخ  دوجو و  دوـخ  زا  هن  تسا ، دوـجو  راـثآ  زا  ترثـک  تسا و  ریثـک  دوـجو  تاـیلجت  راـثآ و  اـما  تسا ، دـحاو  دوـجو 

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



.دنا هداد رارق  یراشفاپ  دیکأت و  دروم  ناشراثآ  رد  همالع  بانج  ار  نیا  تسا و  دحاو 
نایدا هاگشناد  هفسلف  هدکشناد  سیئر  یرادمتعیرـش ، مالـسالا  تجحتـسین لقع  یلیطعت  یانعم  رد  تیالو  هب  داقتعا 

یاهزاین دیاب  هک  تسا  دـقتعم  تسا و  لئاق  ناسنا  یارب  هاگیاج  نأش و  ینید  شیدـناون  درک : نایب  انکیا ؛ اب  وگ  تفگ رد 
ناراذـــگناینب زا  یکی  یحریف  میـــشاب ؛ هتـــشاد  یتسیناـــموا  رکفت  هــکنیا  هــن  یلو  مــینک ، جارختـــسا  ینید  نوــتم  زا  ار  وا 

.درک یم هاگن  اهزاین  هب  نید  هاگن  زا  ًاعطق  دوب و  رصاعم  ینید  هشیدنا  هسسؤم 
تسا و هتفاـی  میکحت  هداـتفااج و  هعیـش  رکفت  رد  تیـالو  موـهفم  هک  منک  ناـیب  ار  هتکن  نیا  مـه  هـیقف  تیـالو  دروـم  رد 

هدـیمد حور  تیـالو  دریذـپن ، هلمجلا  یف ار  هیقف  تیـالو  دـناوت  یمن یـسک  تـسین ؛ مـه  (ع ) نیموـصعم تیـالو  هـب  رجنم 
تـسا نیا  ثحب  اما  دـبای ، یم دادـتما  اهقف  هب  هدـش و  عورـش  (ع ) ماما و  (ص ) ربماـیپ زا  هک  تسا  هعیـش  رکفت  رد  هدـش 

.تسین لقع  یلیطعت  مدرم و  نتفرگ  هدیدان یانعم  هب  تیالو  تماما و  هک 
یدـقتعم نایعیـش  اهنیا  میتسه ؛ مکح  نب  ماـشه  اـت  هرارز  روهظ  زورب و  دـهاش  (ع ) همئا رـصع  دوخ  رد  درک : دـیکأت  یو 

زا لیلد  ناهرب و  دننک ، عناق  لئاسم  هب  تبـسن  ار  اهنآ  ات  دنتـساوخ  یم (ع ) ماما زا  دندرک و  یم هجاحم  ماما  اب  هک  دندوب 
.دندرک یم بلط  ماما 

تفلاخم ماقم  رد  دنک  یم روصت  ناسنا  هک  دـنرب  یم راک  هب  یتایبدا  یهاگ  یلو  دـندوب ، (ع ) همئا هتـسجرب  باحـصا  اهنیا 
خیبوـت تـسین و  اـهنآ  درکیور  دـقتنم  مـه  ماـما  دـنهاوخ و  یم ندرک  عناـق  هیجوـت و  ماـما  زا  دنتــسه ، (ع ) ماـما اـب  یرظن 

نویرابخا ات  هدش  ببس  هعیـش  رد  لقع  هب  هجوت  نیا  تسا ؛ نآ  دشر  لقع و  شرورپ  لابند  تیالو  تماما و  دننک ؛ یمن
.دنوشن میسجت و ...  راتفرگ  نآرق  تایآ  ریسفت  رد  مه  ام  یمق  ناثدحم  و 

اهنآ یأر  دــنرادن و  شقن  تموــکح  رد  مدرم  هـک  تـسین  نـیا  هـیقف  تیــالو  یاــنعم  نیارباــنب  درک : راــهظا  یرادــمتعیرش 
نکر ار  مدرم  یأر  دـنرادن و  هتـشادن و  یهاگدـید  نینچ  یربـهر  مـظعم  ماـقم  هـن  و  هر ) ) ماـما هـن  تـسا ؛ ینیئزت  یروـص و 

تیالو لصا  راکنا  اریز  تشادـن ؛ هیقف  تیـالو  هیلع  یدرکیور  یحریف  موحرم  ًاـعطق  هک  تسا  نیا  هدـنب  یقلت  دـنناد ؛ یم
تیوـه و ماـما  روـضح  هرود  اـت  هعیـش  هک  تـسا  نـیا  نآ  همزـال  هعیـش و  تماـما و  رکفت  هدـنورپ  نتـسب  هـلزنم  هـب  هـیقف 

.تسا هتسب  نآ  هدنورپ  تبیغ  زا  دعب  هتشاد و  زاب  هدنورپ 
.تسا هدرک  یم لامعا  ار  دوخ  تیالو  ینامز ، طیارش  دح  رد  یلام و  روما  رد  خیرات  لوط  رد  یعیش  تیعجرم  یتح 

یملع تــــئیه  وـــــضع  هوژپ و  نآرق یناـــــمز ، مالـــــسالا  تجحهزوـــــح رد  ییاـــــبطابط  همـــــالع  ینآرق  تارمث  یناوخزاـــــب 
رد تیروجهم  زا  نآرق  تاجن  رادـمچرپ  هر ) ) ییابطابط همـالع  هکنیا  ناـیب  اـنکیا ، اـب  وگو  تفگ رد  (ص ) یفطـصملا ةـعماج
زا دـعب  یلو  تـسا ، هدـش  هتـشون  مالـسا  خـیرات  لوـط  رد  یداـیز  ریـسافت  نآرق  یارب  هـچرگ  درک : راـهظا  دوـب ، ریخا  هدـس 

عقاو رد  دوـب و  هتـشاذگن  نیملـسم  تاـیح  هب  مدـق  شـشخرد  نآ  اـب  یریـسفت  هک  دوـب  نرق  دـنچ  یـسربط  ناـیبلا  عـمجم
.دش هئارا  مالسا  ناهج  هب  نرق  دنچ  زا  دعب  هک  دوب  یناشخرد  دیشروخ  نازیملا 

یارب دـیاب  هک  تسا  یـشخبافش  هخـسن  اهنت  نیمز و  رد  هدـشان  فیرحت ینامـسآ  باتک  اـهنت  نآرق  هکنیا  رب  دـیکأت  اـب  یو 
َلَاَقو  » ناـقرف هـیآ ۳۰  رد  نآرق  شرازگ  ساــسارب  درک : هفاــضا  درک ، هـعجارم  نآ  هـب  رــشب  یحور  یاــه  یراــمیب ناــمرد 
هیـالگ دـنا ، هدرک روـجهم  ار  نآرق  شموـق  هـکنیا  زا  (ص ) ربماـیپ ًاروـُْجَهم » َنْآُرْقلا  َاذـَه  اُوذـَختا  ِيْمـوَق  ِنإ  َبر  ـاَي  ُلوُـسرلا 
نــشج تاوـما ، هـسلج  یارب  نآرق  زا  هدافتــسا  نیرتــشیب  هدــش و  روــجهم  بــالقنا  زا  لــبق  نآرق  هنافــسأتم  دــننک ؛ یم
هماـنرب هئارا  تیادـه و  یارب  نآرق  هک  یلاـح  رد  دـش ؛ یم هدافتـسا  ناـضمر  هاـم  تاـسلج  رد  دوب و  کربـت و ...  یـسورع ،

.دش هدیشک  اوزنا  هب  یناهج  هعماج  ناریا و  رد  هنافسأتم  یلو  دش ، لزان  یگدنز 
، هـقف دوـب و  هداد  رارق  دوـخ  سورد  هیــشاح  رد  ار  نآرق  زاــب  یلو  نآرق ، هـب  یراداــفو  دوـجو  اــب  هـیملع  هزوـح  تـفگ : یو 

.دنتشاد یرتشیب  هاگیاج  هقف  لوصا  ثیدح و 
تاکن اهنیا  تشادن ؛ یهاگیاج  نآرق  ریـسفت و  یلو  دندوب ، رتشیب  مه  نآ  دیتاسا  دوب و  درگاش  زا  رپ  هقف  لوصا  سورد 

زا شیب  ار  دوـخ  همـالع  ردـقنارگ  راـک  تاـعوضوم ، نیا  نتفرگ  رظ  نرد  اـب  میدوـب ؛ نآ  دـهاش  هعماـج  رد  هک  تـسا  یخلت 
هزوح رد  تیروجهم  زا  نآرق  تاـجن  ییاـبطابط  همـالع  یلـصا  شقن  هک  تفگ  ناوـت  یم تئرج  هب  دـهد ؛ یم ناـشن  شیپ 

.دوب هعماج  هیملع و 

 



یلو تــسا ، ییاور و ...  یخیراــت ، یبدا ، یخرب  شور  دراد ؛ یریـــسفت  شور  کـــی  یرـــسفم  ره  دوزفا : هوژپ  نآرق نــیا 
تایآ همه  دیاب  تسیچ ، نز  دروم  رد  نآرق  رظن  دـنادب  دـهاوخ  یم یـسک  رگا  ًالثم  تسا ؛ نآرق  هب  نآرق  ریـسفت  نیرتهب 

.دنک هظحالم  ار  هداوناخ  نز و  اب  طبترم 
تسا لکـش  نیا  هب  راک  هوحن  هتبلا  درک ؛ هضرع  نازیملا  رد  ار  نآرق  هب  نآرق  ریـسفت  شور  هک  دوب  نیا  رد  همالع  یگژیو 

زا یدـنب  عمج تیاهن  رد  هدرک و  ثحب  مه  ار  طبترم  تایآ  یماـمت  دیـسر ، یم عوضوم  کـی  رد  یـصخاش  هیآ  هب  یتقو  هک 
.دوب همالع  دنلب  ماگ  نیا  درک و  یم هضرع  ار  عوضوم  نآ 

تئیه وـضع  اـینرجاهم ، نـسحم  نیملـسملاو  مالــسالا  تجحتــشاد ار  هتینردـم  تنــس و  یقـالت  زا  روـبع  هغدـغد  یحریف 
هب هراـشا  اـب  اـنکیا ، اـب  وـگو  تـفگ رد  یــسایس  موـلع  هشیدـنا و  داتــسا  یمالــسا و  هشیدـنا  گـنهرف و  هاگــشهوژپ  یملع 

هعماــج یراــج  یاــهزاین  هـب  ییوگخــساپ  یلمع و  ثحاــبم  هـب  یحریف  درک : ناــیب  یحریف  رتـکد  یتیــصخش  یاــه  یگژیو
.دوب دنم  هغدغد دنم و  هقالع یمالسا 

یرکفنـشور شلاچ  هک  تفایرد  دـش ، رتشیب  برع  رـصاعم  نارکفتم  یرکف  یـسایس و  نوتم  هب  ناشیا  تاعلاطم  یتقو 
.تسا هتینردم  اب  هقف  عازن  هکلب  تسین ، هتینردم  اب  معا  یانعم  هب  تنس  نایم  برع  یایند 

.تسا یسایس » هقف   » هقف و نیملسم  یلصا  شناد  هک  دوش  یم مهم  نیا  هجوتم  یحریف  بانج  اجنیا  زا 
.دننک یم زکرمت  یهقف  عبانم  یور  هعلاطم  رب  لیلد  نیمه  هب 

سح یور  زا  اـــهنآ  هـــب  شیارگ  هـــک  دوـــبن  یتــــالمجت  یاــــه  شناد یــــسایس  هـــقف  یــــسایس و  هفــــسلف  ناــــشیا  یارب 
.دشاب یواکجنک  فرص  یتخانش و  ییابیز

.دهدب ناماس  نآ  اب  ار  دوخ  ینهذ  یاه  یریگ تهج ات  تشگ  یم یا  هدشمگ لابند  وا 
.دوب یبزح  یا و  هشیلک یاه  بلاق اه و  یدنب حانج زا  رتارف  هناشنمدازآ و  یحریف  موحرم  هیحو 

تحاران دـندوب ، هدز  یـسایس  هیعالطا  کی  لیذ  ار  ناشیا  مان  یـسایس ) هورگ  کی  یوس  زا   ) ههد ۸۰ رد  یتقو  راـب  نیلوا 
اـه و یدـنب حاـنج دراو  هـک  دوـب  نـیا  ناـشیا  هـب  درگاـش  ناوـنع  هـب  ما  هیــصوت میتـشاد ، مـه  اـب  هـک  ییوـگو  تـفگ رد  دوـب و 

یـسایس هورگ  ناـیرج و  کـی  یارب  هـک  دوـب  نآ  زا  رتارف  ناـشیا  یملع  تـیفرظ  نوـچ  دـنوشن ، یـسایس  یاـه  یدـنب هتـسد
گنس هنابات  یب حانج  کی  وا  قارف  مغ  رد  زورما  دش و  راتفرگ  هرخالاب  دندرکن و  اهر  ار  ناشیا  هنافسأتم  اما  دوش ، هنیزه 

.دربب لاؤس  ریز  ار  وا  یملع  تیصخش  ات  هدش  راک  هب  تسد  هنامحر  یب حانج  کی  هتشاذگ و  مامت 
یمالسا بالقنا  یناسنا  یونعم و  یملع و  یاه  هیامرـس هنادرمناوجان  یزرط  هب  دص  رفـص و  درکیور  هک  تسا  ینامزرید 

.تسا هداد  رارق  فده  ار 
یرارف ار  یناصـصختم  هچ  درک و  ریگ  نیمز ار  یناـگرزب  هچ  هناور و  نویـسیزوپا  ماد  هب  ار  یناـناوج  هچ  اـه  طـیرفت طارفا و 

.دناشن ردص  هب  اوران  هب  ار  یبلط  تصرف ناقیالان  هچ  داد و 
مالـسا و فادـها  دربـشیپ  یاتــسار  رد  هـک  تـشاد  ییاـه  تـیفرظ رفــص ! هـن  دوـب و  دـص  هـن  وا  دـننام  یــسک  ره  یحریف و 

تــسناوت یم هـک  تـشاد  زین  ییاـه  یتساـک رگید  سک  ره  دـننامه  هـتبلا  تـفرگ و  هرهب  نآ  زا  دــش  یم یمالــسا  بـالقنا 
.اه نادقف زا  ادرد  اغیرد و  اما  دوش ، یگتخپ  یگتفس و  یراگزاس ، یتسار ، هب  لیدبت 

رد ناوناب  لاس  باـتک  شیاـمه  نیمود  هیماـتتخا  مسارمتـسا  داـهتجا  هقف و  اـب  طاـبترا  رد  نآرق  هیآ   ۵۰۰ اهدادیور ریاس 
، یندـم دومحمدیـس  مالـسالا  تجح روضح  اـب  ینادـمه و  یرون  هللا  تیآ یریوصت  ینارنخـس  اـب  ناـبآ   ۲۹ ارهزلاةعماج ،

.دش رازگرب  هانپورسخ ، مالسالا  تجح یملعداهن و  نیا  نانواعم  ارهزلا ، ریدم 
لیاوا رد  هک  تسا  یا  هبیط هرجـش  ارهزلاةـعماج  تفگ : یریوـصت ، ینانخـس  رد  مسارم  نیا  رد  ینادـمه  یروـن  هللا  تیآ

لبق ییاه  ماگ نینچ  رد  نتشادرب  هار  دننک ؛ تباث  ار  دوخ  یگتسیاش  تمظع و  دنتـسناوت  ناوناب  دش و  سیـسات  بالقنا 
.ما هدرک هراشا  نآ  هب  ناوناب  باتک  رد  هدنب  هک  دوب  هدش  هتسب  ناوناب  یور  رب  بالقنا  زا 

یعامتجا روضح  دـشر و  یارب  هنیمز  بالقنا  زا  دـعب  یلو  دـندوب  هناـخ  هطیح  رد  مه  یا  هتـسد ارگبرغ و  اـهنآ  زا  یا  هتـسد
.دش مهارف  نانآ 

شناد رگـشهوژپ و  هبلط ، نارازه  تسا ، الاب  رایـسب  هیملع  یاه  هزوح اه و  هاگـشناد رد  ناوناـب  دادـعت  زورما  دوزفا : یو 

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



تلیـضف یـالاب  یاـه  هلق هب  ندیـسر  هار  رد  دنتـسه و  فینـصت  قیقحت و  لیـصحت ، لوغـشم  ارهزلا  هعماـج  رد  هتخوـمآ 
.دنراد یمرب ماگ  ملعو 

ماـگ فینـصت  قـیلعت و  شهوژپ ، قـیقحت ، هار  رد  مالـسا  خـیرات  زاـغآ  زا  هعیـش  یاـهقف  درک :: هفاـضا  دـیلقت  عـجرم  نـیا 
َو ِةـَْمِکْحلِاب  َکَبر  ِليبَس  يِلإ  ُْعدا  : » دـیامرف یم لحن  هکراـبم  هروس  هیآ ۱۲۵  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  هنوگنامه  دنتـشادرب ؛
؛» َنيـدـَْتُهْملِاب ُمـَْلَعأ  َوـُه  َو  ِِهليبَـس  ْنـَع  لَـض  ْنـَِمب  ُمـَْلَعأ  َوـُه  َکَبر  ِنإ  ُنَْـسَحأ  َِيه  يتلـاِب  ُْمْهِلداـج  َو  َِةنـََـسْحلا  ِـةـَِظْعَوْملا 

.تسا هعیش  هقف  ملع  مه  یگژیو  نآ  نیرت  نشور هک  تسا  تمکح  نامه  تسا  رارقرب  نآ  رب  عیشت  هک  یلوصا 
هب یمالسا » یاه  نامرآ هب  تنایخ  میلست و  تلذ   » یزاجم هیسالجادراد  رارق  راکشآ  زواجت  کی  ضرعم  رد  برع  ناهج 
هب یوزوـح  هتـسجرب  یاـه  تیـصخش ینارنخـس  روـضح و  اـب  مـق  هـیملع  هزوـح  نیــسردم  هعماـج  یموـمع  عـمجم  تـمه 

.درک راک  هب  زاغآ  یزاجم  یروضح و  تروص 
هئارا هب  شیامه  نیا  یادـتبا  رد  نیـسردم  هعماـج  یمومع  عمجم  سیئر  لاـف ، خرف دـمحا  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  

.تخادرپ شیامه  نیا  اب  طابترا  رد  هتفرگ  تروص  یاه  تیلاعف دنور  زا  یشرازگ 
.دش شخپ  مسارم  نیا  رد  دیلقت  عجارم  زا  ینادمه  یرون  نیسح  هللا  تیآ یریوصت  مایپ 

هلأسم کی  روشک ، نیا  مدرم  یارب  یلم  هلأسم  کی  نیطسلف  درک : راهظا  یریوصت  نانخس  رد  یفارعا  اضریلع  هللا  تیآ
.دوش یم بوسحم  مالسا  ناهج  همه  یارب  یمالسا  هلئسم  کی  هقطنم و  یاه  روشک یارب  یبرع 

، تسا مالـسا  ملاع  نورد  یاه  تناـیخ زا  هدـمآرب  نیطـسلف  بصغ  هکنیا  ناـیب  اـب  هیملع  یاـه  هزوح یلاـع  یاروش  وضع 
یخیرات گرزب  بصغ  دوب ، مالـسا  ملاـع  نورد  یاـه  تناـیخ مود و  یناـهج  گـنج  زا  هدـمآرب  هک  نیطـسلف  بصغ  دوزفا :

.میتسه دهاش  ار  یگدرتسگ  نیا  اب  تسد و  نیا  زا  ییاه  یرگلاغشا خیرات  لوط  رد  رتمک  ام  تسا و 
بــصاغ مـیژر  سیــسأت  یلــصا  فدــه  ار  مـلظ  متــس و  یور  زا  ییوــج  هرطیــس  یرگلاغــشا و  بـصغ ، یفارعا  هللا  تــیآ

ناملـسم و ناـسنا  مالـسا ، تما  تمارک  هب  ضرعت  یتسینویهـص ، میژر  یرگلاغـشا  درک : ناـیب  تسناد و  یتـسینویهص 
.دوش یم بوسحم  یرگلاغشا  مالسا  تما  یاه  شزرا ینید و  یاه  دامن هب  ضرعت  نینچمه  یمالسا  یاه  روشک

رارق هرـصاحم  رد  نوریب  نورد و  زا  بصاـغ  میژر  نیا  هـتفرگ و  لکـش  تمواـقم  روـحم  یمالـسا  بـالقنا  تـکرب  هـب  زورما 
یاـه تـلم دـیدهت  یبـلط و  گـنج  یوـخ  اـه و  یهاوـخ هداـیز  زا  هاـگچیه  یناطرــس  هدـغ  نـیا  هـک  تـسناد  دـیاب  اـما  دراد ،

.دنک ققحم  ار  دوخ  یناطیش  هنابلط  هعسوت  هشیدنا  دهاوخ  یم هراومه  تسا و  هتشادنرب  تسد  هقطنم 
مایپ یاهتنا 

۳۰۳۰
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۱۶

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انزیل   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

سردآ هــــب   LMS مرفتلپ رد  ِیا  یدرآ هورگراــــک  یــــصاصتخا  تیاــــس  دراو  هاــــگراک  نــــیا  رد  تکرــــش  یارب  نادــــنمقالع   
، تسا رکذ  هـب  مزـال  دـننک ، باـختنا  ار   RDA هورگراـک دوـجوم ، تـسیل  زا  هدـش و   http://rda.iranlms.org/webynars

.تسا " rdauser ناگدننک "  تکرش  یمامت  یارب  یسرتسد  هژاورذگ 

هسلج نیمهد  هارمه  هب  ِیا ) یدرآ  ) عبنم هب  یسرتسد  فیصوت و  درادناتسا  یشزومآ  هاگراک  نیمتسیب  انزیل ، شرازگ  هب 

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب ِیاِیا   یدرآ یدرآ یشزومآ   یشزومآ هاگراک   هاگراک نیمتسیب   نیمتسیب

کرتــشم هورگراــک  هـسلج  نـیمهد  هارمه  هـب  ِیا ) یدرآ  ) عـبنم هـب  یــسرتسد  فیــصوت و  درادناتــسا  یــشزومآ  هاــگراک  نیمتــسیب 
.دوش یم رازگرب  یتشهب   دیهش  یئابطابط و  همالع  یاه  هاگشناد یاه  هناخباتک رد  ِیا  یدرآ درادناتسا  یزاس  هدايپ

 

https://www.lisna.ir/workshop/item/1694-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%90%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.lisna.ir/workshop/item/1694-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%90%DB%8C-%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


یتـشهب دیهــش  یئاـبطابط و  همـالع  یاـه  هاگــشناد یاـه  هناـخباتک رد  ِیا  یدرآ درادناتــسا  یزاـس  هداـيپ کرتـشم  هورگراـک 
هسلج یلا ۱۶  تعاس ۱۵  : دش دهاوخ  رازگرب  لیذ  حرش  هب  یزاجم  تروص  هب  هام  رذآ  هبنشود ۳  زور  یلا ۱۷  تعاس ۱۵ 

هئارا و ؛ ییاوتحم یایـشا  نییعت  یـصصخت  هورگراک  لوصحم  ییاـهن  دـییأت  یباـیزرا و  : لـیذ روتـسد  هس  اـب  هورگراـک  مهد 
یباــیزرا هـئارا و  ؛ یهاگــشناد یاــه  هناــخباتک یاــه  تـسرهف یاــهدرکراک  نـییعت  یــصصخت  هورگراــک  لوــصحم  یباــیزرا 

یلا ۱۷ تعاس ۱۶  ؛ کرام ینوی ِیا و  یدرآ یاهدرادناتسا  یاه  شزرا یلحم  یموب و  یاه  ناگژاو نییعت  هورگراک  لوصحم 
دیـس رتکد  سیردـت  اب  ِمارآ " لا  یموهفم  لدـم  اب  یا  یدرآ  درادناتـسا  یزاس  ناوخمه   " ثحبم همادا  اب  یـشزومآ  هاگراک 

.یئابطابط همالع  هاگشناد  یزکرم  هناخباتک  سیئر  یملع و  تایه  وضع  یرهاط  یدهم 
سردآ هــــب   LMS مرفتلپ رد  ِیا  یدرآ هورگراــــک  یــــصاصتخا  تیاــــس  دراو  هاــــگراک  نــــیا  رد  تکرــــش  یارب  نادــــنمقالع 

، تسا رکذ  هب  مزال  دـننک ، باختنا  ار   RDA هورگراک دوجوم ، تسیل  زا  هدـش و   http://rda.iranlms.org/webynars
.تسا " rdauser ناگدننک "  تکرش  یمامت  یارب  یسرتسد  هژاورذگ 

۲۸۲۸
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۴:۰۵

زوین دنلیآ  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / نامسرپ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ربمایپ هراـبرد  هسنارف  روهمج  سیئر زیمآ  نیهوت مادـقا  یپ  رد  یمالـسا  بـالقنا  ربهر   / khamenei.ir نامـسرپ -  ناریا   
دوـخ روـهمج  سیئر  زا  : » دــش حرطم  لاوـس  ود  نآ  رد  هـک  دــندرک  رداـص  هـسنارف  ناــناوج  هـب  باــطخ  یماــیپ  (ص ) مـظعا

: تسا نیا  نایب  یدازآ  ینعم  ایآ  درامـش ؟ یم نایب  یدازآ  ار  نآ  دـنک و  یم تیاـمح  ادـخ  ربماـیپ  هب  تناـها  زا  ارچ  دیـسرپب :
... ؟ سدقم ناشخرد و  یاه  هرهچ هب  مه  نآ  تناها ، مانشد و 

ربمایپ هب  تناها  اما  دورب ، نادنز  هب  دـیاب  تشون  هراب  نیا رد  یزیچ  یـسک  رگا  و  تسا ؟ مرج  تساکولوه  رد  دـیدرت  ارچ   
، عوـضوم نـیا  رتـشیب  یــسررب  یارب  یدازآ » روتاــکیراک   » هدــنورپ رد   KHAMENEI.IR یناـسر عـالطا هاـگیاپ  تـسا »؟ دازآ 

همالع هاگـشناد  یـسایس  مولع  قوقح و  ی  هدکـشناد یـسایس  مولع  داتـسا  داـشمرخ ، رقابدـمحم  رتکد  یاـقآ  اـب  ییوگتفگ 
.تسا هداد  ماجنا  ییابطابط 

یرتالاب ی  هبتر مه  ناحجر و  مه  رگید  مزعلاولوا  ناربمایپ  رب  هک  تسا  یمزعلاولوا  ناربمایپ  زا  ءایبنالا و  لـضفا ناـشیا   
.دراد

ربماـیپ هراـبرد  هسنارف  روهمج  سیئر زیمآ  نیهوت مادـقا  یپ  رد  یمالـسا  بـالقنا  ربهر   / khamenei.ir نامـسرپ -  ناریا 
دوـخ روـهمج  سیئر  زا  : » دـش حرطم  لاوـس  ود  نآ  رد  هـک  دـندرک  رداـص  هـسنارف  ناـناوج  هـب  باـطخ  یماـیپ  (ص ) مـظعا

: تسا نیا  نایب  یدازآ  ینعم  ایآ  درامـش ؟ یم نایب  یدازآ  ار  نآ  دنک و  یم تیامح  ادخ  ربمایپ  هب  تناها  زا  ارچ  دیـسرپب :
یـسک رگا  و  تسا ؟ مرج  تساـکولوه  رد  دـیدرت  ارچ  سدـقم ... ؟ ناـشخرد و  یاـه  هرهچ هـب  مـه  نآ  تناـها ، مانـشد و 

KHAMENEI.IR یناسر عالطا هاگیاپ  تسا »؟ دازآ  ربمایپ  هب  تناها  اما  دورب ، نادـنز  هب  دـیاب  تشون  هراـب  نیا رد  یزیچ 
داتـسا داـشمرخ ، رقابدـمحم  رتکد  یاـقآ  اـب  ییوگتفگ  عوضوم ، نیا  رتـشیب  یـسررب  یارب  یدازآ » روتاـکیراک   » هدـنورپ رد 

.تسا هداد  ماجنا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یسایس  مولع  قوقح و  ی  هدکشناد یسایس  مولع 
دتفا یم قاـفتا  اـیند  راـنکو  هشوـگ رد  هـک  هتــشذگ  یاـه  لاـس رد  مالــسا  تاسدـقم  هـب  یلایرــس  یاـه  تناـها یلک  فدـه 
نیب دــیاب  دریگ ؟ یم رارق  لزاـپ  نـیا  رد  مـه  هـسنارف  رد  ودــبا  یلراـش  هـلجم  هـب  طوـبرم  ریخا  یاـیاضق  نـیا  اـیآ  تـسیچ ؟

تسا تسا شعاد   شعاد یئارگ   یئارگ طارفا طارفا رگید   رگید یور   یور کیئال   کیئال یئارگ   یئارگ طارفا طارفا

 

http://www.porsemannews.ir/Fa/News/218857/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.porsemannews.ir/Fa/News/218857/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


لئاق کیکفت  یرادقم  داتفا  قافتا  هسنارف  رد  هک  یـساره  مالـسا ی  هدیدپ نآ و  نالک  تلاح  رد  یـساره  مالـسا ی  هدیدپ
.دش

.دتفا یمن قافتا  مالسا  ناهج  نورد  رد  یساره  مالسا ی  هدیدپ ًاتعیبط 
ار هدیدپ  نیا  ام  یتقو  نینچمه  دتفا و  یم قافتا  مالسا  ناهج  یایفارغج  زا  ریغ  ییایفارغج  رد  یساره  مالـسا ی  هدیدپ
ی هدیدپ زا  یعبات  تسه  رگا  ای  تسین  ای  یـساره  مالـسا ی  هدیدپ مه  برغ  ریغ  ناهج  یایفارغج  رد  مینک ، یم یریگیپ 

مغر هب ارچ  برغ  هک  دوش  یم حرطم  لاؤـس  نیا  ّاما.دـتفا  یم قاـفتا  برغ  ناـهج  یاـیفارغج  رد  هک  تسا  یـساره  مالـسا
تینالقع مادک  ساسا  رب  دهد ، یم لیکشت  ار  ناهج  تیعمج  مراهچ  کی  تسه و  یدرایلیم  ود  نید  کی  مالـسا  هکنیا 

یاهدرکیور اب  دوش  یم هنیمز  نیا  رد  دـنک ؟ یم گرزب  تیعمج  نیا  زا  ناـهج  ی  هیقب ندـناسرت  ندرک و  یـضاران هب  مادـقا 
.درک نایب  ار  یفلتخم  یاه  لیلحت فلتخم ،

ّطلسم ندمت  ی  هدنشک شلاچ هب  ار  یندمت  ی  هزوح ود  یوروش  ریهامج  داحتا  یـشاپورف  زا  دعب  یبرغ  ناققحم  زا  یکی 
.دناد یم برغ 

برغ رد  هـهد  ود  زا  شیب  هـک  دــشک  یم شلاـچ  هـب  ار  برغ  ندــمت  یداــصتقا  ظاــحل  هـب هـک  ینیچ  یندــمت  ی  هزوـح یکی 
.تسا یتسرد  فرح  فرح ، نیا  هک  دوش  یم هدید  ًالماک  زورما  یلو  دوب ؛ هدش  حرطم 

هب تبـسن  تسدورف  یعـضوم  رد  برغ  دنـشکب و  شلاچ  هب  ار  برغ  ندـمت  داـصتقا  یدـج  تروص  هب دنتـسناوت  اـه  ینیچ
.دریگب رارق  نیچ  داصتقا 

یندـمت ی  هزوح.درک دـهاوخ  ناـیامن  ار  شدوخ  رتـهب  دـش و  دـهاوخ  مه  رتـشیب  اـنورکاسپ  ی  هرود رد  دـنور  نیا  ًاـصوصخ 
.دوب یمالسا  ندمت  دشکب ، شلاچ  هب  ار  برغ  ّطلسم  ندمت  هک  دوب  هدش  ینیب  شیپ اجنآ  هک  یرگید 

.تسا یگنهرف  دُعب  دشک ، یم شلاچ  هب  ار  برغ  ندمت  دش  یم تبحص  هک  یدُعب  هتبلا 
یداـصتقا و هـک  برغ  ندــمت  اــب  نـیچ  یــسویسفنک  ندــمت  یندــمت  دروـخرب  فــالخرب  هـک  درک  یم ینیب  شیپ قـقحم  نآ 

یگنهرف هـک  برغ  مالــسا و  یندـمت  ی  هزوـح ود  نـیب  رد  دروـخرب  درک  یم ینیب  شیپ داـتفا ، دـهاوخ  قاـفتا  مرن  تروـص  هـب
.دشاب هتشاد  ینینوخ  یاه  هبل دوب  دهاوخ 

ار هیـضرف  نیا  ندوب  تسرد دوب ، هدز  لـبق  لاـس  جـنپو  تسیب رد  وا  هک  یفرح  نیا  زا  دـعب  ثداوـح  دـنور  دـسر  یم رظن  هب 
.دهد یم ناشن 

شهاک ای  ندرکدـنک  یارب  دـنک ، یم هدافتـسا  یداصتقا  یاهرازبا  زا  هک  نیچ  ندـمت  اـب  ی  هلباـقم یقـالت و  فـالخرب  برغ 
زا یکی  هـک  دـنک  یم هدافتـسا  یگنهرف  یاـه  هـبنج تردـق و  مرن  یاـه  هـبنج اـی  اـهرازبا  زا  مالــسا  یگنهرف  ندـمت  شلاـچ 

سپ رد  هک  یضورفم.دننک  یفرعم  تسه  هک  هنوگ  نآ هن  ار  مالسا  هکنیا  یارب  شالت  ینعی  تسا ؛ یساره  مالسا اه  نآ
ناوـت دورب  شیپ  ناــهج  رد  مارآ  تروـص  هـب رگا  یمالــسا  ندــمت  یگنهرف  تردــق  هـک  تـسا  نـیا  دراد  دوـجو  برغ  نـهذ 

دـنک و ظـفح  ار  شدوـخ  یندـمت  ی  هطلــس دـناوتب  هـکنیا  یارب  اذــل  تـشاد ، دــهاوخ  ار  شدوـخ  شرتـسگ  تـسب و  ذوـفن ،
یراج نوخ  ناشنیب  دناسرتب و  ناناملسم  زا  ار  یبرغ  ناناملسم  ریغ  دیاب  دریگب  ار  یمالسا  ندمت  یندمت  شلاچ  یولج 

ناملــسم و یاـه  ناـسنا شوـگ  هـب  دــنک و  روـبع  هدــش  یراـج  نوـخ  ِیوـج  نـیا  زا  دــناوتن  یمالــسا  ندــمت  ماـیپ  اــت  دــنک 
یرتـشم برغ  یندـمت  ی  هزوح رد  هک  یمالـسا  ندـمت  شخب  تاـیح یاهریـسکا  زا  یکی  نوـچ  دـسرب ؛ یبرغ  ناملـسمریغ 

هک یونعم  مایپ  هدش و  حور  زا  یلاخ  هتـشذگ  نرق  دـنچ  رد  ییارگ  هدام لیلد  هب برغ  ندـمت  هک  تسا  نیا  دـنک  یم ادـیپ 
زا ار  شدوخ  روـشک  نیا  نوـچ  مه  هسنارف  دروـم  رد.دـنک  رپ  ار  ـألخ  نآ  دـناوت  یم دراد  دوـجو  یمالـسا  ندـمت  ی  هزوـح رد 

ارفـس عـمج  رد  هتـشذگ  لاـس  ناتـسبات  رد  شا  ینارنخـس نیرخآ  رد  نورکم  لوـق  هب  دـناد و  یم برغ  ندـمت  ناماگـشیپ 
متـسیب نرق  رد  اـه  ییاـکیرمآ مهدزون و  نرق  رد  اـه  یـسیلگنا مهدـجه ، نرق  رد  اـه  یوسنارف ار  برغ  ندـمت  دوـب  هتفگ 

مـسیرالوکس هتیـسیئال و  رد  ًاصوصخ  برغ  ندـمت  رد  ماگـشیپ  زاتـشیپ و  ار  ناشدوخ  اـه  یوسنارف نوچ  دـندرک ؛ یربهر 
.دننک یم دیکأت  هتیسیئال  مسیرالوکس و  یاهداینب  لوصا و  رب  رایسب  دنناد ، یم

یعوـن یریگ  لکــش ثعاـب  ریخا  ی  هـهد دــنچ  رد  یناـهج  ریخا  تــالوحت  اــب  ندــش  هـتخیمآرد راــنک  رد  داــیز و  دــیکأت  نـیا 
.دنز یم ار  ّلوا  فرح  هک  تسا  هدش  هسنارف  نورد  رد  کیئال  ییارگداینب  ای  رالوکس  ییارگداینب 

 



ییارگ و طارفا عوـن  نـیا  هیبـش  تـسا و  مالـسا  ناـهج  نورد  رد  شعاد  هدـعاقلا و  رد  ییارگداـینب  هیبـش  ییارگداـینب  نـیا 
.دوش یم هدید  هسنارف  رد  هتیسیئال  مزیرالوکس و  ی  هزوح رد  یوردنت 

رد عیـشت  لباقم  رد  ار  یتامادقا  تفرگ و  رارق  دنت  یاه  یفلـس ریثأت  تحت  رـصم  رد  یـسرم  یاقآ  هک  یا  هزادـنا نامه  هب 
کی ناوـنع  هـب درک و  لیدــبت  رــصم  ی  هعماــج مـهم  لــئاسم  زا  یکی  هـب  ار  ینــس  هعیــش و  ی  هلئــسم داد و  ماــجنا  رــصم 

، کیئال ییارگداینب  رد.دـنک  یم لمع  کـیئال  یارگداـینب  کـی  ناونع  هب مه  نورکم  یاـقآ  درک ؛ لـمع  ارگ  مالـسا یارگداـینب 
.دراد یا  هتسجرب شقن  کی  یساره  مالسا

فیلکت دـنراد و  ار  دروـخرب  نیمه  مه  تیحیـسم  اـب  هکنیا  ًاـصوصخ  تـسا ، یمهم  ثـحب  یزیتـس  نـید بهذـم و  ًاـساسا 
.دوش یم رت  نشور اجنیا  رد  مالسا 

هنافــسأتم دــنک و  یم لـمع  هـسنارف  کـیئال  ییارگداـینب  زا  یــشخب  ناوـنع  هـب مـه  تسیروتاــکیراک  نآ  تـهج  نـیمه  هـب 
ندـشرتشیب ثعاـب  هک  دوـش  یم هسنارف  رد  کـیئال  ییارگداـینب  ناـیرج  یوگنخـس  هـب  لیدـبت  مـه  هـسنارف  روـهمج  سیئر

نآ زا  نوریب  هـسنارف و  رد  نیدـتم  ریغ  راد و  نـید ریغ  ی  هعماـج اـب  ناملــسم  راد و  نـید نیدـتم ، ی  هعماـج نـیب  فاـکش 
.تشاد هارمه  هب  هلجم  نآ  هیلع  نورکم و  هیلع  مالسا  ناهج  رد  ار  یدنت  یعیبط  یاه  لمعلا سکع هک  دوش  یم

یاـه تسد هک  تسا  نیا  ی  هدـنهد ناـشن روتاـکیراک  نیا  زا  تلود  تیاـمح  دـنیامرف  یم بـالقنا  ربـهر  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
نیا ارچ  و  دـنیآ ؟ یم راک  یور  ییاه  هزیگنا هچ  اب  اه  تسد نیا  تسا ، هدـش  تناها  نآ  یریگ  لکـش ثعاب  یا  هدرپ تشپ 

رد هک  دوب ، مه  نورکم  یاقآ  یاه  تبحـص رد  دننک و  حرطم  ار  نیا  دندرک  شالت  هسنارف  رد  اه  یـضعب دـتفا ؟ یم قافتا 
تـالجم تایرـشن و  ی  همه تسه ، مزیرالوکـس  هتیـسیئال و  یاـهداینب  لوـصا و  زا  یکی  هک  ناـیب  یدازآ  ی  هدـعاق بلاـق 

ناوـنع هب ّهللا  لوـسر هیلع  یروتاـکیراک  هک  دراد  دوـجو  قـح  نیا  سپ  دـندش  هتـشک  یدادـعت  نوـچ  دنـسیونب ، هـک  دـندازآ 
.دوش هدیشک  نایب  یدازآ 

هنامولظم ندـش  هتـشک رد  رفن  کی  هب  یملظ  رگا  دـندومرف  مه  بالقنا  ّمظعم  ربهر  هک  دوب  یراکـشآ  ی  هطلغم کی  نیا 
.دوش تاساسحا  زاربا  شدروم  رد  دوش و  موکحم  هدش ، ماجنا  یدارفا  ای  درف  طسوت  قحان  هب  ای 

هلجم یطارفا  راـک  نـیمه  هیبـش  شراـک  هـک  یطارفا  یدرف  طـسوت  رفن  کـی  ندـش  هتـشک یقطنم  هـچ  اـب  هنوـگچ و  ًالــصا 
نیرت هتسیاش ناناملسم  دید  رد  هک  دشاب  مالـسا  ناهج  درف  نیرت  گرزب نیرت و  سدقم هب  تناها  یارب  یهیجوت  تسا ،
ناسنا اه و  ناسنا لضفا  ص )  ) ربمایپ هک  دنراد  داقتعا  ناناملـسم  ؟ تسا دـبا  ات  لزا  زا  نیمز  ی  هرک رد  دـنوادخ  قولخم 

.تسا خیرات  لوط  رد  لماک 
یرتالاب ی  هبتر مه  ناحجر و  مه  رگید  مزعلاولوا  ناربمایپ  رب  هک  تسا  یمزعلاولوا  ناربمایپ  زا  ءایبنالا و  لـضفا ناـشیا 

.دراد
ای ناـیب و  یدازآ  هلئـسم ، ًـالامتحا  هک  دـنک  یم داـجیا  ار  هبئاـش  نیا  یتـکرح  نینچ  هـب  مادـقا  یداـقتعا ، نـینچ  لـباقم  رد 

.دراد طبر  برغ  ندمت  لوفا  هب  تسا و  نیا  زا  رتارف  هکلب  تسین ، رفن  دنچ  ندش  هتشک
یاهویتانرتلآ زا  یکی  ناونع  هب مالسا  ندمت  یریگ  تردق ای  دتفیب  ریخأت  هب  لوفا  نیا  هکنیا  یارب  هدرپ  تشپ  یاه  تسد

رد ّاما  دننک ؛ یم شا  هجاوم شلاچ  عناوم و  اب  دتفیب ، ریخأت  هب  رود  نادنچ  هن  ی  هدنیآ رد  هدنیآ و  ناهج  رد  برغ  ندمت 
تدش هب ار  ارگداینب  وردنت و  رالوکـس  هاگن  دـناوت  یم هک  تسا  دـشر  لاح  رد  هسنارف  رد  ناناملـسم  تیعمج  دُرخ ، تلاح 

.دنک هجاوم  لکشم  اب 
هب لـماع  ِناناملــسم  تـیعمج  رتــالاب  هـلپ  کــی  هـکلب  تـسا ، دــشر  هـب ور هـسنارف  رد  ناناملــسم  تـیعمج  اــهنت  هـن نوـچ 

.تسا دشر  لاح  رد  مالسا  تعیرش 
یطارفا ِتسار  ناـیرج  نیا ، رب  فاـضم.دریگ  یم رارق  یوـسنارف  کـیئال  ییارگداـینب  یورارف  یرگید  شلاـچ  کـی  مه  نیا 

دریگب تردــق  رگا  رگید  فرط  زا  تــسا و  دــنت  رایــسب  ناناملــسم  اــب  فرط  کــی  زا  هــک  تــسا  دــشر  لاــح  رد  هــسنارف  رد 
.درک دهاوخ  هجاوم  یدج  یاه  شلاچ اب  ار  هسنارف  ی  هعماج

.دورب شیپ  یلخاد  یاه  گنج شروش و  بوشآ ، تمس  هب تدمزارد  رد  تسا  نکمم  یتح 
یاهراعـش زا  یـشخب  دـنهاکب ، یطارفا  تسار بطاخم  تیعمج  زا  هکنیا  یارب  دـننک  یم شالت  دـنت  یاه  کیئال هجیتن  رد 

 



.دننک ناشدوخ  بذج  ار  بطاخم  تیعمج  دنناوتب  ات  دننک  بحاصت  ناشدوخ  ار  یطارفا  تسار
.درک لمع  ریسم  نیا  رد  نورکم  هک  تسا  یساره  مالسا یزیتس و  مالسا مه  ششخب  کی 

.تسا رثؤم  هلئسم  نیا  رد  هسنارف  ی  هعماج نورد  لماوع  هلسلس  کی  عقاورد 
.تسا ندمت  نیا  یتاذ  تملظ  یرگ و  یشحو زا  ناشن  اه  تکرح نیا  دندومرف  رگید  یثحب  رد  بالقنا  ربهر 

هدش ینتبم  فرص  ییارگ  یدام رب  یندمت  کی  یتقو  تسیچ ؟ ندمت  نیا  یتاذ  تملظ  یرگ و  یشحو دروم  رد  امـش  رظن 
هداـم و زا  یقیفلت  اـنعم و  هبـساحم و  زا  یقیفلت  ناـهج  نـیا  نوـچ  یرـشب ، یقطنم  هاـگن  رد  یمالـسا و  هاـگن  رد  تـسا ،

.تسا روآ  تملظ یتسه  ناهج و  ناسنا ، زا  ییادزانعم  تسا ، انعم 
هداد رارق  مسج  رد  ترورض  کی  ناونع  هب یتسه  قلاخ  ار  حور  نوچ  تسا ؛ تیونعم  حور و  نتـشاد  هب  هدام  ییانـشور 
هنیمز نیا  رد  برغ  نیرکفتم  دوـخ  هک  یتـسه ، ناـسنا و  زا  ییادز  نوـسفا اـی  ییادز  حور ی  هناـهب هب  ندـمت  نـیا  تـسا و 
لئاـق شیارب  یتلاـصا  هداـم ، زج  هب  ندـمت  نیا  نوـچ  تسا  هدرک  کـمک  ناـسنا  تسیز  ندـش  یناـملظ هب  دـندرب ، راـک  هـب

.تسین
مسیا هتآ  زا  رـس  هک  مزیرالوکـس  هتیـسیئال و  یعون  اه  نآ رد  دریگ و  یم ار  اه  ناسنا بولق  تملظ  یتقو  ینید  ریبعت  هب 

یا هداـــس راـــک  دوــش ، یم بوــسحم  دـــنوادخ  ربماـــیپ  هــک  ـهـّللا  لوــسر هــب  تناـــها  رگید  دوــش ، یم تیبــثت  دروآ ، یم رد 
.دراد دوجو  برغ  ندمت  رهوج  رد  یکیرات  کی  دش  هراشا  هک  روط  نامه.دوش یم

ار ندمت  نیا  هک  هدـش  انب  ادـخ  یفن  یتح  انعم و  یفن  هدام و  تلاصا  ییارگ و  هدام رب  برغ  ندـمت  رهوج  هکنیا  لیلد  هب
هدام زا  یبیکرت  ار  یتسه  ناسنا و  ای  دنراد  تیونعم  هب  یهاگن  مین  هک  دنک  یم ییاه  ندمت ی  همه اب  یدج  نیابت  راچد 

.تساه تیعقاو هب  نتخادرپ  دنک  یم حرطم  ملع  ناونع  هب رالوکس  ندمت  هک  یثحابم  زا  یکی  نوچ.دنناد  یم انعم  و 
.تسین هدام  طقف  ناسنا  تیعقاو  هک  هدش  راکشآ  یرگید  نامز  ره  زا  شیب  نالا 

.دندرک نایب  اه  یبرغ هک  تسا  یفیرعت  نامه  اب  یملع  هاگن  کی  یمالسا  هاگن  هجیتن  رد 
نوچ دـشاب ؛ هدام  طسوت  ًافرـص  هک  یتسه  ناـهج و  ناـسنا ، داـحتا  هب  اـت  تسا  کـیدزن  رتشیب  ناـسنا  هب  هکنیا  لـیلد  هب

هک هچنآ.تسا  سمل  لـباق  ًـالماک  نـالا  هک  هدرک  داـجیا  یتامدـص  بیـسآ و  نآ  نادـقف  تسا و  سمل  لـباق  اـنعم  دوجو 
رت بلاـج هدـش و  راکـشآ  نآ  نـالطب  هک  تسا  یمـسیتامگد  رد  ندـنام  ملع و  ماـن  هـب  برغ  یزاـب  جـل تـسا  بـجعت  یاـج 

لیدـب درکیور  کی  ای  لیدـب  ندـمت  کی  لیدـب ، هار  کی  لابند  هک  هدرب  یپ  نالطب  نیا  هب  هک  تسا  یرـشب  هب  ندادـن  هزاجا
.دهد رارق  مه  رانک  رد  مه  اب  ار  انعم  هدام و  زا  یقیفلت  دناوتب  هک  دورب 

.دربب شیپ  دنک و  یفرعم  مه  اب  ار  یورخا  تداعس  یویند و  تداعس  یدام و  هافر  زا  یا  هعومجم ینعی 
ار تلاصا  فلتخم  قرط  هب  دنتـسه و  ارگانعم  مه  ًاعون  هک  یبرغ  ریغ  یاه  ندمت برغ و  ندمت  نیب  یتخـس  شلاچ  اذل 

.دراد موادت  یشلاچ  نینچ  تسا و  هدمآ  دوجو  هب دنهد  یمن هدام  هب  طقف 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوین دنلیآ  تسا -  شعاد  یئارگ  طارفا رگید  یور  کیئال  یئارگ  طارفا  
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تراجت لصف  یلصا : عبنم   ۱۲۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / تلود  یناسر  عالطا  هاگیاپ   

دوش دوش یمیم   لاغتشا   لاغتشا یرادیاپ   یرادیاپ هبهب   رجنم   رجنم اهاه   ینواعت   ینواعت هعسوت   هعسوت

رد اـه  ینواـعت لیکـشت  یزاـس و  لاـعف  شیپ  زا  شیب  جـیورت  ترورــض  هـب  یعاـمتجا  هاـفروراک   ، نواـعت ترازو  نواـعتروما  نواـعم 
قیرط زا  یا  هقطنم رادـیاپ  لاغتـشا  داـجیا  یعاـمتجا و  هاـفر  هعـسوت  هب  نواـعت  شخب  هعـسوت  دوزفا : درک و  هراـشا  روـشک  حـطس 

.دوش یم رجنم  یمدرم  درخ  یاه  هیامرس
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لیکـــشت یزاــس و  لاــعف  شیپ  زا  شیب  جـــیورت  ترورـــض  هــب  یعاــمتجا  هاــفروراک   ، نواــعت ترازو  نواـــعتروما  نواـــعم 
رادیاپ لاغتـشا  داجیا  یعامتجا و  هافر  هعـسوت  هب  نواعت  شخب  هعـسوت  دوزفا : درک و  هراشا  روشک  حطـس  رد  اه  ینواعت

.دوش یم رجنم  یمدرم  درخ  یاه  هیامرس قیرط  زا  یا  هقطنم
مـسارم رد  هک  یریبک " دـمحم  ، " یعاـمتجا هاـفر  راـک و  نواـعت ، ترازو  زا  لـقن  هب  تلود  یناـسر  عـالطا  هاـگیاپ  شرازگ  هب 

اب یو   . دادربخ یدوز  هب  نواعت " هدکـشیدنا   " یمـسر حاتتفا  زا  تفگ  یم  نخـس  نواعت " یلم  هرظانم  تاـقباسم   " یناـیاپ
جیورت یارب  کرتـشم  یراـکمه  نـیا  تـفگ : یهاگـشناد  داـهج  یگنهرف  تنواـعمو  نایوجـشنادروما  ناـمزاس  زا  ینادردـق 

یجیورتروـما هتــشذگرد  دوزفا : یعاـمتجا  هاـفروراک  نواـعت ،  ترازو  نواـعتروما  نواـعم.تسا  یرورــض  نواــعت  گــنهرف 
نوناق نتم  قبط  هک  نواعت  تیمها  هب  هجوت  اب  ریخا  یاه  لاس  رد  اـما  دوب  نارگنواـعت  هعماـج  هبرـصحنم  نواـعت  هزوح 
عجرم یاه  هورگ نایم  رد  نارگ  نواـعت رب  هوـالع  یجیورت  ثحاـبم  تسا ، روشک  داـصتقا  یلـصا  نکر  هسزا  یکی  یـساسا 

هب هعماج  رد  رـضاح  یگنیدقن  نواعت ، شخب  رد  یراذگ  هیامرـس کسیر  ندش  رتمک  اب  داد : همادا  یریبک.دـش  لابند  زین 
هاـفروراک نواـعت ،  ترازو  نواـعتروما  نواعم.دـنک  یم ادــیپ  قـنور  دــیلوت  لاغتــشا و  هدــش و  تیادــه  اـه  ینواـعت تـمس 

، تـسا زاــین  اــهنآ  صــصخت  شناد و  هـب  هراوــمه  هـک  یعجرم  یاــه  هورگ نـیرت  مـهم زا  یکی  هــکنیا  ناــیب  اــب  یعاــمتجا  
تاـقباسم شخب  رد  یهاگــشناد  داـهج  هعوـمجم  اـب  یراـکمه  اتــسار  نـیا  رد  درک : ناـشن  رطاـخ  دنتــسه  نایهاگــشناد 

رد نواـعت  هزوح  رد  ییوجـشناد  تارظاـنم  ندـناجنگ  داهنـشیپ  اـب  یو.دوب  ماـگ  نیلوا  نواـعت  هزوح  رد  هرظاـنم  یـصصخت 
نارظن و بحاـص  یاـه  هشیدـنا هـب  رتـشیب  هجوـت  یهاگــشناد ، داـهج  اـب  یراـکمه  نـیا  هـمادا  رب  دــیکات  هنـالاس و  میوـقت 
: تفگ ایند  داصتقا  رد  نواعت  شخب  تیمها  هب  هراشا  اب  یریبک.دش  راتساوخ  ار  تاقباسم  لصف  رس  هیهت  یارب  دیتاسا 

ینواعت یلاـم ۳۰۰  شدرگ  هدوـب و   رـالد  دراــیلیم  رازه  هب ۲۰  کـیدزن  اـیند  حطـس  رد  نواـعت  هزوح  یاـه  ییاراد عوـمجم 
.تسا رالد  درایلیم  هنالاس ۲۱۰۰  ناهج  صخاش 

یدایز یاه  ماگ نونک  ات  تفگ : درک و  هراشا  نواعت  شخب  هب  یمومع  دامتعا  یاـیحا  یارب  یدـج  شـالت  ترورـض  هب  یو 
.تسا هدش  هتشادرب  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  نواعت  روما  نواعم  طسوت  یروآون  تیفافش و  هعسوت  یارب 

تیاـمح کـیتارکورب و  دــنور  یزاـس  کـباچ  نیناوـق ، حالــصا  یعاـمتجا ، هاــفروراک  نواــعت ،  ترازو  نواــعت  روـما  نواــعم 
نواعت شخب  هعـسوت  یارب  ار  دروخن  هرگ  تلود  هب  اه  ینواـعت تاـیح  هک  یطرـش  هب  از  لاغتـشا یاـه  ینواـعت زا  دـنمفده 

داـهج ناـمزاس  نواـعت و  روـما  تنواـعم  یراـکمه  اـب  نواـعت " یلم  هرظاــنم  تاــقباسم   " یناــیاپ مـسارم.تسناد  یرورض 
.دش رازگرب  یهاگشناد 

همالع هاگـشناد  داتـــسا  نادداــصتقا و  ینموــم ، داــشرف  یهاگـــشناد و  داــهج  یگنهرف  روــما  نواــعم  هدازیلع ، یـــسیع 
.دندوب هقباسم  نیا  نارواد  زا  ییابطابط 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

تراجت لصف  دوش -  یم  لاغتشا  یرادیاپ  هب  رجنم  اه  ینواعت  هعسوت  داصتقا  یلیلحت  یربخ  تیاس   

داصتقا لصف  دوش -  یم  لاغتشا  یرادیاپ  هب  رجنم  اه  ینواعت  هعسوت  ناریا  یصصخت  تیاس   

زوینایرآ يدوز -  هب  نواعت  هدکشيدنا  يمسر  حاتتفا   

۲۷۲۷
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۲۲

رهم یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / بیرقت  یرازگربخ   

انورک انورک هلأسم   هلأسم ترایز  وو   ترایز گنهرف   گنهرف  » » یزاجم یزاجم تسشن   تسشن یرازگرب   یرازگرب

 

http://www.taghribnews.com/fa/news/482467/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.taghribnews.com/fa/news/482467/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


یاـه تســشن هلــسلس  زا  اــنورک » هلأــسم  تراــیز و  گــنهرف   » تســشن بـیرقت ، یرازگربـخ  هشیدــنا  هزوـح  شرازگ  هـب 
یگنهرف عیانـص  یرگـشدرگ ، یگنهرف ، ثاریم  یاه  هزوح رب  انورک  یگنهرف  یعامتجا و  یاهدـمایپ  یللملا  نیب شیاـمه 

.دوش یم رازگرب  یتنس  یاهرنه  قالخ و 
شیاــمه و ییارجا  ریبد  تاــطابترا و  رنه و  گــنهرف ، هاگـــشهوژپ  وــضع  هدازدــسا  یفطـــصم  یریبد  اــب  تســـشن  نــیا 
، ییابطابط همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وـضع  ییازریم  نیـسح  یندیـس ، هاگـشناد  داتـسا  داژنورـسخ  ماردـپ  ینارنخس 

.دوش یم اپرب  شیامه  یملع  ریبد  یرگشدرگ و  یگنهرف و  ثاریم  هاگشهوژپ  یملع  تئیه  وضع   ) هداز نسح اضریلع 
.دش دهاوخ  رازگرب  ات ۱۲:۳۰  تعاس ۱۰  زا  نابآ ۹۹  هبنشراهچ ۲۸  هدشدای  تسشن 

/ مایپ یاهتنا 

http://www.taghribnews.com/vdciqra۵yt۱av۵۲.cbct.html
taghribnews.com/vdciqra۵yt۱av۵۲.cbct.html

یراذگ : کارتشا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

رهم یرازگربخ  دوش -  یم رازگرب  انورک » هلأسم  ترایز و  گنهرف   » تسشن  

۲۷۲۷
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۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۱۳:۳۰ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

دش بوصنم  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یگنهرف  ریدم  هاگشناد ؛ سیئر  یوس  زا  یمکح  یط 
هاگـشناد یگنهرف  دـیدج  ریدـم  تمـس  هـب  ار  تاـجن  هار  ارتـیم  رتـکد  یمکح  یط  هاگـشناد  سیئر  یمیلس ، نیـسح  رتکد 

.درک بوصنم 
یاه شزرا  اه و  هشیدنا  شرتسگ  هب  هجوت  هاگشناد ، دیدج  یگنهرف  ریدم  هب  باطخ  هاگـشناد  سیئر  یغالبا  مکح  رد 

نانکراک  یملع و  تئیه  یاضعا  نایوجـشناد ، اب  تبثم  لماعت  ینآرق ، یاه  تیلاعف  هعـسوت  یمالـسا ، بالقنا  ینید و 
دیکاـت دروم  هاگـشناد  فلتخم  یاـه  هزوح  رد  طاـشنرپ  هدـنزاس و  یاـه  تیلاـعف  یارب  بساـنم  یاـضف  داـجیا  نینچمه  و 

.تسا هتفرگ  رارق 
مولع قوقح و  هدکـشناد  یـسایس  داـصتقا  یـشزومآ   هورگ  یملع  تئیه  وضع  تاـجن  هار  ارتیم  رتکد  تسا  رکذ  هب  مزـال 

.تسا یسایس 
راـبخا تسیل  air.ir/ZHqKpa يپاـچ هخــسن  ۹ دـــیدزاب :  ١٣٣٨١ ربــخ : هرامـــش   ١٣:٠٩ ناـــبآ ١٣٩٩ -  هبنــش ٢٧  هـس 
https://www.aryanic.com/products-highportal.html تیاس - یحارط /https://www.aryanic.com <<

aryanic طسوت

رازگرب یزاــجم  تروــص  هـب  تاــطابترا  رنه و  گــنهرف ، هاگــشهوژپ  تـمه  هـب  ادرف  اــنورک » هلأــسم  تراــیز و  گــنهرف   » تســشن
.دوش یم

بوصنم بوصنم یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یگنهرف   یگنهرف ریدم   ریدم هاگشناد ؛ ؛ هاگشناد سیئر   سیئر یوس   یوس زازا   یمکح   یمکح یطیط  
دشدش

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13381
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13381


هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

همالع هاگشناد  دش -  بوصنم  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یگنهرف  ریدم  هاگشناد ؛ سیئر  یوس  زا  یمکح  یط   
ییابطابط

۲۹۲۹
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۹:۵۸

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / هزوح  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

جاح دیهش  یزاجم  یللملا  نیب  هینیسح  مکی  تسیب و  سلجم  زا  یشرازگ  هئارا  هب  نارهت  هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع   
یللملا نیب  هینیـسح  سلجم  نـیمکی  تـسیب و  ناـبآ  بش ۲۲  هبنـش  جـنپ  تـفگ : تـخادرپ و  ( GSGVH) ینامیلس مساق 
ینیسح نیسح  فراع  دیـس  دیهـش  یناتـسکاپ  ملاع  یللملا ، نیب دیهـش  هب  میدقت  اب  ینامیلـس  مساق  جاح  دیهـش  یزاجم 

.دش رازگرب 

.دناد یم  دوخ  یناسنا  هفیظو  ار  ینیسح  بتکم  فراعم و  زا   

هرامش ۳۰، یاهرالات  ینامیلس GSGSVHY ؛  مساق  جاح  دیهش  یزاجم  یللملا  نیب  هینیـسح  یاهرالات  تسا ، ینتفگ   
دورو اـب  تـسا و  ناـیرج  رد  اــه  نآ  رد  هینیــسح ، یگتفه  هماــنرب  هـک  ناــبز  یــسراف  ناــبطاخم  هژیو   ۳۴ ، ۳۳ ، ۳۲ ، ۳۱

اهرـالات نـیا  یگتفه  رمتـسم و  یاـه  هماـنرب زا  یدـنم  هرهب  اـهرالات و  نـیا  هـب  دورو  ناـکما  ناوخــشیپ ، رـالات  هـب  یتامدـقم 
.دوش یم مهارف 

جاـح دیهـش  یزاـجم  یللملا  نیب هینیـسح  هب  هراـشا  اـب  یدـمحا  نسحدـمحم  جوساـی ، زا  هزوـح »  » یرازگربـخ شرازگ  هـب 
دمحم نیملسملاو   مالسالا  تجح  طسوت  یناهج  هعماج  نآرق و  ثحابم  هلسلس  مود  شخب  تفگ : ینامیلس ، مساق 
یزاـجم یللملا  نیب هینیـسح  سلجم  نیمود  تسیب و  رد  میرک  نآرق  هب  یللملا  نیب درکیور  اـب  یناهفـصا ، ییاـضر  یلع 

.دش دهاوخ  هئارا  ینامیلس ، مساق  جاح  دیهش 
نیمود تسیب و  نارنخـس  داد : همادا  ینامیلـس  مساق  جاح  دیهـش  یزاـجم  یللملا  نیب هینیـسح  یاـنما  تئیه  لوئـسم 
تلاسر  " عوضوم اب  یریگناهج  ییحی  مالسالا  تجح ینامیلس ، مساق  جاح  دیهش  یزاجم  یللملا  نیب  هینیسح  سلجم 

.دوب دهاوخ  یسیلگنا  یسراف و  هنابز  ود  تروص  هب  ام " یزرمارف 
یللملا نیب  هینیسح  ناریدم  نامداخ و  عمج  هب  نانبل  هاگشناد  هتسجرب  داتـسا  یزاجح ، یلع  روسفرپ  درک : ناونع  یو 

.تسویپ ینامیلس  مساق  جاح  دیهش  یزاجم 
جاح دیهش  یزاجم  یللملا  نیب  هینیسح  مکی  تسیب و  سلجم  زا  یـشرازگ  هئارا  هب  نارهت  هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع 

یللملا نیب  هینیـسح  سلجم  نیمکی  تسیب و  ناـبآ  بش ۲۲  هبنـش  جـنپ  تفگ : تخادرپ و  ( GSGVH) ینامیلس مساق 
ینیسح نیسح  فراع  دیس  دیهش  یناتسکاپ  ملاع  یللملا ، نیب دیهش  هب  میدقت  اب  ینامیلس  مساق  جاح  دیهـش  یزاجم 

.دش رازگرب 
(ع) تیب لها  تحاس  هب  لسوت  رکذ  اکوسآ و  یاقآ  ادـناگوا  روشک  زا  یراق  توالت  اب  ادـتبا  رد   همانرب  نیا  داد : همادا  یو 

یناهج یناهج بطاخم   بطاخم اباب   ینامیلس   ینامیلس مساق   مساق جاح   جاح یزاجم   یزاجم هینیسح   هینیسح

یارب ار  دوخ  ناوت  هینیـسح  نیا  تفگ : ینامیلـس  مساق   جاح  دیهـش  یزاـجم  یللملا  نیب هینیـسح  یاـنما  تئیه  لوئـسم  هزوح /
تـسا و ینیــسح  قــالخا  بـتکم و  جــیورت  لاــبند  هـب  دــنک و  یمن  هـنیزه  دــنیآ ، یمرب  نآ  سپ  زا  اــه  هعوـمجم رگید  هـک  یروــما 

.دناد یم (ع  ) نیسح ماما  بتکم  راعش و  فلاخم  ار ، یعامتجا  لئاسم  هب  تبسن  یتوافت  یب

 

https://www.hawzahnews.com/news/928508/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.hawzahnews.com/news/928508/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C


ملـسا دـمحم  خیـش  ینارنخـس  اـب  ودرا و  یـسراف و  ناـبز  ود  هـب   سپـس  دوـب  هارمه  یرذـب  اضردـمحم  جاـح  یاـقآ  طـسوت 
نموم و تافـص  : " عوضوم اـب  قح  تیآ  داـینب  سیئر  دـنه و  روشک  ارتشراـهم  تلاـیا  نویناـحور  هعماـج  لوؤسم  یوضر ،

.دش زاغآ  همانرب  ینامیلس " مساق  جاح  دیهش 
مالـسالا تجح  طـسوت  یناـهج " هعماـج  نآرق و   " ناوـنع اـب  یریـسفت  یاـه  تسـشن هلـسلس  زا  هـسلج  نـیلوا  نـینچمه 

جاح بتکم   " همانرب زین  مکی  تسیب و  سلجم  شخب  نایاپ  تفرگ و  تروص  یناهفـصا ، ییاضر  یلعدـمحم  نیملـسملاو 
.دوب یوضر  یداهلادبع  دیس  رتکد  هئارا  اب  موس ) تمسق  ") مساق

یعامتجا ریگارف  هیامرس  داجیا  تهج  ینامیلـس ،" مساق  جاح  دیهـش   " یزاجم یللملا  نیب هینیـسح  درک : ناونع  یدمحا 
زا یعمج  طـسوت  یللملا  نـیب یا  هشیدـنا درکیور  اـب  ینیــسح ، بـتکم  فراـعم و  جــیورت  یارب  ریگارف  یرتـسب  ینیــسح و 

هدـش لیکـشت  ( August ۲۰۲۰)۹۹ هاـمدادرم یللملا  نـیب  یگنهرف  نـالاعف  مالــسا و  ناــهج  یاــه  هاگــشناد ناداتــسا 
.تسا

رتـکد دـننام  یللملا  نـیب  نانارنخــس  زا  رـالات  رد  هینیــسح ، نـیا  هدـش  رازگرب  سلجم  تـسیب  رد  نونکاـت  داد : هـمادا  یو 
(، ایلاتیا یمالسا  هاگشناد  سیئر   ) ینیدالاپ روسفرپ  شیرتا ،)  ) نمدلاو دمحم  مالـسالا  هجح  نیتناژرآ ،)  ) دعـسا لیهس 

هعیــش یناــهج  عــمجم  سیئر   ) ناــمیپ تـیآ  رتــکد  ناــملآ ،) ) یغادوــب مــیرم  روــسفرپ  اــکیرمآ ،) ) یغادوــب یرف  روــسفرپ 
.ج لاس  باتک  ریبد  ، ) دار یودهم  یلعدمحم  رتکد  ایلاتیا ،) ریفس   ) هنایبا یریدق  نسحدمحم  رتکد  یسانش ،)

.ا
یلعدـمحم رتکد  نارهت   ،) هاگـشناد  ) راـکجنرب اـضر  رتـکد  ییاـبطابط ،) همالع  هاگشناد  ) رکاـش مظاکدـمحم  رتکد  ناریا ،)

(، مولعلارقاب هاگشناد  ) کل یزورهب  اضرمالغ  رتکد  نارهت ،) هاگشناد  ) یدمحم ملـسم  رتکد  نارهت ،) هاگـشناد  ) یهللادبع
دمحا رتـــکد  مولعلارقاـــب ،) هاگـــشناد  ) یریوــلا نــسحم  رتـــکد  هاگـــشناد ،) هزوــح و  هاگـــشهوژپ  ) ناوـــج نیـــسح  رتـــکد 

هزوح للملا  نیب   ) یرابایرد یفطصم  دیـس  رتکد  اکیرمآ ) رد  غلبم  ) یلیلجریم مالـسالا  تجح  نارهت ،) هاگـشناد  ) یدعس
حور هللا زابرــــس  راــــمنایم ،) ) نیــــسح لاــــمج  خیــــش  یلینآ ،) ودراودا  یمالـــــسا  نــــمجنا  ) یرهاــــط لاــــمج  هــــیملع ،)

هینیسح نیا  رد  دئوس ،) یمالـسا  نامتفگ  یللملا  نیب  یملع  نمجنا  ) یناسراف یردان  شوایـس  رتکد  و  ریمـشک ) ) یوضر
.تسا هدش  هدافتسا 

یلخاد و رالات   ۲۰ زا شیب  اب  رـضاح  لاح  رد  ینامیلـس ، مساق  جاح  دیهـش  یزاجم  یللملا  نیب هینیـسح  درک : ناونع  یو 
، قطاـنم ناگدـنیامن  هورگ  رکف ، قاـتا  ناـیماح ، هکبـش  اوـتحم ، دـیلوت  ناریدـم ، هورگ   ) ناـبیتشپ یاـه  هورگ یللملا و  نیب

.تسا رادروخرب  هژیو  یتالیکشت  یتایلمع و  هدرتسگ  هکبش  کی  زا  یمومع ،) طباور  یرازگربخ و  لماعریغدنفادپ ،
ینامیلـس مساق  جاح  دیهـش  یزاـجم  یللملا  نیب  هینیـسح  یاـه  یگژیو  هب  یللملا  نیب هینیـسح  یاـنما  تئیه  لوئـسم 

، هسسوم داهن ، هعومجم ، چیه  هب  نیاربانب  تسا و  یمدرم  شوجدوخ  هعومجم  کی  هینیسح  نیا  درک : ناونع  هراشا و 
یزاـس و مهارف دـنک و   یم  لـمع  یللملا  نیب  ساـیقم  اـب  تـسین ، هتـسباو  یـسایس  اـی  یملع  تیـصخش  یتـلود ، ناـگرا 

دوخ یناسنا  هفیظو  ار  ینیـسح  بتکم  فراعم و  زا  ناـبز ... ، لغـش ، تیلم ، بهذـم ، داژن ، ره  زا  ناـگمه  یدـنم  هرهب  
.دناد یم 

یبهذـم تابـصعت  هـب  دورو  زا  هـتبلا  تـفگ : دراد ، تاـعوضوم  هـب  هنادنمـشیدنا  درکیور  هینیـسح  نـیا  هـکنیا  ناـیب  اـب  یو 
.دراد زیهرپ  تدش  هب  یا ، هشیدنا  ثحابم  یناور  شمارآ  هب  لخم 

بتکم فادـها  زا  ینیـسح  سلاـجم  ندـش  رود  هب  تبـسن  دـناد و  یمن  یفاـک  یتـفرعم  هناوتـشپ  نودـب  ار  ینیـسح  روـش 
یهد تهج  رد  رظن  قیقحت و  لها  راذـگرثا  دورو  تصرف  یزاس  مهارف  لابند  هب  نیاربانب  تسا ؛ نارگن  تدـش  هب  ماـما ،

.تسا ینیسح  سلاجم  هب 
دنک یمن  هنیزه  دنیآ ، یمرب  نآ  سپ  زا  اه  هعومجم رگید  هک  یروما  یارب  ار  دوخ  ناوت  هینیسح  نیا  داد : همادا  یدمحا 

.تسین یسک  کلسم  نید و  داقتعا و  رییغت  لابند  هب  اما  تسا ، ینیسح ، قالخا  بتکم و  جیورت  لابند  هب  و 
تیــساسح موزل  رب  ینتبم  ترورــض و  یعوــن  ار  یلعف  طیارــش  رد  یزاــجم  یاــضف  زا  هنالوئــسم  یرثکادــح و  هدافتــسا 
.دناد یم (ع   ) نیسح ماما  بتکم  راعش و  فلاخم  ار ، یعامتجا  لئاسم  هب  تبسن  یتوافت  یب دناد و  یم یعامتجا 

 



نیب تیــصخش  تمواـقم ، هـهبج  ناریا ، یمالــسا  یروـهمج  سدـقم  ماـظن  تـیفرظ  زا  یرثکادــح  یدــنم  هرهب ور  نـیا  زا 
دوخ هدـهع  هب  گرزب  ینِید  ار  تلادـع  حلـص و  هار  نادیهـش  همه  ینامیلـس و  مساق  جاح  رادرـس  زارفارـس  دیهـش  یللملا 

.دناد یم
، دوخ یارب  ار  وگتفگ  ینارنخس و  فرِص  ینامیلس  مساق  جاح  یزاجم  هینیسح  درک : ناونع  هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع 

یلمع تیلباق  ای  دشاب  هار  هشقن  ای  هک  دوش  حرطم  هینیسح  رد  دیاب  یا  هتفگ  نخـس و  تسا  دقتعم  دناد و  یمن  فده 
(. تکرح یارب  وگتفگ   ) دشاب هتشاد  ندش 

هرامش ۳۰، یاهرالات  ینامیلس GSGSVHY ؛  مساق  جاح  دیهش  یزاجم  یللملا  نیب  هینیـسح  یاهرالات  تسا ، ینتفگ 
دورو اـب  تـسا و  ناـیرج  رد  اـه  نآ  رد  هینیــسح ، یگتفه  هماـنرب  هـک  ناـبز  یــسراف  ناـبطاخم  هژیو   ۳۴ ، ۳۳ ، ۳۲ ، ۳۱

اهرـالات نیا  یگتفه  رمتـسم و  یاـه  هماـنرب زا  یدـنم  هرهب  اـهرالات و  نیا  هب  دورو  ناـکما  ناوخـشیپ ، رـالات  هب  یتامدـقم 
.دوش یم مهارف 
/ مایپ یاهتنا 

۲۹۲۹
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۸:۵۷

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

تیقفوـم هار  هـشقن  هـک  دـش  رازگرب  یلاـحرد  یتـیبرت  موـلع  یـسانشناور و  هدکـشناد  دـیدج  یدورو  نایوجـشناد  مـسارم 
یـسانشناور و هدکـشناد  دـیدج  یدورو  نایوجـشناد  نـییآ  اـنطع ، شرازگ  هبدـش  هداد  رارق  ناـنآ  یور  شیپ نایوجــشناد 

.دش رازگرب  طخرب  تروص  هب  هام  نابآ  هبنش ۲۷  هس  زور  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یتیبرت  مولع
.دش شخپ  ییابطابط  همالع  هاگشناد  تسایر  یمیلس  نیسح  رتکد  یریوصت  مایپ  تسشن  ادتبا  رد 

هــصرع رد  نایوجــشناد  تیقفوـم  طرــش  دیــشاب ، مدــق  تباـث یزوـمآ  مـلع رد  هـکنیا  هراـشا  اـب  یریوـصت  ماــیپ  نـیا  رد  یو 
هدکـشناد سیئر  نانخـس.دیوشن  هناوتـشپ  یب یاـه  ناـیرج راـچد  دـنورن و  هیـشاح  هب  هـک  تـسناد  نـیا  رد  ار  یهاگـشناد 

یسانشناور و هدکـشناد  سیئر  یلعجرب ، دمحا  رتکد  یمیلس ، نیسح  رتکد  نانخـس  زا  سپیتیبرت  مولع  یـسانشناور و 
تمدخ بدا  مالس و  ضرع  اب  : » درک حرطم  صوصخ  نیا  رد  دوخ  نانخـس  زین  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یتیبرت  مولع 

ار اـم  هاگـشناد  هک  یا  هتـسراو دارفا  یعقاو و  یناـسنا  یاـه  هیامرـس هدـنیآ و  یاهدـیما  ناـگتخیهرف ، زیزع ، نایوجـشناد 
.دندرک باختنا 

نیا تـسا و  ییاــبطابط  همــالع  نرق  گرزب  فوـسلیف  کراــبم  ماــن  نآ  رتــیت  رد  هـک  دــیدرک  باــختنا  ار  یهاگــشناد  اــمش 
داعبا رد  ار  راوگرزب  نآ  یاه  هشیدـنا راکفا و  دـنک و  یم یگدـنز  ییاـبطابط  همـالع  داـی  ماـن و  اـب  هک  تسا  رختفم  هاگـشناد 

زا یرایـسب  یوزرآ  هـک  دـیدش  لوـبق  یهاگـشناد  رد  هـک  امـش  تداعـس  هـب  اشوخ.دـنک  یم یریگیپ  یـشزومآ  یـشهوژپ و  
یاـضعا زا  یرایـسب  زورما.دـنوش  تیبرت  نآ  رد  دـنیایب و  هاگـشناد  نیا  هب  روشک  رـسارس  زا  هک  تسا  روـشک  نیا  ناـناوج 

، داتـــسا یادر  رد  دنتـــسه و  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  تـیبرت  لوـصحم  روـشک  رــسارس  یاــه  هاگــشناد یملع  تـئیه 
.دنتسه نامروشک  هرادا  ثحب و  راک ، هب  لوغشم  روشک  ناگدننک  هرادا  روشک و  ناریدم 

هناـنیب نشور ماـیپ  رد  هک  روطنامه.دـنک  یم تکرح  هعماـج  رد  شناد  یاـهزرم  رد  هـک  تـسا  یهاگـشناد  هاگـشناد ، نـیا 
.تسا لاعف  نآ  رد  یزادرپ  هیرظن یاه  یسرک دنک و  یم لابند  ار  یدنلب  یاه  قفا هاگشناد  دش  حرطم  هاگشناد  تسایر 

.تسا یدیلوت  تکرح  نآ  تکرح  دراد و  هقباس  ملع  دیلوت  رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد 
یاـضف مکاـح ، یاـضف  دنتـسه و  لـیلحت  لـها  رکفت و  لـها  باـتک ، هـب  تـسد  ینایوجـشناد  هاگـشناد  نـیا  نایوجـشناد 

هک مدـش  هجوتم  مدرک  یم هاـگن  اـه  سـالک هب  نم  یتقو  ریخا  ۀـتفه  ود  نیمه  رد  هناتخبـشوخ.تسا  یملع  یگنهرف و 
کی همالع  هاگشناد  هک  دهد  یم ناشن  نیا  دنتـسه و  روشک  فلتخم  یاه  هاگـشناد زا  هدش  هتفریذپ  یاهوجـشناد  رثکا 

نایوجشناد نایوجشناد تیقفوم   تیقفوم هار   هار هشقن   هشقن هاگشناد |  |  هاگشناد ردرد   روضح   روضح تامازلا   تامازلا
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، یـسانشناور هدکـشناد.دننک  لیـصحت  هاگـشناد  نـیا  رد  هـک  دنتــسه  دـنم  هقـالع یرایــسب  دارفا  تـسا و  یلم  هاگــشناد 
دشرا و هتشر  ۳۰ زا   شیب  یـسانشراک و  شیارگ   ۴ یصصخت ، هورگ   ۱۱ یلم ، تئیه  وضع  رفن  اب ۶۸  تسا  یا  هدکشناد

.دنتسه نایوجشناد  تیبرت  لوغشم  هک  یرتکد  هتشر   ۱۲
نیا تاـیلک  امـش  هب  هـمادا  رد  هدکـشناد  یـشهوژپ  تنواـعم  هـک  دراد  یـشهوژپ  - یملع هیرـشن  دودـح ۱۰  هدکـشناد  نیا 

میـشاب و امـش  یارب  یقداص  نارازگتمدـخ  میناوتب  هک  مرکاش  ار  ادـخ  مرختفم و  رایـسب.درک  دـنهاوخ  یفرعم  ار  تایرـشن 
.میشاب امش  رانک  رد 

مـشچ هدـنیآ و  لسن  هک  ارچ  دراد  یورخا  شزرا  مه  یونعم و  یداـم و  شزرا  مه  ندرک  راـک  امـش  یارب  ندوب و  امـش  اـب 
دیهاوخ زارفرـس  ار  زیزع  ناریا  درب و  دـیهاوخ  ولج  هب  ور  ار  هعماج  هک  دـیتسه  امـش  نیا  دـیتسه و  امـش  هعماج  راـظتنا 

.میوگ یم کیربت  ناتیاه  هداوناخ هب  سپس  ناتدوخ و  هب  لوا  ار  هاگشناد  رد  امش  یلوبق.درک 
دوش و تیبرت  یناسنا  یورین  هک  تسا  رکف  نیا  هب  رتشیب  شخبمارآ ، یاضف  اب  هک  دـیوش  یم دراو  یا  هدکـشناد هب  اـمش 
روشک و یناور  تشادـهب  شورپ ، شزومآ و  تیبرت ، میلعت و  متـسیس  رد  دـناوتب  دـنک و  دـشر  دـناوتب  یناسنا  یورین  نیا 
دنراد و هدوزفا  تیفرظ  یرتکد  نایوجـشناد.دنک  تیبرت  ورین  طبترم  یاه  هتـشر روشک و  یـسانش  شناد تاعالطا و  ملع 

.دراد یبوخ  رایسب  یاه  تخاس ریز  هدکشناد  نیا 
.تسا دوجوم  هدکشناد  رد  یجراخ  یاه  باتک هیرشن و  رازه  زا ۳۰  شیب 

هب هدکـشناد  نـیا  رد  دـیتاسا.دش  دـیهاوخ  انـشآ  اـهنآ  اـب  ادـعب  هـک  تـسا  یزهجم  یاـه  هاگـشیامزآ یاراد  هدکــشناد  نـیا 
.دنتسه سیردت  هب  لوغشم  یرتکد  ات  یسانشراک  عطقم  زا  دنراد و  روضح  تقو  مامت  تروص 

یزیر هماـنرب یا  هوـحن هب  دـشاب ، رتـمک  دـیاب  هدکـشناد  رد  ناداتـسا  روـضح  هـک  یتروـص  رد  اـنورک  ماـیا  رد  رـضاح  لاـح  رد 
ۀدکـشناد کـی  یـسانشناور  هدکــشناد  لـک  رد  دنــشاب و  وگخــساپ  هـشیمه  اـم  ناسانــشراک  ناداتــسا و  هـک  تـسا  هدـش 

ناداتـسا و اب  یرکف  یفطاع و  هطبار  دـیاب.تسا  هدرک  فیرعت  نایوجـشناد  رازگتمدـخ  ار  شدوخ  هک  ارچ  تسا  وگخـساپ 
یملع تیفرظ  یدوجو و  تیفرظ  دیشاب ، رت  کیدزن یفطاع  ظاحل  زا  ناداتسا  هب  ردقچ  ره  اریز  دیشاب  هتـشاد  هدکـشناد 

.درک دهاوخ  دشر  امش 
یرضخ دیاب  ناسنا  دسر و  یمن ییاج  هب  تسین و  زیچ  چیه  ناسنا  داتـسا  نودب  دسر و  یم اج  همه  هب  داتـسا  اب  ناسنا 

رکف فده  هب  دیاب  ام  دش  هتفگ  یمیلس  رتکد  تانایب  رد  هک  روطنامه.دیامیپب  ار  یگدنز  هار  یملع و  هار  ات  دشاب  هتـشاد 
.میزیهرپب اه  هیشاح زا  مینک و 

دیاب هکلب  میوش  یشاوح  ریسا  دیابن  نیاربانب  میرادن ، ار  یـشاوح  هب  نتخادرپ  تصرف  هک   تسا  هنوگ  هب  ام  روشک  تقو 
هچ زورما  میدرک و  عورـش  اجک  زا  هک  میـسرپب  نامدوخ  زا  هدنیآ  یاه  لاس رد  هک  تسا  نیا  ام  نتم  میوش و  نتم  ریـسا 

ار لاوس  نیا  هرمزور » یگدـنز  رد  شوه   » باتک رد  گربنتـسا  گرزب  سانـشناور.تسیچ  ام  درواتـسد  تیاهن  رد  میراد و 
حرطم ار  هتکن  باتک ۲۰  نیا  رخآ  لصف  رد  و  دـنوش ؟ یمن قفوم  شوهاب  نایوجـشناد  زا  یـضعب  ارچ  هک  دـنک  یم حرطم 

یـشزیگنا تفا  اـی  دـشاب  هتـشادن  ار  مزـال  ۀزیگنا  شوهاـب  درف  کـی  یتـقو  هک  تسا  نیا  گربنتـسا  لـیالد  زا  یکی.دـنک  یم
.دروخ یم تسکش  دشاب ، یفاکان  دنک و  ادیپ 

کی رد  ار  دوخ  قلخ  دـیاب  امئاد  دـتفا و  یمن هار  تیفرظ  نآ  دـشاب  هتـشادن  هزیگنا  هک  یتقو  اـما  دراد  شوه  ناـسنا  ینعی 
.دنک ادیپ  هبلغ  امش  رب  یدیماان  سأی و  هک  دیراذگن.دراد  هگن  هنیهب  ۀطقن 

.دننک یم راک  دنتیفیک و  لابند  هب  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  نآ  زا  روشک 
یربـهر مـظعم  ماـقم  دنتــسویپ  ادـخ  تـمحر  هـب  هـک  اـم  هـتخیهرف  داتــسا  یا ، هژا داتــسا  اـب  هـطبار  رد  دـیدید  امــش  اریخا 

.دوب شوماخ  دهاجم  یا  هژا رتکد  هک  دنتفگ  دندرک و  نایب  ار  یا  هتکن
هاگــشناد ناـشوهزیت ، رد  یا  هژا رتـکد.دزادرپ  یم لـسن  تـیبرت  هـب  هنحــص  تـشپ  رد  هـک  یــسک  ینعی  شوماـخ  دـهاجم 

زا رتارف  هـک  دــندوب  نـیا  لاـبند  هـب  دنتــشاد  هدــهع  رب  ار  نآ  تیلوئــسم  ادــتبا  رد  هـک  اــم  هدکــشناد  رد  سردــم و  تـیبرت 
.دنزادرپب لسن  تیبرت  هب  تاحانج  تاساسحا و 

دشاب هتشاد  دوجو  هزیگنا  دیاب  سپ.دنتسه  هاگشناد  هدننک  هرادا  اه  هاگشناد زا  یرایـسب  رد  ناشیا  نایوجـشناد  هزورما 

 



.دیشاب هتشاد  زادنا  مشچ ناتدوخ  یارب  دینیبب و  ار  قفا  ینعی 
هک یرگید  هتکن.دـشخب  یم تعرـس  امـش  وـلج  هـب  ور  تـکرح  هـب  دـهد و  یم تـکرح  امــش  هـب  هـک  تـسا  زادـنا  مـشچ نـیا 

نیا تسکـش  لـیالد  زا  یکی  دـنروخ ؟ یم تسکـش  شوهاـب  دارفا  زا  یـضعب  ارچ  هک  تسا  نـیا  دـنک  یم حرطم  گربنتـسا 
یاه ناسنا زا  یلیخ.دـننک  یم لمع  یـساسحا  ینعی  دـنراد  یـشناکت  یاـهراتفر  اـه  ناـسنا زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  دارفا 

.دزادنا یم نییاپ  هب  عافترا  زا  ار  اهنآ  راتفر ، نیا  دننک  یم لمع  یشناکت  یساسحا و  یتقو  هک  میا  هدید ار  شوهاب 
دننک لمع  دعب  دننک و  رکف  لوا  ینعی  دـننک  بلاغ  ناشدوخ  راتفر  رب  ار  رکفت  دـننک و  لمع  هنینأمط  اب  رگا  هک  یتروص  رد 

.دنک یم حرطم  دوش ، یم شوهاب  دارفا  فاکش  ثعاب  هک  ار  یرگید  هتکن  همادا  رد  گربنتسا.دنوش  یمن تسکش  راچد 
راکتشپ اما  دراد  شوه  صخش  ینعی  دوش  یم شوهاب  دارفا  تسکش  ثعاب  هک  تسا  یرگید  تلع  یفاک  راکتشپ  مدع 

ناسانــشناور زا  یرایــسب  تیقـالخ  ثـحبم  رد  هزورما.دـنک  هدافتــسا  دوـخ  یتخانــش  یاـه  تـیفرظ زا  دـناوت  یمن درادــن و 
.دشاب هتشاد  یرتشیب  راکتشپ  هک  تسا  یسک  قالخ  درف  هک  دندقتعم 

.تسا نتشاد  راکتشپ  تیقفوم  زمر 
رد گربنتـسا  هـک  یرگید  هتکن.دـنک  هدافتـسا  یبوـخ  هـب  دوـخ  یـشوه  تـیفرظ  زا  دـناوت  یم دراد  راکتـشپ  هـک  ییوجــشناد 

.دننک یم باختنا  ار  یهابتشا  ریسم  شوهاب  دارفا  عقاوم  یرایسب  رد  هک  تسا  نیا  دنک  یم حرطم  لاوس  نیا  هب  خساپ 
.دنکن باختنا  تسرد  ار  ریسم  یلو  دشاب  هتشاد  ییالاب  یتخانش  تیفرظ  شوه و  هک  تسا  نکمم  ناسنا 

.دشاب مدرم  روشک و  یالتعا  تهج  رد  دنمفده و  یریسم  دیاب  ریسم 
نواـعم نانخــس.دنک  هدافتــسا  تـیفرظ  نـیا  زا  دـناوت  یم ناـسنا  هـک  دــهد  یم ناـسنا  هـب  یتـیفرظ  میناوـت  یم اـم  هـلمج 

همـالع هاگـشناد  یــسانشناور  هدکــشناد  یــشهوژپ  نواــعم  یرگـــسع ، دــمحم  رتکدیـــسانشناور  هدکـــشناد  یـــشهوژپ 
کیربـت ییاـبطابط  همالع  هاگـشناد  هــب  ار  دــیدج  یدورو  نایوجـــشناد  روــضح  درک : ناوــنع  ینانخـــس  رد  زین  ییاــبطابط 

.دینک یم یزومآ  ملع فرص  اددجم  ار  ناترمع  زا  یشخب  هک  ناتتداعس  هب  اشوخ  میوگ و  یم
ناتبیـصن یتداعـس  نینچ  هک  دـیا  هداد ماجنا  یگدـنز  رد  یکین  یاهراک  امتح  دوش و  یمن یدرف  ره  بیـصن  تداعـس  نیا 

تیاضر هک  ار  هچنآ  میناوتب  میـشاب و  ناتلیـصحت  هرود  لوط  رد  امـش  یارب  یبوخ  یاه  ناـبزیم هک  میراودـیما.تسا  هدـش
دـشرا و نایوجـشناد  تمدـخ.تشاد  دـهاوخ  لاـبند  هـب  مـه  ار  دـنوادخ  یاـضر  امــش  یاـضر  هـک  مـینک  بـلج  تـسا  اـمش 

یرتـکد یاـه  هلاـسر دـشرا و  یاـه  هماـن ناـیاپ یارب  دـیهاوخ  یم هک  ار  یتاـعوضوم  دـینک  یعـس  هک  منک  یم ضرع  یرتـکد 
هب تسد  نآ  اب  یگنهرف  یـشرگن و  یگداوناخ ، یتخانـشناور ، ظاـحل  هب  اـم  هعماـج  هک  یـصاخ  لـئاسم  رب  دـینک  باـختنا 
لح رد  کـچوک  مدــق  کـی  دــینک و  باــختنا  ار  یتاــعوضوم  نـینچ  رگا  هـک  دیــشاب  نئمطم.دــشاب  زکرمتم  تـسا  ناــبیرگ 

دهاوخن ناهنپ  لاعتم  رداق  دـنوادخ  هاـگن  زا  مه  یناریا و  تسود  گـنهرف  مدرم  هاـگن  زا  مه  دـیرادرب  هعماـج  تالکـشم 
دورو یادـتبا  رد  یرتکد  هرود  نایوجـشناد  تسا  مزـال  هک  یرگید  عوضوم.دوب  دـهاوخ  یگرزب  ۀیامرـس  امـش  یارب  دـنام و 

.دینکن لوحم  رخآ  یاه  مرت هب  ار  ناتعوضوم  باختنا  هک  تسا  نیا  دنهد  رارق  رظن  دم 
عوـضوم تیلک  یـشهوژپ و  عوـضوم  تـیلک  دـیاب  لوا  لاـس  مـین ناـیاپ  رد  امـش  یرتـکد  هرود  دـیدج  هماـن  نـیئآ ساـسارب 

موس مرت  نایاپ  رد  دوش و  صخـشم  ناـتعوضوم  دـیاب  مود  مرت  ناـیاپ  رد  دـینک و  یفرعم  ار  ناـتیربهار  میت  یـصصخت و 
تالیـصحت هورگ و  هب  بیوصت  لحارم  یارب  دوش و  لیمکت  تسا  لازپورپ  نامه  عقاو  رد  هک  راهچ  ۀرامـش  گربراـک  دـیاب 

ود یرتـکد  هرود  ۀــلاسر  زا  دــیاب  امــش  هـک  تـسا  نـیا  تـسا  تـیمها  زئاــح  هـک  یزیچ  نآ.دوـش  هداد  هدکــشناد  یلیمکت 
.دینک هیهت  رانیمس 

تـسا هرمن  مین  هک  یقیوشت  ۀرمن  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش  هضرع  مشـش  لاس  مین ات  رثکادـح  دـیاب  کـی  هرامـش  راـنیمس 
ار هماـن  ناـیاپ مود  لوا و  لـصف  شـش  مرت  یارب  دـیناوتب  هک  دـینک  یزیر  هماـنرب ادـتبا  زا  نیارباـنب.دریگ  یمن قلعت  امـش  هب 

لاس مین نایاپ  رثکادـح  ات  دـینک و  هئارا  ار  رانیمـس  هک  تسا  مزـال  مود  لوا و  لـصف  یاوتحم  ساـسا  رب  هک  دـینک  نیودـت 
.دینک هئارا  ار  مود  رانیمس  دیاب  متفه  

یقیوشت ۀرمن  کی  دـنوش  رازگرب  عقوم  هب  رگا  اهرانیمـس  تسا و  همان  نایاپ مراهچ  موس و  لصف  یاـنبم  رب  مود  راـنیمس 
یتـیبرت مولع یـسانشناور و  هزوح  رد  روشک  یاـه  هناـخباتک نیرت  ینغزا یکی  هدکـشناد  ۀـناخباتک.دریگ  یم قلعت  امـش  هب 

 



رارق اـجنیا  رد  هک  یعباـنم  زا  دـیناوت  یم امـش  تسا و  یـصصخت  یاـه  باـتک ۀزوـح  رد  باـتک  دـلج  نارازه  یاراد  تـسا و 
.دیربب هرهب  دراد 

.تسا ریذپ  ناکما  یروضح  ریغ نیالنآ و  تروص  هب  مه  یروضح و  تروص  هب  مه  عبانم  نیا  زا  هدافتسا 
دینک و عورش  تداعس  تمالس و  اب  ار  یزومآ  ملع دیدج  هرود  هک  مراودیما  مراد و  تداعس  تمالس و  یوزرآ  امـش  یارب 
رد زین  هدکـشناد  یلیمکت  تالیـصحت  شزومآ و  نواعم  یلین ، اضردـمحم  رتکدیـشزومآ  تنواـعم  مایپ.دـیناسرب  ناـیاپ  هب 

مارتحا بدا و  ضرع  یتـیبرت  مولع  یـسانشناور و  هدکـشناد  یدوروون  نایوجـشناد  تمدـخ  : » تفگ دوخ  بلاـطم  ناـیب 
طیارـش.دشاب ناتیگدـنز  تاـظحل  نیرتـهب  وزج  دـینک ، یم یرپـس  اـم  ۀدکـشناد  رد  هک  ار  یا  هرود هـک  مـنک  یم وزرآ  مراد و 

.دوش یم رازگرب  یزاجم  تروص  هب  شزومآ  طیارش  نیا  رد  دراد و  دوجو  شزومآ  یارب  یصاخ 
میتفرگ میمصت  هک  دش  یا  هنوگ هب  طیارش  اما  مینک  رازگرب  یروضح  تروص  هب  ار  مرت  زا  یرادقم  هک  میدوب  شالت  رد  ام 

تـسا نیا  نآ  دراد و  یبوخ  رایـسب  نسح  کی  یزاجم  شزومآ.دـشاب  یزاجم  تروص  هب  هتـشذگ  مرت  دـننام  مه  مرت  نیا 
.دراد لابند  هب  زین  ار  ییاه  تیدودحم لاح  نیع  رد  یلو  دنک  یمن لیطعت  ار  شزومآ  هک 

دوـجو اب.دــننک  تیوـقت  دوـخ  رد  ار  یریگداـی  دوـخ  تراــهم  نایوجــشناد  هـک  دوـش  یم فرطرب  یناــمز  اــه  تیدودــحم نـیا 
مک تصرف  رد  ناداتـسا  هک  ار  یدراوم  ققحم  کی  ناونع  هب  راکدوخ و  شـالتدوخ و  تروص  هب  دـیاب  امـش  اـه  تیدودـحم

.دینک لیمکت  ناتدوخ  ار  دننک  یم سیردت 
.دنتسه امش  تمدخ  رد  ناداتسا  دنتفگ  یلعجرب  رتکد  هک  روطنامه 

ناداتـسا اب  دیناوت  یم امـش  تسا  هدش  ماجنا  هک  ییاه  یدـنبنامز قبط  اما  تسین  یروضح  طابترا  نیا  هک  تسا  تسرد 
.تشاد دنهاوخ  دورولادیدج  نایوجشناد  اب  هسلج  کی  ازجم  روط  هب  اه  هورگ هدنیآ  ۀتفه  زا.دیشاب  طابترا  رد 

.تسا   ped.atu@ سردآ هب  هدکشناد  مارگلت  لاناک  قیرط  زا  امش  اب  ام  یطابترا  هار 
ۀرامش دیشاب و  طابترا  رد  ناشیا  اب  دیناوت  یم فلتخم  یاه  هار زا  هک  دنتسه  یناجاباب  مناخ  هدکشناد  شزومآ  لوئـسم 

هاگشناد لیـصحتلا  غراف داژن ، ینافوط ناسحا  رتکدنایوجـشناد  هب  مهم  هیـصوت.دراد  رارق  هدکـشناد  تیاـس  یور  ناـشیا 
یکی ناونع  هب  نم  زیزع  یاه  یهاگشناد مه یمامت  تمدخ  مالـس  ضرع  اب  : » درک دیکات  ینانخـس  رد  ییابطابط  همالع 
دعب زا  مدرگرب  هاگــشناد  نارود  هـب  رگا  نم.متــسه  امــش  تمدـخ  رد  تـسا ، هدـش  لیــصحتلا  غراـف هـک  ینایوجــشناد  زا 

.درک مهاوخ  یزاس  هکبش یملع ،
هنیمز نآ  رد  هک  ار  یدارفا  متـسه   یملع  یاه  تیلاعف هب  دـنم  هقـالع هک  ییاـه  هطیح رد  مناوتب  نم  ینعی  یزاـس  هکبش
تکرـش قافتا  نیرتهب.دوش  نم  دـشر  ثعاب  نیا  دـیاش  منک و  رارقرب  طابترا  اهنآ  اب  مناوتب  منک و  ادـیپ  دـننک ، یم تیلاعف 
لاـعف یلیخ  هـنیمز  نـیا  رد  یـسانشناور  هدکــشناد  دـنک و  یم رازگرب  هاگــشناد  هـک  تـسا  ییاـه  شیاـمه اهدادـیور و  رد 

.مربب الاب  ار  مدوخ  کیمداکآ  تاطابترا  مه  اه و  تراهم مه  قیرط  نیا  زا  مناوت  یم نم  تسا و 
هاگــشناد یلیطعت  تـصرف  هـک  تـسا  نـیا  رگید  ۀــتکن.مینک  ادــیپ  ار  یبوــخ  تاــطابترا  میناوــت  یم یملع  یاــه  نـمجنارد

مینک لیدـبت  لاتیجید  هدـنریگدای  کی  هب  ار  نامدوخ  میناوتب  هک  نیا  یارب  تسا  اهوجـشناد  ام  همه  یارب  یبوخ  تصرف 
ار یرتسب  هاگـشناد  هک  تسا  هاگـشناد  اب  هطبار  رد  نم  هاگدـید.مینک  تیوقت  ار  نامدوخ  هناروانف  یاه  تراـهم میناوتب  و 

.تسا هدرک  داجیا  دنک ، یم مهارف  ار  اهرتسب  مامت  شهایگ  دشر  یارب  هک  ینابغاب  دننامه  ام  دشر  یارب 
سرد سالک  زا  جراخ  رد  ناداتـسا  اب  طابترا  رد  سالک و  نیب  یاهاضف  رد  ار  اـه  هبرجت بلاـطم و  نیرتشیب  نم  عقاو  رد 

.متفرگدای
یاـه هتـشر هدکـشناد  نیا  یاـه  هتـشر هک  ارچ  دـنملعم  اـهنآ  هـک  تـسا  نـیا  یـسانشناور  هدکـشناد  ناداتـسا  زراـب  یگژیو 

.تسا یتیبرت  مولع یسانشناور و 
هثدـحم راگنربخ.دـیربب : ار  لـماک  هدافتـسا  دـیتسه  هاگـشناد  رد  هک  یناـمز  زا  عطاـقم  هـمه  رد  امـش  هـمه  هـک  مراودـیما 

ناــسحا رتــکد  ییاــبطابط  همـالع  هاگـشناد  یـــسانشناور  هدکـــشناد  دــیدج  یدورو  نایوجـــشناد  یدــیلک : تاــملکییاقآ 
کارتشامـسارم یلین  اضردـمحم  رتـکد  یرگــسع  دـمحم  رتـکد  یمیلس  نیــسح  رتـکد  یلعجرب  دــمحا  رتـکد  داژن  یناـفوط
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زوین ناهج  یلصا : عبنم   ۱۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / جیسب  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

زا لاس  دـنچ  فرـص  اب  دـمآ و  راـک  یور  مدرم » یگدـنز  خرچ  مه  دـخرچب  اـه  ژویفیرتناـس خرچ  مه   » راعـش اـب  هک  یتلود   
هریخذ هک  دـهد  یم لـیوحت  ار  تلود  یلاـح  رد  ماـجرباسپ ، ماـجرب و  ناـج  حور و  مـسج و  هرکاذـم و  ریـسم  رد  روـشک  رمع 

یروـهمج خـیرات  رد  یدـصرد  مروـت ۴۲  دروـکر  تـبث  هـب  قـفوم  تـسا و  هدیــسر  لاـس ۹۲  دـصرد  هـس  هـب  روـشک  یموـیناروا 
تسا و مک  شتعرـس  طـقف  تلود  لوا  نواـعم  ریبعت  هب  هک  یا  هدـش هداد  هدـعو  شیاـشگ  قنور و  تسا و  هدـش  یمالـسا 
دنشکب و ار  ریسلا  عیرس  نیشام  نیا  زمرت  هنوگچ  دنناد  یمن مدرم  هک  تسا  هدش  دایز  شتعرـس  ردقنآ  دوش ، رتشیب  دیاب 

هرکاذـم یاه  همزمز اـکیرمآ ، یروهمج  تساـیر  تاـباختنا  هجیتن  ندـش  صخـشم  زا  سپ  دوجو ، نیا  اـب  ! دـننک لرتنک  ار  نآ 
هدرک یراودـیما  زاربا  اـه » ییاـکیرمآ  راـتفر  رییغت   » هب تبـسن  امـش  لوا  نواـعم  هـتفرگ و  ناـج  هراـبود  نادرم  تـلود ناـیم 

ار ناریا  هیلع   ISA میرحت ماجرب ، زا  سپ  هک  دراد  یتارکومد  یامابوا  اب  یتوافت  هچ  تارکومد  ندیاب  یناحور ، یاقآ.تسا 
راـهظا اـه  تارکوـمد ندـمآ  زا  هک  تـسا  دارفا  هـب  مئاـق  اـم  یجراـخ  تسایـس  لوـصا  رگم  الـصا  درک ؟ دـیدمت  رگید  لاـس  هد 
ابیرقت  » ار ماجرب  یداصتقا  درواتـسد  امابوا ، ِتارکومد  تلود  رارقتـسا  نامز  رد  یزکرم  کناب  سیئر  رگم  مینک ؟ یراودیما 

رد تادـهعت  یارجا  مدـع  ییازیو و  یکناب و  تالکـشم  تفن و  تارداص  شهاک  یارب  اـه  راـشف رگم  درکن ؟ فیـصوت  چـیه »
هرگ هجیتن  امـش ، تلود  رد  راب  کی  اـم  روهمج ، سیئر  یاـقآ  ؟ دوبن ماـجرب  ربارب  رد  تارکومد  کـی  راـتفر  اـه ، میرحت  قیلعت 

.میا هدرک  هبرجت  ار  هرکاذم  هب  مدرم  ندروخ  بآ  ندز 

لک ربارب  اـه ۲۰  نآ هب  اـم  تارداـص  هک  هقطنم  یاـه  رازاـب نداد  تـسد  زا  برغ و  رد  اـه  لـح هار  ندرک  هصـالخ  تراـسخ   
.دوب لاس  تشه  نیا  رد  یدیلوت  هاگنب  نارازه  هقباس و  اب  دنرب  اه  هد ندش  لیطعت  تساپورا ، هیداحتا 

زج یزیچ  داـــــصتقا ، ندرک  یطرــــــش  fatf و  سکتـــسنیا ، ماــجرب ، یارب  راـــظتنا  روــشک و  یپاـــیپ  یاـــه  یلطعم هــبرجت   
هب تلود و  درکلمع  هب  هجوت  اب.تسا  هدوبن  یـساسا  یاه  الاک تمیق  یدصرد  شیازفا ۶۰۰  رازاب و  هقباس  یب  یاه  باهتلا

یارب تبثم  سلاپ  هدروآ و  نایم  هب  هرکاذم  زا  نخس  مه  زاب  دیهد  یم تأرج  دوخ  هب  هنوگچ  شزاس  نامتفگ  ندیـسر  نب 
!؟ دیتسرفب یبرغ  فرط 

سیئر یناحور  نسح  هب  باطخ  یا  همان یط  نارهت  گرزب  یاه  هاگشناد ییوجشناد  جیسب  جیسب ، یرازگربخ  شرازگ  هب 
نایاپ نات  ینیـشن دابآ  دعـس  رود و  هار  زا  تیریدم  نیا  هب  تسین  رتهب  روهمج  سییر  یاقآ  دنتـشون : نامروشک ، روهمج 

رد تقو  مامت  روضح  هب  روبجم  ار  اه  نآ ییانورک  طیارـش  نیا  رد  امـش  یداصتقا  تیریدـم  هک  یمدرم  نوچمه  دـیهد و 
حرـش هب  همان  نیا  نتم  ؟ دـیوش رـضاح  مدرم  نیب  رد  ناتراک و  لحم  رد  هدرک ، شاعم  رارما  یارب  راک  لحم  اـه و  ناـبایخ

َو ِلوُصــالا  ِعییــَضت  ٍَعبَرـاـِب : َِلودــلا  ِراــبِدا  َیَلع  َلَدتـُْـسی  ع :)  ) نینموــملاریما لاــقمیحرلا  نـمحرلا  مـسب هللا  :» تـسا ریز 
نیملسملا مالسالا و  تجحناریا  یمالسا  یروهمج  مرتحم  تسایِرلـِضاَفالا  ِریخَات  َو  ِِلذاَرالا  ِمیدقت   َ َو ِعُوُرفلِاب  ِکسَمتلا 

! دیما ریبدت و  تلود  لاس  نیرخآ  ردمکیلع  مالسیناحور  نسح  خیش  یاقآ  بانج 

؟؟ دیهد دیهد یمیم   ارار   هرکاذم   هرکاذم حرط   حرط هزاجا   هزاجا دوخ   دوخ هبهب   مساق   مساق جاح   جاح رورت   رورت زازا   دعب   دعب هنوگچ   هنوگچ

هار ندرک  راوـمه  رب و  هراوهاـم  یاـه  کـشوم زا  فـیرظ  یاـقآ  یاـه  ینارگن تلع  هب  ناریا  ییاـضف  هماـنرب  هـک  تـسا  لاـس  تـشه 
.تسا هدش  لیطعت  المع  تین ، نسح  تابثا  هرکاذم و 
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شیپ داـسف  دوجو  یگماـنرب و  یب  یدـمآراکان و  نازیم  رد  هتـشذگ  لاـس  تفه  رد  تلود  هقباـس  یب درکلمع  هک  نوـنکا  و 
هب تبـسن  ندوب  وگخـساپ  هب  ای  مینک  توعد  ناـت  هدرکن یاـه  راـک هب  ندرک  لـمع  هب  ار  امـش  دـیاب  میناد  یمن تساـم  یور 

.میشاب یمومع  راکفا  رد  امش  تلود  تساوخزاب  همکاحم و  رگ  هبلاطم دیاب  مه  دیاش  ناتدرکلمع ،
زا لاس  دـنچ  فرـص  اب  دـمآ و  راـک  یور  مدرم » یگدـنز  خرچ  مه  دـخرچب  اـه  ژویفیرتناـس خرچ  مه   » راعـش اـب  هک  یتلود 

هریخذ هک  دـهد  یم لیوحت  ار  تلود  یلاح  رد  ماجرباسپ ، ماـجرب و  ناـج  حور و  مسج و  هرکاذـم و  ریـسم  رد  روشک  رمع 
یروهمج خـیرات  رد  یدـصرد  مروـت ۴۲  دروـکر  تبث  هـب  قـفوم  تـسا و  هدیـسر  لاـس ۹۲  دـصرد  هس  هب  روـشک  یموـیناروا 

تسا و مک  شتعرـس  طقف  تلود  لوا  نواعم  ریبعت  هب  هک  یا  هدش هداد  هدعو  شیاشگ  قنور و  تسا و  هدـش  یمالـسا 
دنشکب ار  ریسلا  عیرس  نیشام  نیا  زمرت  هنوگچ  دنناد  یمن مدرم  هک  تسا  هدش  دایز  شتعرـس  ردقنآ  دوش ، رتشیب  دیاب 

یاـه هـمزمز اـکیرمآ ، یروـهمج  تساـیر  تاـباختنا  هجیتـن  ندــش  صخــشم  زا  سپ  دوـجو ، نـیا  اــب  ! دــننک لرتـنک  ار  نآ  و 
یراودیما زاربا  اه » ییاکیرمآ  راتفر  رییغت   » هب تبسن  امـش  لوا  نواعم  هتفرگ و  ناج  هرابود  نادرم  تلود نایم  هرکاذم 

هیلع  ISA میرحت ماجرب ، زا  سپ  هک  دراد  یتارکومد  یامابوا  اب  یتوافت  هچ  تارکومد  ندـیاب  یناحور ، یاـقآ.تسا  هدرک 
اه تارکومد ندـمآ  زا  هک  تسا  دارفا  هب  مئاق  ام  یجراخ  تسایـس  لوصا  رگم  الـصا  درک ؟ دـیدمت  رگید  لاس  هد  ار  ناریا 
ار ماجرب  یداصتقا  درواتـسد  امابوا ، ِتارکومد  تلود  رارقتـسا  نامز  رد  یزکرم  کناب  سیئر  رگم  مینک ؟ یراودـیما  راهظا 

یارجا مدـع  ییازیو و  یکناـب و  تالکـشم  تـفن و  تارداـص  شهاـک  یارب  اـه  راـشف رگم  درکن ؟ فیــصوت  چـیه » اـبیرقت  »
تلود رد  راـب  کـی  اـم  روـهمج ، سیئر  یاـقآ  ؟ دوـبن ماـجرب  ربارب  رد  تارکوـمد  کـی  راـتفر  اـه ، مـیرحت  قـیلعت  رد  تادــهعت 

.میا هدرک  هبرجت  ار  هرکاذم  هب  مدرم  ندروخ  بآ  ندز  هرگ  هجیتن  امش ،
تشه.میا هدرک  رداص  ار  نام  یا  هتسه زکارم  زا  سناژآ  هقباس  یب  یاه  یسرزاب زوجم  هدشن ، وغل  یاه  میرحت ربارب  رد 

هار ندرک  راوـمه  رب و  هراوهاـم  یاـه  کـشوم زا  فـیرظ  یاـقآ  یاـه  ینارگن تلع  هب  ناریا  ییاـضف  هماـنرب  هک  تسا  لاـس 
.تسا هدش  لیطعت  المع  تین ، نسح  تابثا  هرکاذم و 

.میا هدرک  تخادرپ  اه  راب ار  ایند  اب  امش  لماعت  هویش  هنیزه  ام 
ساـسح تاـعالطا  هـب  اـه  یبرغ یـسرتسد  هـب  رجنم  طـقف  هـک  لاـتوت »  » تکرـش اـب  دادرارق  نتـسب  یارب  اـه  راـظتنا زوـنه 

یلـصا هدننک  عیزوت  هب  ندش  لیدـبت.میا  هدرکن  شومارف  ار  دـش  سراف  جـیلخ  هیـشاح  یاه  روشک ناریا و  یزاگ  نیدایم 
.تسامش رکفت  یداصتقا  یساملپید  هبرجت  لصاح  هک  تسا  یا  هدنام لوفغم  یاه  تصرف زا  یکی  اهنت  هقطنم  یزاگ 

لک ربارب  اـه ۲۰  نآ هب  اـم  تارداـص  هک  هـقطنم  یاـه  رازاـب نداد  تـسد  زا  برغ و  رد  اـه  لـح هار  ندرک  هصـالخ  تراـسخ 
.دوب لاس  تشه  نیا  رد  یدیلوت  هاگنب  نارازه  هقباس و  اب  دنرب  اه  هد ندش  لیطعت  تساپورا ، هیداحتا 

زج یزیچ  داــــــصتقا ، ندرک  یطرــــــش  fatf و  سکتـــسنیا ، ماــجرب ، یارب  راـــظتنا  روــشک و  یپاـــیپ  یاـــه  یلطعم هــبرجت 
تلود و درکلمع  هب  هجوت  اب.تسا  هدوبن  یـساسا  یاه  الاک تمیق  یدـصرد  شیازفا ۶۰۰  رازاب و  هقباس  یب  یاه  باـهتلا

تبثم سلاپ  هدروآ و  نایم  هب  هرکاذم  زا  نخـس  مه  زاب  دیهد  یم تأرج  دوخ  هب  هنوگچ  شزاس  نامتفگ  ندیـسر  نب  هب 
!؟ دیتسرفب یبرغ  فرط  یارب 

؟ دریگ یم لکـش  ناتنهذ  رد  ددجم  یا  هرکاذـم عوقو  روصت  اه  ییاکیرمآ طسوت  نامزیزع  رادرـس  تداهـش  زا  دـعب  هنوگچ 
روـشک زورما  یداـصتقا  یلـصا  تالکـشم  یناـحور ، یاـقآ.ار  تریغ  یاـبفلا  اـی  دـیا  هتخوماـین  ار  تسایـس  یاـبفلا  اـی  اـمش 

.یجراخ هن  تسا ، یلخاد » میرحت   » تیریدم و ءوس  زا  یشان 
یاه زوجم لیهست  تسا ؟ برغ  اب  هرکاذم  ورگ  رد  دیلوت ، تمـس  هب  امـش  تلود  رد  هدش  ربارب  جنپ  یگنیدقن  تیاده  ایآ 

یمـسر راـمآ  یـسررب  تساـکیرمآ ؟ اـب  قفاوت  دـنمزاین  راـک ، بسک و  طـیحم  دوبهب  نوناـق  هداـم ۱۶  یارجا  راــک و  بـسک و 
رد نکـسم  تمیق  رویرهـش ۹۹  ات  دادرم ۹۲  یناـمز  هزاـب  رد  تـسا  نآ  زا  یکاـح  یزکرم  کــناب  یزاسرهــش و  هار و  ترازو 
هب نآ  یربراک  ریغت  نکـسم و  ی  هدیـشک کلف  هب  رـس  یاـه  تمیق لرتنک  تسا ؛ هتفاـی  شیازفا  دـصرد  نارهت ۵۳۳.۵۴ 

هدـنامرف ناونع  هب  ناتدوخ ، ریبعت  هب  تساکیرمآ ؟ اب  هرکاذـم  مدـع  اه و  میرحت هب  طوبرم  یا  هیامرـس یالاک  کـی  ناونع 
حالـصا یارب  ارچ  یمالـسا ، یروهمج  خـیرات  رد  ناـت  تلود ی  هقباـس یب  تاراـیتخا  دوجو  اـب  روـشک و  رد  یداـصتقا  گـنج 

هار هئارا  رد  یعـس  ناش  خـساپ  یب  یاه  همان اب  هک  یا  یداصتقا ناسانـشراک  تیفرظ  زا  دـیرادیمنرب و  ماگ  یتایلام  ماـظن 

 



کرمگ و رد  یـساسا  یاـه  ـالاک یموـجن  یوـپد  ببـسم  یجراـخ  میرحت  مادـک  ؟ دـینک یمن هدافتـسا  دـنراد ، تـلود  هـب  لـح 
هرکاذـم زیم  تـشپ  تشوـگ  رازاـب  لرتـنک  تـسا ؟ هدـش  شتاـعطق ، صیخرت  یارب  هدـننک  دـیلوت  ههامدــنچ  ندرک  لـطعم 

ای تسا  یجراخ  یاه  راشف هجیتن  هتخیـسگ  راسفا  یاه  یزاس یـصوصخ  داـسف ؟ اـب  هزراـبم  مزع  اـی  دـش  دـهاوخ  لـصاح 
یاـه راـمآ.تفای دـیهاوخن  اـه  زرم زا  جراـخ  ار  روـشک  ینوـنک  تالکـشم  لـح  هار  ناـتیاه ؟ یبزح  مه  عفاـنم  نیماـت  یلاـت 

تیعـضو مهد ، کـی  هب  یلم  لوـپ  شزرا  شهاـک  ناشناگتـسب ، تلود و  دـشرا  ناریدـم  یراوـخ  تنار ضیعبت و  داـسف و 
بیجع تیریدـم  وردوـخ ، هقباـس  یب  یاـه  ینارگ هجوـگ ، نـغور و  ندـش  باـیان  نکــسم ، رـالد و  هکــس و  رازاـب  کانفــسا 

یلخاد و نیـصصختم  تیفرظ  هب  ندرکن  هجوت  زا  ددـعتم  یاـه  هنوـمن امـش و  دوـخ  تشادـهب  ریزو  ناـبز  زا  اـنورک  نارحب 
تیریدـم یارب  هدـیا  نتــشادن  هجیتـن  نـیزنب ، تـمیق  شیازفا  هبوـصم  دـننام  یا  هدـش یــسانشراک  ریغ  یاـه  حرط یارجا 

.تسا ینونک  یتلود  یب طیارش  روشک و  یلخاد 
یعافد یاج  ناسانشراک ، طسوت  هدش  هئارا  یاه  لح هار  هب  ندرکن  هجوت  امـش و  تلود  هدش  هدومزآ  یاه  هدیا تسکش 

.تسا هتشاذگن  یقاب 
داقتعا ؟ تسین ندینش  لباق  نات  هتشادن ریبدت  یاه  هدند خرچ  یال  ناریا  تلم  هبطاق  یاه  ناوختـسا ندش  درخ  یادص 

نوچ یا ، هدـش  هدومزآ  یبـالق و  یاـه  هدـیا درادـن و  هتـشادن و  روشک  هرادا  یارب  یا  هدـیا مرتحم ، تلود  هک  تسا  نآ  اـم 
مادــنا ضرع  یارب  ییوربآ  رگید  هدروـخ و  تسکــش  هـک  تساـهلاس  یناـهج  ماـظن  رد  ندــش  مـضه  ادــخدک و  اــب  نتــسب 

اجک ار  ینارمکح  یزرو و  تسایـــس  لدـــم  نــیا  هـــک  مـــیا  هدـــنام  اـــتقیقح  هـــمه  نـــیا  ابمالـــسالا  تـــجح  بانج.درادـــن 
!؟ دیا هتفرگارف

؛ دوش مکاح  ناش  تلم  رب  یتقـشم  یتخـس و  رگا  روهمج  یاسور  مه  نیفعـضتسم  زا  تیامح  یعدـمریغ  یاـه  روشکرد
تروـص هـب  ار  ندوـب  مدرم  راــنک  رد  یناــبز و  مـه  یلدــمه و  رهاــظ  رد  وـلو  روـهمج  سیئر  دــشاب  مـه  یعیبـط  یــالب  رگا 
زورما تیعـضو  هک  راگنا  هن  راـگنا  راـگنا ، هن  هک  راـگنا  امـش  اـما  دـناسر ؛ یم روهظ  هصنم  هب  تسا  هدـش  هک  مه  یـشیامن 

زا تیریدـم  نیا  هب  تسین  رتـهب  روهمج  سییر  یاقآ.دـیا  هدرک  لزاـن  مدرم  یارب  ناـتتلود  امـش و  هک  تسا  ییـالب  روشک 
ییاـنورک طیارـش  نیا  رد  امـش  یداـصتقا  تیریدـم  هک  یمدرم  نوچمه  دـیهد و  ناـیاپ  ناـت  ینیـشن داـبآ  دعـس  رود و  هار 

نیب رد  ناـتراک و  لـحم  رد  هدرک ، شاـعم  رارما  یارب  راـک  لـحم  اـه و  ناـبایخ رد  تـقو  ماـمت  روـضح  هـب  روـبجم  ار  اــه  نآ
هک نونکا  دـندرک ؛ یم ادـیپ  لاـچوت  رد  ار  امـش  دـیاب  تالکـشم ، جوا  رد  مدرم  دوـبن  اـنورک  هک  یناـمز  دـیوش ؟ رـضاح  مدرم 

رد ۱۰ تسا  نیا  ام  هیـصوت  نکل  تسین  یراظتنا  هک  امـش  زا  دـیا ، هدرک  ناکم  لقن  دابآ  دعـس  هب  تسا  هدـمآ  مه  اـنورک 
یادــص یاونــش  یمک  دــیراذگب ، راـنک  ار  یفارــشا  تیریدــم  هدرک و  رهاـظ  تیاـعر  لقادــح  ناـتتلود  زا  هدــنام  یقاـب  هاــم 

هک دــیا  هدوـمرف  اریخا  ! روـهمج سیئر  یاقآ.دــنرذگب  امــش  تاریــصقت  رــس  زا  مدرم  ادــخ و  دــیاش  دیــشاب ، نیفعــضتسم 
تسامـش و حلـص »  » لـصاح ینوـنک ، طیارـش  هک  مینک  یروآداـی  دـیاب  ...تـسا  یگرزب  یاـطخ  حلـص ، تـقو  هـب  ندـیگنج 

تـساه تدم  نات  نامتفگ  همکاحم  دـیوش و  یم هتخانـش  دوجوم ، عضو  رـصقم  لماع و  یمومع  راکفا  رد  امـش  صخش 
.تسا هدروخ  دیلک  ناریا  تلم  ناهذا  رد 

.تسا هتخادرپ  ار  امش  نتشادن  یلخاد  یاه  تیفرظ هب  هاگن  ی  هبرجت تراسخ  روشک  نیا 
لطعم ار  روشک  نیا  زا  شیب  دـینک و  مرـش  نات  هدـش  هدومیپ  راـب  کـی  هار  یاـه  درواتـسد یداـصتقا و  هقباـس  یب  دوکر  زا 

رد تـلم  ناگدـنیامن  ربارب  رد  ییوگخــساپ  زیم  تـشپ  هـب  یلیلد  ره  هـب  زورما  دــشن  رگا  هـک  دــینادب  نیقی.دــیراذگن  برغ 
اه و روصق اه و  تنایخ اه و  تراسخ ریگیپ  ییوجـشناد  شبنج  نات  تیلوئـسم هرود  ناـیاپ  زا  دـعب  دـیریگب ؛ رارق  سلجم 
ار دوجوم  عضو  نالماع  هک  یدعوم  ات  دوب و  دهاوخ  دنار ، بقع  هب  ار  روشک  نیا  تفرشیپ  لاس  تشه  هک  ییاه  ریصقت

.دشک یمن سپ  اپ  دناسرن  دوخ  هدرک  یازس  هب 
نات هدرک  یوگخـساپ  ار  امـش  یمالـسا  ماظن  هحلاص  هاگداد  رد  یزور  دوشن  رگا  هک  میتسه  نآ  هب  لـئاق  اـم  هک  دـنچ  ره 

هجاوم امـش  اب  هدیـشک  ترـسع  هدـید و  جـنر  مدرم  اه  نویلیم کاـنلوه  هماـگنه  نآ  رد  باـسحلا و  موی  رد  ادرف و  مینک ؛
دهاوـخ ار  هاــنپ  یب  مدرم  نـیا  قـح  درک و  دــهاوخ  تواــضق  ار  امــش  درکلمع  یهلا  لدــع  هاــگداد  عــقوم  نآ  دــنوش و  یم

ییوجـشناد جیـسبقداص  ماـما  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسبنارهت  هاگـشناد  ییوجــشناد  جیــسبمکل  اـنل و  هللارفغ.دـناتس 

 



جیـسبییابطابط همالع  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسبریصن  هجاوـخ  هاگــشناد  ییوجــشناد  جیــسبیتشهب  دیهــش  هاگــشناد 
« ریبکریما هاگشناد  ییوجشناد  جیسبتعنص  ملع و  هاگشناد  ییوجشناد 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوین ناهج  دیهد -  نایاپ  نات  ینیشن دابآدعس  رود و  هار  زا  تیریدم  هب  یناحور ! یاقآ   

/ میتسه امش  تاراسخ  ریگیپ  تلود  زا  دعب  اما  دشن  هک  حاضیتسا  درادن / هتشادن و  روشک  هرادا  یارب  یا  هدیا تلود   
هرکاذم لابند  رادرس  رورت  زا  دعب  هنوگچ  دابآدعس / رد  انورک  زا  دعب  میدرک ، یم  ناتیادیپ  لاچوت  رد  دوبن  انورک  یتقو 

زوین ناهج  دیتسه - ؟

/ میتسه امش  تاراسخ  ریگیپ  تلود  زا  دعب  اما  دشن  هک  حاضیتسا  درادن / هتشادن و  روشک  هرادا  یارب  یا  هدیا تلود   
هرکاذم لابند  رادرس  رورت  زا  دعب  هنوگچ  دابآدعس / رد  انورک  زا  دعب  میدرک ، یم  ناتیادیپ  لاچوت  رد  دوبن  انورک  یتقو 

زوین ناهج  دیتسه - ؟

۲۶۲۶
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۴۳

نیالنآ سراف  یلصا : عبنم   ۹۸۰۰۰  رگید  عبنم   ۲۰   ۰   ۰   / انکیا   

یگنهرف نواـعم  هدازیلع ، یـسیع  یهاگـشنادداهج ، نایوجـشناد  ناـمزاس  یموـمع  طـباور  زا  لـقن  هب  اـنکیا ، شرازگ  هـب 
، یریبـک دـمحم  روـضح  اـب  یزاـجم و  تروـص  هب  هک  نواـعت  یـصصخت  هرظاـنم  تاـقباسم  هیماـتتخا  مـسارم  رد  داـهن  نـیا 

هاگشناد یملع  تئیه  وضع  نادداـصتقا و  ینمؤـم ، داـشرف  یعاـمتجا و  هاـفر  راـک و  نواـعت ، ترازو  نواـعت  روـما  نواـعم 
تــسا هدیــسر  غوـلب  هـب  یهاگــشنادداهج  رد  زورما  هـک  ییاـه  هماـنرب رثـکا  هـکنیا  ناـیب  اـب  دــش ، رازگرب  ییاــبطابط  همالع 

لکـش وگو  تفگ یانبم  رب  گنهرف  هک  تسا  نیا  هرظاـنم  ساـسا  تفگ : تسا  هتفرگ  لکـش هلئـسم  زاـین و  کـی  ساـسارب 
همادا هدازیلع.مـیهد  تروـص  ار  یگنهرف  مـیهفت  اـی  یگنهرف  رییغت  میناوـت  یمن دــیاین  دوـجو  هـب  وـگو  تـفگ اـت  دریگ و  یم

درف تـسین و  دازآ  نوــبیرت  هرظاــنم  هـک  تـسا  نـیا  دراد  ییوجــشناد  یاــه  ثــحب زا  یلیخ  اــب  هرظاــنم  هــک  یتواــفت  داد :
شجنس رایعم  یو  لالدتـسا  هوحن  ای  اه  تبحـص تحـص  یارب  دنک و  یم تبحـص  نارواد  تئیه  روضح  رد  هدننک  هرظانم

دنادب دـشاب و  انـشآ  لئاسم  زا  یلیخ  اب  دـیاب  دـنک  هرادا  ار  روشک  نیا  یادرف  تسا  رارق  هک  یرـشق  دوزفا : یو.دراد  دوجو 
یهاگشنادداهج یگنهرف  نواعم.دشاب  هتـشاد  ار  فلاخم  رظن  ندینـش  تیفرظ  تسا و  وحن  هچ  هب  عوضوم  نآ  هبلاطم 

ار دوخ  هک  یا  هلحرم ره  ات  هدـننک  تکرـش درف  هدوبن و  هزیاج  رب  ینتبم  هک  تسا  ییاه  همانرب دودـعم  زا  تارظانم  تفگ :
ار یرایـــسب  دراوــم  ندــشن ، هدــنرب  تروــص  رد  یتــح  هدروآ و  تــسد  هــب  یبوــخ  یاــه  درواتـــسد اــه و  هتـــسناد دــناسرب ،
رب ینتبم  تاـقباسم  نـیا  تـفگ : تـسا ، هعلاـطم  اـم  زورما  هعماـج  تالکــشم  زا  یکی  هـکنیا  ناـیب  اــب  هدازیلع.دزوـمآ  یم
هک تسا  ییاه  همانرب لمکم  ثیح  نیمه  زا  دوش و  یم ماجنا  یملع  یهورگراـک و  ساـسا  رب  تیلاـعف  تسا و  هعلاـطم 

روما نواعم  یریبک ، دـمحم  مسارم   نیا  همادا  ردـهدنیآ  رد  نواعت  هدکـشیدنا  حاتتفا  .دوش یم ماـجنا  گـنهرف  هزوح  رد 
یهاگـشنادداهج یگنهرف  تنواعم  نایوجـشناد و  نامزاس  زا  رکـشت  نمـض  یعامتجا  هاـفر  راـک و  نواـعت ، ترازو  نواـعت 

نیا یجیورت  روـما  هتـشذگ  رد  دوزفا : یو.میراد  زاـین  نواـعت  گـنهرف  جـیورت  روـظنم  هب کرتـشم  یراـکمه  نیا  هب  تفگ :
یـساسا نوناق  نتم  قبط  هک  نواـعت  تیمها  هب  هجوت  اـب  ریخا  لاـس  رد  اـما  دوب ، نارگ  نواـعت هعماـج  هب  رـصحنم  هزوح 

زین عـجرم  یاـه  هورگ ناـیم  رد  نارگ  نواـعت  رب  هوـالع  یجیورت  ثحاـبم  تـسا ، روـشک  داــصتقا  یلــصا  نـکر  هـس  زا  یکی 

دریگ دریگ یمیم لکش   لکش وگو   وگو تفگ تفگ یانبم   یانبم ربرب   گنهرف   گنهرف

یریگ لکـش هرظانم  ساسا  تفگ : نواعت  یـصصخت  هرظاـنم  تاـقباسم  هیماـتتخا  مسارم  رد  یهاگـشنادداهج ، یگنهرف  نواـعم 
تروـص ار  یگنهرف  مـیهفت  اـی  یگنهرف  رییغت  میناوـت  یمن دــیاین  دوـجو  هـب  وـگو  تـفگ نـیا  اـت  تسوـگو و  تـفگ یاــنبم  رب  گــنهرف 

.میهد
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هک عجرم  یاـه  هورگ نیرت  مهم زا  یکی  داد : همادا  یعاـمتجا  هاـفر  راـک و  نواـعت ، ترازو  نواـعت  روـما  نواعم.دـش  لاـبند 
هدافتسا یراکمه و  تهج  دنتـسه و  نایهاگـشناد  هدش  ساسحا  اه  نآ صـصخت  شناد و  زا  هدافتـسا  هب  زاین  هراومه 

.تسا هدش  ماجنا  یفلتخم  یاه  راک نونکات  هورگ  نیا  یاه  تیفرظ زا 
رد هرظاـنم  یـصصخت  تاـقباسم  شخب  رد  یهاگــشنادداهج  هعوـمجم  اـب  یراـکمه  اتــسار ، نـیا  رد  درک : هفاـضا  یریبـک 

یمـسر تروـص  هب یدوز  هب هک  نواـعت ، هدکـشیدنا  سیـسأت  هلمجزا  یکرتـشم  یاـه  راـک هک  دوـب  ماـگ  نیلوا  نواـعت  هزوـح 
یعاـمتجا هاـفر  راـک و  نواـعت ، ترازو  نواـعت  روـما  نواـعم.تسا  ریــسم  نـیا  رد  یلیمکت  یاـه  ماــگ زین  دوـش  یم حاــتتفا 

اب یراــکمه  نـیا  هـمادا  هنــالاس و  میوـقت  رد  نواــعت  هزوــح  رد  ییوجــشناد  تارظاــنم  ندــناجنگ  داهنــشیپ  اــب  نـینچمه 
راتــساوخ ار  تاـقباسم  لصفرــس  هـیهت  یارب  دـیتاسا  نارظن و  بحاـص یاـه  هشیدـنا هـب  رتـشیب  هجوـت  یهاگــشنادداهج ،

رد نواعت  هزوح  یاه  ییاراد عومجم  تفگ : ایند  داصتقا  رد  نواعت  شخب  تیمها  هب  هراشا  نمـض  همادا  رد  یریبک.دـش 
هنالاس ۲۱۰۰ ناهج  صخاـش  ینواـعت  یلاـم ۳۰۰  شدرگ  نینچمه  هدوـب و  رـالد  دراـیلیم  رازه  هب ۲۰  کیدزن  ایند  حـطس 

شیپزا شیب جـیورت  ترورـض  هب نینچمه  یعاـمتجا  هاـفر  راـک و  نواـعت ، ترازو  نواـعت  روـما  نواـعم.تسا  رـالد  دراـیلیم 
یعامتجا و هافر  هعسوت  هب  نواعت  شخب  هعسوت  دوزفا : درک و  هراشا  روشک  حطس  رد  اه  ینواعت لیکـشت  یزاس و  لاعف
هک نونکا درک : هفاضا  یو.دوش  یم رجنم  یمدرم  درخ  یاـه  هیامرـس قیرط  زا  یا  هقطنم رادـیاپ  لاغتـشا  داـجیا  نینچمه 
رگا مـیراد ؛ زاـین  روـشک  یداــصتقا  یروآ  باــت ندرب  ــالاب  هـب  اــنورک  هلیــسو  هـب مـیرحت  راــثآ  دــیدشت  مـیرحت و  طیارــش  رد 

رد یراذـگ  هیامرـس کـسیر  یرگلیهـست ، یپ  رد  هـک  درک  یم داـجیا  ار  یدـنیآرف  تـلود ، نآ  سأر  رد  تیمکاـح و  هعوـمجم 
ادـیپ قـنور  دـیلوت  لاغتــشا و  هدــش و  تیادــه تمــس  نـیا  هـب  هعماـج  رد  رــضاح  یگنیدــقن  دــش ، یم مـک  نواـعت  شخب 

درک و هراـشا  نواـعت  شخب  هب  یمومع  داـمتعا  یاـیحا  روظنم  هب یدـج  شـالت  راـک و  ترورـض  هب  اـهتنا  رد  یریبـک.درک  یم
هاـفر راـک و  نواـعت ، ترازو  نواـعت  روـما  نواـعم  طــسوت  یروآوـن  تیفافــش و  هعــسوت  تـهج  ییاــه  ماــگ نونکاــت  تـفگ :

.تسا هدش  هتشادرب  اتسار  نیا  رد  یعامتجا 
یاه ینواعت زا  دنمفده  تیامح  نینچمه  هزوح و  نیا  کیتارکوروب  دنور  یزاس  کباچ نیناوق و  حالـصا  رب  نینچمه  یو 

نواـعت شخب  هعـسوت  یور  شیپ  ریـسم  رد  دروـخن ، هرگ  تلود  هب  اـه  ینواـعت تاـیح  هک  طرـش  نیا  اـب  هـتبلا  از ، لاغتـشا
نادداصتقا و ینمؤم ، داشرف  نینچمه  مسارم  نیا  رد  دراد زکرمت  یریگدای  وگو و  تفگ هفلؤم  ود  رب  هاگشناد  .درک دیکأت 
ود ره  رد  تفگ : دراد  زکرمت  یریگدای  وگو و  تفگ هفلؤم  ود  رب  هاگـشناد  هکنیا  نایب  اب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  داتسا 

یرگ تیاـمح یاتـسار  رد  داد : همادا  یو.میتـسه  ور  هـبور یعمج  یدرف و  هـطیح  رد  یـساسا  فعـض  اـب  تاـعوضوم  نـیا 
اب ییانشآ  حرطم و  ثحابم  هرابرد  هیلوا  شزومآ  زا  یحطس  تارظانم ، یدعب  یاه  هرود رد  دوش  یم داهنشیپ  ارگ  هعسوت

یارب تیفیکاـب  عباـنم  نداد  رارق  راـیتخا  رد  ترورـض  ناـیب  اـب  ینمؤـم.دوش  هداد  حرـش  ناگدـننک  تکرــش یارب  هزوـح  نـیا 
ءاقترا شزومآ و  تصرف  هنیمز  دیاب  دندرک ، روبع  یـصخشم  هلحرم  زا  هکنیا  زا  دـعب  ناگدـننک  هرظانم تفگ : نایوجـشناد 

اه و تصرف نواعت ؛  » عوضوم اب  هرظاـنم  یـصصخت  تاـقباسم  دوش ، یم روآداـی.دوش  مهارف  زین  اـه  نآ یا  هشیدـنا هینب 
رد یزاجم  تروص  هب یعامتجا  هافر  راـک و  نواـعت ، ترازو  یهاگـشنادداهج و  نایوجـشناد  ناـمزاس  یوس  زا  اـه » شلاـچ

کی هـلحرم  بـختنم  مـیت  ندـش ۸  صخـشم  اـب  تباـقر  زور  زا ۱۰  سپ  زاــغآ و  مــیت  روـضح ۱۶  اـب  هامرویرهـش  رخآ  هـهد 
تاقباسم هیماتتخا  مسارم  ییاهن و  هرظانم.دـش  رازگرب  رهم  متفه  ات  هاـمرهم  مود  هبنـشراهچ  زا  تاـقباسم  نیا  مراـهچ 

نیناوق و حالصا  قیرط  زا  دیاب  اه  ینواعت  » هرازگ اب  یزاجم  تروص  هب هام  نابآ هبنشکی ۲۵  زور  نواعت  یصصخت  هرظانم 
« لگنج رادرس   » میت ود  نیب  دنوش » تیامح  اه  تلود فرط  زا  ضوعالب  یاه  ماو هن  هیامرـس و  رازاب  رد  روضح  لیهـست 

مایپ یاهتنا.دش  تاقباسم  نیا  هدنرب  زایتما ۲۸۵  اب  زارف  میت  تیاهن  رد  رازگرب و  زارف »  » و

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

نیالنآ سراف  دوش -  یم  لاغتشا  یرادیاپ  هب  رجنم  اه  ینواعت  هعسوت  سراف |  مایپ   

راک رازاب  دوش -  یم حاتتفا  یدوز  هب نواعت  هدکشیدنا   

زوینایرآ دوش -  یم  لاغتشا  یرادیاپ  هب  رجنم  اه  ینواعت  هعسوت   
 



ناهاپس مایپ  دوش -  یم  لاغتشا  یرادیاپ  هب  رجنم  اه  ینواعت  هعسوت   

یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، ترازو  دوش -  یم  لاغتشا  یرادیاپ  هب  رجنم  اه  ینواعت  هعسوت   

نیالنآ دزی  هافر -  ترازو  دوش  یم  لاغتشا  یرادیاپ  هب  رجنم  اه  ینواعت  هعسوت   
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نیالنآ یرذآ  دوش -  یم  لاغتشا  یرادیاپ  هب  رجنم  اه  ینواعت  هعسوت   

زوینایرآ نواعت -  جيورت  رد  نايهاگشناد  صصخت  شناد و  زا  هدافتسا  هب  زاين   

زوین دنلیآ  دوش -  یم  لاغتشا  یرادیاپ  هب  رجنم  اه  ینواعت  هعسوت   

ایرآ رازاب  دوش -  یم  لاغتشا  یرادیاپ  هب  رجنم  اه  ینواعت  هعسوت  ایرآ |  رازاب   

ون هار  دوش -  یم  لاغتشا  یرادیاپ  هب  رجنم  اه  ینواعت  هعسوت   
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نیالنآ نالیگ  دوش -  یم  لاغتشا  یرادیاپ  هب  رجنم  اه  ینواعت  هعسوت   
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ناهاپس مایپ  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ناریا  باتک  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

رد اـه  پآ تراتـسا زا  هدافتـسا  دـیلوت و  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  یبلطم  دنـشابن  تنرتنیا  هب  هتـسباو  دـنناوت  یم اـه  پآ تراتـسا  
تیلاـعف یریگ و  لکـش هک  دـنراد  یتایـصوصخ  اـه   پآ تراتـسا تفگ : ددرگ ، یم زاـب  ههد ۸۰  ییادـتبا  یاـه  لاـس هب  ناریا 

.تسا هارمه  ییالاب  کسیر  سرت و  اب  هراومه  اه  نآ

.دنوش یم هجاوم  تسکش  اب  ات   ۹۰ پآ ، تراتسا ره ۱۰۰  زا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  نینچمه   

.دننک یم تیلاعف  کینورتکلا  یاه  باتک هزوح  رد  پآ  تراتسا ات ۵۵  دودح ۵۰  ینعی  هتسد  نیمود   

اب ناـمزمه  هاـم  ناـبآ مشـشو  تسیب هبنـشود  رـشن » تعنـص  یاـقترا  رد  باـتک  هزوح  یاـه  پآ تراتـسا  شقن   » تسـشن
هاگـشهوژپ یوـس  زا  یزاـجم  تروـص  هـب  ناریا  یمالـسا  یروـهمج  باـتک  هـتفه  هرود  نیمتــشهو  تـسیب زا  زور  نیموـس 

 | | دوش دوش یمیم باتک   باتک هزوح   هزوح یاه   یاه پآپآ تراتسا تراتسا قوتاپ   قوتاپ ناریا   ناریا تایبدا   تایبدا باتک  وو   باتک هناخ   هناخ

هزوـح نیا  نـالاعف  اـه و  پآ تراتـسا هب  ملق  لـها  یارـس  زا  هقبط  ود  ناریا ، تاـیبدا  باـتک و  هناـخ  هسـسوم  لماعریدـم  هتفگ  هب 
.دوب میهاوخ  هسسوم  نیا  رد  اه  پاتراتسا  تیلاعف  دهاش  یدوز  هب  تسا و  هدش هداد صاصتخا 
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.دش رازگرب  تاطابترا  رنه و  گنهرف 
، یلوسر زورهب  ناریا ؛ تایبدا  باتک و  هناخ  هسـسوم  لماعریدـم  باتک و  هتفه  ریبد  راـکناقهد ، بویا  تسـشن ، نیا  رد 

نواـعم یبـلطم ، شویراد  ناریا ؛ تاـعالطا  یرواـنف  مولع و  هاگـشهوژپ  یـسانش  شناد تاـعالطا و  ملع  هتخومآ  شناد 
روضح ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  رایداتـسا  یظفاـح ، روـپیلع  یدـهم  تاـطابترا و  رنه و  گـنهرف  هاگـشهوژپ  یـشهوژپ 

.دنتشاد
دهد یم همادا  دوخ  تیلاعف  هب  رتهب  یملع  یانبم  اب  پآ  تراتسا

: تفگ دنک ، یم تیامح  اه  پآ تراتسا یزادنا  هار زا  یمالـسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  هاگیاج  رد  هکنیا  مالعا  اب  راکناقهد 
لوبق پآ  تراتسا ناونع  هب  ناوت  یم ار  تامادقا  مادک  دوش  صخشم  ات  دوش  ماجنا  مزال  یاه  یسررب دیاب  هنیمز  نیا  رد 

.درادن ار  مزال  طیارش  تامادقا  مادک  درک و 
تعنـص هب  ندـش  لیدـبت  دوـش  ، بوـسحم  پآ  تراتـسا یراـک  بسک و  هکنیا  یارب  یلـصا  هصخاـش  نـیرت  مـهم مرظن  هـب 

.تسا نآ  ندوب  ناینب  شناد  ندوب و  ازدمآرد  لقتسم ،
هتفگ هـچ  هتــشذگ  رد  دـیوگ ، یم هـچ  هـنیمز  نآ  رد  یبرجت  موـلع  هـک  دـننادب  دــیاب  یپآ  تراتــسا هدــیا  ناـبحاص  دوزفا : وا 

.دوش یم هتفگ هچ  زورما  تسا و  هدش
.دهد همادا  دوخ  تیلاعف  هب  دناوت  یم رتهب  دشاب  هتشاد یملع  یانبم  پآ  تراتسا یتقو 

رد یـسرتسد  تلوهــس  جاور  لـیلد  هـب  هدـیا  نـیا  جاور  هـک  مینادـب  دـیاب  یپآ  تراتــسا هدـیا  بحاـص  ناوـنع  هـب  نـینچمه 
.تسا حرطم  هلاسم  نیا  هتبلا  تسین ، یکیزیف  باتک  اب  هسیاقم 

.دریگ یم تروص  تاعالطا  تفایرد  قیرط  زا  یهاگآ  شیازفا  مینادب ، یهاگآ  شیازفا  ار  ندناوخ  باتک  زا  فده  رگا 
.دنتسه لئاق  توافت  فلتخم  دارفا  یریگدای  کبس  هرابرد  یتخانش  مولع  نادنمشناد 

نیا رد  هک  ییاه  باتک هرابرد  دنوش ، یم رشن  باتک و  یاه  پآ تراتسا هزوح  دراو  هک  یناناوج  هک  دراد  ترورـض  مرظن  هب 
.دنروایب تسد  هب  تاعالطا  تسا ، هدش هتشون  هینمز 

.تسا پآ  تراتسا یزادنا  هار یارب  یساسا  هدیا  ضرف و  ندوب  ناینب  شناد  نیاربانب 
تـسایر یروانف  یملع و  تنواعم  اب  همان  مهافت یط  رد  ناریا ، تایبدا  باتک و  هناخ  هسـسوم  هکنیا  مالعا  اب  راـکناقهد 

صاـصتخا یگنهرف  یاـه  پآ تراتـسا هـب  ار  مراـهچ - موـس و  هـقبط   – مـلق لـها  یارـس  ناـمتخاس  زا  هـقبط  ود  یروـهمج 
هدــنیآ هـتفه  هـس  اـی  ود  زا  رتـمک  رد  میتـشاد و  یتاـسلج  هزوـح  نـیا  رد  هدــنهد  باتــش نیدــنچ  اـب  درک : ناــیب  دــنا ، هداد

.دوش اه  پآ تراتسا قوتاپ  هب  لیدبت  تاقبط  نیا  ات  دشدهاوخ  رقتسم  یتایلمع  تروص  هب  هدنهدباتش 
نیا هـب  عوـجر  یارب  دــننک  یم تیلاـعف  رــشن  باـتک و  هزوـح  رد  هـک  یگنهرف  یاـه  پاتراتــسا ماـمت  زا  باــتک   هـتفه  ریبد 

.درک توعد  نامتخاس 
دنک یم کمک  تعنص  هنیهب  دشر  هب  پآ  تراتسا

نیا رد  یراذـگ  هیامرـس هب  رجنم  هدوـب و  حرطم  رـشن  هزوـح  رد  هشیمه  اـه  پآ تراتـسا ثحب  هـکنیا  هـب  هراـشا  اـب  یبـلطم 
.ددرگ یم زاب  رشن  تعنص  باتک و  تیمها  هب  هلاسم  نیا  تیمها  تفگ : تسا ، هدش شخب 

لیلد نـیمه  هـب  دوـب ، ناراذگتــسایس  هجوـت  دروـم  یگنهرف  یـالاک  نـیرت  مـهم باـتک  هتــشذگ ، یاـه  هـهد اـه و  لاــس رد 
.تسا هداتفا قافتا  هزوح  نیا  رد  یفلتخم  یاه  یراذگ هیامرس

زا یعیـسو  هریاد  اـب  هزوـح  نیا  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  رـشن ، باـتک و  هزوـح  پاتراتـسا  زا  یفیرعت  هئارا  رد  روـپیلع  هـمادا ، رد 
.دنراد روضح  هزوح  نیا  رد  میقتسمریغ  میقتسم و  تروص  هب  دارفا  زا  یلیخ  درک : نایب  تسا ، طابترا  رد  نابطاخم 

.دنک لح  ار  هزوح  نآ  لئاسم  دناوتب  یروآون  نآ  ات  تسا  تعنص  کی  زا  یشخب  هب  یروآون  ندرک  هفاضا  اه ، پآ تراتسا
.دراد یکیدزن  طابترا  یروانف  موهفم  اب  پآ  تراتسا موهفم  هزورما 

راذگرثا دنناوتب  هک  دنوش  یم دراو  ییاه  هزوح رد  اتدـمع  نآ ، نالاعف  دـنک و  یم کمک  تعنـص  هنیهب  دـشر  هب  یروآون  نیا 
.دننک بسک  دوخ  هصرع  زا  مه  یدمآرد  عبنم  دنشاب و 

.دنک هئارا  ار  یلوصحم  دیابن  امازلا  پآ  تراتسا کی  هک  تشاد  هجوت  دیاب 

 



زا یفلتخم  یاـه  صــصخت داد : هـمادا  دنتــسه ، صــصخت  دــنمزاین  رــشن  هزوـح  یاـه  پآ تراتــسا هـکنیا  هـب  هراـشا  اــب  وا 
.دنتسه لاعف  شخب  نیا  رد  گنیتکرام و ...  یصصخت ، شناد  زا  هدافتسا  راک ، بسک و  هب  طوبرم  یاه  هزوح

دنناوت یم دنراد و  صصخت  هزوح  کی  رد  دارفا  هکارچ  تسا ، هلاسم  نیمه  رشن  هزوح  رد  پآ  تراتـسا یاه  ماهبا زا  یکی 
هجاوم یتالکـشم  اب  ار  اهنآ  دـنرادن ، یهاگآ  نآ  هراـبرد  هک  یلئاـسم  هراـبرد  تاـماهبا  اـما  دـننک ، تیلاـعف  نآ  رد  یبوخ  هب 

.دنک یم
هنماد اه  پآ تراتـسا ریاس  اب  هسیاقم  رد  رـشن  هزوح  یاه  پآ تراتـسا ییابطابط  همالع  هاگشناد  رایداتـسا  نیا  هتفگ  هب 

.دنراد یرتکچوک  تیلاعف 
.دوش یم اهنآ  ییازدمآرد  تیدودحم  ثعاب  رشن ، هزوح  یاه  پآ تراتسا تیلاعف  یکچوک  دوزفا : وا 

دـــشر یریگ و  لکـــش رد  هــک  تــسا  ییاــه  صـــصخت ماــمت  زا  یرادرب  هرهب ناـــکما  دوــبن  هزوــح ، نــیا  تالکـــشم  رگید  زا 
.دنا هتشاد شقن  پآ  تراتسا

دنتفرگ لکش  رشن  هزوح  رد  اه  پآ تراتسا نیتسخن 
.دوب یلوسر  تسشن  یدعب  نارنخس 

یارب دـیدج  یاـه  لـح هار ندـشادیپ  بجوـم  هـک  تـسناد  ینیرفآراـک  عادـبا و  هجیتـن  رد  ار  اـه  پآ تراتــسا یریگ  لکــش وا 
ماک تاد یاه  یناـپمک تنرتنیا و  هک  ددرگ  یم زاـب  لاس ۲۰۰۰  هب  پآ  تراتـسا هژاو  هشیر  تفگ : دـش و  دـهاوخ  تالکـشم 

.دراد هشیر  تنرتنیا  رد  تسا و  یژولونکت  هب  هتسباو  یعون  هب  پآ  تراتسا نیاربانب  تفای ، شرتسگ  تفرگ و  لکش 
، یراتساریو هدیا ، یریگ  لکش هب  رشن  باتک و  هزوح  یاه  پاتراتسا درک : نایب  رشن  هزوح  یاه  پآ تراتـسا حیـضوت  رد  وا 
ات هدــیا  قـلخ  زا  یزیچ  ره  باـتک و  یباـیرازاب  غـیلبت و  عـیزوت ، نیودــت ، هـیهت و  کوـب.یا ، اــی  هناــخپاچ  رد  باــتک  دــیلوت 

.دوش یم هتفگ  باتک  زا  هدافتسا 
هعومجم ریز  دـتفیب  قاـفتا  دـناوت  یم رـشن  تعنـص  تالکـشم  لـح  یارب  هک  یا  هناروآون یاـه  هدـیا ماـمت  یلوسر  هتفگ  هب 

.تسا پاتراتسا 
لح یارب  هـک  دوـش  یم نوزاـمآ  تکرـش  هـب  طوـبرم  تـفرگ ، لکـش  هـک  ییاـه  پآ تراتـسا نیتـسخن  زا  یکی  داد : هـمادا  وا 

.درک راک  هب  زاغآ  باتک  تفایرد  لاسرا و  شلاچ 
.تسناد رشن  باتک و  هزوح  رد  ار  اه  پآ تراتسا راک  عورش  ناوت  یم ینعی 

دنشابن تنرتنیا  هب  هتسباو  دنناوت  یم اه  پآ تراتسا
، ددرگ یم زاـب  هـهد ۸۰  ییادـتبا  یاـه  لاـس هـب  ناریا  رد  اـه  پآ تراتـسا زا  هدافتـسا  دـیلوت و  هـکنیا  هـب  هراـشا  اـب  یبـلطم 

هارمه ییـالاب  کـسیر  سرت و  اـب  هراوـمه  اـه  نآ تیلاـعف  یریگ و  لکــش هـک  دـنراد  یتایــصوصخ  اـه   پآ تراتــسا تـفگ :
.تسا

.دنشابن تنرتنیا  هب  هتسباو  دنناوت  یم اما  دنتسه  زور  یروانف  رب  ینتبم  الومعم  اه  پآ تراتسا
میراد پآ  تراتسا رشن ۱۵۰  هزوح  رد  ناریا  رد 

اه پآ تراتـسا هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  هکنیا  رب  دـیکات  اـب  ناریا  رد  باـتک  هزوـح  یاـه  پآ تراتـسا تیعـضو  هراـبرد  روـپیلع 
هتخانـش ماـن  نیا  اـب  تـسخن  لاـس  جـنپ  یناـمز  هدودـحم  رد  پآ  تراتـسا تـفگ : دـننام ، یمن یقاـب  پآ   تراتـسا هـشیمه 

.دیآرب دوخ  یاه  هنیزه سپ  زا  دناوت  یم هک  یتکرش  هب  دوش  یم لیدبت  نآ  زا  سپ  دوش ، یم
.دنوش یم هجاوم  تسکش  اب  ات   ۹۰ پآ ، تراتسا ره ۱۰۰  زا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  نینچمه 

رگا دـنوش و  یم راـک  بـسک و  دراو  دـنریگ و  یم لکـش  یکدـنا  یاـه  هـنیزه اـب  دـیلوت  دـنیآرف   زا  یـشخب  رد  اـه  پآ تراتـسا
ندوب روآدوس  هب  طونم  نیا  دنک و  دشر  هزوح  نآ  رد  دناوت  یم پاتراتـسا  دشاب ، هتـشاد لوبق  ار  اه  هدـیا نیا  راک  بسک و 

.تسا هزوح  نآ  رد  پآ  تراتسا
نیا هــیلوا  یـــسررب  رد  داد : هـــمادا  وا  دراد ، دوـــجو  پآ  تراتـــسا باــتک ۱۵۰  رــشن  هزوــح  رد  ناریا  رد  روــپیلع  هــتفگ  هــب 

.دنوش یم فذح  هصرع  زا  جیردت  هب  دنتسه و  لوفا  هب  ور  اه  نآ زا  یدادعت  هک  میدش  هجوتم  اه  پآ تراتسا
.تسا کینورتکلا  عیزوت  شورف و  هزوح  رد  رشن ، هنیمز  رد  اه  پآ تراتسا تیلاعف  هزوح  نیرتگرزب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۷طباور 



.دننک یم تیلاعف  کینورتکلا  یاه  باتک هزوح  رد  پآ  تراتسا ات ۵۵  دودح ۵۰  ینعی  هتسد  نیمود 
رارق دارفا  سرتـسد  رد  ار  باـتک  یتوـص  لـیاف  دــننک و  یم لیدــبت  یتوـص  باـتک  هـب  ار  باـتک  اـه  پآ تراتــسا زا  یدادــعت 

.دنا هدش لاعف  اه  باتک ندرکریذپ  سرتسد یارب  یعامتجا  یاه  هکبش رد  یدودحم  دادعت  دنهد و  یم
هـصرع هدـنهد  ناشن  نیا  دـنراد و  یطابترا  یاه  یروانف هب  یدایز  یگتـسباو  باـتک  هزوح  یاـه  پآ تراتـسا داد : همادا  وا 

.دنراد یرفن  نویلیم  هس  ات  نابطاخم ۱۰  هک  تسا  اه  پآ تراتسا نیا  تیلاعف 
ینیعم هدودــحم  رد  اـه  نآ تیلاـعف  هـک  دــهد  یم اـم  هـب  ار  رادــشه  نـیا  اـه  پآ تراتــسا ناــیرتشم  نـیعجارم و  دادــعت 

.تسا هدشن گرزب  هدنام و  یقاب
رد تفگ : دوش ، ماجنا  یـصوصخ  شخب  رد  دـیاب  هک  دراد  کباچ  یتاذ  اه  پآ تراتـسا تیلاعف  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  یلوسر 

تیلاعف یـصوصخ  هزوح  رد  اه  پآ تراتـسا رثکا  لیلد  نیمه  هب  تسا  رب  نامز رایـسب  یتلود  تامادـقا  زا  یرایـسب  ناریا 
.دننک یم

.تسا هدشن لیمکت  هزوح  نیا  رد  زونه  هک  تسا  حرطم  نیناوق  ثحب  ناریا  رد  یفرط  زا 
دمآرد بسک  روظنم  هب  رتشیب  دنتـسین و  ناربراک  تالکـشم  لح  لابند  هب  ناریا  رد  راـکو  بسک ناـبحاص  ارثکا  نینچمه 

.دننک یم تیلاعف 
دنشاب هتشاد  ییازفا  مه مه  اب  دیاب  اه  شخب همه 

ناــیم ییازفا  مـه دــیاب  تـسخن  مدــق  رد  تـفگ : ییازفا  مـه هژاو  هــب  دــیکات  اــب  تســشن  نــیا  یدــنب  عــمج رد  راــکناقهد 
.دوش ماجنا  یتلود  یاه  شخب

.دنشاب هتشاد  ییازفا  مه هک  دنور  یم راظتنا  یصوصخ  یاه  شخب زا  سپس 
.تسین یفاک  اما  تسا  مزال  طرش  شخب  ود  نیا  ییازفا  مه

مه شخب  ود  نیا  تسا و  یـصوصخ  یتـلود و  شخب  ییازفا  مه دـشدهاوخ  ییاـهن  یجورخ  بسک  هب  رجنم  هـک  یزیچ 
.دنشاب هتشاد ییازفا  مه  مه  اب  دیاب 

.دهد ماجنا  ار  مهم  نیا  دیاب  ناریا  تایبدا  باتک و  هناخ  هسسوم 
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هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناهاپس مایپ  دوش -  یم باتک  هزوح  یاه  پآ تراتسا قوتاپ  ناریا  تایبدا  باتک و  هناخ   

۲۶۲۶
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۲۰:۱۳ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

تعاس ۲۱:۳۰ ناـبآ  هبنـش ۲۷  هس  تسیز ، طـیحم  رقف و  ناونع  اـب  شیورد  دـمحم  سدـنهم  روـضح  اـب  وـگتفگ  نیمود   
.دوش یم  رازگرب 

، یداـصتقا یعاـمتجا ، یــسایس ، یاـه  هـنیمز  رد  اــنورک  عوـضوم  اــب   هماــنرب  نـیا  لوا  رود  رت  شیپ  تـسا  رکذ  هـب  مزــال   
 ... تسیز و طیحم  تاطابترا ، یسانشناور ، یقوقح ، یگنهرف ،

تیروحم تیروحم اباب   یرگشسرپ » » یرگشسرپ یارب   یارب ییاضف   ییاضف همالع ، ، همالع دازآ   دازآ یاهوگتفگ   یاهوگتفگ  » » یاه یاه تسشن   تسشن هلسلس   هلسلس
دوش دوش یمیم   رازگرب   رازگرب ییادزرقف   ییادزرقف

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۸طباور 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13373
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13373


یلع رتکد  یـسیفن ، لاهن  رتکد  یدابآ ، فجن  یمظاک  سابع  رتکد  یوفـص ، شروک  رتکد  یکیناخ ، یداه  رتکد  روضح  اب   
یلعرتکد یـضاقردص ، ناوش  رتکد  جاـترد ، زربـیرف  رتـکد  یزودـناخ ، ناـسحا  رتـکد  یلیبدرا ، یدـهمدمحم  رتـکد  هداز ، یقت

دمحم سدــنهم  نکــش و  تـب  مشاهدــمحم  رتــکد  یلعجرب ، دــمحا  رتــکد  یلدــگیب ، ییایــض  اضردــمحم  رتــکد  مـیعزرس ،
.دوب هدش  رازگرب  شیورد ،

دوش یم  رازگرب  ییادزرقف  تیروحم  اب  یرگشسرپ » یارب  ییاضف  همالع ، دازآ  یاهوگتفگ   » یاه تسشن  هلسلس 
رد ییادزرقف  تیروحم  اب  یرگـشسرپ » یارب  ییاضف  همـالع ، دازآ  یاـهوگتفگ   » نیـالنآ یاـه  تسـشن  هلـسلس  مود  رود 

لئاـسم هراـبرد  یملع  یاـهوگتفگ  شناد ، یزاـس  یمدرم  راعـش  اـب  هفرطود و  یوگتفگ  تروص  هب  فلتخم و  یاه  هنیمز 
یزاجم تروص  هب  اه  هبنش  هس روشک  رظن  بحاص  هتسجرب و  ناداتسا  یگتفه  تروصب  یرگشسرپ ؛ یارب  ییاضف  زور و 

.دیامن یم  رازگرب 
هاگـشناد  یعامتجا  یگنهرف و  تنواـعم  یـشیدنادازآ  هناـخ  یوس  زا  هک  هماـنرب  نیا  هاگـشناد  یمومع  طـباور  شرازگ  هب 
هـتفر و روـشک  رظن  بحاـص  هتــسجرب و  ناداتــسا  زا  یکی  غارــس  هـب  تعاـس  اــه  هبنــش  هـس  هـتفه  ره  ددرگ ، یم  رازگرب 

یم رازگرب   www.instagram.com/atu_nimkat سردآ هب  تکمین  مارگاتـسنیا  هحفـص  زا  هدنز  تروصب  ییوگو  تفگ
.دنک

تعاس ۲۱:۳۰ ناـبآ  هبنـش ۲۷  هس  تسیز ، طـیحم  رقف و  ناوـنع  اـب  شیورد  دـمحم  سدـنهم  روـضح  اـب  وـگتفگ  نیمود 
.دوش یم  رازگرب 

) یلیعامسا نسحم  رتکد  یئابطابط ،) همالع  هاگشناد   ) ینمؤم داشرف  رتکد  اه  تسشن هلسلس  نیا  رد  رضاح  ناداتسا 
دمحادیـس رتـکد  ارهزلا ،) هاگــشناد   ) رفغار نیــسح  رتـکد  نارهت ، ) هاگــشناد   ) یدوـمحم دـیحو  رتـکد  نارهت ،) هاگــشناد 

هسسوم سیئر  ینودرک ( هبزور  رتکد  یئابطابط ،) همالع  هاگشناد   ) یدومحم کراهب  رتکد  نارهت ،) هاگشناد   ) داژن بیبح 
.دنشاب یم  تسیز ) طیحم  هزوح  لاعف   ) شیورد دمحم  سدنهم  و  یعامتجا ) نیمأت  یاه  شهوژپ  یلاع 

، یداـصتقا یعاـمتجا ، یــسایس ، یاــه  هـنیمز  رد  اــنورک  عوـضوم  اــب   هماــنرب  نـیا  لوا  رود  رت  شیپ  تـسا  رکذ  هـب  مزــال 
، یوفـص شروک  رتکد  یکیناـخ ، یداـه  رتکد  روضح  اـب  تسیز و ...  طـیحم  تاـطابترا ، یـسانشناور ، یقوقح ، یگنهرف ،

ناسحا رتکد  یلیبدرا ، یدـهمدمحم  رتکد  هداز ، یقت یلع  رتکد  یـسیفن ، لاهن  رتکد  یدابآ ، فجن  یمظاـک  ساـبع  رتکد 
رتکد یلدـگیب ، ییایـض  اضردـمحم  رتـکد  میعزرـس ، یلعرتـکد  یـضاقردص ، ناوش  رتـکد  جاـترد ، زربـیرف  رتـکد  یزودـناخ ،

.دوب هدش  رازگرب  شیورد ، دمحم  سدنهم  نکش و  تب  مشاهدمحم  رتکد  یلعجرب ، دمحا 
راـبخا تسیل  air.ir/ZHqBpa يپاـچ هخــسن  ۳۶ دـــیدزاب :  ١٣٣٧٣ ربــخ : هرامـــش   ١٥:٥٤ ناـــبآ ١٣٩٩ -  هبنـشود ٢٦ 

aryanic طسوت کیایرآ  کی  هبتر  لاترپکینایرآ  ناگیار  یتنرتنیا  هاگشورف  تیاس  یحارط  <<

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

 - دوش یم  رازگرب  ییادزرقف  تیروحم  اب  یرگشسرپ » یارب  ییاضف  همالع ، دازآ  یاهوگتفگ   » یاه تسشن  هلسلس   
ییابطابط همالع  هاگشناد 

۲۸۲۸
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۷:۳۵۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یمیم رازگرب   رازگرب دیردام   دیردام یامو   یامو kk وتآ وتآ هاگشناد   هاگشناد یراکمه   یراکمه اباب   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
.بونج .بونج بونج ـ  ـ  بونج تاطابترا   تاطابترا ندیشک   ندیشک ریوصت   ریوصت هبهب    » » یللملا یللملا نیب   نیب شیامه   شیامه :: دنک دنک

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=13387
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=13387


نارگیزاب اهداحتا و  اه ، هکبـش  بونج : بونج ـ  تاطابترا  ندیـشک  ریوصت  هب   » عوضوم اب  نیـالنآ  یللملا  نیب  شیاـمه   
(« ۱۹۹۰–۱۸۱۰  ) اـقیرفآ ایـسآ و  نیتـال ، یاـکیرمآ  رد  درـس  گـنج  ییادزرامعتـسا و  دـنور  یط  یللملا  نیب  هنحـص  رد  نیوـن 

.دوش یم  رازگرب  زور  تدم ۲  هب  یراج  لاس  هامرذآ  لوا 

رازگرب نآ  رد  لنپ  هک  یزاجم  قاتا  هب  نامهم  ناونع  هب  روبع ، زمر  یربراک و  ماـن  هب  زاـین  نودـب  دـنناوت  یم  نادـنم  هقـالع  
.دنوش دراو  دوش   یم 

. https://southsouthconnections.atu.ac.ir 

ریوـصت هـب   » یللملا نـیب  شیاـمه  : دـنک یم  رازگرب  دـیردام  یاـمو  k وتآ هاگـشناد  یراـکمه  اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد 
.بونج بونج ـ  تاطابترا  ندیشک 

نارگیزاب اهداحتا و  اه ، هکبـش  بونج : بونج ـ  تاطابترا  ندیـشک  ریوصت  هب   » عوضوم اب  نیـالنآ  یللملا  نیب  شیاـمه 
(« ۱۹۹۰–۱۸۱۰  ) اقیرفآ ایـسآ و  نیتال ، یاکیرمآ  رد  درـس  گنج  ییادزرامعتـسا و  دـنور  یط  یللملا  نیب  هنحـص  رد  نیون 

.دوش یم  رازگرب  زور  تدم ۲  هب  یراج  لاس  هامرذآ  لوا 
هاگــشناد یئاــبطابط و  همالع  هاگـشناد  یراــکمه  اــب  یللملا  نـیب  شیاــمه  نـیا  هاگــشناد ، یموــمع  طــباور  شرازگ  هـب 

یط رد  اقیرفآ  ایـسآ و  نیتال ، یاـکیرمآ  نیب  یگنهرف  یـسایس و  یخیراـت ، طـباور  فشک  فدـه ، اـب  دـیردام و  یاـمونوتآ 
.دش دهاوخ  رازگرب  یا  هتشر  نایم  هاگدید  کی  زا  درس  گنج  ییادزرامعتسا و  دنور 

، کیزکم اکیرمآ ، هدـحتم  تالایا  دـنله ، لاغترپ ، دـئوس ، ایناپـسا ، یاهروشک  زا  ینارگـشهوژپ  هزور  ود  شیاـمه  نیا  رد 
نیا رد  ناریا  ناــملآ و  ناتــسودنه ، نیپــیلیف ، ناتـــسکاپ ، لــیزرب ، شیرتا ، اــیلاتیا ، هــیکرت  ناویاــت ، هــسنارف ، اداــناک ،

.تشاذگ دنهاوخ  کارتشا  هب  ار  دوخ  یاه  هاگدید شیامه 
صاخ هبرجت  ساسارب  یلامـش و  یاکیرمآ  یبرغ و  یاپورا  گرزب  یاهتردـق  هاگدـید  زا  یللملا  نیب عیاـقو  یتنـس ، روط  هب 

هب ینادـنچ  هجوت  دـنا و  هدـش یم یـسررب  اه  نآ یکیژولوئدـیا  ای  یگنهرف  یـسایس و  طیارـش  هب  هجوت  اـب  عیاـقو و  زا  اـهنآ 
.تسا هدشن دنا  هدوب اه  تردق نیا  طلست  تحت  هک  ییاهورملق  هاگدید 

هتخانـش یناهج  بونج  ناونع  اب  هک  یقطانم  زا  داصتقا  یـسایس و  مولع  هنیمز  رد  یراثآ  شیپ  ههد  ود  رد  لاح  نیا  اـب 
.دنا هدش رادیدپ  دنوش  یم

ایــسآ و نیتـال ، یاـکیرمآ  ناـیم  بوـنج  بوـنج ـ- تاـطابترا  زا  یریوـصت  هـئارا  اـب  ـالخ  نـیا  ندرک  رپ  شیاـمه  نـیا  فدــه 
.دشاب یم اقیرفآ 

.دوب دهاوخ  دازآ  مومع  یارب  نآ  رد  تکرش  دوش و  یم  رازگرب  نیالنآ  تروصب  سنارفنک  نیا 
رازگرب نآ  رد  لنپ  هک  یزاجم  قاتا  هب  نامهم  ناونع  هب  روبع ، زمر  یربراـک و  ماـن  هب  زاـین  نودـب  دـنناوت  یم  نادـنم  هقـالع

.دنوش دراو  دوش   یم 
زا اـفطل  شیاـمه ، نـیا  رد  هدــش  هـیارا  تاـعوضوم  اـه و  ینارنخــس  تـسرهف  هعلاـطم  رتـشیب و  تاـعالطا  تفاـیرد  یارب 

.دییامن دیدزاب  ریز  یناشن  هب  شیامه  تیاس 
https://southsouthconnections.atu.ac.ir

.
راـبخا تسیل  air.ir/ZHqRpa يپاـچ هخـسن  ۲۶ دــیدزاب :  ١٣٣٨٧ ربــخ : هرامــش   ١٣:١٨ ناـــبآ ١٣٩٩ -  هبنـشراهچ ٢٨ 

aryanic طسوت  Aryanic webdesignhighportal <<

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  طباور 



۲۸۲۸
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۵۷

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / مولع  ترازو   

رتــکد روــضح  اــب  هبنــشراهچ )  ) زورما رهظزادــعب  هـک  نـیئآ  نــیا  رد  موــلع ، ترازو  یموــمع  طــباور  لــک  هرادا  شرازگ  هــب 
یعامتجا یگنهرف و  نواعم  یرافغاضرمالغ ، رتکد  هداوناخ ، ناوناب و  روما  رد  یروهمج  سیئر  نواعم  راکتبا ، هموصعم 
نارواـشم یزاـجم  روـضح  نـینچمه  هداوناـخ و  ناوناـب و  روـمارد  مولعریزورواــشم  یناــمحر ، هزئاــف  رتـکد  موـلع و  ترازو 

، دـش رازگرب  ترازو  نیا  یملع  داهج  یادهـش  نلاس  رد  یزاجم  تروص  هب  روشک  رـسارس  یاه  هاگـشناد هداوناخ  ناوناب و 
یاـهراتخاس دوجو  مدـع  هب  هجوـت  اـب  بلغا  هک  اـه  هاگـشناد هداوناـخ  ناوناـب و  روـما  نارواـشم  زا  رکـشت  اـب  یمـالغ  رتـکد 

لیکشت ناوناب  ار  یهاگـشناد  هعماج  زا  یا  هدمع شخب  تشاد : راهظا  دننک ، یم تیلاعف  یـصاخ  هدارا  اب  صاخ ، یرادا 
نادنمراک دـصرد  اـت ۶۰  هـب ۵۰  کـیدزن  یملع و  تـییه  یاـضعا  دـصرد   ۳۰ نایوجـشناد ، دـصرد  بیرق ۵۰  هـک  دـنهد  یم

.دنوش یم لماش  ار  یشهوژپ  زکارم  اه و  هاگشناد
رب هوالع  دوزفا : هداوناخ  ثحبم  نوچمه  ناوناـب  هب  طوبرم  فلتخم  یاـه  ثحب رد  شزومآ  موزل  رب  دـیکات  اـب  مولع  ریزو 

دیاـب دراوم ، نیا  تفرـشیپ  شرتـسگ و  یارب  مه  یدراوم  رد  ناوناـب ، هب  طوبرم  ثحاـبم  رد  یـشیدنا  مه شزوـمآ و  موزل 
.دریگ تروص  ییاه  تیامح

رما نایرجم  نالوئـسم و  هب  درک و  نیودـت  هیهت و  یبسانم  یاه  همانرب اه ، یـشیدنا مه  نیمه  لصاح  زا  ناوت  یم هتبلا 
اه هاگــشناد رد  ناوناـب  روـما  نارواـشم  یروـهمج و  تساـیر  هداوناـخ  ناـنز و  روـما  تنواــعم  اتــسار  نـیا  رد  هـک  داد  هـئارا 

.دننک میظنت  یدیفم  یاه  همانرب رگیدکی  ییازفا  مه یرکف و  مه اب  دنناوت  یم
رد تیلاعف  روضح و  یارب  یرتشیب  یاه  هزیگنا رتخد  نایوجـشناد  ًالومعم  یهاگـشناد  یاه  طیحم رد  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 

تــسایر هداوناـخ  ناـنز و  روـما  تنواـعم  اـب  یلبق  یاـه  هماــن مهاــفت دراوـم  تـفگ : دــنراد ، یگنهرف  یعاــمتحا و  ثحاــبم 
.دسر ماجنا  هب  هتشذگ  زا  رتهب  مه  همان  مهافت نیا  دافم  میراودیما  هتفرگ و  ماجنا  یبوخ  هب  یروهمج 

سیـسأت یپاتراتـسا و  یرواـنف و  یاـه  هزوح رد  رتخد  نایوجـشناد  یزاسدـنمناوت  تهج  درک  یراودـیما  راـهظا  مولع  ریزو 
میناوـتب یروـهمج  تساـیر  یرواـنف  یملع و  تنواـعم  کـمک  اـب  هتخوـمآ ، شناد ناوناـب  طـسوت  ناـینب  شناد یاـه  تـکرش

.میهد شرتسگ  شیپ  زا  شیب  دراوم  نیا  رد  ار  هتخومآ  شناد هتخیهرف و  ناوناب  رتشیب  روضح 
دقعنم موـلع  ترازو  اـب  مهدزاود  تلود  رد  هـک  تـسا  دروـم  نیموـس  هـک  هماـن  مهاـفت  نـیا  هـب  هراـشا  اـب  زین  راـکتبا  رتـکد 

دنمشزرا هعماج ، حطس  رد  اه  همان مهافت نیا  دافم  یارجا  جیاتن  هک  دهد  یم ناشن  اه  یبایزرا تشاد : راهظا  دوش ، یم
.تسا هتشاد  یبسانم  یشخبرثا  هدوب و  راذگریثأت  و 

یاه تسایـس ققحت  مهدزاود ، تلود  رد  اـم  یریگ  تهج هکنیا  ناـیب  اـب  یروهمج  تساـیر  هداوناـخ  ناـنز و  روما  نواـعم 
هداوناـخ مـیکحت  صوـصخ  رد  هعــسوت  مشــش  هماـنرب  هداوناــخ و  هزوـح  رد  یربـهر  مـظعم  ماــقم  یوـس  زا  یغــالبا  یلک 

.دش غالبا  بیوصت و  نیودت ، یروهمج  تسایر  روضح  اب  یتیسنج  تلادع  یاه  صخاش اتسار  نیا  رد  دوزفا : تسا ،
، تـسا موـلع  ترازو  اـب  طاـبترا  رد  هـک  ار  اـه  صخاـش نـیا  زا  یخرب  یلمع  یاـه  شیاــپ هـکنیا  زا  یراودــیما  راــهظا  اــب  یو 
زا سپ  ات  میتسه  هداوناـخ  رادتـسود  یاـه  هاگـشناد یاـه  صخاـش نیودـت  لاـح  رد  نونکا  مه  تفگ : دـنوش ، صخـشم 

.مینک ییارجا  مه  ار  دیدج  ثحبم  نیا  میدرک ، ارجا  ار  هداوناخ  میکحت  یتیسنج و  تلادع  یاه  صخاش هکنیا 
یطاـبترا و یاـه  تراـهم ثـحب  یگنهرف ، ییوجــشناد و  یاـه  لکــشت تیلاــعف  یارب  اــم  مـهم  روـحم  دوزفا : راــکتبا  رتـکد 

داـی اـتدوش  زاـغآ  سرادـم  زا  دـیاب  یطاـبترا  داوـس  یریگداـی  نیا  هتبلا  هک  تـسا  یلـسن  نـیب  طاـبترا  ًاـصوصخم  هداوناـخ و 
.مینک رارقرب  طابترا  هدرک و  تبحص  هنوگچ  میریگب 

نایوجشناد نایوجشناد نایم   نایم ردرد   ملاس   ملاس هداوناخ   هداوناخ یوگلا   یوگلا نییبت   نییبت حیرشت  وو   حیرشت موزل   موزل

تـسایر هداوناـخ  ناوناـب و  روما  تنواـعم  اـب  هماـن  قفاوت یاـضما  نییآ  رد  یرواـنف  تاـقیقحت و  مولع ، ریزو  یمـالغ ، روصنم  رتکد 
...هب هجوت  اب  درک : مالعا  یروهمج 

 

https://www.msrt.ir/fa/news/58220/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.msrt.ir/fa/news/58220/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86


هـبرجت و لاــقتنا  تـفگ : تـسا ، هدــش  نیودــت  نایوجــشناد  یارب  مــه  یگدــنز  تــبثم  یاــه  تراــهم هــکنیا  ناــیب  اــب  یو 
جیورت نآ  لــصاح  هـک  هدــش  هــتفرگ  رظن  رد  یگنهرف  ناریفــس  ناوــنع  هــب  نایوجــشناد  یارب  یلــسن  نــیب  یوــگو  تــفگ

اب طاـبترا  رد  اـه  تراـهم نیا  صوصخرد  هک  تسا  مهم  تهج  نیا  زا  تسا و  یگدـنز  یاـه  تراـهم یراـتفر و  یاـه  تراـهم
.دوش یم یرتشیب  هجوت  ناهج  رد  تبثم  یاه  تراهم نیا  هب  هزورما  اریز  دوش  هداد  تیمها  رتشیب  دیاب  ناناوج 

یاه هدـیا ون و  یاه  یروانف اب  راک ، داصتقا ، ثحبم  اب  رتخد  نایوجـشناد  طابترا  دـنمک و  حرط  هکنیا  نایب  اـب  راـکتبا  رتکد 
تکراشم تمه و  اب  حرط  نیا  ات  میهد  هئارا  بسانم  یاهوگلا  میدرک  یعـس  اتـسار  نیا  رد  دوزفا : دوب ، هارمه  هناـقالخ 

.دوش ریگارف  روشک  طاقن  همه  رد  نآ  جیاتن  ناتسا  ره  ییارجا  یاه  هاگتسد اه و  هاگشناد
تنواـعم کـمک  اـب  ار  دــنمک  حرط  میتـسه  شـالت  رد  هـکنیا  ناـیب  اـب  هداوناـخ  ناوناـب و  روـما  رد  یروـهمج  سیئر  نواـعم 

ملع رد  نز  هزیاـج  صوصخرد  تفگ : مینک ، گـنهامه  یپپاتراتـسا  یاـه  تیلاـعف اـب  یروـهمج  تساـیر  یرواـنف  یملع و 
داـی و تشاد  یمارگ اـب  وـحن و  نیرتـهب  هـب  ار  هراونـشج  نـیا  میناوـتب  مـه  لاـسما  هللااـش  نا  هدـش و  ماـجنا  ناوـخارف  زین 

.مینک ارجا  یناخازریم  میرم  موحرم  هرطاخ 
.درک دیکات  روشک  یلاع  شزومآ  یتیریدم  یاه  شخب رد  ناوناب  روضح  هب  نینچمه  یو 

تیلاـعف روضح و  یاـقترا  رد  مولع  ترازو  درکلمع  زا  یـشرازگ  ناوناـب  روما  رد  مولع  ریزو  رواـشم  نیئآ  نیا  رد  نینچمه 
.درک هئارا  روشک  یلاع  شزومآ  فلتخم  یاه  شخب رد  ناوناب 

تـسایر هداوناخ  ناونابروما و  تنواـعم  اـب  یرواـنف  تاـقیقحت و  مولع ، ترازو  یراـکمه  هماـن  قفاوت نیئآ ، نیا  ناـیاپ  رد 
.دیسر اضما  هب  یروهمج 

زا هدافتــسا  یتیریدــم ، ناوـت  یاـقترا  هعــسوت ، یاـه  هماـنرب قـقحت  رد  ناـنز  مهــس  شیازفا  فدــه  اـب  هماــن  قـفاوت  نـیا 
یاه همانرب زا  تیامح  ناونعاـب ۱ - روحم  هس  حرط و  بلاقرد ۴  یلم  یاه  تیفرظ هعـسوت  نانز و  یعامتجا  یاه  هیامرس

، ییابطابط همالع  هاگشناد   ) روـشک یاـه  هاگــشناد یگنهرف  ناریفــس  یزاسدـنمناوت  یگنهرف * ، یاـه  حرط یــشزومآ و 
* هداوناخ یلم  زور  اه و  هاگشیامن اه و  تسشن یرازگرب  - ۲ ناردنزام ،) ناتسچولب ، ناتسیس و  دهشم ، یسودرف  مالیا ،

عیانـص سابل و  دم و  هاگـشیامن  هنیمز  رد  رتخد  نایوجـشناد  یزاسدـنمناوت  سردـم * تیبرت  هاگـشناد  ملع - نز و  هزیاج 
( نارتخد یرواون  تراهم و  راـک ،  ) دـنمک دادـیور  ناـنز * یلمع  یاـه  تراـهم یاـقترا  نارمچ و ۳ - دیهـش  هاگـشناد  یتـسد -

.تسا هدش  میظنت  یلیبدرا ) ققحم  - ریبکریما یتعنص  زاریش - ناردنزام - - ینیمخ ماما  یللملا  نیب  )
.ر

.ل ب ۴۵ /
.ع م ۵۴ /

ع ۵۷

۲۸۲۸
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۴۷

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

میعزرس یلع  رتکد  یزودناخ و  ناسحا  رتکد  روضح  اب  هدـنز  هرظانم  نیا  وجـشناد ، یرازگربخ  یگنهرف  هورگ  شرازگ  هب 
یارجا یریبدرــس و  اـب  هـیواز »  » هناـنرب مهدزناـپ  لــصف.دوش  یم  رازگرب  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  داصتقا  نارایداتـسا 

هدنز تروص  هب  تعاس ۲۳  تعاس  اه  هبنشراهچ  ینیئان ، یعلـصروپ  نیـسح  یگدننک  هیهت یدغزا و  روپ  میحر هللا  بیبح

؟؟ نکممان نکممان ایای   نکمم   نکمم میرحت ؛ ؛ میرحت ردرد   ناریا   ناریا داصتقا   داصتقا دشر   دشر دوش : : دوش یمیم یسررب   یسررب "" هیواز هیواز  " " همانرب همانرب ردرد  

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

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۲طباور 

https://snn.ir/fa/news/890974/%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86
https://snn.ir/fa/news/890974/%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86


.دوش یم  شخپزاب  تعاس ۱۴  هعمج  زور  شخپ و  امیس  راهچ  هکبش  زا 
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ون هار  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / انسیا   

ناـنز و روـما  تنواـعم  موـلع و  ترازو  نیب  هماـن  مهاـفت یاـضما  مسارم  رد  زورما  یناـمحر  هزئاـف  رتـکد  انـسیا ، شرازگ  هب 
مولع ترازو  رد  ناـنز  هزوح  رد  یبوـخ  یاـهراک  درک : دـیکات  دـش ، رازگرب  یزاـجم  تروـص  هب  هک  یروـهمج  تساـیر هداوناـخ 

هک ییاه  هاگـشناد اددـجم  میدرک و  هفاضا  دـنمک  حرط  هب  ار  ناتـسا  جـنپ  اـم  زین  دـیدج  هماـنتقفاوم  رد  دوش و  یم ماـجنا 
.دنتفرگ رارق  هجوت  دروم  دندوب ، هدشن  هدید 

رد رتخد  نایوجشناد  یزاسدنمناوت  ثحب  تفرگ ، رارق  هجوت  دروم  اه  هاگشناد رد  اددجم  هک  یثحابم  زا  یکی  دوزفا : یو 
یاـه هماـنرب هزوـح  رد  هـکنیا  نمـض  دوـش ، یم ارجا  نارمچ  دیهـش  هاگــشناد  رد  هـک  تـسا  ساـبل  دـم و  هاگــشیامن  هـنیمز 

هاگشناد تیروحم  اب  ناتسا  جنپ  رد  هک  دراد  دوجو  یگنهرف  ناریفس  یزاسدنمناوت  حرط  یگنهرف  یاه  حرط یشزومآ و 
رب اه  حرط نیا  یماـمت  دوش و  یم ارجا  ناردـنزام  ناتـسچولب و  ناتـسیس و  دهـشم ، یـسودرف  مـالیا ، ییاـبطابط ، همالع 

یروهمج تسایر نانز  روما  تنواعم  هک  ییاه  تیامح اب  هک  دنراد  دیکات  هعـسوت  همانرب  ققحت  یارب  نانز  مهـس  شیازفا 
.میشاب یهاگشناد  نارتخد  نانز و  رتشیب  ندشدنمناوت  دهاش  میراودیما  دهد ، یم ماجنا  هنیمز  نیا  رد 

، هتفرگ تروص  مولع  ترازو  رد  نانز  هزوح  رد  هک  یتامادقا  زا  یکی  درک : دیکات  نینچمه  نانز  روما  رد  مولع  ریزو  رواشم 
هب ادرف  اـی  زورما  ار  نآ  هـک  دیــسر  بیوـصت  هـب  ناـبآ  مـهد  رد  هـک  تـسا  اـه  هاگــشناد نارواـشم  فیاــظو  حرــش  بیوـصت 

هنالداع یاه  تصرف داجیا  یگدـنز و  تیفیک  ءاقترا  یملع ، هعـسوت  رد  نانز  تکراشم  ات  درک  میهاوخ  غـالبا  اـه  هاگـشناد
.دشاب راذگریثات  نانز  یاقترا  تیریدم و  رد 

.تسا هدش  نیودت  یفیاظو  حرش  فده  نیا  ساسا  رب 
.تسا هدمآ  لمعلاروتسد  نیا  رد  نیرواشم  باختنا  هوحن  یتح 

تیلاعف گنهامه  تروص  هب  رت و  یدـج روط  هب  اه  هاگـشناد قوف  لمعلاروتـسد  غالبا  اب  درک : ناـشنرطاخ  یناـمحر  رتکد 
.داد دنهاوخ  ماجنا  هزوح  نیا  رد  ار  دوخ 

تسا نیا  دنشاب ، هتشاد  عالطا  اه  هاگشناد تسا  مزال  دوش و  یم ماجنا  نانز  هزوح  رد  هک  یرگید  حرط  ود  یو  هتفگ  هب 
رد نانز  لیـسناتپ  زا  ناوتب  ات  دـنک  یم تیوقت  ار  نانز  هاگیاج  هک   ) هعـسوت مشـش  همانرب  نوناـق  نوناق ۱۰۱  ساـسا  رب  هک 

فظوم ییارجا  یاه  هاگتسد  نآ  ساسا  رب  هک  تسا  هدش  هفاضا  مشش  همانرب  نوناق  هب  ینوناق  درک ) هدافتسا  هعماج 
تمـس هب  هزادـنا  هچ  ات  ییارجا  یاه  هاگتـسد دوش  یبایزرا  هکنیا  یارب  دـنزادرپب و  نانز  روما  هاگیاج  تیوقت  هب  دـنوش  یم

رد یروآ و  عمج  نانز  روما  تنواعم  کمک  اب  اه  هاگتسد یاه  تیرومام یمامت  دنا ، هدرک تکرح  یتیـسنج  تلادع  ققحت 
ییارجا یاــه  هاگتــسد زا  یکی  ناوــنع  هــب  زین  موــلع  ترازو  دوــش و  یم هــیهت  یتیــسنج  همانــسانش  تروــص  هــب  تیاــهن 

هب اـت  دـنوش  دـصر  یباـیزرا و  اـه  صخاـش نیا  لاـس  ره  هدـش  ررقم  تسا و  هدرک  مـالعا  ار  دوخ  رظن  دروم  یاـه  صخاـش
.دنتشادرب مدق  یتیسنج  تلادع  ققحت  ریسم  رد  هزادنا  هچ  دوش  صخشم  دوش و  هداد  زایتما  اه  هاگتسد

، تسا شهوژپ  شزومآ و  هزوح  رد  مولع  ترازو  تیرومام  هکنیا  هب  هجوت  اب  درک : دیکات  نانز  روما  رد  مولع  ریزو  رواشم 

حرش حرش لمعلاروتسد   لمعلاروتسد غالبا   غالبا // هداوناخ هداوناخ رادتسود   رادتسود حرط   حرط ساسا   ساسا ربرب   اههاگشناد   اههاگشناد یدنب   یدنب هبتر هبتر
ادرف ادرف اتات   اههاگشناد   اههاگشناد نارواشم   نارواشم

داد و ربـخ  اـه  هاگـشناد رد  هداوناـخ  رادتـسود  هماـن  هویـش نیودـت  یارب  هناـخترازو  نیا  هماـنرب  زا  ناـنز  روـما  رد  موـلع  ریزو  رواـشم 
.دشاب هداوناخ » رادتسود  حرط   » ساسا رب  اه  هاگشناد یدنب  هبتر یاهانبم  زا  یکی  هدنیآ  رد  میراد  رظن  رد  تفگ :

 

https://www.isna.ir/news/99082819824/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.isna.ir/news/99082819824/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84


هدـنیآ هاـم  اـت  مـیهد و  یم  شرازگ  ار  نآ  اـم  هناـیلاس  تـسا و  هدـش  هتــشون  هناـخترازو  نـیا  طـسوت  قوـف  یاـه  صخاـش 
.دش دهاوخ  هئارا  اه  صخاش شرازگ 

هک تسا  هداوناخ  زا  تیامح  یاه  صخاش نیودـت  مولع ، ترازو  ناـنز  روما  رد  اـم  یاـه  تیلاـعف زا  رگید  یکی  تفگ : یو 
رد ۱۰ اه  صخاش نیا  دوش ، یم فیرعت  تسا ، روحم  هداوناخ هک  یا  هعماج  هداوناخ و  میکحت  فده  اب  اه  صخاش نیا 

لاح رد  دوش و  یم لاـسرا  ییارجا  یاـه  هاگتـسد هب  سیون  شیپ کـی  تروص  هب  تیاـهن  رد  نیودـت و  هفلوم  و ۴۵  روحم 
اـقترا و یارب  اـه  صخاـش نیرتـهب  یـسررب  لاـح  رد  دراد و  رارق  اـه  صخاـش یزاـس  ییاـهن لـحارم  رد  موـلع  ترازو  رـضاح 

.میتسه هداوناخ  هزوح  میکحت 
زا ساسا  نیا  رب  تفگ : داد و  ربخ  مولع  ترازو  رد  هداوناـخ  رادتـسود  هاگـشناد  حرط  نیودـت  زا  نینچمه  یناـمحر  رتکد 
رد ار  دوخ  تاداهنشیپ  یتح  دنراد و  ارجا  تسد  رد  ار  ییاه  تیلاعف اه و  همانرب  هچ  هک  میریگ  یم مالعتسا  اه  هاگـشناد

.درک میهاوخ  تفایرد  ار  دوش  دیق  دیاب  یدراوم  هچ  هداوناخ  رادتسود  هاگشناد  همان  هویش  رد  هکنیا  صوصخ 
دنچ رد  تولیاپ  تروص  هب  تیاهن  رد  ات  دـشاب  هداوناخ  رادتـسود  نیمه  یانبم  رب  اـه  هاگـشناد  یدـنب  هبتر  زا  یکی  دـیاش 

.دوش ارجا  هاگشناد 
مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ون هار  دوش -  یم  یزادنا  هار  هداوناخ » رادتسود  هاگشناد   » 

رهم یرازگربخ  دوش -  یم  یزادنا  هار  هداوناخ  رادتسود  هاگشناد   

۲۸۲۸
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۳۰۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انقفش   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هجیتــن رد  تـسا ، شزرا  یب  ناــِمراک  ِرازاــب  یارب  مـینک ، یم  بـسک  شهوژپ  هزوـح  رد  هـک  مـه  یــشناد  مـیناد  یم  هـمه   
تفایرد روظنم  مزال ، یاـنغ  هب  ندیـسر  یارب.مینک  یم ساـسحا  ناـمیاه  هلاـسر  اـه و  هماـن  ناـیاپ  زا  یرایـسب  یگدروخرس 

.تسین یللملا  نیب  تایرشن  رد  شریذپ  کردم ISIS و 

.تسا هدش  فیرعت  هابتشا  هیاپ  زا  یتاقیقحت  نینچ  راک  وزاس  الصا   

.تسا هدش  تیاده  راد و  نامز  یمیت ، راک  رب  ینتبم  شهوژپ  کی  راتخاس  اساسا   

ماـمت اـب  هتـشر  نـیا  درذـگ و  یم  ناریا  رد  تاـطابترا  موـلع  هتــشر  هدکــشناد و  سیــسات  زا  تساـه  لاـس  _ هناـسر اـنقفش 
.دهد یم  هئارا  دوخ  فده  هعماج  هب  ار  یدایز  یاه  شهوژپ  نالیصحتلا و  غراف هلاس  ره  هدید  دوخ  هب  هک  یتارییغت 
یدربراـک یرظن و  یملع ، یاـه  ناـینب  دوـش و  لـئان  دوـخ  سیـسات  فادـها  هب  هتـسناوت  هزادـنا  هچ  اـت  هدکـشناد  نـیا  اـما 
میتسین هزوح  نیا  نارگـشهوژپ  دیتاسا و  یوس  زا  یزادرپ  هیرظن  دهاش  ارچ  دـنک ؟ تیوقت  ناریا  هعماج  رد  ار  تاطابترا 

هقطنم ریبد  تاطابترا و  مولع  یرتکد  یوضر ، دـنز  راهب  ؟ میراد تاطابترا  هزوح  یللملا  نیب  عماجم  رد  یگنرمک  هاگیاج  و 
.دوش یم  هداز  شهوژپ  لد  زا  هیرظن  : دیوگ یم  هراب  نیا  رد  یگنهرف  تاعلاطم  یناریا  نمجنا  یا 

.هعماج نتم  دنم  ماظن  هعلاطم  ینعی  شهوژپ 

لمع لمع نادیم   نادیم ردرد   یفیک   یفیک یاه   یاه شور   شور یریگدای   یریگدای دنمزاین   دنمزاین تاطابترا   تاطابترا نایوجشناد   نایوجشناد یوضر : : یوضر دنز   دنز
دنتسه دنتسه
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رگید عماوج  تایبرجت  دیشابن ، دلب  هعماج  هعلاطم  یارب  دنم  ماظن  شور  دیشابن ، طابترا  رد  هعماج  نتم  اب  امـش  یتقو 
.دینکن هعلاطم  ینابز  یسایس و  طابترا  عطق  رطاخ  هب  ار 

یاـه لاـس زا  تاـطابترا  هتـشر  ناـگتخومآ  شناد هک  دـش  یم  مهارف  تصرف  نیا  شاـک  دـینک ؟ دـیلوت  هیرظن  دـیاب  هنوگچ 
ات دـــنتخومآ  یم  ار  یفیک  یاـــه  شور لـــمع  نادـــیم  رد  دـــندش و  یم  ینادـــیم  تاـــقیقحت  زاـــف  دراو  یـــسانشراک ، رخآ 

.دنوش قیقحت  حرط  هلحرم  دراو  هدامآ  یدعب ، عطاقم  رد  دنتسناوت  یم
یاـه هدکـشناد  امـش  رظن  هب  دـیناوخب  … هـمادا  رد  تاـطابترا  موـلع  هتـشر  تیعـضو  هراـبرد  ار  یوـضر  دـنز  یوـگتفگ  نـتم 

یدربراک یرظن و  یملع ، یاه  ناـینب  هدـیدرگ و  لـئان  دوخ  سیـسات  فادـها  هب  دـنا  هتـسناوت  هزادـنا  هچ  اـت  اـم  تاـطابترا 
، تسا هدرک  لیصحت  هتـشر  نیا  رد  یرتکد  عطقم  ات  هک  یدرف  ناونع  هب  نم  ؟ دننک تیوقت  ناریا  هعماج  رد  ار  تاطابترا 

.مرادن اه  هدکشناد نیا  فادها  زا  یروصت 
راهچ اب  یمومع  طباور  تاعوبطم و  یلاع  هسردم  لاس ۴۵  رد  ارچ  هک  هدادن  هئارا  یحیضوت  زورما  ات  یـسک  اعقاو  ینعی 

؟ دش لیطعت  ارچ  ادعب  دـش و  سیـسات  یمجرتم  یبایرازاب و  تاغیلبت و  تیریدـم  یمومع ، طباور  یراگن ، همانزور  هتـشر 
نیا هب  ارچ  یـسک و  هچ  بالقنا  زا  دـعب  ینعی  دـش ؟ ماغدا  یعامتجا  یـسایس و  مولع  هدکـشناد  اـب  بـالقنا   زا  دـعب  ارچ 

لقتسم هدکشناد  کی  همالع  هاگشناد  نارهت و  هاگـشناد  رد  هتـشر  نیا  ارچ  تسین ؟ اه  هتـشر  نیا  هب  زاین  دیـسر  هجیتن 
ات لالقتسا  نیا  ارچ  دوش ؟ لقتـسم  همالع  هاگشناد  رد  هتـشر  نیا  هک  دمآ  دوجو  هب  یترورـض  هچ  لاس ۸۳  ادعب  دشن ؟

هتفر هدمآ و  هک  دندوب  یسایس  یاه  جوم  اه  نیا همه  ای  هتشاد  دوجو  یقطنم  فادها  اعقاو  ایآ  دیشک ؟ لوط  لاس ۹۲ 
هتشر راک ، رازاب  یارب  صصختم  یورین  تیبرت  یارب  یقطنم  روط  هب  اه  هاگـشناد  تفگ  دیاب  هداس  تلاح  رد  الامتحا.دنا 

.دنروآ یم  دوجو  هب  ار  ییاه 
تاـعلاطم  » ناوـنع تـحت  یا  هتــشر  هـک  مدـش  همالع  هاگشناد  دراو  یتـــقو  لاـس ۸۷  یــسانشراک  هرود  رد  اصخــش  نـم 

یراکمه اب  هک  دش  نیا  رب  رارق  یدادرارق  قبط  یمتاخ  تلود  نایاپ  رد.دوب  هدمآ  دوجو  هب  تاعالطا » یروانف  یطابترا و 
دیدج یاه  هناسر یناسنا  هجو  هوالع  دنناوتب  هک  دوش  هداد  شزومآ  نایوجشناد  هب  یا  هتشر تاطابترا  ترازو  هاگشناد و 

.دنوش انشآ  مه  نآ  ینف  یاهرتسب  اب 
.دش عطق  تبثم  طابترا  نیا  تلود ، رییغت  اب  دسر  یم رظن  هب 

.میدیدن هتشر  نیا  هدش  فیرعت  فادها  اب  طبترم  یشزومآ  مادک  چیه  هتشر ، نیا  ناگتخومآ  شناد ام  ینعی 
.تسه یدح  ات  اه  هتشر  همه  رد  تسین ، یطابترا  هاگشناد  راک و  رازاب  نیب  هک  هلئسم  نیا  یلک  روط  هب 

.دراد یرت  گنر  رپ  هجو  تاطابترا  هتشر  رد  هلئسم  نیا  اما 
.دنرادن یشقن  رازاب  هوجو  زا  مادک  چیه  رد  هتشر  نیا  رد  دیتاسا 

.دنرادن هاگشناد  اب  یطابترا  مه  راک  رازاب  نالاعف  ناصصختم و  رگید  یوس  زا 
.دنک یم داجیا  یدایز  فعض  تسا ، کینکت  نآ  مظعا  شخب  هک  یا  هتشر  یارب  هیوس ، ود  یطابترا  یب  نیا 

.دینک هاگشناد  هب  دودحم  ار  دوخ  طقف  دیهاوخب  وجشناد  کی  ناونع  هب  امش  رگا  ینعی  رت  هداس نابز  هب 
.دنناوتان امش  هب  راک  رازاب  یارب  مزال  نونف  شزومآ  رد  دیتاسا  هاگشناد و 

بوـسحم یرکف  ناوـت  یعوـن  هـب  نـف و  یعوــن  هـب  یراــگن  هماــنزور  یموــمع و  طــباور  لــثم  ییاــه  هتــشر  لاــح  نـیع  رد 
.دنوش یم

.دنشاب هتشاد  ار  هعماج  طیارش  لیلحت  ناوت  رگید  یوس  زا  دنشاب و  زور  یژولونکت  اب  بسانتم  دیاب  وسکی  زا  ینعی 
رد مرظن  هب  تبثم  هجو.دـنک  یمن مهارف  ار  یتـصرف  چـیه  یلک  روـط  هب  نـف  لـیلحت و  تردـق  ندروآ  مـهارف  رد  هاگـشناد 

.تسا هدش  ایحا  هرابود  دوب ، هدش  زاغآ  لاس ۴۵  زا  هک  یدنور  هک  تسا  نیا 
.دیآ دوجو  هب  هتشر  نیا  دوب ، هدش  ثعاب  هعماج  زاین  نارود و  نآ  رد  راک  رازاب  یاضاقت  اعطق 

رد میراد  میتسه و  هتـشر  نیا  هتخومآ ی  شناد  اعقاو  رگا.دراد  دوجو  رتشیب  یتح  توق و  نامه  هب  نانچمه  زاـین  نیا 
.تسا ییادز  هلاه  یرگنزاب  رد  مدق  نیلوا  مرظن  هب  مینک ، یم  عورش  ار  نامریسم  یهاگیاج  ره 

.دنشاب دقن  لباق  دیاب  هدنیآ  هتشذگ و  رد  همه  مینک  لوبق  دییایب 

 



.دوش یم موش  قافتا  ود  راتفرگ  امئاد  هک  تسا  یکچوک  هعماج  تاطابترا  هتشر 
.دنوش یم  هدنار  هاگشناد  زا  فلتخم  یاه  هناهب هب  یا  هدع دننیشن و  یم سدقت  هاگیاج  رد  یا  هدع

.تسا هدوب  بالقنا  هداز  طقف  قافتا  نیا  تفگ  دش  یم شاک 
.دنک یم راتفرگ  ار  یا  هدع ههد  ره  تسا و  یرارکت  یلیخ  هصق  نیا  اما 

سپ میشاب ، هعماج  هنیآ  زا  رتهب  یزیچ  میناوتن  نامشناد  همه  اب  هتشر  نیا  ناگتخومآ  شناد  ام  تاطابترا و  هتشر  رگا 
دیتاسا یوس  زا  هزوح  نیا  رد  یزادرپ  هیرظن  رما  هب  مامتها  هک  دراد  دوجو  دقن  نیا  ؟ دیآ یم راک  هچ  هب  شناد  نیا  اعقاو 

تاـطابترا هتـشر  یلـصا  تاـیرظن  هـب  یهاـگن  رگا  ؟ تـسیچ امـش  ترظن  ؟ دوـش یم  هدـید  تردـن  هـب  یناریا  نارگــشهوژپ  و 
.دیوش یم  هجوتم  یگداس  هب  دیزادنایب ،

، یعامتجا فلتخم  یاه  هزوح  رد  هک  دندوب  یناسک  دنشکب ، کدی  ار  هتشر  مان  هک  نآ  زا  شیب  هتشر  نیا  نازادرپ  هیرظن 
.دندوب شهوژپ  لاح  رد  نابطاخم  یناور  یسایس ،

دروم رد  یـشهوژپ  دلفـسرازال ،)  ) مایپ یا  هلحرم  ود  ناـیرج  هیرظن  ینعی  تاـطابترا  هزوح  رد  هیرظن  نیرت  فورعم  ـالثم 
.تساکیرمآ تاباختنا 

.دندوب ینویزیولت  یاه  همانرب  یاوتحم  دروم  رد  یشهوژپ  تشاک ، ای  تفایرد  هیرظن 
.دوش یم  هداز  شهوژپ  لد  زا  هیرظن 

.هعماج نتم  دنم  ماظن  هعلاطم  ینعی  شهوژپ 
رگید عماوج  تایبرجت  دیشابن ، دلب  هعماج  هعلاطم  یارب  دنم  ماظن  شور  دیشابن ، طابترا  رد  هعماج  نتم  اب  امـش  یتقو 

.دینکن هعلاطم  ینابز  یسایس و  طابترا  عطق  رطاخ  هب  ار 
دحاو سالک ، رد  هچ  روکنک ، رد  هچ  قیقحت  شور  هب  طوبرم  سورد  هک  میناد  یم  همه  ؟ دینک دیلوت  هیرظن  دیاب  هنوگچ 

.تسا بلاق  اهنآ  رب  یضایر  هجو  هک  دنتسه  یدربراک  ریغ  یرامآ  یاه 
دیتاسا ناماد  هب  تسد  دیاب  وجـشناد  ای  تسوجـشناد  شود  رب  شَور  ِراب  میـسر ، یم هلاسر  همان و  نایاپ  هب  همه  یتقو 

رخآ یاــه  لاــس زا  تاــطابترا  هتــشر  ناــگتخومآ  شناد هـک  دــش  یم  مـهارف  تــصرف  نــیا  شاــک.دوش  یــسانش  هعماــج 
دنتـسناوت یم ات  دنتخومآ  یم  ار  یفیک  یاه  شور لمع  نادـیم  رد  دـندش و  یم  ینادـیم  تاقیقحت  زاف  دراو  یـسانشراک ،

.دنوش قیقحت  حرط  هلحرم  دراو  هدامآ  یدعب  عطاقم  رد 
زا هزادـنا  هچ  اـت  یرتـکد ، دـشرا و  یـسانشراک  حوطـس  نایوجـشناد  تادـیلوت  هصرع و  نـیا  یاـه  شهوژپ  دـینک  یم  رکف 

، همالع هاگـشناد  رد  دــنراد  یداتــسا  روـش  زوـنه  هـک  دــیتاسا  یــضعب  تیاـمح  اــب  مرظن  هـب  ؟ تـسا رادروـخرب  مزــال  یاــنغ 
هغدـغد دـنا ، طلـسم رگید  ناـبز  هب  هـک  دـنا  هـتفرگ  لکـش  لـسن  نـیمه  رد  ینایوجـشناد  نارهت  هاگـشناد  دازآ و  هاگـشناد 

هدافتـسا دـنا ، هدـناوخ  هک  یزیچ  نآ  زا  ناشدوخ  راـک  رازاـب  رد  دـننک  یم شـالت  دـنراد و  ار  ناـشدوخ  هعماـج  زور  لـئاسم 
.دشک یم شلاچ  هب  ار  تاطابترا  ناگتخومآ  شناد  ام  همه  قیقحت  شور  فعض.دننک 

لباق یـشهوژپ  تسین ، لئاق  یـشزرا  شهوژپ  یارب  هک  یا  هعماج  رد  هلاـسراهچ  هلاـس و  ود  هاـتوک  یناـمز  هزاـب  رد  دـیاب 
.میهد لیوحت  لوق 

هجیتــن رد  تـسا ، شزرا  یب  ناــِمراک  ِرازاــب  یارب  مـینک ، یم  بـسک  شهوژپ  هزوـح  رد  هـک  مـه  یــشناد  مـیناد  یم  هـمه 
تفایرد روظنم  مزال ، یانغ  هب  ندیـسر  یارب.مینک  یم ساسحا  نامیاه  هلاسر  اه و  هماـن  ناـیاپ  زا  یرایـسب  یگدروخرس 

.تسین یللملا  نیب  تایرشن  رد  شریذپ  کردم ISIS و 
ار یــشهوژپ  هـک  میتـسه  یدــیتاسا  دــنمزاین  هعماـج ، » شود  زا  یراــب  نتــشادرب  » شهوژپ یعقاو  یاــنعم  هـب  روـظنم 

.دنهد تهج  تاعالطا  یروآدرگ  یارب  ار  نایوجشناد  دننک و  نیودت 
.دهد لیوحت  بوخ  یتاقیقحت  دنس  کی  دناوت  یمن  یروف  راک  هام  دنچ  اب  ییوجشناد  چیه 

.تسا هدش  فیرعت  هابتشا  هیاپ  زا  یتاقیقحت  نینچ  راک  وزاس  الصا 
هعماـج و یلعف  یاـهزاین  اـب  قبطنم  هزادـنا  هچ  اـت  دـنراد ، یدربراـک  درکیور  هک  ییاـه  شهوژپ  زا  هتـسد  نآ  لاـح  نیا  اـب 

صخـشم فـیرعت  کـی  ناریا  زورما  هعماـج  رد  اـه  شهوژپ  ؟ دنتـسه روـشک  یطاـبترا  هعـسوت  یارب  لـح  هار  هدـنریگربرد 

 



.دنراد
.دنوش رشتنم  یجراخ  یلخاد و  تایرشن  رد  دنناوتب  هک  یتالاقم 

.دراد یصخشم  ریسم  یجراخ  حطس  رد  هچ  یلخاد و  حطس  رد  هچ  هلاقم  شریذپ  تابسانم  هب  دورو 
.درذگ یمن هعماج  یاهزاین  زا  ًاموزل  ریسم  نیا  یلو 

.تسا هدش  تیاده  راد و  نامز  یمیت ، راک  رب  ینتبم  شهوژپ  کی  راتخاس  اساسا 
نایوجــشناد هقــالع  دروـم  نیوانع.دــشاب  وگخــساپ  ار  هعماــج  کــی  یاــهزاین  دــناوت  یم  یتخــس  هـب  تروـص  نـیا  ریغ  رد 

.یعمج هناسر  دیدج ، هناسر  دخرچ ، یم  هژاودیلک  ود  نوماریپ  تاطابترا 
.دنتسه تیمها  یب  نیوانع  نیا  هک  منک  یمن  اعدا  نم  ارچ ؟

! هن
نیا یور  شهوژپ  کی.دــنوش ، یم  باـختنا  لـیلد  ود  هـب  رتـشیب  نیواـنع  نـیا  یلو  دنتــسه  هعماـج  زور  هغدــغد  اــعطق 

.تسا سرتسد  رد  قیقحت  هعماج  نوچ  تسا  رت  ناسآ نیوانع 
.دنک ادیپ  لیلقت  یعمج  یاه  هناسر  هب  تاطابترا  هتشر  هدش  هتفرگ  میمصت  یخیرات  هرود  کی  رد  نوچ  ود ،
.دش جراخ  تاطابترا  هتشر  زادنا  مشچ  هریاد  زا  یهورگ  تاطابترا  یناسنا و  تاطابترا  یمولعمان  لیلد  هب 

.دنتسه زین  یطابترا  درکیور  ود  نیا  ریثات  تحت  ام  هعماج  زورما  لئاسم  هک  یلاح  رد 
.دنرذگ یم ام  یهورگ  تاطابترا  هچیرد  زا  هک  دنراد  دوجو  یا  هتشر  نیب  لئاسم  زا  یرایسب 
.دبلط یم لاسراهچ  ای  لاسود  زا  شیب  ینامز  اهدرکیور  نیا  نایم  زا  نیوانع  باختنا  اما 

کی هجیتــن  رد  دـــنک  یم ریگرد  یمک  یفیک و  ظاــحل  هــب  هعماــج  اــب  ار  رگـــشهوژپ  یهورگ  اــی  یناــسنا  تاــطابترا  درکیور 
حرط یاـه  هـنیزه  سپ  زا  دربـب و  شیپ  هـب  هدرک و  نیودـت  ار  یمجــسنم  حرط  دـناوت  یم یتخــس  هـب  اـهنت » ِرگــشهوژپ  »

.دیایبرب
هدکـشناد دینک  یم  رکف.منک  یمن شنزرـس  یدربراک  یاه  شهوژپ باختنا  مدع  رطاخ  هب  ار  نایوجـشناد  نم ، هجیتن  رد 

هدوـب قـفوم  هعماـج  یلعف  زاـین  اـب  بساـنتم  یناـسنا  یورین  شزوـمآ  رد  هزادــنا  هـچ  اـت  یــشزومآ  رظن  زا  تاـطابترا  یاـه 
رد دنتـسه و  اجک  تاـطابترا  هتـشر  ناـگتخومآ  شناد  منیبب  هک  تسا  نیا  دـنمزاین  ناـتلاوس  نیا  هب  خـساپ  مرظن  هب  ؟ دـنا

.دننک یم تیلاعف  تلود  هب  هتسباو  ای  لقتسم  یحطس  هچ 
.مرادن تسد  رد  تاطابترا  هتشر  یناسنا  یورین  تیقفوم  یارب  یرایعم  اصخش  نم  نیمه  یارب 

.دنشاب مه  قفوم  رایسب  دیاش 
.تسا ریخ  باوج  میشاب ، هعماج  یلعف  زاین  اب  بسانتم  شزومآ  حطس  یبایزرا  یارب  یصخاش  لابند  هب  رگا  اما 

یزاـب نشیمینا و  تخاـس  دراد  ناـکما  هنوـگچ  تسا  هدـشن  ماـمت  درـس  گـنج  تاـطابترا  هتـشر  بختنم  سورد  رد  زوـنه 
.مینک یسررب  هتشر  نیا  یلیلحت  یرکف و  ناوت  ظاحل  هب  ار  یناسنا  یورین  رگا  ؟ دوش عورش  نیالنآ  یاه 

صاخ دیتاسا  یضعب  یونعم  تیامح  نویدم  دنراد ، رکفت  لیلحت و  ناوت  هتشر  نیا  رد  هک  یدارفا  مناد  یم  هصخش  هب 
.دنتسه

.دندودحم روشک  یهاگشناد  هعماج  رد  دیتاسا  نیا 
.دنداد یم رپ  لاب و  نآ  هب  دندوب و  لئاق  مارتحا  وجشناد  لیلحت  ناوت  یارب  هک  یدیتاسا 

ار ناـشیوزج  هـملک  هـب  هـملک  وجــشناد  دــنهاوخب  هـکنآ  هـن  دــندرک  یم مـیظنت  هلئــسم  نـیمه  ساـسارب  ار  ناـشتاناحتما 
یکینکت و ناوـت  ظاـحل  هـب  رگا.دـناسرب  ماجنارــس  هـب  یراتــساریو  هـمجرت و  زا  مـعا  داتــسا  رظن  دروـم  یاـهراک  اـی  دـسیونب 

نارود رد  تـسا  رتراـب  هعجاـف  عـضو  هـک  مـینک  یـسررب  ار  یناـسنا  یورین  میهاوـخب  زارفا  تخـس  زارفا و  مرن  زا  هدافتــسا 
.تسین یفاک  اعقاو  لیلحت  ناوت  راک  رازاب  هب  دورو  یارب  زورما 

.دیشاب دوخ  ریوصت  ادص و  رون و  رگ  نیودت  یرجم ، دیاب  دحاو  نآ  رد  امش 
.دینک ارجا  دیزاسب و  ویرانس 

رتسب رد  نوگانوگ  یاه  هنیمز  رد  ار  دوخ  یاه  تسکداپ  اهوئدـیو و  دیـسرب و  یداصتقا  لیلحت  هب  یکیفارگ  یریواـصت  زا 

 



.دینکب اهنآ  ییازدمآرد  ندش و  هدید  یارب  مه  یرکف  هزات  دینک و  یراذگراب  فلتخم  یاه 
غراف هزادنا  هچ  ات  ناریا  یاه  هناسر  رد  فاصوا  نیا  اب.دنهدب  شزومآ  امش  هب  هاگشناد  رد  هک  تسین  ییاهزیچ  اه  نیا 

.مینک صخشم  زورما  ار  هناسر  فیرعت  دیاب  ؟ دنتسه لابقا  دروم  تاطابترا  مولع  یاه  هتشر  نالیصحتلا 
.دنراد ار  هتشذگ  هدز  تسایس  یا ، هشیلک دنور  نامه  زونه  تاعوبطم  نویزیولت و  ویدار ، لثم  ییاه  هناسر 

یارب یرت  عیـسو  یاـنعم  زورما.دـشاب  اـهنآ  اـه  هویـش  کبـس و  رییغت  هـب  راودـیما  یتـح  هـک  دـشاب  یــسک  مـناد  یم  دـیعب 
.دریگیم رظن  رد  هناسر 

.دنا هناسر  بحاص  همه  زورما 
رتشیب رایـسب  شیب  لاس  هد  زا  لابقا  مدـقتعم  مدوب ، اهنآ  رد  مدوخ  هک  یراـک  یاـه  طـیحم  هب  هجوت  اـب  هصخـش  هب  نم 

.تسا هدش 
.میناوخ یم  تاطابترا  میتفگ  یم  شیپ  لاس  هد  یتقو  هک  میراد  ار  هبرجت  نیا  امتح  ام  زا  یلیخ 

.یوش یم  هراک  هچ  نالا  ینعی  دنتفگ  یم یخوش  هب  خساپ  رد 
.دوش یم ریزارس  تالاوس  ریس  یناوخ ، یم  تاطابترا  دنادب  یسک  تسا  یفاک  نالا  اما  یچ » طابترا »

یم هنوـگچ  دیـسرپ  یم  نـم  زا  تـخورف ، یم  هکبـش  تازهیجت  هـک  درک  یم  راـک  یتکرـش  رد  ناتــسود  زا  یکی  راـبکی  ـالثم 
نخـس هنوگچ  هک  تساوخ  یم  هرواشم  یرگید  سک  اـی  دـشاب  راذـگ  ریثاـت  هک  منک  یحارط  یا  هنوگ هب  ار  متاـغیلبت  مناوت 

.هن ای  مشاب  هتشاد  هجهل  ایآ  دشاب ، رتراذگ  ریثات  وئدیو  رد  ممالک  هک  میوگب 
یروص دـنچره  ییاهراکوزاس  ریواصت و  نوتم و  نیودـت  لاـبند  هب  یزرواـشک  بآ و  قرب و  زا  یتلود  یاـه  ناـمزاس  یتح 

زورما.دوش یمن  هتفریذـپ  ام  فرح  ارچ  هک  دـنریگرد  هلئـسم  نیا  اب  دـنکریگرد و  ار  نابطاخم  یعانقا  ظاحل  هب  هک  دنتـسه 
.دننک راک  یدودحم  هورگ  اب  ای  دنشاب  هتشاد  یدایز  نابطاخم  هک  نیا  زا  معا  دنراد  یطابترا  هغدغد  همه 

.تسا هدوزفا  مدرم  نادرم و  تلود  هرمزور  یاه  هغدغد  هب  یزاجم  یاضف  ندرک  یوق  اب  هلصاف و  داجیا  اب  مه  انورک 
.تسا هدش  رتشیب  لابقا  عقاو  رد  سپ 

یطرش هب  دنراد  روهظ  زورب و  یارب  یبوخ  رایـسب  تصرف  رـضاح  لاح  رد  تاطابترا  هتـشر  نالیـصحتلا  غراف  مدقتعم  نم 
.دنریگب دای  دنناوخب و  دزومآ ، یم  اهنآ  هب  هاگشناد  هک  هچنآ  زا  رتارف  هک 

یندم قوقح  زا  عافد  رد  ناریا  رد  تاطابترا  مولع  نالیصحتلا  غراف  دیتاسا و  هزادنا  هچ  ات  یعامتجا ، یـسایس و  رظن  زا 
هدرک اـفیا  شقن  ناراـگن  هماـنزور  یفنــص  قوـقح  تاراـشتنا و  ناـیب ، یدازآ  قـح  یریرحت ، لالقتــسا  هژیو  هـب  تاـعوبطم 

.میدرگزاب روشک  هناسر   تاعوبطم و  یاضف  اب  هاگشناد  تبسن  هب  دیاب  لاوس  نیا  خساپ  هب  ندیسر  یارب  ؟ دنا
.تساجک هاگشناد  تردق  فیط  رد 

.تسین لقتسم  تیعقوم  کی  ناریا  رد  هاگشناد  تیعقوم  میهاوخن  هچ  میهاوخب ، هچ 
.تسا تلود  هندب  زا  یشخب 

.دراد رارق  هاگیاج  نیا  عاعش  تحت  هعماج  لئاسم  زا  یرایسب  اب  تفلاخم  تیامح و  تردق  هجیتنرد ،
مارگلت مارگاتسنیا |  رتییوت |  یعامتجا : یاه  هکبش  رد  انقفش  fa.shafaqna.com مایپ یاهتنا 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

دشدش رشتنم   رشتنم رصع » » رصع  » » ییوجشناد ییوجشناد هیرشن   هیرشن همان   همان هژیو هژیو یزاجم /  /  یزاجم شزومآ   شزومآ انورک  وو   انورک

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

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۸طباور 

https://snn.ir/fa/news/890842/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/890842/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


هماـن هژیو  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  ییوجـشناد  جیـسب  تـمه  هـب  وجـشناد ، یرازگربـخ  هاگـشناد  راـگنربخ  شرازگ  هـب 
.دش رشتنم  رصع »  » ییوجشناد هیرشن 

تالکشم زا  تسا و  هدش  هتخادرپ  یدورو  نایوجشناد  هب  هژیو  تروص  هب  رصع »  » ییوجشناد هیرشن  زا  هرامـش  نیا  رد 
.تسا هدش  تبحص  ییوجشناد ، یگدنز  یارب  یتایح  یاهراک  هار  رانک  رد  انورک  هرود  رد  یزاجم  شزومآ 

نیا مهم  بلاـطم  هلمج  زا  هعماـج ، هندـل  رب  هاگـشناد  ریثاـت  عون  یـسررب  یناـسنا و  مولع  یاـه  هتـشر رد  یهاوخ  لوحت 
.تسا همان  هژیو 

.دینک کیلک  ار  اجنیا  هیرشن  نیا  هدهاشم  یارب 
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

شوگ شرازگ  هب  مه  همـالع  دـهد و  یم اـپورا  رد  یرکف  عضو  باـب  رد  همـالع  هب  یـشرازگ  رهم ۱۳۳۸  هدزناـش  رد  نـبرک   
هجوت نیا  ایآ  انکیا.دوش ـ  یم زکرمتم  دنک و  یم هجوت  ناسنا  ینونک  عضو  ناسنا و  هلئـسم  یور  خساپ  رد  اما  دهدیم ، ارف 

رد اـم  هـک  تـسا  نـیا  هدــنب  یقلت  ؟ تفاـی هـمادا  تـفرگ  رارق  دــیکأت  دروـم  ییاـبطابط  همـالع  هجوـت  هـک  ناـسنا  قــالخا و  هـب 
یمالـسا هفـسلف  رت  یقـالخا رت و  یناـسنا هـجو  هـب  ینیداـینب  هجوـت  دـیدج ، هرود  رد  یمالــسا  هفــسلف  مـهف  رد  یناوخزاـب و 

.تسا هدوب  کدنا  ام  هجوت  هکنیا ، لقادح  ای  میدرکن و 

اما دنـشابن ، مهم  اـهنآ  هکنیا  هن هتبلا  میناوـخ ، یم ار  هفـسلف  ضحم  وـحن  هـب  ینهذ  میهاـفم  نورد  رد  مـه  زوـنه  ینعی   
نیمز برغم هفـسالف  نیرت  مهم هک  مینادـب  تسرد  ار  ساـنیول »  » هاگدـید اـم  رگا  هک  تـسا  نـیا  نـم  ثـحب  رد  مـهم  هـتکن 

هب ینیداـینب  هجوـت  یرفعج ، همـالع  ییاـبطابط و  همـالع  رد  دنتــشاد ، تـلفغ  قـالخا  ناـسنا و  ثـیح  زا  رگدـیاه »  » دـننام
رد میراد  مه  نـآلا  میدرک و  تلفغ  یمالـسا  هفـسلف  یناـسنا  یقـالخا و  تیثـیح  نـیا  زا  اـما  مـینیب  یم ار  ناـسنا  قـالخا و 

وجو تــسج ناــشیا  رد  ار  ینهذ  ثحاــبم  اتدـــمع  اــما  مــینز   یم فرح  ییاـــبطابط  همـــالع  زا  یملع  زکارم  اـــه و  هاگـــشناد
.مینک یم

درگلاس رد  لـبق  لاـس  هک ۵۰  ینارنخـس  رد  یرباـجلا » » .میرادـن ثاریم  هب  یهجوـت  هک  تـسا  نـیا  اـم  تـلفغ  نیرتـگرزب   
زا یلضعم  هچ  ًاساسا  میراد ؟ یباراف  هب  یزاین  هچ  دروخ و  یم ام  رد  هچ  هب  یباراف  دیوگ  یم دراد ، دادغب  رد  یباراف و  دلوت 

.میتسه هجاوم  نآ  اب  زین  ام  دوب ، هجاوم  نآ  اب  وا  هک  یلضعم  دیوگ  یم دنک ؟ یم لح  ار  ام 

لاـجم تسا و  هدـش  هتـسناد  هفـسلف  یناـهج  زور  وکـسنوی  ناـمزاس  یوس  زا  لاـس  ره  ربماون  هاـم  زا  هبنـش  جـنپ نیموس 
.میزورفیب یفسلف  ثحب  کی  هلعش  هدزانورک  مایا  یامرس  زییاپ و  ینایم  یاهزور  رد  ات  تسا  یبسانم 

، تسین تایرظن  دـقن  دوجوم و  دوجو و  ریظن  هزوح  نیا  نهک  یـصصخت  ثحابم  حرط  یفـسلف ، ثحب  نیا  زا  دارم  هتبلا 

میبرغ میبرغ هفسالف   هفسالف روهقم   روهقم اتات   یناسنا /  /  یناسنا تیثیح   تیثیح هبهب   یعازتنا   یعازتنا روما   روما زازا   یمالسا   یمالسا هفسلف   هفسلف شخرچ   شخرچ
مینز مینز یمیم اجرد   اجرد

نیداینب یتفرعم  تسـسگ  کی  رد  دیدج ، هرود  رد  یمالـسا  هفـسلف  هکنیا  نایب  اب  ییابطابط  همالع  هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع 
هرود رد  یمالـسا  هفـسلف  مهم  شخرچ  نیا  دوجو  اب  درک : راهظا  تفای ، هجوت  یقالخا  یناسنا و  ثیح  هب  یعازتنا  روما  فرـص  زا 

میتسه و برغ  روهقم  هک  ینامز  ات  .میراد  یمالسا  هفسلف  زا  یدمآراکان  روصت  میتسه و  برغ  هفـسالف  روهقم  نانچمه  ریخا ،
.میربب ییاج  هب  هار  میناوت  یمن میناوخ ، یمن ار  نامدوخ  ثاریم 
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.دراد هعماج  نیا  یارب  یمالسا  هفسلف  ثاریم  هک  ییاه  تیفرظ روشک و  رد  هفسلف  تیعضو  زا  نخس  هکلب 
رد یگرزب  ناـمیکح  نادنمـشیدنا و  هراوـمه  هدوـب و  اردـصالم  یباراـف و  انیـس ، نـبا نوـچ  یگرزب  هفـسالف  هاگتـساخ  ناریا 

هراـبرد دوـش  یم حرطم  یرایـسب  نهذ  رد  نوـنکا  هک  یـشسرپ.دنا  هدیـشوک یمالـسا  هفـسلف  یاـه  تیفرظ طـسب  حرش و 
.تسا یمالسا  هفسلف  یدمآراک  شقن و 

دوش یم رداـبتم  نهذ  هب  نینچ  لوا ، هاـگن  رد  دنتـسه و  ینیعریغ  یعازتـنا و  رهاـظ  هب  نآ  یاـه  تیفرظ زا  یرایـسب  اریز 
.دوش یم حرطم  وا  یورخا  داعبا  ًاتیاهن  ناسنا و  تایونعم  تاعازتنا و  تحاس  رد  یمالسا  هفسلف  هک 

هب دننک و  یراذگ  هیاپ ار  هتینردم  دنا  هتـسناوت نادنمـشیدنا ، یخرب  رواب  هب  هک  دنتـسه  یبرغ  هفـسالف  رگید  یوس  رد  اما 
.دنهد یجراخ  تینیع  دوخ  هفسلف  ینابم 

هدـنورپ رد  نیا  زا  شیپ  انکیا ، یرازگربخ  فراـعم  هورگ  دـبلط و  یم یفوتـسم  یلاـجم  هلئـسم  نیا  یـسررب  دـقن و  هچرگا 
.تسا هتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  هتینردم  یاه  شلاچ یمالسا و  هفسلف 

نینچمه رـصاعم و  یاـیند  رد  یمالـسا  هفـسلف  یاـه  تـیفرظ هفـسلف ، یناـهج  زور  تبــسانم  هـب  اـت  میدـش  نآ  رب  زورما 
مینک و یناوخزاب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  هفـسلف  هورگ  یملع  تئیه  وضع  نسحروپ ، مساق  اب  ار  اهنآ  زا  تلفغ  لـلع 

رکـشت امـش  زا  میداد  رارق  ام  راـیتخا  رد  وگو  تفگ نیا  ماـجنا  یارب  هک  یتصرف  زا  دـیاب  ادـتبا  رد  اـنکیا ـ  ؛ میراذـگب ثحب  هب 
.منک

.میزادرپب یمالسا  هفسلف  هب  وگو  تفگ نیا  رد  میهاوخ  یم ام 
نییبـت ار  دراد  دوـجو  زور  تاـئاضتقا  اـب  یمالـسا  تنـس  رد  هفـسلف  تبـسن  زا  هک  ییاـه  تشادرب تـسا  بساـنم  ادـتبا  رد 

هس زور  طیارش  تائاضتقا و  اب  رصاعم  هرود  رد  یمالسا  تنـس  رد  هفـسلف  تبـسن  زا.میـسرب  رگید  تالاوس  هب  ات  دییامن 
.دراد دوجو  تشادرب 

رد هک  یتالـضعم  اه و  شـسرپ اـب  ههجاوم  رد  ار  یمالـسا  هفـسلف  یدـمآراک  مدـع  اـی  یدـمآراک  مهف ، هس  نیا  یتراـبع  هب 
.دنک یم نایب  ار  میوش  یم هجاوم  نآ  اب  هدنیآ  رد  ینونک و  هرود 

یترابع هب  هتـشاد و  یعازتنا  ثیح  نونکاـت  زاـغآ  زا  هفـسلف  نیا  تسا و  هچراـپکی  یمالـسا  هفـسلف  هکنیا ، لوا  تشادرب 
یمالــسا هفــسلف  ریخا  هرود  رد  هـک  تـسین  نـینچ  تـشاد و  لاغتــشا  یرکف  تسراــمم  هـب  دوــب و  ینهذ  شتایلوغــشم 

رکفت تفایهر  رب  یمالـسا  هفـسلف  ناینب  ًاساسا  هکلب  دـهد ، خـساپ  ار  یـشسرپ  اـی  دـشاب و  هدرک  دـیدج  عضو  هب  یهجوت 
.دش انب  یعازتنا 

.تسا دقن  لباق  هدوبن و  هنانیب  عقاو هاگدید  نیا 
ناسنا و هعماج ، هلئسم  هب  هجوت  دراد و  یمامضنا  درکیور  انیس  نبا یباراف و  رد  زاغآ  رد  یمالسا  هفسلف  هکنیا  لقادح 

هرود رد  یمالسا  هفسلف  هک  تسا  نیا  مود  تشادرب.دهد  یم لکـش  ار  انیـس  نبا یباراف و  رکفت  ناینب  نیرت  مهم قالخا 
، دمآ دوجو  هب  نارهت  بتکم  هک  ینامز  زا  مییوگب  میناوتب  دیاش  هدـش و  نوگرگد  دـیدج ، عضو  اب  ههجاوم  ببـس  هب  ریخا 

.داد ناشن  ار  ییاه  شنکاو دش و  برغ  رد  هفسلف  رد  نیداینب  تارییغت  تیمها  هجوتم  یمالسا  هفسلف 
.ددرگ یمرب دیدج  تالضعم  عضو و  هب  شیاه  شسرپ هک  تسا  مکحلا » عیادب   » نتشون نآ  زراب  هنومن 

هک تـسا  نـیا  اـهنآ  لـیلد  دــنراد و  دــیکأت  نآ  رب  یمالــسا  تنــس  هزوـح  رد  ناـققحم  زا  یلیخ  هـک  تـسا  یهاگدــید  نـیا 
همالع یاـهوگو  تفگ هک  ناـنچنآ  درک ، ادـیپ  دورو  برغ  هزوح  نارکفتم  اـب  وگو  تفگ  هب  دـیدج  هرود  رد  یمالـسا  هفـسلف 

ار یرهطم  دیهـش  طـسوت  برغ  هفلـسف  ندـناوخ  برغ و  هفـسالف  اـب  یرفعج  همـالع  یاـهوگو  تفگ نبرک ، اـب  ییاـبطابط 
.مینیب یم

هجوت ناهج  تیعضو  تالضعم و  هب  دیدج  هرود  رد  یمالسا  هفسلف  هک  تسا  اه  هاگدید نیرت  مهم زا  یکی  هاگدید  نیا 
تـسا نیا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  رتمک  دیاش  هک  موس  مهف.دروآ  نایم  هب  نخـس  قالخا  هب  تشگزاب  موزل  زا  درک و  ادیپ 

یناـسنا یقـالخا و  ِیمامـضنا  تحاـس  زا  یطارفا  یوـحن  هـب  برغ ، رد  هـچ  یمالـسا و  هزوـح  رد  هـچ  هفــسلف ، ًاـساسا  هـک 
.تسا تکرح  رد  ینهذ  ینالقع و  رکفت  یوس  هب  دریگ و  یم هلصاف 

تابـسانم هب  قـالخا و  هب  دنتـسناوتن  هک  دوـب  نیا  نوـنکا  هتـشذگ و  رد  هفـسالف  یباـیماکان  لـیلد  نیرت  مـهم یتراـبع ، هـب 

 



.دننک هجوت  نهذ  لقع و  یاه  ناینب دننامه  یناسنا ،
هک دــنک  یم ناوـنع  ناــشیا  تـسا و  مـهم  رایــسب  هـک  دراد  رگدــیاه »  » رب ساــنیول »  » هـک تـسا  یدــقن  نآ ، زراــب  لاــثم 

تلفغ نآ  زا  دـنک ، هجوت  یناسنا  ثیح  هب  قـالخا و  هب  هفـسلف  وترپ  رد  تفر  یم راـظتنا  هک  رگدـیاه »  » دـننام یفوسلیف 
یرفعج و همالع  ییابطابط ، همالع  ینعی  رکفتم  هس  هب  انکیا.تسا ـ  رگدیاه »  » رکفت هصیقن  نیرت  مهم نیا  هدـیزرو و 

.دیدرک هراشا  یرهطم  دیهش 
همـالع ییاـبطابط ، همـالع  دـیاش  یمالـسا ، هفـسلف  هزوـح  رد.دـیهد  حیـضوت  دـندرک  اـفیا  اـهنآ  هـک  یــشقن  دروـم  رد  یمک 

.دنشاب انثتسا  یرهطم  دیهش  یرفعج و 
.دراد رارق  ییابطابط  همالع  ثلثم  نیا  سار  رد  هک  تسا  هجوت  لباق  یترابع  هب 

روحم دراد و  هجوت  یناسنا  یقالخا و  نیداینب  یاهزاین  هب  دـنک ، یم هک  دـنک  هجوت  لـقع  یگبرف  هب  هکنآ  زا  شیب  ناـشیا 
.تسا ناسنا  تایرابتعا ، رد  یتح  ییابطابط  همالع  تالمات 

.دراد انیس  نبا یباراف و  دننام  یمالسا  هفسالف  تنس  رد  یاپ  هجوت ، مامتها و  نیا  هک  متسه  دقتعم 
.دهد یم لکش  ناسنا  ار  شا  هفسلف بلق  انیس  نبا هک  تسا  نیا  نانوی  اب  انیس  نبا هفسلف  یساسا  توافت 

هک هتبلا  تسا ، ارگ  ناسنا هفسلف  کی  ییابطابط  همالع  رکفت  اشنم  اب  دیدج  هرود  رد  یمالـسا  هفـسلف  رگید ، ترابع  هب 
ییابطابط و همالع.تسا  عماج  یانعم  هب  ناسنا  یلـصا  دارم  اما  دراد ، یتبـسن  نآ  اـب  هچرگ  تسین ، یتسیناـموا  مدارم 
اب تبـسانم  یب دـناوت  یمن نـیا  دـنا و  هدرک هجوـت  رتـشیب  رــشب  جـنر  درد و  قـالخا و  عاـمتجا و  هلئــسم  هـب  یرفعج  همـالع 

.دنتشاد دیدج  عضو  اب  نونکا و  یایند  اب  رکفتم  ودره  هک  دشاب  یتبسن 
.دروآ یمن یور  نبرک » یرناه   » اب وگو  تفگ هب  لیلد  یب ییابطابط  همالع 

شوگ شرازگ  هب  مه  همـالع  دـهد و  یم اـپورا  رد  یرکف  عـضو  باـب  رد  همـالع  هب  یـشرازگ  رهم ۱۳۳۸  هدزناـش  رد  نبرک 
نیا اـیآ  اـنکیا.دوش ـ  یم زکرمتم  دـنک و  یم هجوـت  ناـسنا  ینوـنک  عـضو  ناـسنا و  هلئـسم  یور  خـساپ  رد  اـما  دـهدیم ، ارف 

ام هک  تسا  نیا  هدـنب  یقلت  ؟ تفاـی همادا  تفرگ  رارق  دـیکأت  دروم  ییاـبطابط  همـالع  هجوت  هک  ناـسنا  قـالخا و  هب  هجوت 
یمالسا هفسلف  رت  یقالخا رت و  یناسنا هجو  هب  ینیداینب  هجوت  دیدج ، هرود  رد  یمالـسا  هفـسلف  مهف  رد  یناوخزاب و  رد 

.تسا هدوب  کدنا  ام  هجوت  هکنیا ، لقادح  ای  میدرکن و 
اما دنـشابن ، مهم  اـهنآ  هکنیا  هن هتبلا  میناوـخ ، یم ار  هفـسلف  ضحم  وـحن  هـب  ینهذ  میهاـفم  نورد  رد  مـه  زوـنه  ینعی 

نیمز برغم هفـسالف  نیرت  مهم هک  مینادـب  تسرد  ار  ساـنیول »  » هاگدـید اـم  رگا  هک  تسا  نیا  نم  ثحب  رد  مهم  هـتکن 
هب ینیداینب  هجوت  یرفعج ، همـالع  ییاـبطابط و  همـالع  رد  دنتـشاد ، تلفغ  قـالخا  ناـسنا و  ثیح  زا  رگدـیاه »  » دـننام
رد میراد  مه  نآلا  میدرک و  تلفغ  یمالـسا  هفـسلف  یناسنا  یقـالخا و  تیثیح  نیا  زا  اـما  مینیب  یم ار  ناـسنا  قـالخا و 

وجو تــسج ناــشیا  رد  ار  ینهذ  ثحاــبم  اتدــمع  اــما  مــینز   یم فرح  ییاــبطابط  همــالع  زا  یملع  زکارم  اــه و  هاگــشناد
.مینک یم

زا اـنکیا.تسا ـ  مهم  زورما  قـالخا  ثحب  یارب  هداـعلا  قوف هک  دـنک  یم هضرع  دوخ  راـثآ  رد  یقـالخا  یاـه  هاگتـسد همـالع 
.تسا ارگ  لادتعا ییابطابط  همالع  هاگن  هنومن ، یارب.دییوگب  یقالخا  یاه  هاگتسد نیا 

، دـیدج هرود  یمالـسا  هفـسالف  یارب  روـطچ  هک  مداد  حیـضوت  ار  هاگدـید  نیا  زین  یرفعج  همـالع  تشادـگرزب  رانیمـس  رد 
.تسا یمهم  هلئسم  قالخا  ای  لقع و  رد  ییارگ  لادتعا هلئسم 

.دشاب هتخیسگراهم  ای  ضحم و  هنایارگدوس  یتسیشاف ، دناوت  یم مه  قالخا  هک  لیلد  نیا  هب 
یمالـسا هفـسلف  هفـسالف  رد  ار  یـساسا  تاـفتلا  هجوـت و  کـی  اـم  هک  تسا  نیا  منک  یم ناـیب  هک  یا  هلئـسم نیلوا  سپ 

.تسا هفسلف  رت  یقالخا رت و  یناسنا ثیح  زا  ترابع  نآ  دراد و  یهاتوک  رمع  هک  میراد  دعب  هب همالع  زا  دیدج  هورد 
.داد ناشن  هغدغد  وا  هدنیآ  هب  تبسن  درک و  هجوت  رشب  جنر  درد و  هب  یناسنا و  تحاس  هب  هفسلف  رت ، قیقد ترابع  هب 
همـالع نیداـینب  هاگدـید.تسا  هناسانـش  هعماـج هزوـح  هب  طوـبرم  هک  تسا  یروـما  اـه  نـیا دـیوگب  هدـماین  هفـسلف  ینعی 

.دراد انعم  نیمه  رب  تلالد  مه  تایرابتعا  رد  ییابطابط 
یعامتجا هفـسلف  تفرعم و  یـسانش  هعماـج هزوح  رد  هکلب  درکن ، حرطم  یفـسلف  ثحب  کـی  ًافرـص  ار  تاـیرابتعا  همـالع 

 



.درک حرطم 
اب ناــسنا  تبــسن  یعمج ، تابــسانم  هعماــج و  زا  یلیــصا  مـهف  میناوـت  یم روـطچ  هـک  دــهد  ناــشن  تساوـخ  یم ینعی 

.مینک هئارا  یقالخا  یاهداینب  هعماج و 
همالع ار  ریبعت  نیا  نیع  دـهد و  یم رارق  ییاناد  ماظن  لیذ  ار  تردـق  ماظن  هک  تسا  هجوت  نیمه  رد  ییاـبطابط ، همـالع 
قالخا لیذ  ار  ییوج  هطلـس شکرـس و  تردق  تایرابتعا ، رد  ییابطابط  همالع.دراد  قالخا  تردق و  باب  رد  مه  یرفعج 

.دهد یم رارق 
تـسا و تیناـسنا  قـالخا و  مره  سار  یـسایس ، تردـق  رارقتـسا  مره و  هدـعاق  رد  دـهد ، یم لکــش  ار  یمره  رگا  ینعی 

نایب خـیرات  هفـسلف  دروم  رد  یهاگدـید  یرهطم  دیهـش  یرفعج و  همالع  ییابطابط ، همـالع  هک  دـش  ببـس  هاگدـید  نیا 
ای دـنک ، لرتنک  ار  ملع  دـناوت  یم ناسنا  هک  دـننک  حرطم  ملع  ناسنا و  دروم  رد  ای  دور و  یم اـجک  هب  رـشب  هدـنیآ  هک  دـننک 
هب تبـسن  همالع  حیحـص  هاگدـید  ملع و  هب  تبـسن  همالع  یباـجیا  هاگدـید  درب ؟ دـهاوخ  یهاـبت  هطرو  هب  ار  ناـسنا  ملع 

حرط ناسنا  هجوتم  ار  هناراگنا  تبثم هجو  ییابطابط  همالع  اذـل.دراد  ناسنا  هب  هک  تسا  ینیداینب  هجوت  زا  ناـشن  هدـنیآ 
.دنک یم

بناج زا  ناسنا  زا  ثحب  رد  نادـجو  ترطف و  هلئـسم  تسا ، رگنایغط  ناسنا  هک  تسه  برغ  رد  هک  یهاگدـید  فالخرب 
هجوت یب نآ  هب  اما  هتفرگ ، تروص  یمالـسا  هفـسلف  رد  هک  تسا  نیداینب  رییغت  کی  یرفعج  همالع  ییاـبطابط و  همـالع 

برغ یاـه  شـسرپ هب  هـک  هتـشون  یمکحلا » عیادـب   » زورما یمالـسا  هفـسلف  میوـگب  هـک  تـسین  نـیا  هلئـسم  میتـسه و 
.ریخ تسا ، هدرک  هجوت 

هب تـسد  تسناوـت  هفـسلف  کـمک  هـب  دراد  ینید  یاـه  هزوـمآ هـب  هـک  یعماـج  شرگن  اـب  ییاـبطابط ، همـالع  هـک  مدـقتعم 
یرناه  » ارچ.تسا مهم  ام  یارب  هزورما  هک  دنزب  یمالـسا  یقالخا  ینالقع -  تنـس  ینعی  انیـس  نبا یباراف و  زا  یناوخزاب 
ناـسنا هدـنیآ  دوـب  هدرک  ناـیب  هـچین  هـک  مـنیب  یم برغ  رد  هـک  ینارحب  دــنک ، یم ناـیب  دوـش ؟ یم همـالع  هتفیــش  نـبرک »
مدقتعم تسا و  تیناسنا  قالخا و  نارحب  نارحب ، نیا  تسا و  ییابطابط  همالع  رد  شخساپ  تسا ، نارحب  رد  ییاپورا 

یمالـسا و هفـسلف  هب  هجوت  رد  ام  یاـه  ه اگـشناد یاـضف  اـنکیا.تسا ـ  هتفرگ  تروص  ییاـبطابط  همـالع  اـب  شخرچ ، نیا 
، دوـش یم هتــشون  هـک  ییاــه  هلاــسر رد  اــه ، هاگــشناد رد  ؟ تـسا هنوـگچ  درک  یم لاــبند  ییاــبطابط  همــالع  هـک  یتاــیرظن 

.مینک یم تلفغ  نامدوخ  تنس  زا  میراد و  یبرغ  نارکفتم  هب  تبسن  یلیلد  یب یگتفیش 
یباراـف و هـک  ناـنچمه میناوـخب ، ار  برغ  دـیاب  اـم  هـکلب  منیبـب  ییاـیفارفغج  ار  مـلع  ناـیرج  هـک  تـسین  نـیا  مدارم  الـصا 

.دندروآ مهارف  ون  یسابل  دیدج و  یهار  دندرک و  مضه  دندناوخ ، اما  دندناوخ ، ار  نانوی  انیس  نبا
ییابطابط همالع  مهم  یاه  هاگدید زونه  هک  تسا  لیلد  نیرت  مهم نیا  میتسه ؟ انتعا  یب دوخ  تنـس  هب  تبـسن  ام  ارچ 

.تسا هناگیب  ام  رد  یرفعج  همالع  و 
« ساـنیول  » زا نم  رگا  ینعی  مـیراد ، رارق  برغ  یفـسلف  تنـس  تیروـهقم  نورد  ناـنچمه  اـم  هـک  تـسا  نـیا  رما  تـلع 

هتفایرد وا  زا  رتدوز  ار  هلئسم  نیمه  هک  دراد  دوجو  ام  یمالسا  تنـس  رد  یهاگدید  هک  منک  یمن مامتها  منز ، یم فرح 
.دوب

ماـمتها هـب  ار  هفـسلف  هدـنیآ  هـتفرگ و  رارق  هجوـت  دروـم  رـشب  جـنر  درد و  اـم  یمالــسا  تنــس  رد  هـک  میرادـن  هجوـت  ینعی 
، دـننک یم هجوت  قرـش  هب  یتقو  هک  دراد  دوجو  زین  برغ  رد  تسین و  ام  رد  اه  تلفغ نیا.تسا  هدز  هرگ  ناسنا  نیداـینب 

.تسا انثتسا  اهنآ  نایم  رد  نبرک »  » اهنت
نیا اـهنآ  هلئـسم  دـننک و  یم هجوت  مسیدوـب  مسیئودـنه و  هب  اـهنت  دراد  دوـجو  یـسانش  قرـش رد  هک  یتاـعلاطم  همه  رد 

هجوـم اـه  شزرا قـالخا و  ناـسنا و  نارحب  اـب  ینوـنک  نارود  رد  تسا و  هدـش  هجوـت  ناـسنا  هب  بتاـکم  نیا  رد  هک  تـسا 
.میتسه

هکنیا هـب  دــنک  یم توـعد  ار  اـم  هـک  تـسا  یرفعج  همـالع  ییاـبطابط و  همــالع  یرکف  هموـظنم  رد  نیداــینب  تارکفت  اــما 
.تسا قالخا  ناسنا و  هب  تافتلا  یلقع ، رکفت  هفسلف و  ساسا 

.میراد رارق  نیمز  برغم یاه  هشیدنا تیروهقم  لیذ  رد  زونه  میتسه ؟ هجوت  یب نیا  هب  ارچ  لاح 

 



.می ه درکن ادیپ  یتافتلا  هکنیا ، مود  هتکن.دراد  توافت  تیروهقم  اب  اه  هشیدنا ندناوخ 
نکمم مینک ، ادـیپ  تاـفتلا  هـک  یناـمز  میرادـن و  تاـفتلا  اـما  میتـسه ، ندـش  یبرغ  لا  حرد  اـم  هـمه  دـیوگ  یم وـستوزیا 

.مینک هلباقم  نآ  اب  تسا 
مهف دـهاوخ  یم تسا و  هنایارگ  ناسنا هاگدـید  کی  ییاـبطابط  همـالع  هاگدـید  میباـیرد  هک  میدـشن  یهاـگ  نآ  دـجاو  اذـل 

.دهدب نونکا  ناسنا  هدنیآ و  ناسنا  زا  یلیصا 
ره تسا و  یمهم  هلئسم  نیا.میتسه  یلح  هار دنمزاین  ناسنا  نارحب  زا  جورخ  یارب  هک  میشاب  هتـشاد  تافتلا  دیاب  اذل 

، دنزادرپ یم ییاپورا  ناسنا  هب  ینعی  نیا  دننز و  یم فرح  ییاپورا  ناسنا  هدنیآ  زا  رگدیاه »  » و هچین »  » دـننام یرکفتم 
هک تـسین  روـطنیا  تـسا و  هجوـت  دروـم  قـالخاوه  اـمب  قـالخا  ناـسنا و  وـه  اـمب  ناـسنا  ییاـبطابط ، همـالع  حرط  رد  اـما 

.ریخ تسا ، تسرد  یمالسا  یاه  هزومآ هب  ینتبم  قالخا  دیوگب  همالع 
.تسا ندوب  ناسنا  ندوب و  یقالخا  نایدا ، یارب  همالع  هجنس  اذل 

.تسا نامدوخ  یفسلف  ثاریم  یناوخزاب  زین  مهم  لئاسم  زا  یکی  انکیا.میتفاین ـ  تافتلا  تاکن  نیا  هب  ام  نیاربانب 
ناـسنا قـالخا و  هب  ییاـبطابط  همـالع  تاـهجوت  زا  اـم  هک  یلیـالد  زا  یکی  اـقافتا  ؟ میا هتـشاد قـیفوت  ردـقچ  هنیمز  نیا  رد 

.میناوخ یمن ار  دوخ  ثاریم  الصا  هک  تسا  نیمه  میدیزرو  تلفغ 
نایب تسا ، پاچ  لاح  رد  یباراـف  یـسانش  تفرعم ماـظن  زین  نـآلا  ما و  هتـشون یباراـف  باـب  رد  هک  یباـتک  هس  ود  نیا  رد 

.مینک ادیپ  یهار  میناوت  یمن میناوخن ، ار  نآ  هک  ینامز  ات  میراد و  ثاریم  نیا  اب  یتبسن  هچ  هک  مدرک 
.تسا هدش  یرپس  رما  ثاریم  تفگ  دوش  یمن دراد و  دوجو  ام  نونکا  رد  ثاریم  هکلب  تسین  هتشذگ  ثاریم ،

.تسا هناسانش  یتسه نوچ  دراد ، ندوب  رظان  هجو  ثاریم 
درگلاس رد  لـبق  لاـس  هک ۵۰  ینارنخـس  رد  یرباـجلا » » .میرادـن ثاریم  هب  یهجوـت  هـک  تـسا  نـیا  اـم  تـلفغ  نیرتـگرزب 

یلـضعم هچ  ًاساسا  میراد ؟ یباراف  هب  یزاین  هچ  دروخ و  یم ام  رد  هچ  هب  یباراف  دیوگ  یم دراد ، دادغب  رد  یباراف و  دلوت 
.میتسه هجاوم  نآ  اب  زین  ام  دوب ، هجاوم  نآ  اب  وا  هک  یلضعم  دیوگ  یم دنک ؟ یم لح  ار  ام  زا 

زین وا  یاه  خـساپ میهجاوم و  اـهنیا  اـب  زین  اـم  دوب ، هجاوم  لـقع  ناـسنا و  شزرا  هب  هجوت  مدـع  یقـالخا و  یب اـب  وا  ینعی 
.تسا هدافتسا  لباق  ام  یارب 

زوـنه اـم.تسا  هدرک  حرطم  دراد ، یباراــف  هـب  هـک  ییاهدــقن  مـغر  هـب  یرباــجلا »  » هـک تـسا  یا  هرازگ نـیرت  یباــجیا نـیا 
.مینک ادیپ  یمالسا  هفسلف  تنس  ثاریم و  زا  یحیحص  مهف  میا  هتسناوتن

هک مـیهد  لـیلقت  ار  یمالـسا  نارکفتم  یمالــسا و  هفــسلف  ناـنچنآ  اـم  هـک  دـش  ببــس  اـم  رب  برغ  نارکفتم  هاـگن  هـبلغ 
ینیداینب هجوت  هک  دنتسه  ناداتسا  زا  یمک  دادعت  طقف  دننک و  یم هاگن  نآ  هب  خیرات  هباثم  هب  ناداتسا ، نایوجـشناد و 

.دنراد ام  ثاریم  هب 
یتـسرد هـب  ار  دوـخ  ثاریم  میناوـتن  هـک  یناـم  اـت  میباـی و  تاــفتلا  مناوـت  یمن مییاــین ، نوریب  تیروـهقم  زا  هـک  یناــمز  اــت 

.دهد باوج  اه  نارحب هب  ام  یمالسا  هفسلف  ات  مینک  ادیپ  یهار  میناوت  یمن میناوخب ،
راک نیا  اب  نوچ  تسا ، مهم  نیا  دـنزادرپ و  یم وطـسرا  نوطالفا و  یناوخزاب  هب  دـندرگ و  یم زاـب  ناـنچمه  برغ  نارکفتم 

ـ  انکیا.دـننک هضرع  دـنناوخب و  دـنک ، ادـیپ  تبـسن  ام  اـب  دـناوت  یم هک  ثاریم  نیا  زا  ار  ییاـه  هدولاـش اـهداینب و  دـنناوت  یم
روـما فرــص  زا  نیداـینب  یتـفرعم  تســسگ  کـی  رد  دــیدج ، هرود  رد  یمالــسا  هفــسلف.میونش  یم ار  امــش  یناـیاپ  مــالک 

یمالـسا هفـسلف  رد  ریخا  هرود  رد  هک  تسا  یـشخرچ  نیرت  مهم نیا  تفای و  هجوت  یقالخا  یناسنا و  ثیح  هب  یعازتنا 
.تسا هدمآ  دوجو  هب 

.میرادن یتبسن  ثاریم  نیا  اب  نوچ  تسا ، یمالسا  هفسلف  ندوبن  دمآراک  نامه  ام  روصت  اما 
راک هب  ار  دیدج  هرود  یمالسا  هفسلف  ترابع  میناوت  یم میشاب ، هتشاد  یمالسا  هفـسلف  زا  یدیدج  مهف  میناوتب  رگا  اما 
ادیپ یرـشب  هعماج  یاه  نارحب یارب  ار  یهار  دراد ، هفـسلف  نیا  هک  ینالقع  یاهداینب  اب  مییوگب  میناوت  یم مه  میربب و 

یاـهتنا یدـحوا  یـضترم  زا  وگو  تفگ.میهد رارق  یـسررب  دروم  ار  اـه  نارحب نیا  یلقع  هجوت  اـب  میناوت  یم درک و  دـهاوخ 
مایپ

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۳طباور 



۲۸۲۸
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۲۶

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

۲۷ هبنش   هس زور  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یسایس  مولع  قوقح و  ۀدکشناد  یاه  یدوروون تسشن  انطع ، شرازگ  هب 
.دش رازگرب  طخرب  تروص  هب  هام  نابآ 

ریخ نمـض  هک  دـش  شخپ  ییابطابط  همالع  هاگشناد  تسایر  یمیلس  نیـسح  رتکد  یریوصت  مایپ  تسـشن  یادـتبا  رد 
طیحم یعاـمتجا  تالکـشم  ماـمت  یارب  ییوراد  شون ار  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  هب  اـهنآ  دورو  نایوجـشناد ، هب  مدـقم 

.دش شخپ  یگنهرف  تنواعم  اب  ییانشآ  یارب  یپیلک  یمیلس  رتکد  ینارنخس  زا  سپ.تسناد  هاگشناد 
یگنهرف و یبهذـم ، یاـه  نوناـک یملع ، یاـه  نمجنا یگنهرف ؛ تنواـعم  فـلتخم  یاـه  شخب یفرعم  هب  پیلک  نیا  رد 

موـلع قوـقح و  ۀدکــشناد  فدــه.دش  هـتخادرپ  اـه و … هداوناــخ دــحاو  اــه ، هاــگباوخ ییوجــشناد ، تایرــشن  یعاــمتجا ،
پیلک شخپ  زا  سپ  قوقح  ۀدکشناد  سیئر  یناشاک ، رتکدتسا  یرظن  یملع و  شالت  رانک  رد  یلمع  تیلاعف  یسایس ،
تمدـخ رد  زورما  هک  میلاحـشوخ  یلیخ  یمارگ ، نایوجـشناد  تمدـخ  مدـقم  ریخ  مالـس و  : » درک ناـیب  ار  دوـخ  ناـنخس 

.میتسه امش 
لاـس ۱۳۷۲ زا  قوقح  ۀدکـشناد.دیتسه  امـش  هدکـشناد  هاگـشناد و  روـحم  دـیراد و  تیمها  اـم  یارب  نایوجـشناد  اـمش 

.تخادرپ تیلاعف  هب  یمسر  روط  هب  لاس ۷۶  زا  درک و  شریذپ  یسایس  مولع  قوقح و  یوجشناد 
.دنتسه تیلاعف  هب  لوغشم  رایداتسا  یقبام  رایشناد و  داتسا و ۳۵  لماش ۹  یملع ، تئیه  وضع   ۸۷

یاـه هتـشر رد  هدکـشناد.دنتسه  زین  ددـعتم  بتک  یاراد  هک  دوـخ  هتـشر  رد  هیرظن  بحاـص  هتـسجرب و  رایـسب  یدـیتاسا 
.دریگ یم وجشناد  یرتکد  دشرا ، یسانشراک ، هرود  هس  رد  قوقح  هزوح  للملا و  نیب طباور  یسایس ، مولع 

هتشر ود  رد  یسانشراک  هرود و  دشرا ۲۱  یسانشراک  هرود ، ۱۱ رضاح ) طیارش  رد   ) یرتکد هرود  رد  دنناوت  یم نایوجـشناد 
میتسناوت قوقح ، تیلاـعف  لاـس  هدکـشناد و ۲۷  تیلاـعف  لاـس  رد.دـنزادرپب ۲۳  لیـصحت  هب  قوـقح  یـسایس و  موـلع 

.میهدب لیوحت  هعماج  هب  یرایسب  ناگدش  تیبرت
یسایس مولع  قوقح و  یتشهب ، قوقح  نارهت ، قوقح  نوچ  یربتعم  یاه  هاگـشناد رد  زورما  هدکـشناد ، زا  وجـشناد  ۱۵

.دنتسه تیلاعف  لوغشم  یملع  تئیه  ناونع  هب  رسلباب و …  هاگشناد  همالع ،
.دننک یم تیلاعف  یسایس  یاه  هدکشیدنا هجراخ و  روما  هژیو  هب اه  هناخ ترازو رد  نالیصحتلا  غراف یضعب 

تیلاعف هب  یرتفدرس  هطیح  رد  زین  یرایـسب  روشک و  رـسارس  رد  یرتسگداد  تلاکو  هب  یرایـسب  اضق و  رما  رد  یرایـسب 
.دنزادرپ یم

یموـمع طــباور  هزوـح  یکناــب ، یتـلود ، هاگتــسد  رد  دنتــشادن  یقوـقح  تیلاــعف  هـب  هقــالع  هـک  ینایوجــشناد  زا  یــضعب 
.تسا یرظن  یملع و  شالت  رانک  رد  یلمع  تیلاعف  هدکشناد  فادها.دنراد  یا  هجوت لباق  تیلاعف  یللملا و …  نیب

هب قفوم  هاـگداد  یزاـس  هیبـش تاـقباسم  رد  لـلملا  نیب هصرع  رد  مه  لـخاد و  رد  مه  نایوجـشناد  هک  میرکاـش  ار  ادـخ 
.دندش هبتر 

رظن رد  ییاـه  تیلاـعف زین  یللملا  نیب یاـه  ناـمزاس هوحن  هزوحرد  لـلملا  نیب طـباور  یـسایس و  مولع  نایوجـشناد  یارب 
.میراد

.تسا یقوقح  کینیلک  یزادنا  هار هدکشناد  رگید  یاه  همانرب زا 
رایـسب یطیحم  هدکـشناد.مینک  هـئارا  دـنمزاین ) نایوجـشناد  صوـصخ  هـب  ) نایوجــشناد یارب  یلمع  تروـص  هـب  یتامدـخ 

.تسا هناتسود 
.دنتسه امش  رظتنم  هناقاتشم  هدکشناد  یملع و  تئیه  یاضعا 

یرظن یرظن یملع  وو   یملع شالت   شالت رانک   رانک ردرد   یلمع   یلمع تیلاعف   تیلاعف یهاگشناد |  |  یهاگشناد هصرع   هصرع ردرد   تیقفوم   تیقفوم یاه   یاه مازلا مازلا
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.تسا مهارف  امش  یارب  یدایز  تاناکما  دراد و  یدایز  یاه  تیلاعف یشهوژپ  یشزومآ و  شخب  رد  هدکشناد 
ار اه  هشیلک نایوجشناد  «. میشاب هتشاد  هدکشناد  رد  ار  امش  مرگ  سفن  دنکادیپ و  همتاخ  رتدوز  هچره  انورک  مراودیما 

یناشاک رتکد  یاه  تبحص زا  سپ  قوقح  ۀدکـشناد  یـشزومآ  یـشهوژپ و  نواعم  یوسوم  رتکددننک  کاپ  دوخ  نهذ  زا 
.زیزع نایوجشناد  تمدخ  کیربت  ضرع  مدقم و  ریخ  نمض  : » دنتخادرپ دوخ  ینارنخس  هب 

.دننکب ییادز  هشیلک ناشنهذ  زا  دنوشب و  هاگشناد  دراو  هنایارگ  عقاو هک  تسا  نآ  ما  هیصوت موش  یم سالک  دراو  یتقو 
هعجارم یداهن  ره  هب  ییوجـشناد  تراک  اـب  دـیدش  یم هاگـشناد  دراو  شیپ  لاـس  امـش ۳۰ رگا.دـنرادن  تیعقاو  اه  هشیلک

یرتکد کردم  اب  لکریدم و  دشرا  یـسانشراک  بسانم ، لغـش  دیتشاد  یـسانشراک  رگا  دنداد ، یم راک  امـش  هب  دـیدرک  یم
.درک یم نهپ  زمرق  شرف  امش  یارب  هعماج 

.تسین کردم  هب  مزلم  افرص  بسانم  لغش  هزورما 
هیـصوت.دینکن لصاح  طبترم  لغـش  هک  تسه  نیا  لاـمتحا  دوش  تراـهم  صـصخت و  هب  لیدـبت  شناد  هاگـشناد  رد  رگا 

تیـصخش یارب  ار  ملع  میهاوـخب ، ملع  یارب  ار  مـلع  هـکنیا  لـثم  مـینک  لاـبند  زین  ار  یرگید  فادـها  هـک  تـسا  نـیا  نـم 
نارـسخ راچد  دیدرکن  ادیپ  ار  ناتبـسانم  لغـش  یلیـصحتلا  غراف زا  دعب  رگا  هک  تیـصخش  شرورپ  نینچ  مه میهاوخب و 

.تسا توافتم  یلیخ  هدیدن  هک  یسک  اب  هدید  ار  هاگشناد  هک  یسک.دیوشن 
یاــه هاگـــشناد اــب  تواــفتم  یلیخ  دـــناوخ  یم سرد  ییاــبطابط و …  همالع  هاگـشناد  نارهت و  هاگـــشناد  رد  هـــک  یـــسک 

.تسا کچوک  یاهرهش 
نییعت فادها  دوخ  یارب  دینادب و  ردق  ار  اه  تصرف.تسا توافتم  رگید  یاه  هاگـشناد هب  تبـسن  هاگـشناد  ره  یجورخ 

.دینک
.تسا یرورض  رایسب  ناتیاه  تصرف یارب  یزیر  همانرب

دیناوــت یم نــینچ  مــه دراد ، امــش  یارب  فــلتخم  یاــه  نــمجنا اــه و  نوناــک زا  یا  هعوــمجم یـــسایس  موــلع  هدکـــشناد 
یسایس لاعف  «. تسا امش  یماح  هدرک و  مهارف  امـش  یارب  هاگـشناد  ار  نآ  ۀنیمز  هک  دیهد  ماجنا  یملع  یاه  شهوژپ

هورگ ریدـم  یدـمحم  لگ رتکد  اه  یدوروون زا  لابقتـسا  همانرب  همادا  رددـنراد  توافت  مه  اـب  یـسایس  مولع  یوجـشناد  و 
.میراد وجشناد  یرتکد  دشرا و  یسانشراک ، هرود  هس  ره  رد  : » تفگ یسایس  مولع 

.یسایس مولع  نایوجشناد  صتخم  منک  یم حرطم  ار  یتاکن 
.تسا مولع  فرشا  مینک  لقن  وطسرا  زا  ار  تسایس  ملع  رگا 

دراو یتقو.تساهداهن  داهن  تلود  دنراد و  فارـشا  روما  همه  رب  نارادم  تسایـس اریز  تسا  مولع  فرـشا  تسایـس  ملع 
.تسا هدش  ملع » هبش  » یسایس مولع  هنافساتم  میوش  یم هاگشناد 

دیـشاب رگا  هک  تسا  تخـس  ندوـب  دـنبیاپ  نآ  هب  تسا و  یـصصخت  مـلع  یـسایس  مـلع  اریز  دـینادب  زیاـمتم  ار  دوـخ  دـیاب 
.دنراد توافت  مه  اب  یسایس  مولع  یوجشناد  یسایس و  لاعف.دوش  یم نیمضت  امش  لغش 

.دینک تیلاعف  مولع  فرشا  یارب  یسایس  یوجشناد  ناونع  هب  یلو  تسا  دنمشزرا  یسایس  لاعف 
.تسا تخانش  لوصا  یرثکادح  یدنبیاپ  ملع  هبش  ملع و  ناونع  هب  تسایس  زیامت 

.دش دیهاوخ  قفوم  اعطق 
.دراد ییالاب  یملع  هجرد  هاگشناد  دینادب  هک  تسا  نیا  رب  شالت  ام  ۀدکشناد  رد 

.دیوش یم یعامتجا  یگدنز  اب  نآ  دنویپ  هجوتم  دیمهفب  ار  یسایس  مولع  رگا 
«. میشاب هتشاد  هدکشناد  اب  وجشناد  طابترا  یارب  یزاجم  قاتا  نایوجشناد ، یارب  مینک  یم یعس 

یارب ار  یتاــکن  یــصوصخ  قوـقح  ریدــم  یــسوط  رتــکد  سپــستسا  مود  هاــگیاج  یــسایس  موـلع  لوا و  هاــگیاج  قوــقح 
رد دیدرک و  باختنا  ناتدوخ  امش  ار  هاگشناد  یلو  تسا  یرابجا  لیـصحت  هاگـشناد ؛ لبق  ۀرود  : » درک نایب  نایوجـشناد 

.دیدش هتفریذپ  ربتعم  هاگشناد  نیا 
.تسا مود  هاگیاج  یسایس  مولع  لوا و  هاگیاج  قوقح 

.تسا ام  باختنا  یعامتجا و  یاه  تسایس قوقح ،

 



 …(. نکسم و قوقح  شرورپ ، و شزومآ قوقح   ) دراد دوجو  امش  یگدنز  رسارس  رد  قوقح 
«. تسا یصوصخ  قوقح  ندرگ  رب  یسانشراک  هرود  رد  قوقح  هتشر  راد  هدهع

رتــشیب عـــالطا  یارب  همالع ، هاگـشناد  یــشهوژپ  تنواــعم  اــب  ییانــشآ  هراــبرد  یپــیلک  یــسوط  رتــکد  نانخـــس  زا  سپ 
.دش شخپ  اه  یدوروون

یروآون دشر و  لاغتشا ، ینیرفآراک و  زکرم  هاگشناد ، راشتنا  پاچ و  زکرم  لاتیجید ، ۀناخباتک  یفرعم  لماش  پیلک  نیا 
هدکـشناد نالیـصحتلا  غراف زا  یدـحوم  هنامـس  همانرب  همادا  رددنتـسه  هعلاطم  دـنمزاین  یـسایس  لـئاسم.دوب  هاگـشناد 

دننک یم سح  ادتبا  رد  یسایس  مولع  نایوجـشناد  : » تفگ نایوجـشناد  یارب  دوخ  تایبرجت  زا  یـسایس  مولع  قوقح و 
.دنهدب رظن  دیاب  یسایس  یاهدادیور  ۀمه  یارب 

سپــس میــشاب و  هتــشاد  هعلاـطم  یــسایس  باـهتلا  تاـنایرج و  زا  رود  هـب  یــسایس  لـئاسم  یارب  میتـفرگ  داـی  هـمادارد 
.مینک تبحص 

.دنک رییغت  ام  یسایس  شنیب  دندش  ثعاب  دیتاسا  هدکشناد و 
هب هاگـشناد  ییارجا  فلتخم  تمـسق  رد  یملع  یاه  هبرجت رانک  رد.دش  هدوزفا  ام  یارب  یـسایس  شناد  یملع و  یاضف 

.دیزادرپب تیلاعف 
.دینک بسک  یملع  هبرجت  رانک  رد  یدایز  تایبرجت  یگنهرف و … یشهوژپ  تنواعم 

هلاـقم و لاـسرا  ناوـنع  هـب  دـیناوت  یم امـش  هـک  دـنک  یم رازگرب  یللملا  نـیب شیاـمه  یـسایس  موـلع  قوـقح و  ۀدکــشناد 
.دینک کمک  ییارجا  یورین 

ریبد ینامحر  ناسحادشاب  یهاگشناد  ملع  هب  یکتم  دیابن  وجـشناد  «. میتسه یراکمه  یارب  ناتـسود  امـش  تمدخ  رد 
یاــضف اــب  هاگـــشناد  یاـــضف  : » تــفگ نــمجنا  دوــخ و  تاـــیبرجت  زا  نایوجـــشناد  یارب  یـــسایس  موــلع  یملع  نــمجنا 

.تسا توافتم  رایسب  امش  یزومآ  شناد
.دشاب ملع  شناد و  لابند  دوخ  دیاب  وجشناد 

.دنک هعلاطم  دشابن و  سالک  ملع  هاگشناد و  باتک  هب  عناق 
الـصا دـنناد  یم یـسایس  لئاسم  افرـص  ار  یـسایس  مولع  مدرم  هماع.دـنهدب  یملع  یاـه  خنرـس دـنناوت  یم طـقف  دـیتاسا 

.تسا اهنیا  زا  رتارف  یسایس  مولع  تسین و  روطنیا 
شوـمارف ار  یناوخباـتک.تسا  یــسایس و … یــسانش  هعماـج  یمالــسا ، یــسایس  هشیدــنا  یــسایس  موـلع  یاـه  شیارگ

.دینکن
.دیوشن هدزلد  دنوش  یم زاغآ  موس  مرت  زا  یلصا  سورد  دنتسه و  هیاپ  لوا  یاه  مرت رد  سورد 

.میراد ییوجشناد  _ یملع نمجنا  هورگ  هدکشناد ۵ رد  ام 
«. تسا یلیصحت  صقاون  عفر  یملع  یاه  نمجنا راک 

، هاـگباوخ روما  هیذـغت ، هرادا  ییوجـشناد ، تامدـخ  تیریدـم  لـماش  ییوجـشناد  تنواـعم  یاـه  شخب یپیلک  رد  سپس 
یفرعم هرواـشم  زکرم  یندـب و  تیبرت  تیریدـم  ناـمرد ، تشادـهب و  زکرم  لـلملا ، نـیب نایوجـشناد  یلوـسنک  روـما  هرادا 
دنیآرف هب  عجار یتاحیضوت  قوقح  ۀدکشناد  قفوم  یوجـشناد  وددینک  بسک  یملع  هبرجت  رانک  رد  یدایز  تایبرجت.دش 

.دنداد هدکشناد  هاگشناد و 
نایوجـشناد صوصخم  هاگداد ) یزاس  هیبش ، ینیرمت هاـگداد   ) تروک توم  : » تفگ تروک  توم  هب  عجار رادریم  سیمراـپ 

.تسا قوقح 
هب یـسرتسد  یارب  ییاـضف  یرفیک و …  هاـگداد  هناـسر ، قوـقح  فـلتخم ؛ تاـعوضوم  اـب  دنتـسه  یللملا  نـیب تاـقباسم 

.دینک عافد  دینیبب و  ظاحل  ود  زا  ار  هلمج  کی  ات  هدنورپ 
.تسا رگ  شالت نایوجشناد  یارب  یا  هداعلا قوف هموزر  تصرف  نیا 

.تخادرپ زین  ثحابم  نیا  هب  دیاب  هاگشناد  سرد  رانک  رد 
.مه رانک  رد  هبرجت  لیصحت و 

 



.تسا هدرکن  مک  نآ  شزرا  زا  یزیچ  یلو  هدرک  طخرب  ار  تروک  توم  انورک  تیعضو 
داـجیا ندــناوخ  سرد  رد  یتواـفت  دــیابن  طـخرب  شزوـمآ  «. تـسا یلالدتــسا  یطابنتــسا و  تـسین ، یظفح  سرد  قوـقح 

نایوجشناد درک : تبحـص  ناشخرد  دادعتـسا  میقتـسم و  دشرا  هیمهـس  هب  عجار قوقح  یوجـشناد  یرگـسع  هثدحمدنک 
رد دـنناوخب و  سرد  هدکـشناد  ناـمه  دـشرا  رد  دـنهاوخ  یم هک  یا  هتـشر رد  دـنناوت  یم روـکنک  نودـب  رترب  یاـه  لدـعم اـب 

.دیآ یم باسح  هب  تیزم  کی  رگید  یاه  هاگشناد
نتفر سالک  نودب  ار  یمومع  دـحاو  ود  مرت  ره  دـنناوت  یم هاگـشناد ) هسردـم و  رد  یالاب ۱۷  لدعم   ) ناشخرد دادعتـسا 

.دنهدب ناحتما 
.دوشن امش  ندناوخ  سرد  رتمک  ثعاب  طخرب  یاه  سالک

: راـگنربخ «. دوـشن داـجیا  امــش  ندـناوخ  سرد  رد  یتواـفت  چـیه  یروـضح ، هزادـنا  ناـمه  هـب  دیــشاب ، شوـک  تخــس دـیاب 
https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۷۹۶۰ یراذگ : کارتشا  یدمحم         کلم همطاف  ریبد : یدابآ |  نسح همطاف 

۲۸۲۸
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۲۳۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

عطقم هــس  رد  ییاـــبطابط  همالع  هاگـشناد  یعاـمتجا  موـلع  هدکــشناد  دــیدج  یاــه  یدورو تســشن  اــنطع ، شرازگ  هـب 
.دش رازگرب  یزاجم  تروص  هب  نابآ  هبنشود ۲۶  زور  یرتکد  دشرا و  یسانشراک  یسانشراک ،

تـسایر مایپ.دـش  تئارق  ییابطابط  همالع  هاگشناد  تساـیر  یمیلس ، نیـسح  رتکد  یریوصت  ماـیپ  تسـشن  یادـتبا  رد 
: تـفگ دوروـلا  دـیدج  نایوجـشناد  هـب  باـطخ  یزاـجم  تســشن  نـیا  رد  یمیلس  نیـسح  رتکدـییابطابط  همالع  هاگـشناد 
هک یطیارــش  رد  مـنک ، یم ضرع  مدــقم  ریخ  ار  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  یمارگ  دـیدج  یدورو  نایوجــشناد  روـضح  »

، درواـیب ار  ییاـهراشف  عقاوم  یهاـگ  تواـفتم ، یاـه  تیدودـحم دـیووک ۱۹ و  یراـمیب  هب  طوـبرم  تالکـشم  تـسا  نـکمم 
وراد شون کی  دـناوت  یم ییابطابط ، همالع  هاگشناد  هب  امـش  دـننامه  یا  هتخیهرف ناناوج  دورو  دـننام  یـشوخ  یاهربخ 

.مینک یم ساسحا  هاگشناد  ۀعماج  طیحم  رد  ام  هک  یعامتجا  تالکشم  مامت  رب  دشاب 
هاگشناد تاهابم  ۀیام  همالع ، هاگـشناد  هب  روشک  یملع  یناسنا و  یرکف ، یاه  هیامرـس زا  یـشخب  ناونع  هب  امـش  دورو 

ار یطیارـش  مه  دیـشخردب و  رتشیب  روشک  یملع  یاضف  رد  مه  هاگـشناد ، هصرع  هب  دورو  اب  هک  میراودـیما  ام  تسام و 
.دینک مهارف  یناریا  ۀعماج  یاقترا  نآ  یپ  رد  ناتدوخ و  هاگشناد  یاقترا  یارب 

مولع یناسنا و  مولع  ۀزوح  رد  روشک  هاگـشناد  نیرت  هتـسجرب دیدش ، نآ  دراو  امـش  هک  ار  یهاگـشناد  یمارگ ، ناتـسود 
؛ تـسا یعاــمتجا  موــلع  یناــسنا و  موــلع  یاــه  هزوــح رد  یزادرپ  هـیرظن یلــصا  زکرم  امــش  هاگــشناد  تـسا ؛ یعاــمتجا 

نآ نورد  رد  یعامتجا  یناسنا و  مولع  ۀزوح  رد  ینیرفآراک  دشر و  زکارم  نیرت  مهم هک  تسا  یهاگشناد  امش  هاگـشناد 
.تسا رقتسم 

دنتسه و امش  تمدخ  رد  هاگـشناد  نیا  رد  روشک  یاه  هاگـشناد ناداتـسا  نیرتاناوت  نیرت و  هتخیهرف زا  رفن  دودح ۶۰۰ 
.دنراد هدهعرب  ار  امش  شزومآ  راک  اه ، نآ رانک  رد  سیردتلا  قح تقو و  همین داتسا  زا ۱۵۰۰  شیب 

یـشهوژپ زکارم  دراد و  راـیتخا  رد  ار  روـشک  لاـتیجید  ۀـناخباتک  نیرتـگرزب  اـهنت و  هـک  تـسا  یهاگـشناد  امـش ، هاگــشناد 
رما رد  ار  امـش  تکراشم  ات  دنتـسه  هدامآ  نآ  ددـعتم  یگنهرف  یاه  نوناک نآ و  ددـعتم  یملع  یاـه  نمجنا نآ ، ددـعتم 

.دننک بذج  یملع  تیلاعف  یگنهرف و  تیلاعف  شهوژپ ،
تسرد دیناوتب  رگا  هک  یفطع  هطقن  تسا ، امـش  یگدنز  رد  فطع  ۀطقن  کی  مه  ام و  یارب  هدنخرف  زور  کی  مه  زورما ،

لیلد هب  ام  یارب  دش و  دـیهاوخ  ناتدوخ  یگدـنز  رد  هدـننک  نییعت ایوپ و  هلحرم  کی  دراو  هللاشنا  دـینک ، هدافتـسا  نآ  زا 

هصرع هصرع ردرد   تیقفوم   تیقفوم یاه   یاه مازلا مازلا اهاه |  |  یدورو یدورو ونون   هبهب   ناداتسا   ناداتسا ییوگدمآ   ییوگدمآ شوخ شوخ مایپ   مایپ
یهاگشناد یهاگشناد

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۷طباور 
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.مینک هدافتسا  روشک  رد  یراذگریثأت  حطس  یملع و  حطس  ندرب  الاب  یارب  امش  یاهدادعتسا  زا  میناوت  یم هکنیا 
ییاه هرود یا و  هفرح شزومآ  یاه  هرود یمـسر ، یاه  شزومآ راـنک  رد  هک  تسا  یهاگـشناد  اـهنت  امـش  هاگـشناد  زورما ،

‐ هرود نیا  رد  لاعف  روضح  اب  میراودیما  دنک و  یم هئارا  امش  هب  ار  دیوش  راک  رازاب  دراو  رتدوز  دنک ، یم کمک  امـش  هب  هک 
.دینک مهارف  ناتدوخ  یارب  زین  ار  راک  رازاب  رد  روضح  ۀنیمز  اه ،

یاـهاضف یتـقوم و  یاـه  بیــشن زارف و  هناوتــشپ و  یب یاـه  ناـیرج راــچد  هـک  تـسا  نـیا  اــه  تیقفوـم نـیا  ۀــمه  طرش 
، ناـتدوخ ناداتـسا  تـسد  رد  تـسد  دیـشاب و  مدـق  تباـث ییوجـشناد  یزرو و  شناد یزوـمآ و  مـلع رد  دـیوشن و  یباـهتلا 

ادـیپ تسد  دراد ، رارق  نآ  رد  زورما  هک  یا  هلق زا  یرتالاب  یاه  هلق هب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  هک  دینک  کمک  هللاشنا 
.دنک

رد میناوـتب  دـنک و  ادـیپ  ناـیاپ  یدوز  هب  یراـمیب  نیا  نارود  هک  منک  یم وزرآ  مـنک و  یم تیقفوـم  یوزرآ  امـش  هـمه  یارب 
.میوش دنم  هرهب رتشیب  امش  رکفت  یگدنزرس و  یباداش ، طاشن ، زا  امش ، روضح 

، ییاطابط همالع  هاگشناد  تسایر  ماـیپ  زا  سپ  یعاـمتجا  مولع  هدکـشناد  سیئر  ماـیپ  «. همحر هللا مکیلع و  مالـسلا  و 
هب باطخ  دوخ  نانخس  رد  زین  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یعامتجا  مولع  هدکشناد  سیئر  ینانیزم ، جات  ربکا  یلع رتکد 

هاگشناد هداوناخ  هب  یگزات  هب  هک  یزیزع  نایوجشناد  تمدخ  مارتحا  بدا و  مالـس و  ضرع  اب  :» درک راهظا  نایوجـشناد 
.دنتسویپ ییابطابط  همالع 

هب امـش  زا  یرایـسب  اـما  دیـشاب  هدوـب  هاگـشناد  رد  یلبق  عطاـقم  اـی  هتـشذگ  یاـه  لاـس تسا  نکمم  امـش  زا  یخرب  هـتبلا 
هب امش  هک  میدوب ، اهزور  نیا  رظتنم  هناقاتشم  ام.دیدنویپ  یم ام  هب  هک  تسه  لوا  راب  یسانشراک ، عطقم  رد  صوصخ 

رادید زا  ار  ام  هنافـسأتم  هک  تفر  شیپ  یوحن  هب  طیارـش  یلو  میـشاب ، هتـشاد  یروضح  یاه  همانرب دـیدنویپب و  ام  عمج 
دهاش یدوز  هب  دیربب و  رـس  هب  لماک  تمالـس  رد  نات  هداوناخ ناتدوخ و  هک  میراودـیما  اما  درک ، مورحم  امـش  یروضح 
یلیخ اـم  یارب  اـهزور  نیا  ًاعقاو.میـشاب  هتـشاد  هدکـشناد  رد  ار  امـش  زبس  روضح  میـشاب و  تیعـضو  نیا  ندـش  فرطرب 

هدکـشناد رد  ار  اـه  نآ ناـجیه  روـش و  اهوجـشناد و  هک  نیا  نودـب  هدکـشناد ، هـب  مـینک  یم هـعجارم  هـک  تـسه  تـخس 
.میشاب هتشاد 

نیا لاح  نیا  اب.میـشاب  امـش  روضح  دهاش  یدوز  هب هک  دـیما  نیا  اب  مینک  یم یرپس  مینک و  یم لمحت  ار  اهزور  نیا  اما 
.مینک مک  هدکشناد  یگنهرف  یعامتجا و  یملع ، یاه  تیلاعف زا  ام  هک  دوش  یمن ثعاب 

نیا میناوتب  اـت  مینک  یم هدافتـسا  تاـناکما  یـضعب  زا  مینک و  رارقرب  رتـشیب  هچ  ره  ار  لـماعت  نیا  میناوـتب  هک  مراودـیما 
هدکشناد تیاس  بو هب  امـش  رگا  میدرک و  یحارط  ار  یمیقتـسم  یطابترا  یاه  هار.مینک لیدبت  تصرف  هب  یتح  ار  دیدهت 
.دراد دوجو  یملع  تئیه  یاضعا  ناریدم و  نانکراک ، تمسق  هس  رد  سامت  تاعالطا  تمسق  اجنآ  دینک ، هعجارم 

دیناوت یم یناـمز  هچ  هک  دـینیبب  دـیناوت  یم امـش  دـنا و  هتـشاذگ اـجنآ  ار  دوـخ  یگتفه  هماـنرب  یملع  تئیه  یاـضعا  ماـمت 
؛ دنتـسه امـش  سرتسد  رد  لکـش  نیمه  هب  مه  نانکراک  دیـشاب ، هتـشاد  یتالماعت  یزاـجم  قاـتا  رد  دـیریگب و  هرواـشم 

رتکدـیعامتجا موـلع  هدکـشناد  یــشهوژپ  نواـعم  ماـیپ  «. دـننک فرطرب  ار  روـضح  ـألخ  دـنناوتب  اـه  هار نـیا  هـک  میراودـیما 
کی : » تفگ نایوجشناد  هب  باطخ  یهاتوک  نانخس  رد  یعامتجا  مولع  هدکـشناد  یـشهوژپ  نواعم  یمرک ، یقتدمحم 

زا نایوجـشناد  هک  تسا  نیا  تسا ، مهم  هاگـشناد  مراـهچ  لـسن  موـس و  لـسن  یاـضف  ینعی  دـیدج  یاـضف  رد  هک  هتکن 
یـشهوژپ یاه  تیلاعف رد  ناـشدوخ  یـصصخت  یملع و  هدـنیآ  یارب  دـننک و  زاـب  هژیو  باـسح  کـی  شهوژپ ، یارب  ادـتبا 

.دننک تکرش 
نواعم مایپ  «. تسا دـشرا  یرتکد و  عطقم  رد  اه  همان ناـیاپ تمـسق  رد  دراد ، هک  یریگرد  نیرتشیب  شهوژپ ، تنواـعم 
ینانخـس رد  مـه  یعاـمتجا  موـلع  هدکـشناد  یـشزومآ  نواـعم  یمیظع ، ارتـیم  رتکدـیعامتجا  موـلع  هدکــشناد  یــشزومآ 

‐ هدش انشآ  یدراوم  اب  لاس  ود  نیا  رد  متسه ، هدکـشناد  یـشزومآ  نواعم  هک  تسا  لاس  ود  ًابیرقت  هدنب  : » درک ناونع 
یتالکـشم اب  لیلد  نیمه  هب  دندرکن و  تیاعر  ار  نآ  یرتکد - دشرا و  یـسانشراک ، عطقم  هس  ره  رد   - نایوجـشناد هک  ما 

ۀرود رد  صوصخ  هب  هک  تسا  نیا  موـش  روآداـی  ناتـسود  یماـمت  هب  تسا  مزـال  هک  یا  هلئـسم نیتسخن.دـندش  هجاوـم 
رمتسم طابترا  یارب  هاگشناد  هدکـشناد و  تیاس  هب  هعجارم  دیهد ، ماجنا  دیاب  هک  یدج  راک  کی  امـش  یزاجم ، شزومآ 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۸طباور 



.تسا
.دریگ یم رارق  هاگشناد  هدکشناد و  تیاس  یور  رب  همه  اه  همان نییآ یسرتسد و  یاه  هار تاعالطا ، رابخا ، هنوگره 
نم.دیـشاب هتـشاد  صخـشم  روـط  هب  ار  دوـخ  یـسرد  تراـچ  لوا ، ناـمه  زا  امـش  هک  تسه  مزـال  یـسانشراک  عـطقم  رد 

دینک یعـس  دینک و  ذخا  هتفرگ  رظن  رد  امـش  هورگ  هورگ و  ریدم  هک  یزیچ  نامه  قبط  ار  همانرب  هک  تسا  نیا  مشهاوخ 
هدـنب یارب  هک  یرگید  هتکن.دـیروخن  رب  لکـشم  هـب  یلیـصحتلا  غراـف ۀـلحرم  رد  هـک  دـینک  یط  مـظنم  روـط  هـب  ار  اهدـحاو 

کی دـنوش ، یم هاگـشناد  دراو  لوا  مرت  هک  یتـقو  دنتـسه ، دورولادـیدج  هک  ینایوجـشناد  هک  دوب  نیا  دوب ، بلاـج  یلیخ 
.دنوش یم طورشم  تحار  یلیخ  دننک و  یم یلبنت  ندناوخ  سرد  رد  هعفد 

دنک یم لامعا  دراد  هک  یا  یشزومآ یاه  یریگتخس نیمه  رطاخ  هب  تسا ، کی  حطـس  یهاگـشناد  رگا  همالع ، هاگشناد 
.دیوش یم جارخا  دیوش  طورشم  مرت  هس  هدرکن  ییادخ  امش  رگا  تسا ،

زا طورــشم و  مرت  هـس  هـک  دـننیب  یم هـعفد  کـی  دـننک و  یمن هجوـت  دراوـم  نـیا  هـب  هـک  ینایوجــشناد  دنتــسین  دادـعت  مـک 
لاـس مین تشه  امـش  هرود  لوط.دیـشاب  هتـشاد  تقد  ار  دراوـم  نیا  هـک  مـنک  یم شهاوـخ  نـم  دـندش ؛ جارخا  هاگـشناد 
مرت امــش  یارب  ًالــصا  دـشاب ، دـحاو  هدزاود  زا  رتـمک  رگا  دـینک ، ذـخا  دـحاو  هدزاود  دـیاب  لاـس  مـین ره  رد  لقادــح  تـسا و 

تاونـس و اب  ًالومعم  اه  نیا دـنرادرب ، رتشیب  دـحاو  زا ۱۴  دـنناوت  یمن یطورـشم  یاهوجـشناد  هتبلا  دوش و  یمن بوسحم 
لاس ود  تسا و  لاس  مین راهچ  هرود  لوط  دشرا  عطقم  رد.دنـسر  یم هد  هن و  مرت  هب  یـشزومآ  تالکـشم  ماسقا  عاونا و 

دشرا رد  یلوبق  هرمن.میهدب  هفاضا  تاونس  امش  هب  میناوت  یم ام  امنهار  داتسا  دییأت  لازوپورپ و  بیوصت  طرـش  هب  مه 
.دیوش یم جارخا  دیوش  طورشم  رگا  مه  مرت  ود  دشاب و  زا ۱۴  رتمک  دیابن  مه  امش  لدعم  تسا و   ۱۲

گربراک هدجه  دیاب  امش  هک  تسا  نیا  عطقم ، نیا  دروم  رد  مهم  ۀتکن  تسا و  مرت  تشه  هرود  لوط  یرتکد  عطقم  رد 
یزیر هماـنرب هورگ  ریدـم  روپ ، هعمج دومحم  رتکدـیعامتجا  یزیر  هماـنرب هورگ  ریدـم  ماـیپ  «. دیـشاب هتـشاد  ناـت  هدـنورپ رد 

هد ًاـبیرقت  زا  دـعب  هناتخبـشوخ  : » درک زاربا  نایوجـشناد  هب  باـطخ  یبلاـطم  رد  زین  یعاـمتجا  مولع  هدکـشناد  یعاـمتجا 
لاـسما میتـشاد ، یا  هقطنم یزیر  هماـنرب هک  مه  لاـس  هدزناـپ  دودـح  میتـشاد و  یرهـش  یزیر  هماـنرب ۀتـشر  اـم  هک  لاـس 

میوگ یم دمآ  شوخ هدنب  هک  دنا ، هدرک لیصحت  هب  عورش  هدش و  هاگـشناد  دراو  مه  نام  یزاسرهـش یارتکد  ۀرود  نیلوا 
.دنراد روضح  هسلج  رد  رگا  یرتکد ، نایوجشناد  صوصخ  هب  دیدج  نایوجشناد  هب 

.دراد یملع  تئیه  یمسر  وضع  شش  رضاح  لاح  رد  ام  هورگ 
، هلدانج یلع  رتکد  نانز  تاعلاطم  هورگ  ریدـم  مایپ  «. دراد لاعف  یـشهوژپ  یملع  ۀـلجم  کـی  رـضاح  لاـح  رد  هورگ  نیا 
اب ناـنز  تاـعلاطم  هورگ  رد  : » درک ناوـنع  دوـخ  نانخــس  رد  زین  یعاـمتجا  موـلع  هدکــشناد  ناــنز  تاــعلاطم  هورگ  ریدــم 

ناـنز تاـعلاطم  هتـشر  یدورو  هـک  یناتـسود  میتـسه ؛ زیزع  ناتـسود  امــش  تمدـخ  رد  یملع ، تـئیه  وـضع  رفن  تـفه 
تاــعلاطم هورگ  شخب  رد  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  یعاـمتجا  موـلع  هدکـشناد  تیاـس  هب  دورو  اـب  دـنناوت  یم دنتـسه 

نیا رد  ناـمزیزع  ناراـکمه  زا  کـی  ره  نـینچمه  دـننک و  ادـیپ  ییانـشآ  ناـنز  تاـعلاطم  هورگ  یاـضعا  کـت  کـت  اـب  ناـنز ،
ناتــسود هـمه  میقتــسم  طاـبترا  یارب.دــنا  هدرک صخــشم  ار  نایوجــشناد  اـب  ناــشطابترا  هوـحن  روـضح و  ۀــمانرب  هورگ ،

.دنشاب هتشاد  میقتسم  طابترا  هدنب  اب  دنناوتب  ناتسود  هک  دش  دهاوخ  لیکشت  یپاستاو  هورگ  کی  نانز ، تاعلاطم 
ۀـسلج هب  نم  ار  ناـنز  تاـعلاطم  ۀتـشر  هب  طوـبرم  رت  یئزج تاحیـضوت  میراد ، هـسلج  رد  هـک  یتـقو  دوـبمک  هـب  هجوـت  اـب 
هدـیمح رتـکد  یعاـمتجا  یراکددـم  هورگ  ریدـم  ماـیپ  «. منک یم راذـگاو  اـه  یدورو ون  اـب  ناـنز  تاـعلاطم  هورگ  یـصاصتخا 

نیرتمهم زا  یکی  : » درک دیکأت  دوخ  نانخس  رد  مه  یعامتجا  مولع  هدکـشناد  یعامتجا  یراکددم  هورگ  ریدم  نایلداع ،
فلتخم و یاـه  هماـنرب رد  نایوجـشناد  ندرک  ریگرد  تکراـشم و  لـماعت ، مینک ، داـجیا  میدرک  یعـس  اـم  هک  ییاـه  یگژیو

یگژیو.دـینزب مقر  ار  تکراـشم  نیا  زا  یمهم  شخب  دـیناوتب  اـم ، عمج  هب  نتـسویپ  اـب  امـش  هک  مراودـیما  تسا و  ددـعتم 
، یرظن ثحاـبم  هب  نتخادرپ  رب  هوـالع  هک  دـنک  یم باـجیا  تـسه ، لـمع  رب  ینتبم  هـک  یعاـمتجا  یراکددـم  ۀـفرح  رگید 

یعامتجا یراکددم  هتشر  تفگ ، دوشب  دیاش  هک  تسه  مه  لیلد  نیمه  هب  دتفیب ، قافتا  مه  یلمع  ثحابم  رب  زکرمت 
لیلد هب  هک  تسا  نیا  رگید  مـهم  هـتکن.تسا  هدادرارق  یلمع  راـک  رب  ار  شزکرمت  هـک  تـسا  ییاـه  هتـشر دودـعم  زا  یکی 

هب ًاــصوصخ  نــم  ۀیـــصوت  نیارباــنب  تــسا و  داــیز  یلیخ  اــم  زاــین  شیپ سورد  مــه ، اــب  سورد  زا  یرـــس  کـــی  طاـــبترا 

 



ولج هدــش  هـئارا  یــسرد  تراــچ  ساــسا  رب  دراد  ناــکما  هـک  ییاــج  اــت  هـک ، تـسا  نـیا  یــسانشراک  عــطقم  نایوجــشناد 
یــشزومآ هورگ  رد  ناراـکمه  ریاـس  طـسوت  هـک  یدـعب  ۀـسلج  قـیرط  زا  یــسرد  تراـچ  هـب  طوـبرم  تاـعالطا  مامت.دــنورب 

.دش دهاوخ  هئارا  تشاد ، میهاوخ  ناتتمدخ 
رد ار  ناـتدوخ  عطاـقم  هب  طوـبرم  یاـه  هماـن هویـش نیناوـق و  دراد  ناـکما  هک  ییاـج  اـت  هک  تسا  نـیا  نـم  یدـعب  ۀیـصوت 

هورگ ریدم  قفشم ، دومحم  رتکد  تسـشن ، همادا  ردیـسانش  تیعمج هورگ  ریدم  مایپ  «. دینک هعلاطم  هار  یادتبا  نیمه 
تسا ییاه  هورگ زا  یکی  یسانش ، تیعمج  هورگ  : » درک حرطم  ار  ینانخـس  یعامتجا  مولع  هدکـشناد  یـسانش  تیعمج
یـسانش تیعمج یاه  شهوژپ ماجنا  یـسانش ، تیعمج هتـشر  نادـنم  هقـالع  هب  یـسانش  تیعمج شزومآ  شفدـه  هک 

یـصوصخ یتلود و  یاـهداهن  هب  یتیعمج  یاـه  هرواـشم ۀـئارا  یللملا و  نیب حطـس  روشک و  یتـیعمج  لـئاسم  ۀـنیمز  رد 
لقتـسم هورگ  کـی  ناوـنع  هـب  ًاریخا  درک و  عورـش  یـسانش  هعماـج لد  رد  ار  شدوـخ  تیلاـعف  ادـتبا  رد  هورگ  نـیا.تسا 

.دنک یم تیلاعف 
هب هک  ینمجنا  تسا ، یـسانش  تیعمج یملع  نـمجنا  رد  تیوـضع  ثـحب  مـنک ، ضرع  ناتتمدـخ  دـیاب  هـک  یرگید  هـتکن 

دوعـسم رتکدـیعامتجا  هافر  نواعت و  هورگ  ریدـم  مایپ  «. دـنک یم تیلاـعف  نایوجـشناد  دوخ  طـسوت  شوجدوخ و  تروص 
مهاوخب رگا  : » درک زاربا  ینانخـس  رد  مه  یعامتجا  مولع  هدکـشناد  یعامتجا  هافر  نواعت و  هورگ  ریدـم  یـسین ، یملاع 

ییاـه هورگ دودـعم  ءزج  اـم  ًـالوا  هک  میوـگب  دـیاب  منک  میـسقت  هتـسد  دـنچ  هب  ار  دراد  دوـجو  هـک  یتاـناکما  هورگ و  یاـضف 
رد هک  تسا  نواعت  یعامتجا و  یزیر  همانرب نام  یسانشراک ۀرود  میراد : یلیصحت  ۀرود  عطقم ، هس  ره  رد  هک  میتسه 

یعامتجا هافر  یزیر  همانرب دشرا  عطقم  رد  دنک ؛ یم رییغت  یعامتجا  یراذگ  تسایس هب  شناونع  هللااش  نا کیدزن  ۀدنیآ 
.یعامتجا هافر  یرتکد  یرتکد ، عطقم  رد  و 

.درک میهاوخ  سیسأت  ار  یعامتجا  یراذگ  تسایس دشرا  کیدزن  یا  هدنیآ رد  هللااش  نا مه  دشرا  عطقم  رد 
ءزج دـنک و  یم تیلاـعف  مه  دوـب  یعاـمتجا  هاـفر  شناوـنع  ًـالبق  هـک  یعاـمتجا  یراذـگ  تسایـس نـمجنا  عطاـقم ، راـنک  رد 

تاـعلاطم هورگ  ریدــم  ییاـکذ ، دیعــسدمحم  رتکدــیگنهرف  تاـعلاطم  هورگ  ریدــم  ماـیپ  «. تـسا اـه  نـمجنا نـیرت  لاــعف
تسا و یا  هتشر نیب  ًالماک  یا  هزوح یگنهرف  تاعلاطم  : » درکدیکأت دوخ  نانخس  رد  یعامتجا  مولع  هدکشناد  یگنهرف 

ریـسم دـیهد و  لکـش  رتدوز  هـچ  ره  ار  دوـخ  ۀـمانرب  دـیهد ، هعـسوت  ار  دوـخ  تاـعلاطم  ۀریاد  هـک  دـنک  یم بـلط  امـش  زا 
‐ جات ربکا  یلع رتکد  تسشن  ۀمادا  ردیسانش  هعماج هورگ  ریدم  مایپ  «. دینک ییاسانـش  شیپ  زا  ار  دوخ  یدعب  تاعلاطم 
: درک زاربا  یبلاطم  رد  یعامتجا  مولع  هدکشناد  یسانش  هعماج هورگ  ریدم  یراظتنا ، ریـشدرا  رتکد  زا  تباین  هب  ینانیزم 

هدکـشناد نورد  رد  اـهنت  هن  هک  رداـم  یهورگ  تسا ، یـسانش  هعماـج هورگ  هدکـشناد ، یلـصا  هورگ  هک  تـفگ  دوـش  یم »
اه شـسرپ هب  خساپ  «. دـهد یم ماجنا  ار  یناسر  تمدـخ مه  هاگـشناد  لخاد  رد  رگید  یاه  هورگ هب  هکلب  یعامتجا  مولع 
هب خساپ  رد  ار  یتاکن  یعامتجا  مولع  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  یمیظع ، ارتیم  رتکد  تسشن ، نایاپ  ردتسشن  نایاپ  رد 

هاگـشناد ییازفا  تراهم شخب  ۀرابرد  هک  یتالاؤس  هب  خـساپ  رد  عیرـس  یلیخ  نم  : » درک زاربا  نایوجـشناد  یاـه  شـسرپ
دازآ و یــصصخت  یاــه  شزوــمآ تیریدــم   » مــسا هــب  دراد  یتیریدــم  هاگــشناد  هــک ، میوــگب  ناتتمدــخ  دــیدوب  هدیــسرپ 

یعاــمتجا موـلع  هدکــشناد  نآ  ۀدــننک  رازگربدــنک  یم رازگرب  ار  نآ  هاگــشناد  دوــخ  ار  نآ  یاــه  هرود هـک  ییازفا ،» تراــهم
.دراد یمومع  یاه  هرود یصصخت و  یاه  هرود شخب ، نیا  تسین ؛

یدصرد اـت ۳۰  یاـه ۲۰  فیفخت زا  یرادروخرب  اـب  دـیتسه  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یوجـشناد  هکنیا  ۀطـساو  هب  اـمش 
: ریبد یــسنوی |  یدزیا  دـمحم  راـگنربخ : «. دـینک تفاـیرد  مـه  ربـتعم  کردـم  دــینک و  هدافتــسااه  هرود نـیا  زا  دــیناوت  یم

ییابطابط همالع  هاگشناد  یعامتجا  مولع  هدکشناد  اه  یدوروون زا  لابقتسا  نیئآ  یدیلک : تاملک  یدمحم  کلم همطاف 
https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۷۹۵۷ یراذگ : کارتشاانطع 
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برغ رهپس  همانزور  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / انریا   

تیاعر روظنم  هب  انورک و  یرامیب  عویـش  هب  هجوت  اب  دوزفا : انریا  راگنربخ  اب  وگ  تفگ و  رد  هبنـشراهچ  زور  یمخفا  سابع 
یمیلس نیـسح  رتکد  اب  یریوصت  طابترا  قیرط  زا  یکینورتکلا و  تروص  هب  هماـن  مهاـفت نیا  یتشادـهب ، یاـه  هماـن هویش

.دیسر اضما  هب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  سییر 
نیا یراکمه  اب  یللملا  نیب یاهرانیبو  یمـسر  یاه  هرود سپ  نیا  زا  همان ، مهافت نیا  یاضما  لاـبند  هب  درک : ناونع  یو 

.دوش یم رازگرب  هاگشناد   ۲
ماـمت زا  وجــشناد  شریذـپ  تـفگ : دــنراد ، ار  هاگــشناد  نـیا  رد  لیــصحت  قـح  یناریا  نایوجــشناد  هـکنیا  ناـیب  اـب  یمخفا 

موـلع و یزرواـشک ، یاـه  هتــشر  تـسا و  هدـش  یزیر  هماـنرب  تـشه  ید  یللملا  نـیب  هاگــشناد  یارب  یلیــصحت  عطاـقم 
.دوش یم هئارا  هاگشناد  نیا  رد  تاطابترا  تارباخم و  تشادهب ، یروانف ،

، شدـالگنب رـصم ، ناریا ، ِیمالــسا  گرزب  یاـهروشک  تـشه  نـیب  تـشه  ید  یللملا  نـیب  هورگ  هـکنیا  هـب  هراـشا  اـب  یو 
یراکمه هورگ ، نیا  یاه  تسـشن  رد  تشادراهظا : تسا ، هدـش  لیکـشت  یزنودـنا  هیرجین و  هیکرت ، ناتـسکاپ ، یزلاـم ،

.تفرگ رارق  هجوت  دروم  هورگ  نیا  یاه  یراکمه  هعسوت  یاه  کالم  زا  یکی  ناونع  هب  یروانف  ملع و  هنیمز  رد 
ناونع هب  دراد و  تیعمج  نویلیم  درایلیم و ۱۰۰  کی  زا  شیب  هورگ  نیا  درک : هفاضا  تشه  یللملا  نیب هاگشناد  سییر 

.تسا هدش  هتخانش  مالسا  ناهج  رد  اه  یراکمه  یداصتقا و  کولب  نیرتگرزب  زا  یکی 
.دش یزادنا  هار  نادمه  رد  وضع  یاهروشک  روضح  اب  لاس ۱۳۹۸ هام  نیدرورف  زا  تشه  ید  هاگشناد 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

برغ رهپس  همانزور  دش -  اضما  ییابطابط  همالع  تشه و  ید یاه  هاگشناد یراکمه  همان  مهافت  

۲۸۲۸
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۹:۲۳



۲۴ داصتقا یلیلحت  ، یربخ هاگیاپ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۶   ۰   ۰   / انلیا   

زا یکی  هکنیا  دوش  یم هدهاشم  ًاریخا  هک  یزیگنا  تفگش هدیدپ  تشاد : راهظا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  داصتقا  داتسا 
.تسا هتفرگ  دوخ  هب  نویسیزوپا  تسژ  ناهگان  روشک  یساسا  یاه  یریگ میمصت رد  هدننک  تکراشم یدیلک  عالضا 

دشدش اضما   اضما ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع تشه  وو   تشه یدید   یاه   یاه هاگشناد هاگشناد یراکمه   یراکمه همان   همان مهافت مهافت

همالع هاگشناد  هاگشناد و  نیا  نیب  یراکمه  کرتشم  همان  مهافت تفگ : تشه  ید  یللملا  نیب هاگـشناد  سییر  انریا - نادمه -
.تسا هدش  اضما  یللملا  نیب یاهرانیبو  کرتشم و  یمسر  یاه  هرود یرازگرب  روظنم  هب  ییابطابط 

زکرم زکرم یاه   یاه شرازگ شرازگ سلجم   سلجم سییر   سییر تسا / / تسا موکحم   موکحم ینکفارف ، ، ینکفارف قیرط   قیرط زازا   تیبوبحم   تیبوبحم دیرخ   دیرخ
دنک دنک یمیم دادیب   دادیب اهاه   میرحت میرحت دروم   دروم ردرد   هنابلط   هنابلط تصرف   تصرف یاهدروخرب   یاهدروخرب دناوخب / / دناوخب ارار   اهاه   شهوژپ شهوژپ

عالضا زا  یکی  هکنیا  دوش  یم هدهاشم  ًاریخا  هک  یزیگنا  تفگـش هدیدپ  تشاد : راهظا  ییابطابط  همالع  هاگـشناد  داصتقا  داتـسا 
عوـضوم نـیا  .تـسا  هـتفرگ  دوـخ  هـب  نویــسیزوپا  تـسژ  ناـهگان  روـشک  یــساسا  یاـه  یریگ میمــصت رد  هدـننک  تکراـشم یدـیلک 

نادـقف هک  تسا  نیا  متـشادرب  میتـسه ، رگیدـکی  اـب  یرتـشیب  یاـهوگ  و تفگ دـنمزاین  تدـش  هب  اـم  هـمه  هـک  دراد  نآ  زا  تیاـکح 
رد ناد  تیحالــص رتـمک  دارفا  ناـسولپاچ و  ناـبلط ، تـصرف یارب  هار  یطارفا  ندــش  زاــب  حیرــص و  فافــش و  یلم  یاــهوگ  و تـفگ

.تسا هدش  مامت  روشک  لک  ررض  هب  یصصخت  یاهراک 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۸۱طباور 

https://www.irna.ir/news/84114568/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%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%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84114568/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%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%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/997464-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/997464-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF


نیا متـشادرب  میتسه ، رگیدکی  اب  یرتشیب  یاهوگ  و تفگ دنمزاین  تدش  هب  ام  همه  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  عوضوم  نیا 
دارفا ناـسولپاچ و  ناـبلط ، تصرف یارب  هار  یطارفا  ندـش  زاـب  حیرـص و  فافـش و  یلم  یاـهوگ  و تفگ نادـقف  هـک  تـسا 

.تسا هدش  مامت  روشک  لک  ررض  هب  یصصخت  یاهراک  رد  ناد  تیحالص رتمک 
رد تـشاد : راـهظا  یمالــسا  یاروـش  سلجم  سییر  ریخا  تاراـهظا  هـب  شنکاو  رد  اـنلیا  اـب  وـگو  تـفگ رد  ینموـم  داــشرف 
هک یناسک  همه  دنک  یم مکح  یلقع  هیلوا  یهیدب  تساه ، نارحب اه و  شلاچ زا  یهوبنا  ضرعم  رد  روشک  هک  یطیارش 

یـصخش هناـبلط  عفن هزیگنا  تشاد و  مشچ هنوگره  نودـب  هناـقداص ، دـنراد ؛ مدرم  تشونرـس  روشک و  هدـنیآ  ورگ  رد  لد 
اب اـت  دـننک  کـمک  روـشک  یــساسا  یاـه  یریگ میمــصت ماـظن  هـب  دــنراذگب و  صـالخا  قـبط  رد  ار  دــنراد  ناوـت  رد  هـچنآ  ره 
؛ یروبـص اـب  هک  روـشک  نینزاـن  مدرم  راـک  زا  یهرگ  مـینک و  روـبع  یلعف  طیارـش  زا  درواتـسد  نیرتـشیب  هـنیزه و  نیرتـمک 

.دنیاشگب ار  دننک  یم لمحت  ار  اه  یناوتان اه و  یگنهامهان اه ، یدمآراکان
رد هدــننک  تکراــشم یدــیلک  عالــضا  زا  یکی  هـکنیا  دوـش  یم هدــهاشم  ًاریخا  هـک  یزیگنا  تفگــش هدــیدپ  داد : هـمادا  یو 

.تسا هتفرگ  دوخ  هب  نویسیزوپا  تسژ  ناهگان  روشک  یساسا  یاه  یریگ میمصت
نیا متـشادرب  میتسه ، رگیدکی  اب  یرتشیب  یاهوگ  و تفگ دنمزاین  تدش  هب  ام  همه  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  عوضوم  نیا 
دارفا ناـسولپاچ و  ناـبلط ، تصرف یارب  هار  یطارفا  ندـش  زاـب  حیرـص و  فافـش و  یلم  یاـهوگ  و تفگ نادـقف  هـک  تـسا 

.تسا هدش  مامت  روشک  لک  ررض  هب  یصصخت  یاهراک  رد  ناد  تیحالص رتمک 
زاب ار  وگو  تفگ هار  مینک و  لمع  القع  هویـش  هب  هکنیارب  ینبم  میریگب  ار  یگرزب  سرد  اهارجام ، نیا  لد  زا  دـیاب  نیارباـنب 

.مینک
دنچ رد  هکیلاـح   رد  هـک  تـسا  نـیا  داد  دـیاب  اوـق  نارــس  هـب  هـک  ییاـه  شزوـمآ نـیرت  ییادـتبا ءزج  دــیاش  دوزفا : ینموـم 

حرطم ار  اه  شلاچ اه و  یراتفرگ مدرم ، روشک و  هلئسم  طقف  تسا  رتهب  دنوش ، یم عمج  زیم  کی  رود  هتفه  رد  هسلج 
زا شیپ  شیب و  اـهارجام  نیا  دود  نوچ  دـنناشکن  یمومع  هزوح  هب  ار  اـهنآ  لقادـح  دـنرادرب و  ار  اـه  مهاـفت ءوـس  دـننک و 

.تسا هدوب  هنوگنیا  زورما  ات  هک  نیا  امک  تفر  دهاوخ  ناگدننکدیلوت  ناتسدورف و  هژیوب  مدرم  مشچ  هب  همه 
یوگو تفگ باب  ندش  زاب  هب  زاین  یتایح  هلئـسم  ود  دروم  رد  منامگ  هب  درک : ناشنرطاخ  داصتقا  نید و  هسـسوم  سییر 

یداـصتقا و ماـظن  رب  اـنورک  ریثاـت  ضرع  لوـط و  دروـم  رد  مود  اـه و  میرحت ضرع  لوـط و  دروـم  رد  تسخن  میراد ، یلم 
.یلم یعامتجا 

، دـنک یم دادـیب  هناسانـشراکریغ  هناـبلط و  تصرف یاـهدروخرب  یگدز و  تسایـس هجرد  هک  اـه  میرحت ریثاـت  دروم  رد  هژیوـب 
.تسا رت  نیگنس رتدیدش و  زاین  نیا 

ار یرواد  نیا  لقادح  درادن ، ینونک  یاه  یناماسبان رد  یـشقن  چیه  اه  میرحت هک  دـننک  اعدا  دـنوش و  ادـیپ  یناسک  هکنیا 
.تساه تیعقاو تخانش  زا  فراعتمریغ  ندوب  رود  فراعتم و  ریغ یغلابان  هناشن  هک  میراد  وا  هرابرد 

ساـسا رب  اـه  میرحت هک  دـندرک  مـالعا  نخـس  تحارـص  هب  ناگدـننک  میرحت اـه ، میرحت تـسخن  جوـم  رد  راـب  نـیلوا  یارب 
.تسا هدش  یراذگ  فده یزادنارب 

یاـه تراـبع زا  هک  میهدـب  دیـسبوس  اـهنآ  هب  دـیاب  ًاـعقاو  درادـن ، یـشقن  اـه  میرحت هـک  دـنیوگب  دـنیایب و  یناـسک  نیارباـنب 
.مینک هدافتسا  روکذم 

نیا دریگب  رارق  هجوت  دروم  نآ  تیمها  هزادنا  هب  دیاب  اه  میرحت دیدج  جوم  رد  هک  یرگید  یتایح  هلئسم  داد : همادا  یو 
هناـنکفارف و یاـه  تبحـص نیارباـنب  دـنا  هدرک زکرمتم  نورد  زا  یـشاپورف  هب  ار  دوـخ  یژتارتـسا  ناگدـننک  میرحت هک  تـسا 
، دشاب یتآ  فادها  یارب  تیبوبحم  دیرخ  یارب  یا  هزیگنا دراد و  هارمه  هب  ار  یلم  ماجسنا  فیعـضت  عقاو  رد  هک  یبلاطم 

.تسا دورطم  موکحم و 
زا ام  ندرک  رود  تابسانم ، نیا  بیسآ  نیرت  کانرطخ تسین و  روشک  عفن  هب  دوجوم  یاه  فاکش هب  ندز  نماد  عقاو  رد 

.تسا روشک  لئاسم  هب  هناقداص  هناملاع و  هاگن  ینیب و  عقاو
، هدوب هعماج  یاه  یریذپ بیسآ زا  هدافتساءوس  اه  میرحت یلصا  هزیگنا  هک  دوش  هتفگ  رگا  دش : روآدای  نادداصتقا  نیا 

هتـشذگ لاـس  هـب ۳۰  لقادـح  یلم  داـصتقا  یزاسریذـپ  بیــسآ دـنیارف  هقباـس  هـک  مینادــب  دــیاب  اـما  تـسا ، ینیتـم  فرح 

 



راک دراد ، هک  ییاهداسف  اهاطخ و  اـه ، یناـسران همه  اـب  یلعف  تلود  تمـس  هب  نآ  ندرک  هزیلاـناک  نیارباـنب  ددرگ ، یمرب
.درادن مه  تقادص  تقیقح و  ملع و  اب  یتبسن  تسین و  یا  هتسیاش

، تسا روشک  طیارـش  لاوحا  عاـضوا و  یریگ  میمـصت ناـکرا  زا  یکی  دوـخ  لقادـح  هک  دـشاب  یـسک  ناـبز  زا  فرح  نیا  رگا 
.تسا یراد  تموکح هصرع  رد  یغلابان  هدنهد  ناشن  یزیچ  ره  زا  شیب  دوب و  دهاوخ  رت  زیگنا مغ رایسب 

یریگمـشچ رایـسب  یاهاطخ  هدـش ، ذاختا  انورک  میرحت و  اب  طاـبترا  رد  هک  ییاـه  تسایـس دـیدرت  نودـب  درک : هفاـضا  یو 
هنامیمص نیاربانب  دنریگب و  رارق  یسررب  دروم  یـسانشراک  لاناک  زا  ًافرـص  هدز و  تسایـس ریغ  عضوم  زا  دیاب  اهنآ  اما  دراد 

، دنراد یسایس  یاه  لکیس زا  یشان  یاه  تصرف هب  یتشاد  مشچ رگا  دنراذگب و  رانک  ار  اه  هویش نیا  هک  منک  یم هیصوت 
.دننکن نآ  ینابرق  ار  یلم  عفانم 

مـیرحت و یاهدـمایپ  راـثآ و  دروـم  رد  سلجم  یاـه  شهوژپ زکرم  دوـخ  یاـه  شرازگ لقادــح  رگا  سلجم  مرتـحم  سیئر 
.درک یمن هدافتسا  اه  ترابع نیا  زا  زگره  هجو  چیه  هب  دوب  هدناوخ  ار  انورک 

یـساسا یاه  یریگ میمـصت رد  تسا  یتدم  ناشیا  دوخ  نیا  رب  هوالع  دش : روآدای  ییابطابط  همالع  هاگشناد  داتسا  نیا 
اه هیصوت هب  هرسکی  هتفرگ ، ار  روشک  نابیرگ  نالا  هک  یتسایـس  یاهاطخ  زا  یگرزب  شخب  دنراد و  یـساسا  شقن  روشک 

.دوش یم طوبرم  فلتخم  یاهاج  زا  تیفیک  دقاف  صقان و  یحطس ، یاه  لیلحت و 
هک دـنک  دومناو  ار  هلئـسم  هنوگ  نیا دوخ  هاگیاج  دوخ و  مهـس  هب  کـی  ره  میتسه و  یتشک  کـی  رد  همه  یتقو  نیارباـنب 

.تسا زیگنا  مغ رایسب  نیا  دنریگب  هدیدان  ار  ریخا   یاه  یناماسبان  رد  دراد  شقن  هورگ  کی 
یاه شهوژپ زکرم  یداقتنا  یاهرظنراهظا  هب  لقادـح  هک  منک  یم هیـصوت  یمارگ  سلجم  سیئر  هب  هدـنب  دوزفا : ینموم 
نیا هـک  دــننک  هظحـالم  هـعجارم و  سلجم  نـیا  ریخا  تدــم  نـیمه  رد  کاـنرطخ  هتخپاـن و  یاــه  حرط دروـم  رد  سلجم 

.دوش یمن هفاضا  مه  سلجم  ژیتسرپ  هب  تسا و  روشک  عفن  هب  هن  ناشیا و  صخش  عفن  هب  هن  دروخرب  هویش 
فاصنا تیاعر  اب  رظن و  لها  طـسوت  هک  مینک  زاـب  ناـملاع  یاـه  وگ و تفگ یارب  هار  رگا  درک : ناـشنرطاخ  نادداـصتقا  نیا 

.درب میهاوخ  دوس  ام  همه  دننک ، یم ییاشگ  هرگ 
تـصرف ناشیا  رگا  یتح  منک  یم هیـصوت  دـنهد  یم سلجم  مرتحم  سیئر  هب  ار  اه  هرواشم هنوگنیا  هک  یناـسک  هب  هژیوب 

اه تــیعقاو زا  اــهنآ  یهاــگآ  اــت  دــنناوخب  ار  سلجم  یاــه  شهوژپ زکرم  یاــه  شرازگ نارواــشم  دوــخ  دــنرادن ، ار  یفاــک 
.دبای شیازفا 

ار هار  دـنهدب و  مه  تسد  هب  تسد  دـیاب  همه  دوش  جراـخ  اـه  یراـتفرگ نیا  زا  اـم  روشک  هکنیا  یارب  درک : دـیکات  ینموـم 
.دبای ءاقترا  اوق  نارس  هژیو  هب  سلجم و  تلود ، نورد  یاه  یریگ میمصت تیفیک  ات  دننک  زاب 

درک تحیـصن  دـیاب  دـنریگ  یم یـصخش  یاه  یهام دولآ  لگ بآ  نیا  زا  هک  یناسک  درذـگ و  یم ریـسم  نیا  زا  ام  تاـجن  هار 
نینچ رارکت  اــب  هـک  دــشابن  زاــین  مراودــیما  تـسین و  بساــنم  هـجو  چــیه  هـب  یفدــه  نـینچ  نـیا  یارب  طیارــش  نـیا  هــک 

هب دـیاش  مه  راک  نآ  مینک و  زاب  تایئزج  اـب  دراد  دوجو  ریخا  نانخـس  نیا  رد  هک  یرامـشرپ  یاـه  ضقاـنت ییاـه ، تبحص
.دشابن روشک  عفن 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

۲۴ داصتقا یلیلحت  ، یربخ هاگیاپ  دننک -  لح  ار  مدرم  تالکشم  طقف  اوق  نارس   

نالوئسم هک  تسا  روآ  تفگش  روهمج : تسایر  سلجم و  تسایر  نایم  ریخا  هلداجم  هب  ینموم  داشرف  شنکاو   
ناریا ناب  هدید  دنا -  هتفرگ  دوخ  هب  نویسیزوپا  تسژ  روشک 

تعاس ۲۴ شتلود -  یناحور و  زا  فابیلاق  یلاجنج  داقتنا  یاه  هزرل  سپ   

نیالنآربخ شتلود -  یناحور و  زا  فابیلاق  یلاجنج  داقتنا  یاه  هزرل  سپ   

رازاب طخ  شتلود -  یناحور و  زا  فابیلاق  یلاجنج  داقتنا  یاه  هزرل  سپ   

زوین راهب  دنک -  یم دادیب  اه  میرحت دروم  رد  هنابلط  تصرف  یاهدروخرب   
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هب مالـسلا ؛ هیلع  قداـص  ماـما  هاگـشناد  نارهاوخ  سیدرپ  یناـسر  عـالطا  هاـگیاپ  زا  لـقن  هب  اـناد ، یرازگربـخ  شرازگ  هب   
تمـصع رتـکد  روـضح  اـب  " هعلاـطم ندـناوخ و  فادـها  " ناوـنع اـب  یــصصخت  تســشن  یناوخباـتک  باـتک و  هـتفه  تبــسانم 

یزاجم یاضف  رد  ناـبآ  هبنـش ۲۴  زور  رد  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  یـسانش  شناد  تاعالطا و  ملع  هورگ  ریدـم  ینموم ،
شنیرفآ زا  فدـه  اـب  ار  نآ  دوـمن و  هراـشا  هعلاـطم  ندـناوخ و  فادـها  هب  تسـشن  یادـتبا  رد  یو.دـش  رازگرب  مور  یاکـسا 

.دراد دوجو  نیوکت  قلخ و  ندیرفآ ، هعلاطم ، ندناوخ و  رد  درک : نایب  تخادرپ و  اهنآ  یزاس  موهفم  هب  هسیاقم و 

.دیآ یم دوجو  هب  هعلاطم  رد  فده  نیا  تسا و  دشر  تفرعم و  تخانش ، ییاهن ، دصقم   

هعلاطم ندناوخ و  فراعت  هب  همادا  رد  ینموم  رتکد.دناسر  یم شمارآ  ییاهن و  رقم  هب  ار  ام  هعلاطم  ندـناوخ و  عقاورد   
ریسفت رنه  هعلاطم  ندناوخ و  فیراعت ، قبط  دوزفا : نادنمشیدنا  یوس  زا  هدش  هئارا  موهفم  هب  هراشا  نمض  تخادرپ و 

، شرگن نینچمه  تاعالطا و  تحص  تقد و  تعسو ، رب  هک  تسا  هناهاگآ  یریگدای  دنیارف  نیرترثوم  یراتـشون و  ناگژاو 
ناشن رطاخ  هناهاگآ  یریگدای  موهفم  هب  هراشا  نمض  همادا  رد  یو.تسا  راذگریثات  یریگ  میمـصت لمع و  اهرواب ، قالخا ،

یریگداـی دـنیارف  نیرترثوم  هعلاـطم  ندـناوخ و  تسا و  هدـش  یزیر  هماـنرب دـنمراتخاس ، یریگداـی  هناـهاگآ ، یریگداـی  درک :
تـسا یتخانـش  یعامتجا و  دنمفده ، یدـنیارف  هعلاطم  ندـناوخ و  هکنیا  رب  دـیکات  نمـض  ینموم  رتکد.تسا  دـنمراتخاس 

کی هب  هعلاطم  ندـناوخ و  ینعی  هلوقم  ود  نیا  هک  ییاج  دومن : حیرـصت  درک و  هراشا  هعلاطم  ندـناوخ و  یاـه  تواـفت  هب 
.دوش یم هتخاس  انعم  دنسر ، یم هطقن 

هب مالـسلا ؛ هیلع  قداـص  ماـما  هاگـشناد  نارهاوـخ  سیدرپ  یناـسر  عـالطا  هاـگیاپ  زا  لـقن  هب  اـناد ، یرازگربـخ  شرازگ  هب 
اب یصصخت  تسشن  یناوخباتک  باتک و  هتفه  تبسانم 

فادها " ناونع
اب " هعلاطم ندناوخ و 

یئابطابط همالع  هاگشناد  یسانش  شناد  تاعالطا و  ملع  هورگ  ریدم  ینموم ، تمصع  رتکد  روضح 
یو.دش رازگرب  مور  یاکسا  یزاجم  یاضف  رد  نابآ  هبنش ۲۴  زور  رد 

هسیاقم شنیرفآ  زا  فده  اب  ار  نآ  دومن و  هراشا  هعلاطم  ندناوخ و  فادها  هب  تسشن  یادتبا  رد 
نیوکت قلخ و  ندیرفآ ، هعلاطم ، ندناوخ و  رد  درک : نایب  تخادرپ و  اهنآ  یزاس  موهفم  هب  و 

.دراد دوجو 
.دوش یم داجیا  تخانش  هعلاطم  ندناوخ و  اب 

تخانش لابند  هب  نایدا  مامت  اذل 
شمارآ تخانش  اب  هعلاطم و  ندناوخ و  اب  هجیتن  رد  دنسر ؛ یم شمارآ  هب  تخانش  اب  دنتسه و 

.دوش یم داجیا 

دشدش نییبت   نییبت یناوخباتک   یناوخباتک باتک  وو   باتک هتفه   هتفه تبسانم   تبسانم هبهب  

نیبـبت هب  تخادرپ و  نییاـپ  هب  ـالاب  زا  ـالاب و  هب  نییاـپ  زا  شزادرپ  لـماش  هعلاـطم  ندـناوخ و  یاـه  لدـم حیرـشت  هب  ینموم  رتـکد 
دنیارف کی  مه  یکاردا و  دنیارف  کی  مه  دحاو  نآ  رد  هعلاطم  ندناوخ و  دوزفا : درک و  تردابم  هعلاطم  ندـناوخ و  یلماعت  لدـم 

دوس دـنا  هدـمآرد زمر  تروص  هب  هک  ینتم  یاـه  هزیمم زا  مه  دوـخ و  نیـشیپ  تاـیبرجت  زا  مه  هدـنناوخ  نآ  رد  هک  تسا  یتخاـنش 
.دنیرفایب ار  رظن  دروم  یانعم  ات  درب  یم 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۸۴طباور 

http://danakhabar.com/fa/news/1253017/%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
http://danakhabar.com/fa/news/1253017/%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF


.دیآ یم دوجو  هب  هعلاطم  رد  فده  نیا  تسا و  دشر  تفرعم و  تخانش ، ییاهن ، دصقم 
رتکد.دناسر یم شمارآ  ییاهن و  رقم  هب  ار  ام  هعلاطم  ندناوخ و  عقاورد 

هدش هئارا  موهفم  هب  هراشا  نمض  تخادرپ و  هعلاطم  ندناوخ و  فراعت  هب  همادا  رد  ینموم 
یراتشون و ناگژاو  ریسفت  رنه  هعلاطم  ندناوخ و  فیراعت ، قبط  دوزفا : نادنمشیدنا  یوس  زا 

نینچمه تاعالطا و  تحص  تقد و  تعسو ، رب  هک  تسا  هناهاگآ  یریگدای  دنیارف  نیرترثوم 
یو.تسا راذگریثات  یریگ  میمصت لمع و  اهرواب ، قالخا ، شرگن ،

، هناهاگآ یریگدای  درک : ناشن  رطاخ  هناهاگآ  یریگدای  موهفم  هب  هراشا  نمض  همادا  رد 
دنیارف نیرترثوم  هعلاطم  ندناوخ و  تسا و  هدش  یزیر  همانرب دنمراتخاس ، یریگدای 

رتکد.تسا دنمراتخاس  یریگدای 
تسا یتخانش  یعامتجا و  دنمفده ، یدنیارف  هعلاطم  ندناوخ و  هکنیا  رب  دیکات  نمض  ینموم 

ینعی هلوقم  ود  نیا  هک  ییاج  دومن : حیرصت  درک و  هراشا  هعلاطم  ندناوخ و  یاه  توافت  هب 
.دوش یم هتخاس  انعم  دنسر ، یم هطقن  کی  هب  هعلاطم  ندناوخ و 

قیرط زا  انعم  تخاس  دنیارف 
ندناوخ تیعقوم  ای  هنیمز  نتم و  یوس  زا  هدش  هئارا  تاعالطا  دوخ ، شناد  نایم  لماعت 

یو.دوش یم داجیا 
هبرجت یعون  رکفت و  یارب  یشور  هباثم  هب  هعلاطم  ندناوخ و  هکنیا  نایب  نمض  همادا  رد 

نوچ ینیوانع  تحت  ار  نآ  دومن و  هراشا  ییاناوت  کی  ناونع  هب  رکفت  عاونا  هب  تسا  یقیقح 
رتکد.درمشرب قالخ  یداقتنا ، ارگاو ، ارگلمع ،

زا الاب و  هب  نییاپ  زا  شزادرپ  لماش  هعلاطم  ندناوخ و  یاه  لدم حیرشت  هب  نینچمه  ینموم 
: دوزفا درک و  تردابم  هعلاطم  ندناوخ و  یلماعت  لدم  نیببت  هب  تخادرپ و  نییاپ  هب  الاب 

رد هک  تسا  یتخانش  دنیارف  کی  مه  یکاردا و  دنیارف  کی  مه  دحاو  نآ  رد  هعلاطم  ندناوخ و 
دنا هدمآرد زمر  تروص  هب  هک  ینتم  یاه  هزیمم زا  مه  دوخ و  نیشیپ  تایبرجت  زا  مه  هدنناوخ  نآ 

یو.دنیرفایب ار  رظن  دروم  یانعم  ات  درب  یم  دوس 
سح داجیا  لماش  هعلاطم  ندناوخ و  یاهدرواهر  هب  راضح ، تالاوس  هب  خساپ  نمض  همتاخ  رد 

 ، هزیگنا شیازفا  یگدنز ،  تیفیک  شیازفا  لآ ، هدیا  یگدنز  زا  یدنم  هرهب یگدنز ، رد  بوخ 
ناسنا تاداع  اه و  شرگن هعلاطم  ندناوخ و  دومن : ناشن  رطاخ  درک و  هراشا  هیحور  ءاقترا 

.دوش یم هلئسم  لح  ثعاب  دنک و  یم عفر  ار  وا  یاهزاین  زا  یرایسب  دهد و  یم رییغت  ار 
ندناوخ و دنک و  یگدنز  فده  یب دهاوخب  هک  تسا  هدشن  هدیرفآ  فده  یب ناسنا  عقاورد 

.دناسر یم ییاهن  ییاغ و  فده  هب  ار  ناسنا  هعلاطم 
XShare Stumble Upon Delicious Cloob
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زوین مق  یلصا : عبنم   ۵۷۰۰۰  رگید  عبنم   ۱۰   ۰   ۰   / انرب  یرازگربخ   

همالع همالع شقن   شقن زازا   یتیاور   یتیاور // داد داد تیمسر   تیمسر هزوح   هزوح ردرد   نآرق   نآرق ریسفت   ریسفت سلاجم   سلاجم هبهب   ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع
یمالسا یمالسا هفسلف   هفسلف یایحا   یایحا ردرد  
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https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%D9%85-83/1087949-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C


لاحترا درگلاس  نیمهن  یـس و  تشادـیمارگ  مسارم  رد  یزاریـش  مراکم  رـصان  تیآ هللا  مق ، زا  اـنرب  یرازگربخ  شرازگ  هب 
راـهظا یریوـصت  یماـیپ  رد  دـش ، رازگرب  مـق  رد  همـالع  نـیا  نآرقلاراد  لـحم  رد  هـک  ییاـبطابط  نیـسحدمحمدیس  همـالع 

تیـصخش زا  همالع  میراد ؛ اپرب  ار  ییابطابط  همالع  درگلاس  ات  داد  قیفوت  ادـخ  رگید  راب  هک  مینک  یم  رکـش  ار  ادـخ  درک :
رب دیکات  اب  یو.درک  هئارا  هیملع  یاه  هزوح  تیب و  لها  بتکم  مالـسا ، هب  یدایز  تامدـخ  دوب و  ام  نامز  هتـسجرب  یاه 

لوا درک : حیرـصت  تسا  مهم  رایـسب  ام  رظن  زا  ناـشیا  تامدـخ  زا  تمدـخ  هس  ییاـبطابط  همـالع  تامدـخ  نیب  رد  هکنیا 
دروآ و اه  هزوح  هب  ار  ریـسفت  ناـشیا  دوب و  هیـشاح  رد  یلو  دوب  هیملع  یاـه  هزوح  رد  هک  تسا  ریـسفت  سلاـجم  یاـیحا 

نیرت مهم  زا  هک  نآرق  ریـسفت  هلاسم  دـش  ببـس  ییابطابط  همالع  هکنیا  ناـیب  اـب  دـیلقت  عجرم  نیا.داد  تیمـسر  نآ  هب 
تمدـخ هک  دروآ  نوریب  یبـیرغ  زا  ار  نآرق  ناـشیا  درک : ناـشنرطاخ  دـسرب  اـه  هزوـح  یـالاب  حطـس  هب  تـسیملع  لـیاسم 

هک تشاد  ییاه  یـصلاخان  ام  هفـسلف  هک  دوب  نیا  ناـشیا  راـک  نیمود  داد : همادا  یو.دوب  اـه  هزوح  ریـسفت و  هب  یگرزب 
دناوخ یم  هفـسلف  یـسک  رگا  هک  دوب  یا  هنوگ  هب  طیارـش  نامز  نآ  رد  تخاس و  یمن  ام  یاه  هزومآ اـب  دوب و  داریا  ثعاـب 

یاـه هزوـمآ  اـب  گـنهامه  هـک  تشوـن  یفـسلف  باـتک  ود  تـشادرب و  ار  اـه  یـصلاخان  ناـشیا  دـنداد ؛ یمن  هیرهـش  وا  هـب 
ناشیا رصع  رد  هک  دوب  نیا  موس  تمدخ  درک : هفاضا  یزاریش  مراکم  تیآ.دش هللا  اه  هزوح  یسرد  باتک  دوب و  مالسا 

نویناحور یبهذـم و  لیاسم  رب  یداـیز  موجه  یرگ  یداـم  نارادـفرط  درک و  یم  کـالوک  یرگ  یداـم  هفـسلف  اـم  رـصع  و 
هنیمز نــیا  رد  یرثوــم  شقن  هــک  تشوــن  یباــتک  داتـــسیا و  اــهنآ  یوــلج  درک و  یزیر  هماــنرب  دـــمآ و  ناـــشیا  دنتـــشاد ؛
قطنم تـسین و  روـطنیا  هـک  یلاـحرد  تـسا  تـسرد  یرگ  یداـم  هفــسلف  دــندرک  یم  رکف  یخرب  درک : ناــعذا  یو.تـشاد 

بلق همالع  موحرم  هکنیا  هب  ناعذا  اب  دیلقت  عجرم  نیا.درادن  تقباطم  مالسا  هزوح و  یاه  هزومآ اب  هتشادن و  یحیحص 
هتخاـس ناـشیا  هناـخ  رهـش و  نتم  رد  نیریخ  هلیـسو  هب  یزکرم  شتین  صولخ  نیا  هطـساو  هب  تشاد و  یکاـپ  فاـص و 

یروآدای همالع و  یایحا  یارب  ییاضف  نآرقلاراد  نیا  رضاح  لاح  رد  درک : حیرـصت  دش  همالع  نآرقلاراد  هب  لیدبت  دش و 
نیا دـهد و  یم  دـشر  ار  ام  راک  ادـخ  مینک  راک  ادـخ  یارب  رگا  ام  هک  تسا  نیا  زا  یدامن  زکرم  نیا  دـش و  ناشیا  تامدـخ 

.دنشاب یهلا  تایانع  رظتنم  هداد و  همادا  تردق  اب  ار  هار  هک  تسا  بالط  یارب  یمایپ 
دیناوخب : رتشیب 

دش  مالعا  یئابطابط  همالع  هاگشناد  نابز  نومزآ  یرازگرب  ناکم  نامز و 

تسا میرک  نآرق  اب  سنا  ورگ  رد  ترخآ  ایند و  ریخ 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

مهم رایـسب  ام  رظن  زا  ناشیا  تامدـخ  زا  تمدـخ  هس  ییابطابط  همـالع  تامدـخ  نیب  رد  هکنیا  رب  دـیکات  اـب  دـیلقت  عجارم  زا  یکی 
اه هزوح  هب  ار  ریسفت  ناشیا  دوب و  هیـشاح  رد  یلو  دوب  هیملع  یاه  هزوح  رد  هک  تسا  ریـسفت  سلاجم  یایحا  لوا  تفگ : تسا 

.داد تیمسر  نآ  هب  دروآ و 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۸۶طباور 



زوین مق  داد -  تیمسر  هزوح  رد  نآرق  ریسفت  سلاجم  هب  ییابطابط  همالع   

 - یمالسا هفسلف  یایحا  رد  همالع  شقن  زا  یتیاور  / داد تیمسر  هزوح  رد  نآرق  ریسفت  سلاجم  هب  ییابطابط  همالع   
سراف یرازگربخ 

امیس ادص و  یرازگربخ  مق -  رد  دیلقت  عجرم  ود  مایپ  اب  ییابطابط  همالع  تشادگرزب  نیئآ   

 - یمالسا هفسلف  یایحا  رد  همالع  شقن  زا  یتیاور  / داد تیمسر  هزوح  رد  نآرق  ریسفت  سلاجم  هب  ییابطابط  همالع   
سراف یرازگربخ 

انقفش داد -  تیمسر  نآ  هب  دروآ و  اه  هزوح  هب  ار  ریسفت  ییابطابط  همالع  یزاریش : مراکم  تیآ هللا  ترضح   

هزوح یرازگربخ  تشادرب -  ار  هفسلف  یاه  یصلاخان  هر ) ) ییابطابط همالع   

زوین مق  دناسر -  هیملع  یاه  هزوح  یالاب  حطس  هب  ار  نآرق  ریسفت  هلئسم  ییابطابط  همالع  یزاریش : مراکم  تیآ هللا   

یربخ یلیلحت  هاگیاپ  درک -  هئارا  هیملع  یاه  هزوح  تیب و  لها  بتکم  مالسا ، هب  یرایسب  تامدخ  ییابطابط  همالع   
۵۹۸

انریا داد -  اقترا  هزوح  یالاب  حوطس  هب  ار  نآرق  ییابطابط  همالع   

اهناتسا مق  دناسر  هیملع  یاه  هزوح  یالاب  حطس  هب  ار  نآرق  ریسفت  هلئسم  ییابطابط  همالع  یزاریش : مراکم  تیآ هللا   
مینست یرازگربخ  - 

۲۵۲۵
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۰:۲۸



رهم یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / امیس  ادص و  یرازگربخ   

تبــسانم هــب  امیـــس ، ادــص و  یرازگربــخ  یرنه  یگنهرف  یملع  هورگ  تمالـــس  تشادــهب و  هزوــح  راــگنربخ  شرازگ  هــب 
هبخن یوجــشناد  یدـحا  اضردــمحا  دیهــش  دــلوت  زورلاـس  نـینچمه  و  اـه » هاگــشناد ترتـع  نآرق و   » هـتفه تشادــگرزب 

یگنهرف و نواــعم  وگنخــس و  یرــال  تاداــس  امیــس  رتــکد  روــضح  اــب  زورما  یتــشهب ، دیهــش  یکــشزپ  موــلع  هاگــشناد 
زکرم تیاـس  زا  نینچمه  دـش و  رازگرب  ترتع  نآرق و  زکرم  سیئر  هفراـعم  میرکت و  مسارم  تشادـهب  ترازو  ییوجـشناد 
نیا یادـتبا  رد  .دـش ییاـمنور  دـهده  ینآرق  هراونــشج  یفراـعم  شخب  طـخرب  هناـماس  تشادــهب و  ترازو  ترتـع  نآرق و 

، درک یراودـیما  زاربا  اـه ، هاگـشناد ترتـع  نآرق و  هـتفه  تبـسانم  هـب  کـیربت  نمـض  یرـال  تاداـس  امیــس  رتـکد  مـسارم 
دناوتب دـهده  ینآرق  هراونـشج  یفراـعم  شخب  هناـماس  نینچمه  تنواـعم و  نیا  ترتع  نآرق و  زکرم  تیاـس  یزادـنا  هار

نآرق هراونـشج  نیمجنپ  تسیب و  یراذگمان  زا  یدنـسرخ  زاربا  اب  یو.دنک  کمک  هعومجم  نیا  ینآرق  فادـها  دربشیپ  هب 
تسادهش نوخ  تکرب  هب  میراد  هچ  ره  ام  تفگ : ینامیلس ، دیهش  رادرـس  مان  هب  یکـشزپ  مولع  نایهاگـشناد  ترتع  و 

یدــحا اـضر  دــمحا  دیهــش  دــلوت  زورلاـس  رد  زورما  دوـش و  هتــشاد  هـگن  هدــنز نازیزع  نـیا  هرطاــخ  داــی و  هراوـمه  دــیاب  و 
نینچمه تشادــهب و  ترازو  ترتـع  نآرق و  زکرم  تیاــس  حاــتتفا  دــهاش  یکــشزپ ، هتــشر  هـبخن  صخاــش و  یوجــشناد 

تفرگ و کـین  لاـف  هب  دـیاب  ار  عوضوم  نیا  میتسه ؛ دـهده  ینآرق  هراونـشج  یفراـعم  شخب  نیـالنآ  هناـماس  یزادـنا  هار
رد ینید  ینآرق و  یاه  شزرا رشن  جیورت و  هب  اه ، هراونـشج نیا  یرازگرب  اب  ناوتب ، دیهـش ، نیا  نوخ  تکرب  هب  مراودیما 

: تـفگ درک و  هراـشا  یدـحا  دیهـش  یوـنعم  یقـالخا و  تایـصوصخ  هـب  یرـال.میزادرپب  یکـشزپ  موـلع  نایوجــشناد  ناـیم 
یقالخا تایحور  نیا  ریثات  تحت  تدش  هب  نم  دـندوب و  یقالخا  یونعم و  یالاب  تایحور  لئاضف و  یاراد  یدـحا  دـیهش 

دهده دهده ینآرق   ینآرق هراونشج   هراونشج هناماس   هناماس زکرم  وو   زکرم تیاس   تیاس زازا   ییامنور   ییامنور

رازگرب و ترتع  نآرق و  زکرم  سیئر  هفراعم  میرکت و  مسارم  تشادـهب  ترازو  ییوجـشناد  یگنهرف و  نواـعم  وگنخـس و  روضح  اـب 
.دش ییامنور  دهده  ینآرق  هراونشج  یفراعم  شخب  طخرب  هناماس  تشادهب و  ترازو  ترتع  نآرق و  زکرم  تیاس  زا 
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.ما هتفرگ رارق 
دنتشاد روضح  دیهش  کچوک  ردارب  ردام و  مسارم  نآ  رد  هک  دش  رازگرب  ناشیا  یارب  نادمه  رد  یا  هرگنک شیپ  لاس  ود 

یاراد یدــحا  دیهــش.تسا  یقاــب  ناــهذا  ناــبز و  رــس  رب  هراوـمه  دیهــش  نـیا  هرطاــخ  داــی و  هـک  تـسا  راــختفا  هیاــم  و 
.دوب ادهش  نایم  رد  یصاخ  تیصخش  یاراد  یدحا  دیهش  تفگ : یودوب  ادهش  نایم  رد  یصاخ  تیصخش 

داـهج و ریــسم  هار و  هناـهاگآ  دوـب و  یلیــصحت  یـالاب  جرادـم  بـسک  اـب  یهاگــشناد  هدـش  هتخانــش  دیهــش  کـی  ناـشیا 
هتـشر رد  روـکنک  کـی  هبتر  بسک  یگبخن و  یملع و  تیعقوـم  دوـجو  اـب  گـنج ، زا  یا  هـهرب رد  درک و  باـختنا  ار  تداـهش 

.درک باختنا  ار  ادخ  هار  رد  داهج  تداهش و  ریسم  دز و  اپ  تشپ  دراوم  نیا  همه  هب  یکشزپ ،
یقالخا یملع ، تایـصوصخ  یاراد  هک  اه  نارمچ دیهـش  اه و  یدحا دیهـش  صوصخ  هب  ادهـش  هرطاخ  دای و  دیاب  هراومه 

هراومه دـیاب  هکنیا  رب  دـیکأت  اب  تشادـهب  ترازو  ییوجـشناد  یگنهرف و  نواعم.دوش  هتـشاد  هگن  هدـنز  دـندوب ، یونعم  و 
رد یمـسارم  دنـشاب و  هتـشاد  روضح  ردـقنارگ  یادهـش  هداوناخ  هک  اج  ره  راختفا  اـب  درک : راـهظا  میـشاب ، ادهـش  نادردـق 

تسا و یراج  ادهش  کاپ  حور  تکرب  لحم ، نآ  هظحل و  نآ  رد  مدقتعم  هک  ارچ  موش  یم رضاح  دوش ، رازگرب  اتسار  نیا 
تایح یگدـنز و  هب  میا و  هتـسشن شمارآ  اب  نونکا  رگا  میتسه و  اه  نآ یاـه  تداـشر نازیزع و  نیا  نویدـم  هشیمه  اـم 

هک تسا  هدوب  ادهش  نیا  ناردپ  ردام و  تامحز  نینچمه  ادهش و  نیا  یگتـشذگدوخ  زا  رطاخ  هب  میهد ، یم همادا  دوخ 
ردـپ یدـحا و  دیهـش  نیب  یـصاخ  یفطاع  هطبار  هکنیا  هب  هراشا  اـب  یرال.دـندش  گرزب  ادهـش  نیا  نازیزع ، نیا  ناـماد  رد 
ایند زا  دوز  یلیخ  ناشردـپ  دـندش و  گرزب  یماـظن  هداوناـخ  رد  یدــحا  دیهــش  تـفگ : تـسا ، هتــشاد  دوـجو  ناـشراوگرزب 

ار رداـم  نیا  تسد  دـیاب  اـعقاو  دنتـشاد و  یو  شرورپ  تیبرت و  رد  ینیگنـس  تلاـسر  دیهـش ، نیا  رداـم  ور  نـیا  زا  دـنتفر ،
.دوب ناشیا  تامحز  نادردق  دیسوب و 

: تفگ یو.دوش  یزاسوگلا  ناـگمه  یارب  عوضوم  نیا  هراومه  دـیاب  هتفاـی و  شرورپ  یـصاخ  رداـم  ناـماد  رد  دیهـش  نیا 
دننک یم وزرآ  اه  هداوناخ زا  یلیخ  تسا و  یکـشزپ  هتـشر  رد  صوصخ  هب  روکنک  رد  یلوبق  ناـش  یوزرآ اـهناوج ، زا  یلیخ 
لثم یتیصخش  دوش  یم روطچ  اما  دنوش ، لوبق  یکشزپ  هتشر  رد  دنبای و  تسد  یلیـصحت  یالاب  جرادم  هب  ناشنادنزرف 

تینما شمارآ و  یارب  دـنک و  یم اهر  ار  سرد  یکـشزپ ، هتـشر  رد  یرـسارس  روکنک  کی  هبتر  بسک  زا  دـعب  یدـحا  دـیهش 
.دوش یم لیان  تداهش  ضیف  هب  دور و  یم نمشد  اب  گنج  هب  روشک ،

تسد اب  ینافرع  قیمع  یاه  هژاو اب  ار  سدقم  عافد  گنج و  تارطاخ  شدوخ  هک  تسا  ییادهـش  هلمج  زا  یدحا  دیهش 
.تسا هتشون  دوخ 

تیـصخش یگتخپ و  زا  یکاح  هدروآرد  ریرحت  هتـشر  هب  یگلاس  زا ۲۰  رتمک  نس  رد  دیهـش  نیا  هک  ینافرع  میهاـفم  نیا 
یگنهرف و نواـعمدوب  هدنــسیون  کـی  دوـب ، بوـخ  کـشزپ  کـی  هـکنیا  رب  هوـالع  یدــحا  دیهــش.تسا  ناوـج  نـیا  یناـفرع 

نیا اـب  ار  نایوجــشناد  یهاگــشناد ، یاـه  طــیحم اــه و  اــضف رد  هراوـمه  دــیاب  درک : راــهظا  تشادــهب  ترازو  ییوجــشناد 
.مینک انشآ  یقالخا  تایحور 

هک ارچ  دوب  یم یرحبتم  بوخ و  هدنـسیون  کـی  هکلب  بوخ  کـشزپ  کـی  رب  هوـالع  دوـب ، تاـیح  دـیق  رد  رگا  یدـحا  دـیهش 
.دوب یناور  اویش و  فیصوت  ملق و  یاراد 

الماک یناسنا  درک و  یم شیاه  تیلاعف هحولرـس  ار  یراک  نادجو  دوب و  یدعب  دنچ  تیـصخش  یاراد  اعقاو  یدحا  دیهش 
نیا ناـناوج  هیحور  دـیاب  مـیراد و  زاـین  نآ  هـب  روـشک  یناداـبآ  نتخاـس و  یارب  هـک  تـسا  یزیچ  ناـمه  نـیا  دوـب و  یدـج 

اه و هاگشناد ترتع  نآرق و  هتفه  هب  دوخ  نانخـس  زا  یرگید  شخب  رد  یو.مینک  تیاده  وس  تمـس و  نیا  هب  ار  روشک 
تشادــهب و ترازو  ترتـع  نآرق و  زکرم  تیاـس  حاـتتفا  تـفگ : درک و  هراـشا  ییاـبطابط  همـالع  تـیآ هللا  لاـحترا  زورلاـس 

نیا مراودیما  تفرگ و  کین  لاف  هب  دیاب  ار  مایا  نیا  رد  دـهده  هراونـشج  ینآرق  فراعم  شخب  نیالنآ  هناماس  نینچمه 
رازگرب یــصاخ  هوـلج  هوکــش و  اــب  یکــشزپ  موـلع  یاــه  هاگــشناد نایهاگــشناد  روـضح  اــب  هلاــس  هـمه  ینآرق  هراونــشج 

دربـشیپ رد  تشادــهب  ترازو  ترتـع  نآرق و  زکرم  قباــس  سیئر  موـلعلارحب  رتـکد  یاــه  شــالت هـب  نـینچمه  یرــال.دوش 
ینآرق و صخاــش  یاــه  هرهچ زا  موـلعلارحب  رتــکد  تـفگ : درک و  هراــشا  ییوجــشنادو  یگنهرف  تنواــعم  ینآرق  فادــها 
، دندوب هتسناوت  یبوخ  هب  ترتع ، نآرق و  زکرم  سیئر  ناونع  هب  تیلاعف  لاس  لوط ۵  رد  هک  دندوب  نآرق  یراق  ظفاح و 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۸۸طباور 



دـننک و کـمک  یکـشزپ  موـلع  یاـه  هاگـشناد نایهاگـشناد  ناـیم  رد  ینآرق  یاـه  تیلاـعف حطـس  یاـقترا  هب  زکرم  نـیا  رد 
.تسا ناشناراکمه ناشیا و  شالت  تامحز و  لصحام  ینآرق ، یاه  هراونشج قفوم  یرازگرب 

مورحم تشادـهب  ترازو  ییوجـشناد  یگنهرف و  تنواـعم  ترتع  نآرق و  زکرم  رد  ناـشیا  دوجو  زا  رهاـظ  هب  اـم  دـنچ  ره 
.تفرگ میهاوخ  کمک  ینآرق  فادها  دربشیپ  یاتسار  رد  ناشیا  هبرجت  شناد و  زا  اعطق  اما  میتسه ،

.میشاب تشادهب  ترازو  ترتع  نارق و  زکرم  دیدج  سییر  داژن  یلع دمحم  هللا  حور تمدخ  رد  میراد  راختفا  نینچمه 
هب رومام  مولع ، ترازو  زا  هک  دنتسه  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تایه  وضع  روشک و  ینآرق  یاه  هرهچ زا  ناشیا 

مولع یاه  هاگشناد رد  یـشهوژپ  یاه  تیلاعف نآرق و  جیورت  ریـسم  رد  دنناوتب  مراودیما  دندش و  زکرم  نیا  رد  تیلاعف 
ییوجشنادو یگنهرف  نواعمدرک  تصرف  هب  لیدبت  ار  اه  دیدهت انورک ، عویش  مایا  رد  ناوتب  دیاب.دنـشاب  قفوم  یکـشزپ ،

هب یناـمز  هچ  تسین  صخـشم  یراـمیب  نـیا  تـفگ : درک و  هراـشا  اـنورک  سوریو  شرتـسگ  عویـش و  هـب  تشادـهب  ترازو 
تنواعم هلمج  زا  اج  چـیه  رد  ار  یراک  چـیه  دـیابن  داد و  قفو  طیارـش  نیا  اب  ار  دوخ  دـیاب  لاحره  هب  اما  دـسر ، یم نایاپ 

.درک لیطعت  تشادهب  ترازو  ییوجشناد  یگنهرف و 
ار اه  دـیدهت ناوتب  دـیاب  دوش و  یم رتشیب  عقاوم  نیا  رد  تشادـهب  ترازو  ییوجـشنادو  یگنهرف  تنواعم  تلاـسر  اـقافتا 

.درک تصرف  هب  لیدبت 
دوش یم رازگرب  مایا  نیا  رد  یزاجم  تروص  هب  یشزرو  یاه  دایپملا نینچمه  یگنهرف و  ینآرق و  یاه  هراونـشج یرازگرب 

یاوـتحم حطــس  یاــقترا  موزل  رب  یو.دراد  هـمادا  ناــنچمه  اــه  تیلاــعف زین  طیارــش ، نـیا  رد  هـک  میتــسه  لاحــشوخ  و 
.میربب الاب  ار  نامیاه  هراونشج یاه  اوتحم دیاب  تفگ : درک و  دیکأت  ترتع  نآرق و  هراونشج 

هدافتسا ناگبخن  ناداتسا و  زا  نآرق ، هراونشج  تالاؤس  یحارط  یارب  راب ، نیتسخن  یارب  لاسما  هک  میتسه  لاحشوخ 
.دش

ار ترتع  نآرق و  یلم  هراونـشج  میـشاب و  هتـشاد  هراونـشج  نیا  یاوتحم  رد  یددـجم  یرگنزاب  هک  تسا  زاین  لاح  ره  هب 
.مینک رازگرب  یرترابرپ  یاوتحم  اب 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

رهم یرازگربخ  دش -  رازگرب  ترتع  نآرق و  زکرم  سیئر  هفراعم  میرکت و  مسارم   

انریا دش -  ییامنور  تشادهب  ترازو  ترتع  نآرق و  زکرم  تیاس   

۲۵۲۵
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۲۳



مینست یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۴۴۰۰۰  رگید  عبنم   ۹   ۰   ۰   / انرب  یرازگربخ   

درگلاس نیمهن  یس و  تشادگرزب  مسارم  رد  یدباع  دمحا  نیملسملاو  مالسالا  تجح  مق ، زا  انرب  یرازگربخ  شرازگ  هب 
تیفیک هب  هراـشا  اـب  دـش ، رازگرب  مق  رد  همـالع  نیا  نآرقلاراد  لـحم  رد  هـک  ییاـبطابط  نیـسحدمحمدیس  همـالع  تـلحر 

باـتک نیا  هزادـنا  هـب  مالـسا  یاـیند  رد  یباـتک  درک : راـهظا  ییاـبطابط  همـالع  ریـسفت  نـیا  توـق  طاـقن  نازیملا و  شراـگن 
ریـسفت ییابطابط و  همالع  نویدـم  زورما  ینآرق  یاه  تیفرظ  بتک و  همه  هکنیا  رب  دـیکات  اب  یو.تسا  هدوبن  راذـگریثات 

هک تـسا  لاوـس  نـیا  اـم  یارب  هـشیمه  اـما  تـشاد  مـک  یلیخ  باـتک  هـکنیا  اـب  همـالع  دوزفا : تـسا  ناـشیا  گنــس  نارگ 
اه یــسررب  ساـسارب  درک : ناـشنرطاخ  ییاـبطابط  همـالع  نآرقلاراد  ریدـم.تسا  هدــمآ  اـجک  زا  ناـشیا  تاـعالطا  هـمهنیا 

تسا تسا هدوبن   هدوبن راذگریثات   راذگریثات نازیملا   نازیملا هزادنا   هزادنا هبهب   مالسا   مالسا یایند   یایند ردرد   یباتک   یباتک

یباتک تفگ : ییابطابط  همالع  ریـسفت  نیا  توق  طاقن  نازیملا و  شراـگن  تیفیک  هب  هراـشا  اـب  ییاـبطابط  همـالع  نآرقلاراد  ریدـم 
.تسا هدوبن  راذگریثات  باتک  نیا  هزادنا  هب  مالسا  یایند  رد 

 

https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%D9%85-83/1087954-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%D9%85-83/1087954-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


مه شخب  کـی  دراد و  ریثاـت  نآ  لـک  رد  یلو  هدرواـین  مسا  نازیملا  رد  هـک  تـسا  یعباـنم  یـشخب  کـی  ناـشیا  تاـعالطا 
حیرـصت یو.تسا  هداد  رارق  دـقن  دروم  ای  هدرک  هدافتـسا  اهنآ  زا  مان  رکذ  نودـب  کدـنا و  یهاگ  همـالع  هک  تسا  یعباـنم 
شراگن رد  هتـشاد و  یـسرتسد  اهنا  هب  همالع  هدوبن و  مدرم  هماع  رایتخا  رد  هک  تسا  ییاه  باـتک  مه  شخب  کـی  درک :

.تسا هدرک  هدافتسا  نازیملا 
دیناوخب : رتشیب 

یمالسا  هفسلف  یایحا  رد  همالع  شقن  زا  یتیاور  / داد تیمسر  هزوح  رد  نآرق  ریسفت  سلاجم  هب  ییابطابط  همالع 

دش مالعا  یئابطابط  همالع  هاگشناد  نابز  نومزآ  یرازگرب  ناکم  نامز و 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

 - اهناتسا مق  تسا  ناشیا  گنس  نارگ  ریسفت  ییابطابط و  همالع  نویدم  زورما  ینآرق  یاه  تیفرظ بتک و  همه  | مق  
مینست یرازگربخ 

یربخ ۵۹۸ یلیلحت  هاگیاپ  تسا -  هدوبن  راذگریثات  نازیملا  هزادنا  هب  مالسا  یایند  رد  یباتک   

سرپ مق  سرپ -  مق  دوب -  مالسا  رداون  زا  ییابطابط  همالع  : ینادمه یرون  تیآ هللا   

نیالنآ رگراک  تسا -  هدوبن  راذگریثات  نازیملا  هزادنا  هب  مالسا  یایند  رد  یباتک   

انریا دوب -  مالسا  رداون  زا  ییابطابط  همالع  : ینادمه یرون  تیآ هللا   

سراف یرازگربخ  تسا -  هدوبن  راذگریثات  نازیملا  هزادنا  هب  مالسا  یایند  رد  یباتک   

سراف یرازگربخ  تسا -  هدوبن  راذگریثات  نازیملا  هزادنا  هب  مالسا  یایند  رد  یباتک   

سراف یرازگربخ  تسا -  هدوبن  راذگریثات  نازیملا  هزادنا  هب  مالسا  یایند  رد  یباتک   

زوین مق  تسا -  هدوبن  راذگریثات  نازیملا  هزادنا  هب  مالسا  یایند  رد  یباتک   

۲۵۲۵
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۵:۲۳

قیقع یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / انکیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ییابطابط ییابطابط همالع   همالع یقوقح   یقوقح یهقف  وو   یهقف یاه   یاه هشیدنا هشیدنا  » » شیامه شیامه یاه   یاه همانرب همانرب مالعا   مالعا

هب ییابطابط  همالع  هاگـشناد  یوس  زا  هام ، نابآ  ۲۶ هبنـشود ، ادرف ، ییابطابط » همالع  یقوقح  یهقف و  یاه  هشیدنا  » شیامه
.دوش یم رازگرب  یزاجم  تروص 

 

https://iqna.ir/fa/news/3935380/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%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://iqna.ir/fa/news/3935380/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%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


وـضع هداز ، نسح حلاص  تعاـس ۹ ، زا  ناریا  یمالـسا  یروـهمج  دورـس  میرک و  نآرق  تئارق  زا  سپ  : تسا ریز  حرـش  هـب   
هئارا شرازگ  شیاــمه  یملع  ریبد  ناوــنع  هـب  ییاــبطابط  همــالع  هاگــشناد  یمالــسا  مــالک  هفــسلف و  هورگ  یملع  تـئیه 
دهاوخ تعاس ۹:۱۵  زا  ییابطابط ، همالع  هاگـشناد  سیئر  یمیلـس ، نیـسح  مسارم  نیا  هیحاتتفا  ینارنخـس.درک  دـهاوخ 

.دوب

هژیو نارنخـس  ناوـنع  هـب  زین  ناریا  یمالـسا  یروـهمج  موـلع  ناتـسگنهرف  وـضع  داـماد ، قـقحم یفطـصمدیس  هللا  تـیآ  
.دننک یم ینارنخس  زا ۹:۳۰  موس  نامدای 

یهقف ماکحا  طابنتـسا  شور  رد  ییابطابط  همالع  یاه  یروآون : دوب دـهاوخ  لکـش  نیا  هب  تـالاقم  هئارا  اـب  هماـنرب  همادا   
 – ییاــبطابط ۱۰:۱۵ همــالع  هاگــشناد  ثیدــح  نآرق و  موــلع  هورگ  یملع  تــئیه  وــضع  تاــیب  نیـــسح  دــمحمنازیملا  رد 

وـضع قدـنرب ، یحور سوواکیقالخا  یهقف و  ماکحا  طابنتـسا  رد  ییابطابط  همـالع  تاـیرابتعا  یراـکتبا  هیرظن  شقن  ۱۰:۲۷
ـ  یهقف میهاــفم  رد  اــنعم  هــیرظن  ۱۰:۴۰ سردــم ۱۰:۲۸ –  تــیبرت  هاگــشناد  ثیدــح  نآرق و  موــلع  هورگ  یملع  تــئیه 

نارهت دــحاو  یمالــسا ، دازآ  هاگــشناد  قوـقح  هورگ  یملع  تـئیه  وـضع  راــشفا  داجــسییابطابط  همــالع  رظنم  زا  یقوــقح 
ناـج روحم  عفن  هیرظن  ییاـبطابط و  همـالع  یراـبتعا  تاـکاردا  هیرظن  قوقح : هب  روحم  عفن  درکیور  ۱۰:۵۳ بونج ۱۰:۴۱ – 

یواکاو ۱۱:۰۶ ییاـبطابط ۱۰:۵۴ –  همـالع  هاگــشناد  یــسایس  موـلع  هورگ  یملع  تـئیه  وـضع  یناــنر  یدــباع  یلعــسینیف 
یوجـشناد یناقهد  اضریلعیمومع  قوقح  شناد  اب  دـنویپ  رد  یئابطابط  همالع  یفـسلف  یلوصا و  یریـسفت ، یاه  هشیدـنا

لئاـسم لـیلحت  تیمها  ۱۱:۱۹  – ۱۱:۰۷ (ع ) قداـص ماـما  هاگـشناد  قوـقح  یمالــسا و  فراـعم  هتــسویپ  دـشرا  یــسانشراک 
تئیه وـضع  یریـصب ، اضردـیمحییابطابط  همـالع  هاـگن  زا  مالـسا  نید  جـیورت  غـیلبت و  رد  هداوناـخ  ماـظن  یقوـقح  یهقف و 

شیاـمه یملع  ریبد  یدـنب  عمج ات ۱۱:۴۵  تعاس ۱۱:۳۳  زا  ۱۱:۳۲ ییاـبطابط ۱۱:۲۰ –  همـالع  هاگـشناد  هقف  هورگ  یملع 
زا هام ، ناـبآ هبنـشود ۲۶  ادرف  ییاـبطابط » همـالع  یقوقح  یهقف و  یاـه  هشیدـنا  » شیاـمه دوش ،  یم روآدای.دوب  دـهاوخ 

.دوش یم رازگرب  یزاجم  تروص  هب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یوس  زا  ات ۱۲  تعاس ۹ 

۲۶ هبنــشود ، ادرف ، هـک  ییاـبطابط » همــالع  یقوـقح  یهقف و  یاــه  هشیدــنا  » شیاــمه یاــه  هماــنرب اــنکیا ، شرازگ  هـب 
.دوش یم رازگرب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یوس  زا  هام ، نابآ

وـضع هداز ، نسح حلاص  تعاـس ۹ ، زا  ناریا  یمالـسا  یروـهمج  دورـس  میرک و  نآرق  تئارق  زا  سپ  : تسا ریز  حرـش  هـب 
هئارا شرازگ  شیاــمه  یملع  ریبد  ناوـنع  هـب  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  یمالــسا  مـالک  هفــسلف و  هورگ  یملع  تـئیه 
دهاوخ تعاس ۹:۱۵  زا  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس ، نیسح  مسارم  نیا  هیحاتتفا  ینارنخس.درک  دهاوخ 

.دوب
هژیو نارنخـس  ناوـنع  هـب  زین  ناریا  یمالـسا  یروـهمج  موـلع  ناتـسگنهرف  وـضع  داـماد ، قـقحم یفطــصمدیس  هللا  تـیآ

.دننک یم ینارنخس  زا ۹:۳۰  موس  نامدای 
یهقف ماکحا  طابنتـسا  شور  رد  ییابطابط  همالع  یاه  یروآون : دوب دـهاوخ  لکـش  نیا  هب  تـالاقم  هئارا  اـب  هماـنرب  همادا 

 – ییاــبطابط ۱۰:۱۵ همالع  هاگـشناد  ثیدــح  نآرق و  موــلع  هورگ  یملع  تـئیه  وــضع  تاــیب  نیــسح  دــمحمنازیملا  رد 
وضع قدنرب ، یحور سوواکیقالخا  یهقف و  ماکحا  طابنتـسا  رد  ییابطابط  همالع  تایرابتعا  یراکتبا  هیرظن  شقن  ۱۰:۲۷

ـ  یهقف میهاـفم  رد  اــنعم  هـیرظن  ۱۰:۴۰ سردــم ۱۰:۲۸ –  تـیبرت  هاگــشناد  ثیدــح  نآرق و  موـلع  هورگ  یملع  تـئیه 
نارهت دـحاو  یمالـسا ، دازآ  هاگــشناد  قوـقح  هورگ  یملع  تـئیه  وـضع  راـشفا  داجــسییابطابط  همـالع  رظنم  زا  یقوـقح 

ناج روحم  عفن  هیرظن  ییابطابط و  همالع  یرابتعا  تاکاردا  هیرظن  قوقح : هب  روحم  عفن  درکیور  ۱۰:۵۳ بونج ۱۰:۴۱ – 
یواکاو ۱۱:۰۶ ییاـبطابط ۱۰:۵۴ –  همالع  هاگشناد  یـسایس  موـلع  هورگ  یملع  تـئیه  وـضع  یناـنر  یدـباع  یلعــسینیف 

یوجشناد یناقهد  اضریلعیمومع  قوقح  شناد  اب  دنویپ  رد  یئابطابط  همالع  یفسلف  یلوصا و  یریسفت ، یاه  هشیدنا
لئاسم لـیلحت  تیمها  ۱۱:۱۹  – ۱۱:۰۷ (ع ) قداـص ماـما  هاگـشناد  قوقح  یمالـسا و  فراـعم  هتـسویپ  دـشرا  یـسانشراک 

تئیه وضع  یریـصب ، اضردـیمحییابطابط  همالع  هاگن  زا  مالـسا  نید  جـیورت  غیلبت و  رد  هداوناـخ  ماـظن  یقوقح  یهقف و 

 



شیامه یملع  ریبد  یدنب  عمج ات ۱۱:۴۵  تعاس ۱۱:۳۳  زا  ۱۱:۳۲ ییابطابط ۱۱:۲۰ –  همالع  هاگشناد  هقف  هورگ  یملع 
زا هام ، نابآ هبنـشود ۲۶  ادرف  ییابطابط » همالع  یقوقح  یهقف و  یاه  هشیدـنا  » شیامه دوش ،  یم روآدای.دوب  دهاوخ 

.دوش یم رازگرب  یزاجم  تروص  هب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یوس  زا  ات ۱۲  تعاس ۹ 
: دــــــــــــــیوش سردآ  نـــــــــــــیا  دراو  ناــــــــــــــمهم  تروـــــــــــــص  هـــــــــــــب  شیاــــــــــــــمه  نـــــــــــــیا  رد  روــــــــــــــضح  تـــــــــــــهج 

مایپ یاهتنا  https://meeting.atu.ac.ir/ch/tabatabai

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

قیقع دوش -  یم یسررب  ییابطابط  همالع  یقوقح  یهقف و  یاه  هشیدنا  

رهم یرازگربخ  دوش -  یم یسررب  ییابطابط  همالع  یقوقح  یهقف و  یاه  هشیدنا  

۲۵۲۵
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۹:۳۶

زوین همان  یلصا : عبنم   ۲۸۰۰۰  رگید  عبنم   ۶   ۰   ۰   / ورارف   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

رارقرب  Rule of Law زین دــمحم  نارود  یزلاـم  رد.دوـش  یم زوریپ  دــمحم  ریتاــهام  بزح  تاــباختنا  کــی  یط  اــجنآ  رد   
.دوش یم

نونکا دـیتشاد ، هک  یا  هراـشا هب  هجوـت  اـب.میناشوپب  لـمع  هماـج  مهم  نیا  هب  میتـسناوتن  میتـساوخ  یم هک  هنوـگ  نآ اـما   
طسوت دیاب  هک  تسا  یدنیارف  ای  دیناد  یم نکمم   Rule of Law نامه ای  الاب  زا  نوناق  تموکح  لالخ  زا  ار  ناریا  هعسوت 

.مهدب حیرص  یخساپ  شسرپ  نیا  هب  مهاوخ  یم ؟ دوش یط  زاغآ و  ( Rule by law  ) نییاپ زا  هعماج  تلم و 

دیاب دشاب ، هتشاد  ار  نایناریا  یارب  هعسوت  تیعورشم و  یاعدم  دهاوخب  رگا  دنک ، یم هیکت  یلدنـص  نیا  رب  هک  ینایرج   
.دناشکب مظن  هب  ار  تکلمم  زین  نآ  زا  سپ  و  ( Rule of Law  ) دنک ناماسب  مظن و  هب  ار  دوخ  لوا  هلهو  رد  دناوتب 

یعاـمتجا نیمأـت  ناــمزاس  قبــسا  سیئر  اــت ۱۳۶۸ ،)  ۱۳۶۴  ) هجدوـبو هماـنرب ناـمزاس  قبـسا  نواـعم  رف ، یراتـس دـمحم 
یملع تئیه وـضع  نادداـصتقا و  و  ات ۱۳۸۳ )  ۱۳۸۰  ) یزیر همانرب تیریدـم و  ناـمزاس  قباـس  سیئر  ات ۱۳۸۰ ،)  ۱۳۷۶)

.تسا ییابطابط  همالع هاگشناد 
ییاـپرب حرط  «، » هعـسوت هیامرـس و   » هب ناوـت  یم ناـیم  نآ  زا  هک  هدـش  رـشتنم  یرایـسب  بـتک  تـالاقم و  نونکاـت  وا  زا 

هدـنرب و شیپ تلود  هعـسوت ، زمر  «، » یعاـمتجا نیمأـت  یخیراـت  هنیمز  «، » روشک یعاـمتجا  نیمأـت  هاـفر و  عماـج  ماـظن 
.درک هراشا  ...و  نوناق » تیمکاح 

یتیمکاـح هعماـج و  دوـجو  هعـسوت ، هب  لـین  یارب  اـساسا  هک  تسا  رارق  نیا  زا  یروـحم  شـسرپ  ور  شیپ یوـگو  تفگ رد 
رد قرش  ؟ دوب دهاوخ  نکمم  هعـسوت  یرالاس ، مدرم نادقف  رد  ایآ  تسا ؟ رادروخرب  تیمها  زا  نازیم  هچ  ات  رالاس ، مدرم

دنک دنک حالصا   حالصا ارار   دوخ   دوخ دیاب   دیاب تسایس   تسایس رازاب   رازاب رفرف : : یراتس یراتس دمحم   دمحم

عجار میناوت  یمن میـشاب ، تشیعم  زا  حطـس  نیا  ریگرد  ام  یتقو  تفگ : هجدوبو  همانرب نامزاس  قبـسا  نواعم  رف ، یراتـس دـمحم 
یتـشیعم لکـشم  نیرت  مهم هکنیا  دوجو  اـب  .دـهاوخ  یم راودـیما  یاـه  مدآ یوـق و  رکـشل  هعـسوت  هکارچ  مینزب  فرح  هعـسوت  هب 

رازاب ِداسف  اه و  ییارگاو اه ، ییاسران رد  ار  مدرم  شاعم  داصتقا و  رازاب  یاـه  یراـتفرگ اـما  تسا ، یداـصتقا  هزوح  رد  مدرم  زورما 
یداـصتقا هلئـسم  لـح  هار سپ  .دـنتفیب  یراـتفرگ  تقـشم و  هب  دـح  نیا  اـت  مدرم  هدـش  ثعاـب  تسایـس  رازاـب  .مناد  یم تساـیس 

.دوب دهاوخ  تسایس  هزوح  رد  لوا  هجرد  رد  تسا ، روشک  درد  نیرت  مهم هک  مدرم 

 

https://fararu.com/fa/news/462295/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://fararu.com/fa/news/462295/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D9%86%D8%AF


هعـسوت هزاس  نب هخرچ  ییاـپرب  ار  ناریا  یگتفاـی  هعـسوت دـنیارف  هجیتن  ور ، شیپ یوگو  تفگ رد  رف  یراتـس تشون : همادا 
.دناوخ یم یوق » تلود  تردق  یوق - هعماج  تردق   » ینعی

ناوـت یم تلود ، ندـناشک  مظن هب زا  سپ  تسا  دـقتعم  هتـسناد و  تـلود  تردـق و  یلدنـص  ار  هعـسوت  تـمیزع  هـطقن  وا 
.دروآ دیدپ  زین  ناماسب  مظنم و  هعماج 

مدـع هدرتسگ ، رقف  یرباربان ، داـسف ، جرمو ، جره یتاـبث ، یب عضو  هعماـج  کـی  رد  رگا  هک  دـنک  یم ناـعذا  نینچمه  یو 
جرمو جره تیعـضو  زا  دـشخبب ، ناـماس  ار  روـشک  عـضو  دـناوتب  دریگ و  لکــش  یرادـتقا  رگا  دـشاب ، رارقرب  تیفاـفش و ...

ار یمهم  فیاظو  اه و  شقن یعامتجا ، نیمأت  نامزاس  هجدوبو و  هماـنرب ناـمزاس  رد  نونکاـت  امـش  .دوب دـهاوخ  رتهب  و ...
.دیا هتشاد هدهع  رب 

للع هعــسوت ، یاــه  هماــنرب شراــگن  یزیر و  هماــنرب هزوــح  رد  صوــصخ  هـب دوــخ ، قــباوس  هــب  هجوــت  فــطع  اــنتعا و  اــب 
هاگیاج فیلکت  دناوتب  دیاب  دسرب ، هعـسوت  هب  دـهاوخب  ناریا  روشک  رگا  ؟ دـینک یم نیببت  هنوگچ  ار  ناریا  یگتفاین  هعـسوت

.دنک نیعم  مولعم و  ار  تردق 
.منز یم هداس  لاثم  کی 

رد میهد و  یم تردـق  وا  هب  عـقاو  رد  مـینک ، یم یفرعم  ورـشیپ  ردـیل و  ناوـنع  هـب ار  یدرف  یعمج ، یدروـنهوک  رد  یتـقو 
.دریگ یم لکش  تردق  هک  تسا  یعمج  طابترا  نیمه  هجیتن 

ار هعماج  دـنریگ ، یم رارق  رگیدـکی  رانک  رد  اه  ناسنا یتقو  ور ، نیا زا  تسا ؛ یعامتجا  یتاذ  تروص  هب  ناـسنا  یفرط ، زا 
.دنهد یم لکش 

هعماج هک  ییاه  ناسنا.دیآ یم دیدپ  یگداوناخ و ... یگنهرف ، یعامتجا ، یداصتقا ، طباور  تفرگ ، لکـش  هعماج  یتقو 
هب هـکنیا  رب  ینبم  یطباور  دـننک ؛ مـیظنت  ار  دوـخ  ناـیم  یعاـمتجا  طـباور  هـک  دنتــسه  نآ  دـنمزاین  دـنهد ، یم لیکــشت  ار 

تخـس عماوج  اه و  ناسنا نوچ  خیرات ، لوط  رد  دنک و .... تواضق  یواعد  رد  اه  نآ نایم  یـسک  دننکن ، یدـعت  رگیدـکی 
تفرـسپ تفرـشیپ و  تفرگ ، لکـش  تردق  هک  ینامز  زا.تفرگ  لکـش  زین  تردق  امازلا  دـنا ، هدوب دـنمزاین  طباور  میظنت  هب 

نیا تسا ؟ رادروـخرب  یتاـصتخم  هاـگیاج و  هچ  زا  هعماـج  نآ  رد  تردـق  هک  دراد  تـشاد و  نـیا  هـب  یگتـسب  هعماـج  کـی 
نیا تسا ؟ هنوگچ  هعماج  تلود و  نیب  تردق  یاه  ناتـسب هدب تسا ؟ هدش  عیزوت  تلود  هعماج و  نایم  هنوگچ  تردـق 

یعیزوـت عوـن  هـچ  زا  هـننقم ) هیئاـضق و  هـیرجم ،  ) تـلود فـلتخم  یاـه  ورملق هعماـج و  فـلتخم  یاـه  هورگ نـیب  تردـق 
میظنت لالخ  زا  اه  ناسنا همه  ؟ تساه یگتفاین هعسوت اه و  یگتفای هعـسوت لماح  دوخ  رد  هک  یعیزوت  تسا ؟ رادروخرب 

.دنتسه شمارآ  شیاسآ و  لابند  هب  یرطف  روط  هب تردق ، هاگیاج  میظنت  طباور و 
.دوب دهاوخ  هعسوت  زین  هعماج  کی  رد  یدازآ  هافر و  شیاسآ ، هجیتن 

یرت شخبرثا رتدــمآراک و  عــیزوت  زا  ار  تردــق  میناوــت  یم هنوــگچ  مینیبــب  دــیاب  میــشاب ، هتــشاد  هعـــسوت  میهاوــخب  رگا 
ناـیناریا هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  اتدـمع  میروآ ، رظن  رد  هتفاـی  هعـسوت رتـمک یروشک  ناونع  هب ار  ناریا  رگا.مینک  رادروخرب 

.دننک نامدیچ  ییالقع  هنادنمدرخ و  لکش  هب  دوخ  نایم  ار  تردق  دنا  هتسناوتن
یبسانتان رد  دوش ، یم هدوزفا  نآ  یاه  نادـیم هب  زور  ره  میراد و  هک  یتالکـشم  لـئاسم و  هیاـم  نب تفگ  دـیاب  ور  نیا زا 

تروص هب ناـیناریا  ناـیم  رد  تردـق  عـیزوت  ارچ  اـساسا.تسا  تلود  هعماـج و  نیب  نآ  بساـنمان  عـیزوت  تردـق و  هاـگیاج 
دنمناوت همه  رگا  هک  ارچ دشاب ؛ تسدارف  دراد  لیامت  هک  تسا  یوحن  هب  تردق  تیهام  ؟ تسا هتفرگن  لکش  هنادنمدرخ 

هدـش عیزوت  بساـنتم  هعماـج  نآ  رد  تردـق  عقاو  رد  دـشاب ، هدـشن  میـسقت  یتسدورف  یتـسدارف و  هب  هعماـج  دنـشاب و 
.تسا

هب درامـشب و  مهم  ار  دوخ  هاـگیاج  قوقح و  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  سفن  هب داـمتعا درخ و  یهاـگآ ، نیا  یتلم  رگا  نیارباـنب ،
هبرجت فــصو ، نـیا  اب.دــیآ  یمن دــیدپ  ناتــسدورف  ناتــسدارف و  هعماــج  تردــق و  زا  هدافتــساءوس  دسانــشب ، تیمــسر 

.منزب ناریا  تیطورشم  خیرات  هب  یبقن  مهاوخ  یم ؟ داد حیضوت  درک و  نییبت  ناوت  یم هنوگچ  ار  هطورشم 
.تسا تردق  یارب  دنب  و دیق داجیا  عقاو  رد  تیطورشم 

.تسا تلم  ِنآ  زا  قوقح  قح و  مامت  دش  هتفگ  هک  دریگ  یم لکش  ینامز  زا  تیطورشم  اساسا 

 



لیکـشت تـلود  دـسرب ، هاـفر  تلادـع و  یلم ، مهاـفت  تاـبث ، هـب  دـشاب و  هتــشاد  یرتـهب  یگدـنز  دـناوتب  هـکنیا  یارب  تـلم 
لکـش یتقو  تلم  اریز  تسا ؛ تلم  ِنآ  زا  قوقح  همه  هک  تشاد  رواب  ار  لصا  نیا  دـیاب  تلود  لیکـشت  رد  اما.دـهد  یم

.دراد جایتحا  تلود  هب  دوخ  طباور  میظنت  یارب  دریگ ، یم
هب زاین  تلم ، یارب  دوخ  فیاظو  ماجنا  اـه و  تیلوئـسم لوبق  شیاـهدرکراک و  اـه و  راـتخاس یریگ  لکـش یارب  تلود  اـما 

مهم قوقح  تیکلام و  زا  یـشخب  یمومع ، یاه  الاک ای  تلود  تامدـخ  تفاـیرد  تهج  زین  تلم.دراد  تاراـیتخا  عباـنم و 
.دنک یم راذگاو  تلود  هب  تایلام ، مان  هب  هدوب ، هعماج  دارفا  ششوک  شالت و  لصاح  هک  ار  دوخ 

.دنک یم راذگاو  زین  ار  شا  یدازآ زا  یشخب  تلم 
.دنک راذگاو  تلود  ای  رگید  سک  هب  ار  دوخ  یاه  یدازآ تقو  چیه دیابن  تسوا و  یدازآ  ناسنا ، تنیز  نیرت  مهم

قح تیکلاـم و  تاــیح ، قـح  نوـچمه  ینیداــینب  قوـقح  رکف و  یدازآ  یدازآ ، یراذــگاو  هزوـح  رد  زین  تـلم  ور ، نـیمه زا 
هک دـنک  یم راذـگاو  ار  یدازآ  زا  یـشخب  نآ  هکلب  دـنک ، یمن راذـگاو  تـسا ، یناـسنا  ره  نیداـینب  یدازآ  هـک  ار  دوـخ  یگدـنز 

یاـه یدازآ عـقاو  رد.دـنک  یزیر  یپ تلود  - تـلم طـباور  مـیظنت  یارب  ار  یعاـمتجا  تابـسانم  دـناوتب  نآ  هطـساو  هـب  تـلود 
.دوش یم راذگاو  تلود  هب  هک  تسا  هعماج  اه و  ناسنا ییانبور  ای  هیوناث 

هیام ُنب یاه  یدازآ زا  دنناوتب  اه  ناسنا دروآ ، دـیدپ  تینما  تابث و  درک و  میظنت  ار  طباور  رگا  دوش  یم دـهعتم  زین  تلود 
( ...و هشیدنا  قح  یگدنز ، قح  تایح ، قح   ) دوخ

قوقح و تلود ، هعماج و  نایم  اه  ناتـسب هدـب نیا  رد  لـباقتم و  تروص  هب  نیارباـنب  دـننک ؛ هدافتـسا  هتفرگ و  هرهب  رتهب 
.دوش یم هدنادرگزاب  وا  هب  تلم  یدازآ 

نیمأـت تـینما ، عاـفد ، یتشادـهب ، یــشزومآ ، یاـه  تخاـسریز اـت  مریگ  یم تاـیلام  نـم  دــیوگ  یم تـلود  هـک  تـسا  نـیا 
.مشخبب دوبهب  هعماج  یارب  ار  یعامتجا و ...

رگیدـکی اـب  کـیناگرا  طاـبترا  رد  هدـینت و  مه  رد  دـیاب  هک  تسا  یگرهایـس  گرخرـس و  دـننام  تـلود ، تـلم و  ناـیم  طـباور 
.تلود هعماج و  نایم  یا  هخرچ دوش ؛ یم اپرب  هخرچ  کی  اه ، ناتسب هدب نیا  رد.دنشاب 

.دراد دوخ  رد  ار  قیاقح  زا  یرایسب  عقاو  رد  تلود » تردق  هعماج - تردق   » هخرچ نیا 
نیب نآ  عـیزوت  تردـق و  تـیفیک  هـب  یگتـسب  هدـنیآ ، رد  نوـنک و  اـت خـیرات ، یط  رد  یناـسنا  عـماوج  تفرــسپ  تفرــشیپ و 

نیمأت نیمضت و  ای  تابث  یعون  بوچراچ  رد  یعامتجا  مظن  یریگ  لکش امش  عقاو  رد.دراد  هخرچ  نیا  رد  تلم  تلود و 
روــشک کــی  یگتفاــی  هعـــسوت دــنیارف  زاــغآ  ار  تــلم  کــی  یاــه  یدازآ زا  یـــشخب  میلـــست  ضیوــفت و  هارمه  هــب  تــینما 

مه ربارب  رد  هک  تلود  هعماج و  یلدنـص  ود  رد  تردق  هک  تفریذـپ  دـیاب  عورـش  هطقن  هیلوا و  راک  میـسقت  رد  ؟ دـیناد یم
.دراد رارق  دنا ، هتسشن

نامدرم هب  طوبرم  زین  روشک  ِتسین  و تسه اریز  دوب ؛ دـهاوخ  تسا و  هعماج  ِنآ  زا  هخرچ  نیا  رد  زاـغآ  عورـش و  هطقن 
.تسا هعماج  َِلِبق  زا  عبت و  هب  تیمکاح  تلود و  دوجو  تسا و  نآ 

.دوش یم میسقت  ناتسدورف  ناتسدارف و  هب  هعماج  دشاب ، نیا  زا  ریغ  رگا 
هعماج تلود و  هطبار  مینکن ، لوبق  ار  یرازگراک  نیا  هعماج  رد  رگا.دـشاب  دـیاب  تسا و  هعماج  رازگراـک  تلود  ور ، نیا زا 

، هافر تلادع و  دـشر ، تابث ، مهافت ، یاج  هب یا  هعماج نینچ  رد  مئاد  دوش و  یم رجنم  یتسدورف  یتسدارف و  هطبار  هب 
.درک تشادرب  یریگرد  عازن و  دیاب 

.دهد یم لیکشت  تلود  هعماج ، هک  تسا  ندرک  یگدنز رتهب  دسافم و  نیا  زا  زیهرپ  رطاخ  هب  اما 
یارب ار  بساـنم  طیارـش  تلم ، یارب  تلود  هـک  تـسا  نـیا  یدـعب  هـلپ  تـسا ، تـلم  رازگراـک  تـلود  هـک  میتفریذـپ  یتـقو 

همه نآ ، هجیتن  رد  هک  دـنک  داجیا  ییاضف  ینیمزرـس ، هنهپ  رد  دـناوتب  دـیاب  تلود  عقاو  رد.دـنک  داـجیا  بوخ  راـکو  بسک
.دنامن اج  تفرشیپ  هعسوت و  دنیارف  زا  یسک  دنوش و  دنمناوت  دنناوتب 

تمدـخ رتـشیب  دوخ  تلم  هب  اـت  دـنک  یزاـس  تیلباـق دوـخ  یارب  مئاد  دـشاب و  رادروـخرب  مزـال  یزاسدـنمناوت  زا  هک  یتـلود 
.دوب دهاوخ  تیعمج  تیلک  ناریا و  نیمزرس  هرتسگ  رد  ذوفن  هزوح  یاراد  دنک ،

اب ار  راجاق  رـصع  ناریا  هبرجت  میهاوخب  رگا.دنا  هدوب یتاصتخم  نینچ  ترـسح  رد  هراومه  هتـشذگ  لاس  رد ۱۰۰  نایناریا 

 



نامز رد  ؟ دمآ دهاوخ  لصاح  یقیبطت  یواکاو  هعلاطم و  نیا  زا  یدرواتـسد  دهاوش و  هچ  میهد ، قیبطت  ییاپورا  هبرجت 
.تشاد رارق  یداوس  یب یتشیعمدوخ و  رقف ، تسسگ ، یگدنکارپ ، رد  ناریا  هعماج  تیرثکا  هیراجاق ،

.دنتشادن اه  رهش اب  یطابترا  چیه  ابیرقت  اه  اتسور
.دنتشادن یطابترا  نارهت  اب  زین  اه  رهش یقبام  رهش ، دنچ  زج  هب

.تسناد یم تلم  لک  تشونرس  رب  مکاح  ار  دوخ  زین  راجاق  یتالیا  تردق 
هب رگید  یلاجم  رد  دـیاب  هک  تسا  یمهم  شـسرپ  دریگ ؟ لکـش  تسناوت  یم تیطورـشم  یتاصتخم ، نینچ  رد  اـیآ  لاـح 

.دیماجنا لوط  هب  لاس  دودح ۸۰۰  ییاپورا  تیطورشم  یاه  دنیارف هک  تسا  یرورض  هتکن  نیا  رکذ.تخادرپ  نآ 
وا هب  دنلتاکـسا ، هب  ناتـسلگنا  هاشداپ  یـشکرکشل  نایرج  رد  نادـنمتورث  اه و  کود زا  یدادـعت  یدالیم ، لاس ۱۲۱۵  رد 

؛ مینک نیمأت  ار  رابرد  یگنج و  رفـس  نیا  هنیزه  میناوت  یمن ام  هک  دننک  یم مالعا  دـنیوگب ، هاش و ... رب  گرم  هکنآ  نودـب 
.درادن ار  امش  یاه  هنیزه یوفاکت  هک  میراد  رایتخا  رد  یدودحم  یلام  عبانم  اساسا  هکارچ 

.دریذپ یم زین  هاشداپ 
هعماــج نادرمدازآ  زا  یــشخب  ینعی  اــم  اــب  دــیاب  هـنازخ ، زا  جراــخم  فرــص  یارب  سپ  نـیا  زا  هـک  دوــش  یم هـتفگ  یو  هـب 

...( فارشا و اه ، کود نادنمتورث ، )
.دوش تروشم 

ار نآ  زورما  هک  دسر  یم هاشداپ  دییأت  هب  هک  تسا  یـسیلگنا  نوناق  کی  روشنم  هعماج ، هاش و  نایم  لادـج  نیا  تیاهن 
یـالاو هاـگیاج  زا  یمک  هک  دریذـپ  یم عقاو  رد  هاـش  روشنم ، نیا  رد.میـسانش  یم اـتراکانگم »  » اـی ریبـک  روـشنم  ناوـنع  اـب 
تردق تیدودحم  رب  ماگ  نیلوا  راذگ  هیاپ هک  یرما  دنک ؛ لامعا  شیوخ  رب  ار  اه  تیدودحم یخرب  هدرک و  لودـع  شیوخ 
خیراـت رد  رگید  مـهم  هـعقاو.داد  رارق  شریذـپ  دروـم  ار  یناـسنا  هعماـج  قوـقح  یمک  هـک  یتیدودـحم  دوـب ؛ هاـشداپ  هماـت 

نلاس رهش  رد  ( ۱۶۴۸–۱۶۱۸  ) اپورا رد  یبهذم  هلاس  یاه ۳۰ گنج نایاپ  زا  سپ  هک  تسا  یلافتـسو  همان  نامیپ اـپورا ،
.دش هتسب  رد ۱۶۴۸  ییاپورا  یاه  روشک نایم  رتسنوم  رهش  یرادرهش 

هیلع ود  ره  عقاوم ، یخرب  اه و  ناتستورپ اه و  کیلوتاک  ) مه اب  نایدا  کانلوه  یاه  راتـشک اه و  گنج زا  هتـسخ  یاپورا 
.اپورا یارب  دایز  رایسب  یاه  هنیزه اب  یرصع  تسا ؛ هدش  مامت  گنج  عازن و  رصع  هک  دریذپ  یم اه ) یدوهی

.تشاد هارمه  هب  ار  اه  یرابدرب لهاست و  حماست و  شیاز  دوخ ، رد  هک  یرصع 
نیا رد  نینچمه.دنسانشب  تیمـسر  هب  ار  رگیدمه  نید  هک  دنریذپ  یم مصاختم  یاه  هورگ ماجنارـس  یرـصع ، نینچ  رد 

زا رود  هب دوش و  یم هتخانش  تیمسر  هب  زین  هورگ  ره  زا  اه  ناسنا نییآدوخ  یگدنز  اسیلک و  هب  دمآو  تفر یدازآ  نامیپ ،
.دریگ یم رارق  ضرعت  دنزگ و 

، ناـیدا هک  تسا  ناـمیپ  نیا  اـب  اریز  دـش ؛ تلم  - تلود هخرچ  یریگ  لکـش روـشنم  ایلافتـسو ، روـشنم  هک  دوـش  یم هـتفگ 
هدــش و رادروـخرب  راــبتعا  زا  صاــخ  نیمزرــس  کــی  رد  تموـکح  یزیر  یپ یارب  اــه  هورگ ماوــقا و  یریگ  لکــش اــهاسیلک ،

.دوش یم دنمداهن 
لاس رد  ناتـسلگنا  دنمهوکـش  بالقنا  تشاد ، هراشا  یخیراـت  ریـس  نیا  رد  نآ  هب  دـیاب  هک  یرگید  یاـنتعا  لـباق  دادـخر 

.تسا یدالیم   ۱۶۸۸
تلم ِنآ  زا  قوــقح  قــح و  هـمه  هـک  تفریذــپ  هاــشداپ  هدوــب ، تنوــشخ  نودــب  مارآ و  دوــش  یم هـتفگ  هـک  بــالقنا  نـیا 

.دنک یم باختنا  هدوب ، سلجم  نامه  هک  ار  رازگراک  کی  دوخ  یارب  زین  تلم  نیا.تسا 
.دوش یم باختنا  هدوب ، تلود  نامه  هک  زین  یرگید  رازگراک  سلجم ، زا  سپ 

دوـخ و نـیب  طـباور  مـیظنت  یارب  هعماـج  تـسا ؛ هعماـج  ِنآ  زا  تردــق  هـمه  دــش : لـمع  لوـصا  نـیا  هـب  درکیور ، نـیا  رد 
هیرجم  ) تلود مان  هب  ار  مود  رازگراک  سلجم ، و  سلجم )  ) دراد لوا  رازگراک  اه  یدازآ تفرـشیپ و  هعـسوت ، هب  یباـیتسد 

تقوـم و دـیقم ، دودـحم ، دـیاب  دراد ، تـسد  رد  ار  تردـق  هـک  یطیارــش  رد  تـلود  نـینچمه  دراد ؛ راـیتخا  رد  هیئاـضق ) و 
.دشاب وگ  خساپ

.دوش یم لدب  دامن  هب  زین  هاشداپ  یزورید  ِتردق 

 



هک ینعم  نیا  هب  تسا ؟ لاوـنم  هـچ  هـب  عـضو  ناریا  رد.دریگ  یم لکـش  اـپورا  خـیرات  رد  تیطورـشم  هـک  تـسا  هنوـگ  نـیا
طابترا نایراجاق ، یا  هلیبق یتالیا و  تموکح  رـصع  رد  ناریا و  رد  ؟ دتفا یم قافتا  هنوگچ  ناریا  رد  تردـق  دـیدحت  هبرجت 

.درب یم رس  هب  یا  هبناج همه تسسگ  رد  هعماج  تشادن و  دوجو  رهش  ِهد و  عماوج ، نایم 
.تسا هدوبن  رارقرب  رگید ، فرط  زا  تلود  هعماج و  نیب  فرط و  کی  زا  هعماج  داحآ  نیب  یناتسب  هدب عقاو  رد 

هب جـیردت  هب اـپورا  رد  لاـس  دـص  دـنچ  نآ  رد  هک  دوـب  یکیناـگرا  مـظن  یگدنبـسچ و  مـه هـب نآ  دـقاف  ناریا  لـیلد  نـیمه هـب
اه یدنویپان زا  تلود ، مدرم و  نیب  مه  مدرم و  دوخ  نیب  مه  نایناریا  یگدنز  تفرگ و  لکـش  نآ  زا  هعماج  دمآ و  دوجو 

عورـش ار  دوخ  شیاز  یناریا ، هطورـشم  هک  تساه  تسـسگ اه و  یدـنویپان یاضف  نینچ  رد.دوب  رادروخرب  اـه  تسـسگ و 
.دنک یم

.ددرگ یمزاب نپاژ  هیسور و  گنج  هب  ناریا  رد  هطورشم  هلئسم  ارجام ، کی  قافتا و  کی  اب 
.دوش یم ناریا  رد  رکش  ینارگ  هجیتن  رد  یبایمک و  بجوم  دماجنا ، یم هیسور  تسکش  هب  اتیاهن  هک  گنج  نیا 

.دنوش یم کلف  تازاجم و  یشورف ، نارگ مرج  هب  نارهت  مکاح  یوس  زا  هک  دنا  هدوب رکش  رجات  دنچ  نارهت ، رازاب  رد 
بلط هاـش ، زا  دــنا ، هدوـب رت  هاـگآ رت و  نیــشنرهش ناـمز ، نآ  ناـیناریا  هـمه  زا  هـک  نارهت  ناـیرازاب  هـعقاو ، نـیا  هـمادا  رد 

.دننک یم هناخ  تلادع
تموـکح تردـق و  رد  هطورـشم  هـب  هـمادا  رد  عورـش و  رکـش ، تـمیق  رـس  رب  یریگرد  زا  یناریا  هطورـشم  هـک  تـسا  نـیا 
هـسنارف لثم  ناریا  منک ، اضما  نم  رگا  تفگ  یم تسناد و  یمن هطورـشم  زا  یزیچ  هاش  نیدلارفظم دوخ  یتح.دـسر  یم

هکنآ لاـح  دوـش ، یم نوـگرگد  یلک  هـب  روـشک  تیعـضو  اـضما  کـی  اـب  هـک  دـندرک  یم روـصت  هنوـگ  نـیا عـقاو  رد  دوـش ؟ یم
.تسین هدوبن و  نینچ 

بآ و رذـب ، نـیا  یارب  هعماـج  یاـضف  ناتـسوب و  مـه  تـشاد و  دوـخ  نتـشاک  یارب  یبساـنمان  رذـب  مـه  یناریا  هطورــشم 
اب تردــق  ندرک  دودــحم یارب  هاوـخ  هطورــشم یاـه  ورین امــش ، رواـب  هب.دــنک  مـهارف  تسناوـت  یمن یبوـخ  یاوـه  کاـخ و 

بـسانم حـلاصم  داوم و  دـیاب  لوا  هلهو  رد  نامتخاس  کـی  نتخاـس  یارب  ؟ دـندوب هجاوم  ناریا  رد  ییاـه  رازبا هچ  نادـقف 
.تشاد

مدرم دصرد   ۸۵ نامز ، نآ  رد  اما  تسا ؛ دنمدرد  زرو و  هشیدنا دارفا  هاگآ و  هعماج  هب  زاین  لوا  هلهو  رد  هطورشم  یارب 
یتـح کـچوک و  یاـه  رهــش رد  زین  هـیقب  دنتــشادن و  روـضح  یا  هلداـعم چـیه  رد  اـساسا  دـندوبن ، اـه  رهــش نکاـس  هـک  اـم 

.دنتشادن تیطورشم  زا  یتسرد  کرد  نارهت ،
یارب هـکنیا  مود.دنتــشادن  راـیتخا  رد  تردـق  تیطورــشم  یارب  ار  بساـنم  حــلاصم  داوـم و  لوا ، هـلهو  رد  ناـیناریا  سپ 
رامعم نامز ، نآ  رد  ام  اما  میدوب ؛ گنهامه  یاه  رامعم رامعم و  دنمزاین  نآ ، نیون  تردـق  تیطورـشم و  یانب  نتخاس 

.میتشادن رایتخا  رد  زین  یقذاح  بوخ و 
؛ تشادـــن دوــجو  زین  نویبـــالقنا  ناـــیم  دـــحاو  طابنتـــسا  زا  رادروـــخرب  مجـــسنم و  دـــحاو ، ناـــمتفگ  کـــی  هــکنیا  موـــس 

.دنتشادن رایتخا  رد  زین  ار  تردق  ندرورپ  نتخاس و  یوگلا  لدم و  نایناریا ، لیلد ، نیمه هب
؛ تسا توافتم  یمک  ینونک  ِناریا  عضو  هک  دسر  یم رظن  هب  هنوگ  نیا لاس  یدناودص  رذگ  زا  دـعب  رـضاح و  رـصع  رد  اما 

.میراد رایتخا  رد  ار  اه  یدنویپ مه یهاگشناد و  هدرک و  لیصحت اه  نویلیم زا  معا  مزال  حلاصم  داوم و  هک  ارچ
زا ارجاـم  یلو  میراد ؛ راـیتخا  رد  زین  ار  نوناـق  یتح  ملع و  صـصختم ، اـم.میراد  لکـشم  اـه  تمـسق یخرب  رد  زونه  اـما 

.تسا رهپس  هموظنم و  ندمآ  دیدپ دنمزاین  هعسوت  هدنب ، رظن  هب  هک  تسا  رارق  نیا 
، یــساسا نوناـق  دوـجو  اـب  هنافــسأتم  هـک  دــشاب  رادروـخرب  یا  هعــسوت دــحاو  ناـمتفگ  کــی  زا  دــیاب  رهپــس  - هموـظنم نـیا 

هزورما.دنتــسین رادروــخرب  یرادــیاپ  یدــنمداهن و  زا  دراوــم  نـیا  لــمع  رد  هلاــس ، یاـه ۲۰ هماـنرب هعــسوت و  یاـه  هماـنرب
.دنراد روضح  تلود  هعماج و  بطق  ود  رد  هعسوت  یعقاو  یاه  رامعم

یاه ناـمزاس ندـش ، هموظنم زا  رادروخرب  یتلود  تسا ؛ تلود  زا  تاحالـصا  عورـش  هطقن  راذـگ ، لاـح  رد  یاـه  روشک رد 
.رگیدمه اب  هیئاضق  هوق  هننقم و  هوق  هیرجم ، هوق  هموظنم  هس  ندش  رهپس ینارمکح و 

، اوـق تـلود و  یازجا  نیب.دنتــسین  رادروـخرب  ندــش  رهپــس هموـظنم و  رد  مزــال  یاــه  تـیفیک زا  شتلود ، ینوـنک و  ِناریا 

 



.دراد تیمکاح  اه  تسسگ اه و  یدنویپان اه ، ضراعت یرایسب 
.تسا رادروخرب  ییاه  ییارگاو زا  دشاب ، ییارگ  مه دجاو  هکنآ  زا  شیب  دوخ ، ِنورد  رد  ناریا  رد  تلود 

.دنهد ناماس  هعسوت  یارب  ار  ناریا  یرامعم  دنناوت  یمن شیاوق  اب  هک  تسا  هنوگ  نیا
...و یدرکراک  یراتخاس ، طـباور.دزاون  یم ار  دوخ  زاـس  هناـخترازو  ره  میا و  هدـشن هموظنم  هیرجم  هوق  نورد  رد  زونه  اـم 

دنتـسین و هموظنم  هتـشاد و  دایز  هلـصاف  ییارگ  مه دـنیارب  یگنهاـمه و  ندـش ، رهپـس اـب  هننقم  هیئاـضق و  هیرجم ، هوق 
.تسین رارقرب  کیناگرا  هطبار  ناش ، نایم نورد و 

تـسد هب  نآ  زا  یبوـخ  نییبـت  هتـسناوت  تلود  هن  دراد و  یگنهاـمه  کـیناگرا و  هـطبار  نـیا  زا  ینـشور  کرد  اـم  تـلم  هـن 
رد دحاو  میاداراپ  کی  نادقف  اه و  یدنم نوناق اب  نآ  هلصاف  تردق ، بسانمان  نامدیچ  رطاخ  هب  اهاوعد  نیا  همه.دهد 

.تسا یگنهامهان  تیمکاح و  نورد 
عباـنم ناوارف ، مزـال و  حـلاصم  داوـم و  نتـشاد  دوـجو  اـب  هک  تسا  رارق  نـیا  زا  ناـنچمه  نرق ۲۱  رد  ناریا  هلئـــسم  سپ 

.دنا هدوب ناوتان  هعسوت ، یارب  مزال  یاه  رامعم نتشاد  رد  نایناریا  دایز ، رایسب  یاه  تصرف هدرتسگ و 
ییارگ مه نیناوق ، نیا  زا  دـحاو  طابنتـسا  هعـسوت و  یاه  همانرب یـساسا ، نوناق  دـحاو ، نامتفگ  کی  اب  هک  ییاـه  راـمعم

ار نآ  تشادـن و  تیطورـشم  زا  یتـسرد  کرد  هطورـشم  ناـمز  رد  هاـشداپ  یتـح  مـهد  ناـشن  هـکنیا  یارب.دنـشاب  هتــشاد 
ناـمرف زا  سپ  هـک  مـنک  یم هراـشا  هاــش  یلعدــمحم  هماــن  زا  ییاــه  زارف هـب  لــمع ، یارب  نوناــق  هـن  تـسناد ، یم نـییزت 

هب لاس ۱۲۸۷  رد   ) دـسیون یم نینچ  اما  دوبن ؛ ردـتقم  هاشداپ  رگید  هتبلا  نوناـق ، بسح  رب  هدـش و  هتـشون  تیطورـشم 
یلعدـمحم  ) لـض هللا (: » ادـخهد ربکا  یلع دـنرپ  و دـنرچ کلملارـصان و  ناـخ  مساـقلاوبا هطورـشم  بـالقنا  باـتک  زا  لـقن 

.تسا یدازآ  باوج  نوخ ، دز : دایرف  هاش )
! یشکرس هب  هچ  ار  تیعر 

(! هاشداپ  ) نارقبحاص ندرک ) یسرپزاب  ) قاطنتسا هب  هچ  ار  تیعر 
! یبلط قح دایرف  هب  هچ  ار  تیعر 

، دـنک قح  هبلاطم  دـنک  یم طلغ  دـنک ، ضارتعا  دـنک  یم طـلغ  تیعر  میناریا ، کـلام  هک  مییاـم  میهد ، یم وربآ  هک  مییاـم 
.دهاوخب هملاظم  ناوید  دنک  یم طلغ 

دنک یم طلغ  تلم  دوش ، یبنجا  هناخترافـس  هب  نصحتم  دـنک  یم طلغ  دوش ، میظعلادـبع  هاش رد  نصحتم  دـنک  یم طلغ 
بآ هـک  مـنهج  هـب  دــنرادن ، یدازآ  هـک  مـنهج  هـب  دــشخب ، یم تـینما  دــهد ، یم شمارآ  هـک  تساـم  هیاس.دــهاوخن  ار  اـم 

.دنا نویفا ریگرد  ام  ناناوج  هک  منهج  هب  دنرادن ،
!«. تسا یفاک  تساه ، تیعر امش  رس  رب  نام  هیاس هک  نیمه 

ار مدرم  هتخانـشن و  تیمـسر  هب  ار  دازآ  یناریا  زوـنه  هک  تـسا  ناریا  هطورـشم  هاـشداپ  نـیلوا  مـالک  نخـس و  نـیا  یرآ ،
یتبـسن هچ  هعـسوت  رـالاس و  مدرم تیمکاـح  کـی  ناـیم  هعـسوت  هـب  ندیـسر  یارب  امـش  رظن  هـب  اساسا.دـناوخ  یم تـیعر 

تردق کیتارکومد  عیزوت  اموزل  ایآ  ریخ ؟ ای  تسا  رارقرب  ازفا  مه یتبـسن  ود  نیا  نایم  ایآ  دشاب ؟ رارقرب  دیاب  ای  دـناوت  یم
دهاوـخ نـکمم  یگتفاـی  هعــسوت زین  ارگرادـتقا  تیمکاـح  کـی  دوـجو  اـب  اـی  دــناسر  دــهاوخ  یراـی  هعماـج  کـی  هعــسوت  هـب 

.تسا دنیارف  کی  اساسا  یگتفای  هعسوت هک  میوگب  ات  مداد  ناشن  ار  اپورا  هلاس  دنور ۸۰۰ یمک  ترورض ، بسح  ؟ دوب
یارب یگنهرف  یعامتجا و  یداصتقا ، یاه  هصرع رد  هتسویپ  یدنیارف  هکلب  یـشهج ؛ یدیلقت و  یفداصت ، دنیارف  کی  هن 

؟ مـیراد زاــین  یتــموکح  روـج  هـچ  هـب  یگتفاــی  هعــسوت یارب  هـک  دیــسرپب  دــیاش  لاــح.دوب  نآ  تردــق  هعماــج و  نتخاــس 
.دنتسه اکیرمآ  هسنارف و  یدح  ات  ناتسلگنا و  اتدمع  هعسوت  مدقتم  یاه  روشک

.تسا هدوب  هعماج  تلم و  زا  اه  روشک نیا  هعسوت  عورش  هطقن 
.تسا هدوب  یوق  تلود  تردق  شیاز  دنمتردق ، هعماج  هرمث  دش و  یوق  هعماج 

هراـبرد اـما  تسا ؛ هدوب  یگتفاـی  هعـسوت اـتیاهن  عماوج ، نیا  رد  یوق » تلود  تردـق  یوق - هعماـج  تردـق   » هخرچ هجیتن 
هیلع بـالقنا  نـیرت  یا هدوـت هـک  هـسنارف  بـالقنا  هـک  یوـحن هـب دـش ؛ هارمه  تنوـشخ  یعوـن  اـب  تـالوحت  هـسنارف ، هـبرجت 

نیا.دنـشاب تینما  لابند  هب  هک  دـناسر  هجیتن  نیا  هب  ار  مدرم  جرمو ، جره یتابث و  یب تیعـضو  تیاهن  رد  دوب ، دادبتـسا 

 



زا سپ  اه  ناسنا همه  هک  درک  ناعذا  دـیاب  ؟ داتفا قافتا  یلیالد  هچ  هب  تینما ، هبلاطم  تساوخ و  هب  تعجر  تشگزاب و 
.درادن یموهفم  یدازآ  شاعم ، تینما و  بایغ  رد  اما  دوب ؛ دنهاوخ  یدازآ  لابند  هب  هیلوا ، شاعم  تینما و  نیمأت 

.میشاب تینما  لابند  هب  هک  تسا  یعیبط  تسا ، رطخ  رد  ام  تیدوجوم  همه  یتقو 
بوــشآ رورت و  یمظن ، یب هـب  ناــشراک  نوــچ  اــما ، دــندوب ؛ یدازآ  قــقحت  لاــبند  هـب  بــالقنا  لــالخ  زا  زین  اــه  یوــسنارف

.درک ادیپ  رییغت  تینما  نیمأت  هب  اددجم  اه  نآ هتساوخ  دیماجنا ،
.دنک ایهم  تلود  دیاب  زین  ار  تینما 

یاـه راعــش هـک  تـفگ  نـینچ  ناوـت  یم.درک قـقحم  نوئلپاــن  ینعی  ییوـل  نارــسفا  زا  یکی  ار  هتــساوخ  نـیا  ور ، نـیمه زا 
موـس و یروـهمج  رد  یدودـح  اـت  اـه ، تصرف یربارب  نوناـق و  لـباقم  رد  یربارب  یدازآ و  یاـه  هصرع رد  هـسنارف  بـالقنا 

.تفرگ لکش  نوئلپان  تسکش  زا  سپ  مراهچ و 
.داتفا قافتا  زین  ناریا  تیطورشم  رد  دنیارف  نیمه 

.دننک عافد  سلجم  زا  ات  دندش  عمج  نایرازاب  هاش ، یلعدمحم طسوت  سلجم  نتسب  پوت  هب  نایرج  رد 
یارب حلاصم  داوم و  نادقف   ) دننک یم تراغ  ار  سلجم  هطورـشم ، عفادـم  مدرم  دوخ  طیارـش  نامه  رد  هک  مینیب  یم اما 

(. تیطورشم
، هدوـب تراـغ و ...  نآ  هجیتـن  هک  ییاوـعد  هباـثم  هب هطورـشم  نارهت  نوـچ  یرهـش ، رد  یتـح  ناـمز  نآ  رد  ییوـگ  عـقاورد 
- هعماـج تردـق   » هـخرچ نتـشاد  یارب  هعماـج  تردـق  ییاـپرب  تـلود و  تردـق  ندرک  دـیقم هـن  تـسا و  هدـش  یم هدـیمهف 

.میشخبب ققحت  ار  تیطورشم  میتسناوت  یمن یتیعضو  نینچ  اب  اتعیبط.ناریا  تفرشیپ  یارب  تلود » تردق 
، دـندید یم هرطاخم  رد  ار  دوخ  تینما  هک  یمدرم  ِلد  یراـمیب ، یطحق و  شیادـیپ  اـه و  تراـغ لـتق و  یگدرتسگ  زا  سپ 

.دنک یم ار  راجاق  ناهاشداپ  یاوه  زاب 
.دنک رارقرب  ار  تینما  ات  دسر  یم تردق  هب  ناخاضر  هک  تسا  نیا 

.دندوب تینما  نیمأت  لابند  هب  تیاهن  رد  هطورشم  نارکفنشور  مامت 
رد هعماج و  یعامتجا  یداصتقا و  بسانمان  طیارش  دوخ و  بسانمان  رذب  اب  یناریا  هطورـشم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 

یعیبط ِدمآرب  دنیارب و  ار  هاشاضر  امش  تاحیـضوت ، نیا  اب.دوش  یم متخ  هاشاضر  دادبتـسا  هب  هتـسیاش ، یرامعم  بایغ 
ردتقم تردق  کی  ندز  رـس هب  اتیاهن  دیقم ، تردق  هبلاطم  هک  ینعم  نیا  هب  دیناد ؟ یم هاوخ  هطورـشم یاه  ورین تیلاعف 

تسا و هاشدـمحا  ناریا ، هاشداپ  هک  گرزب  یطحق  هدرتسگ و  یرامیب  ینماان ، یتابث ، یب جوا  رد  نامز و  نآ  رد  ؟ دـیماجنا
حرطم ناســسؤم  سلجم  تارکاذــم  رد  ویرانــس  راــهچ  روــشک  هرادا  تـهج  درب ، یم رــس  هــب  سیراــپ  رد  تاــقوا  رتــشیب 

.دوش یم
مود یویرانس.دروآ  یمن یأر  هنیزگ  نیا  اما  دنامب ، راجاق  تموکح  هکنیا  هب  تسا  ناسسؤم  سلجم  یأر  لوا ، یویرانس 

رد مه  نآ  ) دوش هطورشم  ناتـسلگنا  دننام  راجاق  تموکح  هک  دوب  نیا  دنتـشاد ، روضح  سردم  قدصم و  نآ  تشپ  هک 
(. دوب یندشان  یرما  هک  طیارش  نآ  اب  ناریا 

.دروآ یمن یأر  زین  ویرانس  نیا 
تنطلـس رییغت  هـک  مراـهچ  یویرانـس  دـنک و  یمن بـسک  ار  مزـال  یأر  زین  نآ  هـک  تـسا  یروـهمج  رارقرب  موـس ، یویراـنس 

.دروآ یم تسد  هب  ار  مزال  یأر  تیاهن  رد  تسا ،
بیوـصت ار  یوـلهپ  هـب  هیراـجاق  زا  ماـظن  رییغت  هـب  هـمه  یأر  ناسـسؤم  سلجم  تنطلــس ، رییغت  هـب  یأر  زا  دـعب  زور  ود 

نآ رد  هکارچ  دـنهد ؛ یم یأر  ناخاضر  هب  مه  زاـب دارفا  نآ  همه  میدرگزاـب ، طیارـش  نآ  هب  نـالا  نیمه  رگا  یتح.دـنک  یم
.دوب ناخاضر  دنک ، رارقرب  ار  تینما  تسناوت  یم هک  یسک  عمج 

ام هاوـخ  هطورـشم ناـکاین  اریز  تسا ؛ ناریا  رد  سلجم  بختنم  تلود  نیلوا  هاـشاضر ، هک  منک  اـعدا  نینچ  مهاوـخ  یم
هعماـج یور  ِشیپ هعـسوت  اـیآ.تسا  حلـصم  دادبتـسا  یعون  دـنمزاین  روـشک  تاـبث ، تینما و  یارب  هک  دندیـسر  هجیتـن  هب 

یارب اــم  امــش ، ریبــعت  هــب  اــی  دــش  دــهاوخ  قــقحم  رــالاس  مدرم کــیتارکومد و  تموــکح  کــی  هلیــسو  هــب اــموزل  ناریا ،
هدــهع رب  ار  تابــسانم  روـما و  مـیظنت  هـک  میتـسه  یمظتنم  تـلود  دــنمزاین  هعماــج ، یموـمع  روـما  ندــناسر  ناــماس هـب

 



.مینک ادیپ  تسد  رالاس  مدرم تموکح  هب  میناوت  یم هنوگچ  ام  هک  تسا  نیا  رس  رب  ثحب  اساسا  ؟ دریگ
، دراد هک  یطیارـش  اب  موس  ناهج  یاـه  روشک رد  رـالاس  مدرم تموکح  دوش  یم هتفگ  یدراوم  رد  هک  تسا  نیا  هتکن  اـما 

.تسین رودقم  العف 
.دتفا یمن قافتا  یشهج  تروص  هب یرالاس  مدرم موس ، ناهج  رد 

.دنبای یم لماکت  جیردت  هب هک  دریگ  یم لکش  یعامتجا  یداصتقا و  یاه  دنیارف زا  یرالاس  مدرم
حلصم یاه  یروتاتکید هب  نآ ، زا  سپ  ارگرادتقا و  یاه  تلود ییاپرب  هب  یگداتفا  بقع زا  اه  راذگ بلغا  موس ، ناهج  رد 

هک یریـسم  هبرجت و  هب.دـنا  هدوـب یگتفاـی  هعـسوت یرـالاس و  مدرم زاـغآ  اـه  دـنیارف نیا  ههد ، دـنچ  زا  سپ  تـسا و  هدوـب 
.دیتشاد یدیفم  تاراشا  دنا ، هدرک یط  ناییاپورا 

ار یریسم  هچ  اه  نآ تسا ؟ هدوب  هنوگچ  ییایسآ  یقرش و  یاه  روشک هبرجت  عماوج ، یگتفای  هعـسوت یاه  لدم رگید  زا 
.تسا هداتفا  بقع نپاژ  یگتفای ، هعسوت یارب  رگید  لدم  ؟ دنا هدومیپ زورما  هب  ات 

.دراد لاس  اهنت ۱۸  یجیم ، شرسپ  هک  یلاحرد دریم  یم روتارپما 
.تسا ینایرج  تسد  هب  زین  نپاژ  زا  هکت  ره 

.تسا هاش  نیدلارصان  ریبکریما و  اب  نامز  مه یجیم 
ات دندرک  دـعاقتم  ار  یجیم  روتارپما  نارواشم  نپاژ  رد  هک  یلاحرد مینک ، یم فذـح  ار  ریبکریما  نوچ  یدارفا ، اجنیا  رد  ام 

.دنک هچراپکی  ار  نپاژ 
ییاه هورگ.دبای یم ناماس  زین  ...و  یزرواشک  یزاس ، یتشک شرورپو ، شزومآ هلئـسم  ینیمزرـس ، مظن  یرارقرب  زا  سپ 

.دنهد یم شزومآ  ار  اه  ینپاژ اه  روشک ریاس  دنله و  زا 
.دنناد یم یجیم  تاحالصا  نوهرم  ار  نردم  ِنپاژ  هک  تسا  نیا 

.تسا  Rule of Law نامه ای  الاب  زا  نوناق  تیمکاح  طسوت  یگتفای  هعسوت لدم  ود  نپاژ ، ناملآ و 
، یگداتفا بقع رـشنزاب  راثآ  اب  فیعـض » تلود  تردق  - فیعـض هعماج  تردـق   » هخرچ زا  نپاژ  ناملآ و  روشک  ود  عقاو  رد

هعـسوت هب  لین  یاه  تخاسریز اه ، تلود نیا  سپـس  دـندرک و  تسرد  یوق  تلود  دوخ  زا  طابـضنا  ناماس و  اـب  زاـغآ  رد 
، متـسیب نرق  رد.دندرک  ادیپ  ار  یوق » تلود  تردق  - یوق هعماج  تردق   » هخرچ هب  یبای  تسد هعماج و  ندش  یوق یارب 

.دوش یم زاغآ  هرک  گنج  هاشاضر ، نتفر  زا  سپ  لاس  دنچ 
.یبونج هرک  نآ ، ریقف  تمسق  دوش و  یم یلامش  هرک  هرک ، ینغ  نداعم  تمسق 

.تسا یلامش  هرک  هب  طوبرم  رتمک ، تیعمج  یبونج و  هرک  هب  طوبرم  رتشیب  تیعمج 
دـشر تینما و  اـت  دوش  یم قفوم  هک  تسا  یبونج  هرک  روهمج  سیئر شترا و  راـسمیت  یه ، گـنوچ  کراـپ  ناـمز ، نیا  رد 

.دروآ ناغمرا  هب  ههد ، هس  رد  هرک و  یارب  ار  یریگمشچ  یداصتقا 
ار تاـبث  یب روـشک  ارگرادــتقا  هچراـپکی و  تموـکح  دوـش ، یم مکاــح  ــالاب  زا  طابــضنا  اــت ۱۹۸۷ ، زا ۱۹۵۵  یبوــــنج  هرک  رد 

.دنک یم مهارف  ار  اه  تخاسریز دنک و  یم روجو  عمج
.دهد یم نت  تاباختنا  هب  لاس  یدناو  یس زا  سپ  هرک  یماظن  تموکح  لاس ۱۹۸۷  رد  تیاهن  رد 

رارقرب رالاس  مدرم تموکح  ققحم و  هرک  رد  طورـشم  دیقم و  تموکح  یاه  دنیارف اوق و  کیکفت  نوناق و  دـعب  هب  نیا  زا 
.دوش یم

ربارب رد  تسکـش  زا  سپ  کش  یاک گنایچ  ینعی  نیچ  لک  روهمج  سیئر.دـتفا یم قاـفتا  ناویاـت  یارب  زین  دـنیارف  نیمه 
.دنک یم رارف  ناویات  هب  یلخاد ، گنج  کی  رد  گنوت  هست  وئام  یربهر  هب  تسینومک  یاه  ورین

.دوش یم رارقرب  الاب  زا  نوناق  مظن و  زین  ناویات  رد 
.دوش یم مهارف  هعسوت  یاه  تخاسریز هک  یاه ۸۰-۱۹۷۵  لاس ات 

.دوش یم مکاح  هریزج  نیا  رد  زین  یرالاس  مدرم یسارکومد و  یاه  دنیارف سپ  نیا  زا 
، تلود زا  تاحالصا  یا ، هعسوت میاداراپ  کی  زا  نآ  یرادروخرب  تلود و  رد  ناماس  مظن و  اب  روشک  ود  نیا  رد  ور ، نیا زا 

.درک تیارس  هعماج  هب  سپس  عورش و 

 



.تسا دمحم  ریتاهام  نآ  یگتفای  هعسوت ربهر  هک  تسا  یزلام  رگید ، روشک 
رارقرب  Rule of Law زین دــمحم  نارود  یزلاـم  رد.دوـش  یم زوریپ  دــمحم  ریتاــهام  بزح  تاــباختنا  کــی  یط  اــجنآ  رد 

.دوش یم
ناـیرع تـخل و  ناـتخرد  یـالاب  رد  اـم  مدرم  میتـفرگ ، تـسد  هـب  یزلاـم  رد  ار  تردـق  اـم  یتـقو  دـیوگ  یم دــمحم  ریتاـهام 

.میداد ماجنا  یدایز  شالت  نانآ  هداس  تسیز  یارب  ام  دندوب و 
هب ار  ناـشیاه  لوـپ اـه  نآ اـما  دـننک ، یراذـگ  هیامرــس ناـش  یگدــنز ندرک  ناـماسب  یارب  هـک  مـیداد  یم لوـپ  اـه  نآ هـب  اـم 

.دندیشک یم نایلق  اه  هناخ هوهق رد  ناشدوخ  دنداد و  یم اه  ینیچ
هب یباـی  تسد تلود ، تردـق  زا  عورـش  هطقن  نداد  رارق اـب  ـالاب و  زا  نوناـق  اـب  دـمحم  ریتاـهام  یزلاـم ، رد  هک  تـسا  نـیا 

ترواـجم رد  هـک  یرگید  روـشک.دوش  یم هتفاـی  هعــسوت یاـه  روـشک زا  یکی  هـب  لدــب  دــنک و  یم نـکمم  ار  هعماـج  تردــق 
.تسا روپاگنس  دراد ، رارق  یزلام 

.تسا شحاوف  نایچقاچاق و  ییایرد ، نادزد  رهش  لاس ۱۹۴۵ ، ات  روپاگنس 
یارب تیاهن  رد  دـنداد ، یم لیکـشت  ار  اـجنآ  موق  راـهچ  هک  اـه  ییـالام اـه و  یدـنه اـه ، ینیچ اـه ، یـسیلگنا روپاگنـس ، رد 

.دننک یم ادیپ  تسد  مهافت  قافو و  یعون  هب  روپاگنس  هعسوت 
ینعی  Rule of Law شور اــب  ار  روپاگنــس  یروپاگنــس ، درمتلود  وــی ، نآوــک  یل  هعــسوت ) یارب  میاداراــپ  یریگ  لکــش )

.درک لدب  ناهج  یداصتقا  مهم  نوناک  کی  هب  کچوک  یردنب  رهش  کی  زا  الاب  زا  نوناق  تیمکاح 
.دوش یم دراو  یرالاس  مدرم رادم  هب  روپاگنس  زین  دعب  هب  لاس ۱۹۸۵  زا  نآ و  زا  سپ 

زا یکی  هـب  لدــب  تموـکح ، رد  داـسف  تـنار و  زا  زیهرپ  ییارگ و  لـمع تـلود ، رد  یرـالاس  هتــسیاش مـظن و  اـب  روـشک  نـیا 
هچ دیدرمــشرب ، نونکاـت  هـک  یدراوـم  هـب  هجوـت  فـطع  اـب.تسا  هدــش  هعــسوت  ریــسم  رد  صخاـش  قـفوم و  یاـه  روـشک

هیلوا یاـه  روـشک یگتفاـی  هعـسوت دـنیارف  ؟ دراد دوـجو  یقرـش  یبرغ و  یاـه  روـشک یگتفاـی  هعــسوت هـبرجت  ناـیم  یتواـفت 
، نپاژ ناملآ ، ینعی  هیوناـث  یاـه  روشک یارب  دـنیارف  نیا  هک  یلاـحرد دـش ؛ زاـغآ  نییاـپ  زا  ...و  هسنارف  ناتـسلگنا و  ینعی 

.دش زاغآ  الاب  زا  ...و  روپاگنس  یزلام ، هرک ،
.الاب زا  ای  دشاب  نییاپ  زا  دناوت  یم عورش  هطقن 

.تسا بلاط  ار  دنمتردق  هعماج  یوق و  تلود  یگتفای  هعسوت دنیارف  تیاهن ، رد  اما 
هاـگیاج عـقاو  رد  هـک  دراد  نآ  زا  ناـشن  دـبای ، تـسد  تـلود » تردـق  - هعماـج تردـق   » رادــم هـب  تسناوـت  یروـشک  یتـقو 

.تسا هدش  مولعم  روشک  نیا  رد  تردق 
، هزاس نب هخرچ  نیا  دـشاب ، یوق » تلود  تردـق  - یوق هعماج  تردـق   » هخرچ یرادـیدپ  فرط  هب  روشک  نیا  تالوحت  رگا 
، هاـشاضر ناـمز  رد  ناریا و  رد.تـشاد  دـهاوخ  دوـخ  رد  ار  یرـالاس  مدرم یــسارکومد و  اـب  هارمه  روـشک  یگتفاـی  هعــسوت

.تفرگ تروص  یساسا  یاه  راک
.دش داجیا  ینیمزرس  یگچراپکی 

.دمآ دیدپ  نیون  یرالاس  ناوید ماظن  کی 
ام اــما  دــنداد ، ماــجنا  یرامـــشرپ  یاــه  راــک ...و  کــلامملا  یفوتـــسم یغورف ، رواد ، نوــچ  یناــسک ، هاــشاضر ، دــهع  رد 

ماـمت هاـش  یدوز ، هـب  دوـبن و  رادروـخرب  یدـنمداهن  زا  تردـق  هاـگیاج  هـکارچ  میناـسرب  ماـمتا  هـب  ار  هژورپ  نـیا  میتـسناوتن 
.دناسر لتق  هب  ای  تخادنا  نادنز  هب  ای  درک  رانکرب  ای  ار  دوخ  نارای 

.میسرب یرالاس  مدرم هب  ات  مینک  لدب  یدنیارف  هب  ار  بالقنا  دیاب  ام 
.میتساوخ یم یوق  تلود  یوق و  هعماج  ام  هک  دوب  نیا  صخاش 

نوـنکا دـیتشاد ، هک  یا  هراـشا هب  هجوـت  اـب.میناشوپب  لـمع  هماـج  مهم  نیا  هب  میتـسناوتن  میتـساوخ  یم هک  هنوـگ  نآ اـما 
دیاـب هک  تسا  یدـنیارف  اـی  دـیناد  یم نکمم   Rule of Law ناـمه اـی  ـالاب  زا  نوناـق  تموـکح  لـالخ  زا  ار  ناریا  هعـسوت 

.مهدب حیرص  یخساپ  شسرپ  نیا  هب  مهاوخ  یم ؟ دوش یط  زاغآ و  ( Rule by law  ) نییاپ زا  هعماج  تلم و  طسوت 
اـــه و یدـــب ینعی  دـــشاب ، رارقرب  ...و  تیفافـــش  مدـــع  هدرتـــسگ ، رقف  یربارباـــن ، داـــسف ، یتاـــبث ، یب عــضو  نــیمه  رگا 

 



رگا هک  تسا  نیا  رب  ایند ، براجت  مه  یلقع و  مکح  مه  ییاضف ، نینچ  لباقم  رد  دشاب ، مکاح  دـهاوخب  یگداتفا  بقع
دهاوخ رتـهب  تیعـضو  نیا  زا  دـشخبب ، ناـماس  دـنک و  روج  و عمج ار  عاـضوا  دـناوتب  هک  دوش  رارقرب  یروـنم  ردـتقم  تلود 

.دوب
تاباختنا نیا  لوصحم  دـنریذپب و  ار  نآ  هجیتن  ناـگمه  هک  یوحن  هب دـشاب  نکمم  یدازآ  تاـباختنا  یرارقرب  رگا  یفرط  زا 

تردـق - یوـق هعماـج  تردـق   » هـخرچ دـننک و  اـپرب  تـلود  تردـق  رد  ار  مـظن  هـک  دـشاب  یــسلجم  تموـکح و  ییاـپرب  دازآ ،
کیتارکومد تاـباختنا  هب  هک  دـنک  یم مکح  َدِرخ  نیارباـنب  یندـش ؛ تساـه و  نیرتهب زا  نیا  دـهد ، هجیتن  ار  یوق » تلود 

.میهد رد  نت 
دـش رارقرب  یتاباختنا  اما  دوب ، نایماظن  تسد  تموکح  ادتبا.تسا  هجوت  لباق  ثیح  نیا  زا  هدومیپ ، هیکرت  هک  یدنیارف 
هب ار  هیکرت  ود  ره  هک  ناغودرا ، وا  لابند  هب  داد و  ماجنا  زین  یرایسب  یاه  راک دمآ و  راک  یور  لازوا  توگروت  تیاهن  رد  و 

یندم یاه  داهن روضح  اب  یوق  هعماج  کی  هنومن  ناریا ، ِزورما  هعماج  ایآ  امـش ، هظحالم  قبط  .دندیناسر ییالاب  حوطس 
.میشاب هتشاد   Rule of Law یعون هب  زاین  زونه  ام  دیاش  تروص ، نیا  ریغ  رد  تسا ؟ ...و 

هـسورپ دـنیارف و  کـی  هکلب  هداـمآ ، یا  هژورپ هن  یوـق ، هعماـج  هک  مدـنمرواب  نیا  هب  ؟ تسیچ صوـصخ  نیا  رد  امـش  رظن 
.تسا

.تسا ندش  یوق ندش و  فیعض لاح  رد  هظحل  هب  هظحل  هعماج 
رد یبوخ  حـلاصم  داوم و  هزورما  ام  یگتفاـی ، هعـسوت یارب  هک  مدرک  هراـشا  رت  شیپ ناـیزوتاک ، رتکد  هشیدـنا  زا  ماـهلا  اـب 

.میراد رایتخا 
.میراد نارامعم  زا  یسیرتام  هب  زاین  تخس  اما 

.تسا نارامعم  یشخبرثا  ییاراک و  رد  ام  یلصا  لکشم  سپ 
عیمج دـنزاسب و  بوـخ  مـیت  کـی  اـم  زا  دـنناوتب  هـک  میتـسه  یا  هدومزآراـک ناـیبرم  دــقاف  اـما  مـیراد ، یبوـخ  ناـنکیزاب  اـم 

.دننک یهدنامزاس  ار  نانکیزاب 
دهاوـخن نـکمم  یگتفاـی  هعــسوت راـک  میــسقت  نودــب  هـکارچ  دــشاب  هتــشاد  دوـجو  راـک  میــسقت  دــیاب  ناـمتخاس  نـیا  رد 

.تسا تلود  زا  شعورش  ناریا  رد  هعسوت.دوب 
یاه الاک اه و  رتسب دوخ ، رد  تاحالـصا  زا  سپ  دیاب  تلود  نیا  هناگ ) هس یاوق   ) یاه هرتسگ نامزاس  ناماس و  مظن ، رد 

.دنک نیمأت  ار  هعماج  یمومع 
یساسا نوناق  زا  هتـساخرب  هک  هدوب  روشک  هعـسوت  یارب  دحاو  میاداراپ  کی  یاراد  دیاب  اوق ) تیلک   ) تلود نیا  نارامعم 

.تسا هتفرگن  لکش  نونکات  ناریا و  رد  مهم ، نیا  اما  دنشاب ؛
هب اـت  دراد  هلــصاف  رایــسب  ناریا  مـیظع ، یاـه  تـیفرظ یندـمت و  یناـسنا و  عباـنم  تاـناکما ، دوـجو  اـب  تـهج ، نـیمه  هـب 
یا هیصوت هچ  نادداصتقا ، کی  ناونع  هب.دسرب  یوق » تلود  تردق  - یوق هعماج  تردق   » ینعی هعـسوت  هزاس  نب هخرچ 
نآ هـب  نوـنکا  اــم  مدرم  هـک  یتیعــضو  ؟ دــیراد مدرم  یتــشیعم  تیعــضو  دوـبهب  نآ ، هجیتــن  رد  ینارمکح و  دوــبهب  یارب 

.دنا هدوبن هجاوم  نآ  اب  تقو  چیه  دنراچد ،
.تسا هدوبن  تروص  نیدب  هاگ  چیه روشک  عضو  ناریا ، هعسوت  یاه  همانرب هلاس  خیرات ۷۵  رد 

.دوبن هزیرالد  ام  روشک  هتشذگ  رد 
.تسا هدروخ  مه  هب  ابترم  هعماج  یاه  مدآ تشونرس  دش ، هزیرالد  یدح  ات  روشک  یتقو  گنج  زا  سپ  اما 

زا حطـس  نیا  ریگرد  ام  یتقو.دنا  هدـش دوخ  هیلوا  حطـس  شاعم  ریگرد  یدایز  دودـح  ات  یناریا  نادنورهـش  هک  تسا  نیا 
.دهاوخ یم راودیما  یاه  مدآ یوق و  رکشل  هعسوت  هکارچ  مینزب  فرح  هعسوت  هب  عجار  میناوت  یمن میشاب ، تشیعم 

داـصتقا و رازاـب  یاـه  یراـتفرگ اـما  تـسا ، یداـصتقا  هزوـح  رد  مدرم  زورما  یتـشیعم  لکـشم  نـیرت  مـهم هـکنیا  دوـجو  اـب 
دح نیا  ات  مدرم  هدـش  ثعاب  تسایـس  رازاب.مناد  یم تسایـس  رازاب  ِداسف  اه و  ییارگاو اه ، ییاـسران رد  ار  مدرم  شاـعم 

.دنتفیب یراتفرگ  تقشم و  هب 
.دوب دهاوخ  تسایس  هزوح  رد  لوا  هجرد  رد  تسا ، روشک  درد  نیرت  مهم هک  مدرم  یداصتقا  هلئسم  لح  هار سپ 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۰۱طباور 



دهاوخ لاونم  نیمه  هب  عضو  دـهد ، همادا  داصتقا  رب  ار  دوخ  هطلـس  یتنار ، تسردان و  تسایـس  رازاب  نیا  هک  ینامز  اـت 
ارگاو و دـمآراکریغ ، یتنار ، تسایـس  هزوح  هکارچ  هدروخ  مه  هب  اه  نیا همه  اما  دـهاوخ ، یم تابث  قنور و  داصتقا.دوب ،

.تسا هدز  مه  هب  ار  نآ  هدنامدوخرد ،
.درذگ یم تسایس  هار  زا  یداصتقا  لح  هار سپ 

.مینک فیرعتزاب  یللملا ، نیب یلخاد و  یسایس  تابسانم  همه  رد  ار  نامدوخ  دیاب  ام 
.دننک یم ررض  تلود  مه  تلم و  مه  بوشآ ، اولب و  رد 

.دنک حالصا  ار  دوخ  تسایس  رازاب  دیاب 
قافتا تسایس  رازاب  رد  دناوت  یم ییوگ  خساپ تیفافش و  دامتعا ، یرالاس ، هتـسیاش دازآ ، تاباختنا  قیرط  زا  اساسا  نیا 

هخرچ یوـق و  هعماـج  ییاـپرب  یارب  ار  اـه  رتـسب دـناوت  یم هعماـج ، رد  میظع  یاـه  تـیفرظ دوـجو  اـب  تـلود  نـیا  دـتفیب و 
نوناـق جاـتحم  نوـنکا  ناریا  عـقاو  رد.دروآ  مـهارف  یوـق » تـلود  تردــق  - یوـق هعماـج  تردــق   » ینعی هعــسوت  هزاــس  نـب

.دنک یراس  یراج و  مدرم ، رب  ار  نآ  سپس  دریذپب و  دوخ  یارب  ار  نآ  تیمکاح  لوا ، هجرد  رد  هک  تسا  یا  هعسوت
یراج و هک  تسا  نوناق  زا  هتـساخرب  یدـنمداهن  یدـنم و  نوناق جـیردت  هب هعـسوت ، یاه  دـنیارف هب  نتـشاذگاپ  اب  عقاو  رد 

دنیارف عورــش  هـطقن  نـم  رظن  هب.میتـسه  امــش  تمدـخ  رد  دـیراد ، یناـیاپ  هظحـالم  اـی  یدـنب  عـمج رگا.دوـش  یم یراـس 
.دوب دهاوخ  تردق  یلدنص  رضاح ، رصع  رد  یگتفای  هعسوت

دیاب دشاب ، هتشاد  ار  نایناریا  یارب  هعسوت  تیعورـشم و  یاعدم  دهاوخب  رگا  دنک ، یم هیکت  یلدنـص  نیا  رب  هک  ینایرج 
.دناشکب مظن  هب  ار  تکلمم  زین  نآ  زا  سپ  و  ( Rule of Law  ) دنک ناماسب  مظن و  هب  ار  دوخ  لوا  هلهو  رد  دناوتب 

.دوب دهاوخ  تلود  تردق  هعماج ، تردق  تلود و  تردق  هخرچ  نایم  ادتبا  رد  یحالصا  هطقن  سپ 
.دنک هچ  ناریا  اب  دهاوخ  یم هک  دیوگب  دشاب و  نامتفگ  یاراد  دیاب  تیمکاح.دنک  میظنت  ار  دوخ  دیاب  تلود 

.دشاب دنبیاپ  زین  یساسا  نوناق  زا  هتساخرب  یا و  هعسوت نامتفگ  هب  دیاب  نینچمه 
.دندرک لمع  زین  نادب  دنتشاد و  یتسفینام  دندیسر ، هعسوت  هب  هک  اه  اج رگید  هرک و  ناویات و  رد 

دقتعم نآ  هب  دـنمهفب ، ار  هموـظنم  نیا  همه  دوـشب ، رهپـس  هموـظنم و  دـیاب  تیمکاـح  نوگاـنوگ  یاـه  ناـگرا طـباور  سپ 
، یا هعـسوت فلتخم ) یاوق   ) تیمکاـح ییاـپرب  یدـنیارف ، نینچ.دـننک  یراددوخ  زین  نآ  اـب  یا  هقیلـس دروخرب  زا  دنـشاب و 

.داد دهاوخ  هجیتن  ار  اه  یشخبرثا اه و  ییاراک هب  لمع  ندوبوگ و  خساپ تردق ، رد  دیقم  ارگمه ،
.تسا یگتفای  هعسوت هار  هنایم  رد  نونکا  ناریا 

کی ییاپرب  دناسرب ، هعسوت  هب  ار  روشک  دنک و  داجیا  ماجـسنا  دناوت  یم هک  هار  نیرت  هنیزه مک نیرتهب و  ریـسم ، نیا  رد 
اب قباطم  دـناوتب  تسـشن ، یلدنـص  ره  رب  زین  سکره  ات  دوب  دـهاوخ  یـساسا  نوناق  نیمه  بوچراچ  رد  دازآ  تاـباختنا 
زا اـم ، ِنـیزورما  یــساسا  نوناـق  نیا.دـشاب  هتــشاد  ییوـگ  خـساپ تردـق و  راـیتخا ، هـتفرگ ، رارق  نآ  رد  هـک  یهاـگیاج  نآ 

لمع اــم  نوناــق  هـب  اــما  تـسا ، رتورــشیپ  رتــهب و  دــندرک ، عورــش  ار  دوــخ  راــک  هـک  یناــمز  رد  ...و  یزلاــم  هرک ، نیناوــق 
.دوش یمن

.درک هجوت  رتشیب  کین  رادرک  هب  دیاب 
تردق و دوخ  رد  ادتبا  ار  ( Rule of law  ) الاب زا  نوناق  تیمکاح  میناوتب  ام  هک  تشاد  دـنهاوخ  انتعا  ام  هب  یناـمز  مدرم 

.مینک ققحم  یریگ  میمصت ماظن 
رب لوا  هلهو  رد  ار  نوناـق  نیزاوم  هک  دـنروخب  دـنگوس  نالوئـسم  هکنیا  لوا  مینک : هجوـت  زیچ  هس  هب  دـیاب  اتـسار  نیا  رد 

.دننک یراج  تلم  رب  سپس  دوخ و 
راذگ یارب  هناتـسآ  اه  نیا هب  یـسایس  داصتقا  رد.دـننک  ارجا  ار  نآ  هدـیچ و  ییاورمکح  نوناق  نیا  اب  بسانتم  هکنیا  مود 

.دنیوگ یم بولطم ، عضو  هب  بولطمان  دوجوم  عضو  زا 
.دش دهاوخ  لوحتم  روشک  دشاب ، رارقرب  اه  طرش نیا  رگا 

مزال دیقت  مدع  رطاخ  هب راب  ره  هتفرگ و  تروص  اه  راب یا ، هعسوت ناماس  هب  اه  یناماسبان زا  راذگ  یارب  شالت  ناریا ، رد 
دنــس یارب  هــک  دوــب  یا  هبناــج هــمه شــالت  راــب ، نــیرخآ.تسا  هدــیماجنا  تسکــش  هــب  مــهم  نــیا  نالوئــسم ، فرط  زا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۰۲طباور 



، تفرگ تروص  تسدالاب  دانسا  نیا  زا  هتساخرب  مراهچ  هلاس  جنپ همانرب  نآ و  یلک  یاه  تسایس هلاس و  زادنا ۲۰  مشچ
.تفاین قیفوت  اما 

ناسانشراک زا  یا  هدرتسگ یلیخ  تکراشم  اب  ناریا و  هعسوت  هلاس  براجت ۷۰  زا  یدنب  عمج زا  هتساخرب  مهم  دانسا  نیا 
هب رجنم  دـش و  یربهر  میدـقت  تلود ، رد  بیوصت  زا  سپ  هک  دوب  تلود  یاه  نویـسیمک همانرب و  نامزاس  اه ، هناخترازو

، اتیاهن هدـش و  نآ  یاه  نویـسیمک یمالـسا و  یاروش  سلجم  ماـظن ، تحلـصم  صیخـشت  عمجم  هبناـج  همه تکراـشم 
دهعتم ماظن  تیلک  هلاس ، همانرب ۲۰  نیا  بسح  دوب  انب.تشاد  دوخ  اب  ار  متفه  مشـش و  سلجم  ود  یهارمه  دـییأت و 

یدـنمداهن یدـنم و  نوناـق زا  هماـنرب  یاـه  درکیور دوـش ، یراددوـخ  یا  هقیلـس یاـه  دروـخرب زا  دـنوش ، نآ  یاـه  درکیور هب 
.دوش رادروخرب  شخبرثا  دمآراک و  یارجا  یارب 

تردـق - یوق هعماـج  تردـق   » هخرچ دوب و  یداـصتقا  لوا  تردـق  هقطنم ، رد  ناریا  هزورما  تفرگ ، یم تروـص  اـه  نیا رگا 
قوــس یرتــالاو  بـتارم  هـب  زور  ره  ار  ...و  یتــینما  یــسایس ، یعاــمتجا ، یداــصتقا ، یاــه  هــصرع اــمئاد  یوــق » تــلود 

ناـمزاس ناـماس و  مـظن و  هـب  یداـقتعا  هـک  مـهد  مـهن و  یاـه  تـلود تـسد  رد  مـهم  هماـنرب  نـیا  هنافـسأتم  اـما.داد  یم
.دش هدیشک  هبناج  همه فارحنا  هب  دندوب ، زیرگ  نوناق همانرب و  دنتشادن و  یا  هعسوت

.دوب رادروخرب  یناسنا  عبانم  اه و  تصرف یزرا و  عبانم  نیرتالاب  زا  ناریا  هک  یرصع  رد  مه  نآ
یزیرگ و نوناق نارود  نآ  رد  هشیر  ام ، زورما  یـسایس  یعاـمتجا و  یداـصتقا ، یاـه  یناـماسبان زا  یرایـسب  هک  یلاـح  رد 

.تخاس دیما  تکرح و  درک و  شالت  دوجوم ، ینوناق  یاه  تیفرظ هب  مازلا  دهعت و  یارب  دیاب  نونکا.دراد  یزیرگ  همانرب
.دروآ دیدپ  تیمکاح  تیلک  یئارجا  ناماس  مظن و  رد  ار  یتاحالصا  ناوت  یم درکیور ، نیا  اب 

نوناق رد  نیداینب  تاحالصا  دیاب  یرصع ، تامازلا  اه و  ترورض بسح  هیلوا ، شمارآ  داجیا  زاف و  حطـس و  نیا  زا  سپ 
.دریگ رارق  رظندم  یرصع  تابلاطم  اه و  زاین هب  ییوگ  خساپ تهج  یساسا 

ات دـشاب  یوق » تلود  تردـق  - یوق هعماج  تردـق   » ینعی هعـسوت  هزاـس  نب هخرچ  ییاـپرب  شا ، هرمث دـیاب  هک  یتاحالـصا 
رد یهاـگیاج  رد  ار  یناریا  هعماـج  یدازآ ، یاـه  هصرع طـسب  اـه و  باـختنا قح  طـسب  اـه ، تصرف طـسب  یاـضف  رد  ناوتب 

.داد رارق  دوخ  یخیرات  یندمت و  یکیزیف ، یناسنا ، یاه  تیفرظ نأش 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوین همان  دنک -  حالصا  ار  دوخ  دیاب  تسایس  رازاب   

زلاتم یم  زلاتم -  یم  دنک -  حالصا  ار  دوخ  دیاب  تسایس  رازاب   

ونزور دنک -  حالصا  ار  دوخ  دیاب  تسایس  رازاب   

زوین داصتقا  ناریا -  رد  تردق  عیزوت  هوحن  زا  رف  یراتس داقتنا   

ات دهاوخ /  یم راودیما  یاه  مدآ یوق و  رکشل  هعسوت  تسا /  مدرم  لوا  درد  تشیعم ، داصتقا و  رف  : یراتس  دمحم   
زوین ماگن  دوش -  یمن  فرطرب  داصتقا  لکشم  ، دهد همادا  داصتقا  رب  دوخ  هطلس  هب  تسایس  رازاب  هک  ینامز 

ناریا قاتا  دنک -  حالصا  ار  دوخ  دیاب  تسایس  رازاب   

۲۵۲۵
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۲۸



امیس ادص و  یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

دشدش رازگرب   رازگرب ترتع   ترتع نآرق  وو   نآرق زکرم   زکرم سیئر   سیئر هفراعم   هفراعم میرکت  وو   میرکت مسارم   مسارم

تـشادهب ترازو  ترتع  نآرق  زکرم  سیئر  هفراـعم  میرکت و  مسارم  اـه » هاگـشناد ترتع  نآرق و   » هتفه تشادـگرزب  تبـسانم  هب 
.دش ییامنور  دهده  ینآرق  هراونشج  یفراعم  شخب  نیالنآ  هناماس  رازگرب و 

 

https://www.mehrnews.com/news/5072204/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5072204/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


تـشادگرزب تبـسانم  هب  ادـفم ،)  ) تشادـهب ترازو  ییوجـشناد  یگنهرف و  تنواعم  زا  لقن  هب  رهم  یرازگربخ  شرازگ  هب 
مولع هاگـشناد  هبخن  یوجـشناد  یدحا  اضر  دـمحا  دیهـش  دـلوت  زورلاس  نینچمه  و  اه » هاگـشناد ترتع  نآرق و   » هتفه
ترازو ییوجــشناد  یگنهرف و  نواـعم  وگنخــس و  یرــال  تاداسامیــس  رتـکد  روـضح  اــب  زورما  یتـشهب  ، دیهــش  یکــشزپ 

و تشادــهب   ترازو  ترتـع  نآرق و  زکرم  تیاــس  زا  تنواــعم ، نـیا  ناــنکراک  ناریدــم و  زا  یعمج  نـینچمه  تشادــهب و 
.دش ییامنور  دهده  ینآرق  هراونشج  یفراعم  شخب   نیالنآ  هناماس  نینچمه 

کیربت نمض  تشادهب  ترازو  ییوجـشناد  یگنهرف و  نواعم  وگنخـس و  یرال  تاداسامیـس  رتکد  مسارم  نیا  یادتبا  رد 
تنواعم و نیا  ترتع  نآرق و  زکرم  تیاس  یزادنا  هار درک ، یراودیما  زاربا  اه ، هاگشناد ترتع  نآرق و  هتفه  تبـسانم  هب 

.دنک کمک  هعومجم  نیا  ینآرق  فادها  دربشیپ  هب  دناوتب  دهده  ینآرق  هراونشج  یفراعم  شخب  هناماس  نینچمه 
رادرس مان  هب  یکـشزپ  مولع  نایهاگـشناد  ترتع  نآرق و  هراونـشج  نیمجنپ  تسیب و  یراذگمان  زا  یدنـسرخ  زاربا  اب  یو 

هگن هدـنز نازیزع  نیا  هرطاخ  داـی و  هراومه  دـیاب  تسادهـش و  نوخ  تکرب  هب  میراد  هچ  ره  اـم  تفگ : ینامیلـس ، دـیهش 
حاتتفا دهاش  یکشزپ ، هتشر  هبخن  صخاش و  یوجشناد  یدحا  اضر  دمحا  دیهش  دلوت  زورلاس  رد  زورما   دوش و  هتـشاد 

ینآرق هراونــشج  یفراــعم  شخب  نیــالنآ  هناــماس  یزادــنا  هار نـینچمه  تشادــهب و  ترازو  ترتــع  نآرق و  زکرم  تیاــس 
.میتسه دهده 

نیا یرازگرب  اـب  ناوـتب ، دیهـش ، نیا  نوـخ  تـکرب  هـب  مراودـیما  تـفرگ و  کـین  لاـف  هـب  دـیاب  ار  عوـضوم  نـیا  تـفگ : یرـال 
.میزادرپب یکشزپ  مولع  نایوجشناد  نایم  رد  ینید  ینآرق و  یاه  شزرا رشن  جیورت و  هب  اه ، هراونشج

یـالاب تاـیحور  لـئاضف و  یاراد  یدـحا  دیهـش  تفگ : درک و  هراـشا  یدـحا  دیهـش  یوـنعم  یقـالخا و  تایـصوصخ  هب  یو 
.ما هتفرگ رارق  یقالخا  تایحور  نیا  ریثات  تحت  تدش  هب  نم  دندوب و  یقالخا  یونعم و 

دنتشاد روضح  دیهش  کچوک  ردارب  ردام و  مسارم  نآ  رد  هک  دش  رازگرب  ناشیا  یارب  نادمه  رد  یا  هرگنک شیپ  لاس  ود 
.تسا یقاب  ناهذا  نابز و  رس  رب  هراومه  دیهش  نیا  هرطاخ  دای و  هک  تسا  راختفا  هیام  و 
.دوب ادهش  نایم  رد  یصاخ  تیصخش  یاراد  یدحا  دیهش  تفگ : تشادهب  ریزو  نواعم 

داـهج و ریــسم  هار و  هناـهاگآ  دوـب و  یلیــصحت  یـالاب  جرادـم  بـسک  اـب  یهاگــشناد  هدـش  هتخانــش  دیهــش  کـی  ناـشیا 
هتـشر رد  روـکنک  کـی  هبتر  بسک  یگبخن و  یملع و  تیعقوـم  دوـجو  اـب  گـنج ، زا  یا  هـهرب رد  درک و  باـختنا  ار  تداـهش 

.درک باختنا  ار  ادخ  هار  رد  داهج  تداهش و  ریسم  دز و  اپ  تشپ  دراوم  نیا  همه  هب  یکشزپ ،
یقالخا یملع ، تایـصوصخ  یاراد  هک  اه  نارمچ دیهـش  اه و  یدحا دیهـش  صوصخ  هب  ادهـش  هرطاخ  دای و  دیاب  هراومه 

.دوش هتشاد  هگن  هدنز  دندوب ، یونعم  و 
اب درک : راـهظا  میــشاب ، ادهــش  نادردـق  هراوـمه  دـیاب  هـکنیا  رب  دـیکأت  اـب  تشادـهب  ترازو  ییوجــشناد  یگنهرف و  نواـعم 

موش یم رضاح  دوش ، رازگرب  اتسار  نیا  رد  یمسارم  دنشاب و  هتشاد  روضح  ردقنارگ  یادهش  هداوناخ  هک  اج   ره  راختفا 
نازیزع و نـیا  نویدـم  هـشیمه  اـم  تـسا و  یراـج  ادهــش  کاـپ  حور  تـکرب  لـحم ، نآ  هـظحل و  نآ  رد  مدـقتعم  هـک  ارچ 
زا رطاـخ  هب  میهد ، یم همادا  دوخ  تاـیح  یگدـنز و  هب  میا و  هتـسشن شمارآ  اـب  نونکا  رگا  میتـسه و  اـهنآ  یاـه  تداـشر

ادهش نیا  نازیزع ، نیا  ناماد  رد  هک  تسا  هدوب  ادهش  نیا  ناردپ  ردام و  تامحز  نینچمه  ادهش و  نیا  یگتـشذگدوخ 
.دندش گرزب 

دیهـش تفگ : تسا ، هتـشاد  دوجو  ناشراوگرزب  ردـپ  یدـحا و  دیهـش  نیب  یـصاخ  یفطاع  هطبار  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  یرـال 
ینیگنـس تلاسر  دیهـش ، نیا  ردام  ور  نیا  زا  دنتفر ، ایند  زا  دوز  یلیخ  ناشردپ  دندش و  گرزب  یماظن  هداوناخ  رد  یدحا 

.دوب ناشیا  تامحز  نادردق  دیسوب و  ار  ردام  نیا  تسد  دیاب  اعقاو  دنتشاد و  یو  شرورپ  تیبرت و  رد 
.دوش یزاسوگلا  ناگمه  یارب  عوضوم  نیا  هراومه  دیاب  هتفای و  شرورپ  یصاخ  ردام  ناماد  رد  دیهش  نیا 

اه هداوناـخ زا  یلیخ  تـسا و  یکـشزپ  هتـشر  رد  صوـصخ  هـب  روـکنک  رد  یلوـبق  ناـش  یوزرآ اـهناوج ، زا  یلیخ  تـفگ : یو 
دوش یم روطچ  اـما  دـنوش  لوبق  یکـشزپ  هتـشر  رد  دـنبای و  تسد  یلیـصحت  یـالاب  جرادـم  هب  ناشنادـنزرف  دـننک  یم وزرآ 
یارب دـنک و  یم اهر  ار  سرد  یکـشزپ ، هتـشر  رد  یرـسارس  روکنک  کـی  هبتر  بسک  زا  دـعب  یدـحا  دیهـش  لـثم  یتیـصخش 

 



.دوش یم لیان  تداهش  ضیف  هب  دور و  یم نمشد  اب  گنج  هب  روشک ، تینما  شمارآ و 
قیمع یاـه  هژاو اـب  ار  سدـقم  عاـفد  گـنج و  تارطاـخ  شدوـخ  هـک  تـسا  ییادهــش  هـلمج  زا  یدــحا  دیهــش  دوزفا : یو 

.تسا هتشون  دوخ  تسد  اب  ینافرع 
تیـصخش یگتخپ و  زا  یکاح  هدروآرد  ریرحت  هتـشر  هب  یگلاس  زا ۲۰  رتمک  نس  رد  دیهـش  نیا  هک  ینافرع  میهاـفم  نیا 

.تسا ناوج  نیا  ینافرع 
، یهاگــشناد یاــه  طــیحم اــهاضف و  رد  هراوـمه  دــیاب  تـشاد : راــهظا  تشادــهب  ترازو  ییوجــشناد  یگنهرف و  نواــعم 

.مینک انشآ  یقالخا  تایحور  نیا  اب  ار  نایوجشناد 
هک ارچ  دوب  یم یرحبتم  بوخ و  هدنـسیون  کـی  هکلب  بوخ  کـشزپ  کـی  رب  هوـالع  دوـب ، تاـیح  دـیق  رد  رگا  یدـحا  دـیهش 

.دوب یناور  و  اویش   فیصوت  ملق و  یاراد 
الماک یناسنا  درک و  یم شیاه  تیلاعف هحولرـس  ار  یراک  نادجو  دوب و  یدعب  دنچ  تیـصخش  یاراد  اعقاو  یدحا  دیهش 

نیا ناـناوج  هیحور  دـیاب  مـیراد و  زاـین  نآ  هـب  روـشک  یناداـبآ  نتخاـس و  یارب  هـک  تـسا  یزیچ  ناـمه  نـیا  دوـب و  یدـج 
.مینک تیاده  وس  تمس و  نیا  هب  ار  روشک 

تیاس حاتتفا  تفگ : درک و  هراشا  ییابطابط  همالع  تیآ هللا  لاـحترا  زورلاـس  اـه و  هاگـشناد ترتع  نآرق و  هتفه  هب  یو 
ار ماـیا  نیا  رد  دـهده  هراونـشج  ینآرق  فراـعم  شخب  نیـالنآ  هناـماس  نینچمه  تشادـهب و  ترازو  ترتع  نآرق و  زکرم 

یکشزپ مولع  یاه  هاگشناد نایهاگشناد  روضح  اب  هلاس  همه  ینآرق  هراونـشج  نیا  مراودیما  تفرگ و  کین  لاف  هب  دیاب 
.دوش رازگرب  یصاخ  هولج  هوکش و  اب 

فادـها دربـشیپ  رد  تشادـهب  ترازو  ترتـع  نآرق و  زکرم  قباـس  سیئر  موـلعلارحب  رتـکد  یاـه  شـالت هب  نینچمه  یرـال 
ظـفاح و ینآرق و  صخاــش  یاــه  هرهچ زا  موـلعلارحب  رتـکد  تـفگ : درک و  هراــشا  ییوجــشنادو  یگنهرف  تنواــعم  ینآرق 
هب زکرم  نیا  رد  تسناوت ، یبوخ  هب  ترتع ، نآرق و  زکرم  سیئر  ناونع  هب  تیلاـعف  لاـس  لوط ۵  رد  هک  دوب  نآرق  یراق 

قفوـم یرازگرب  دــنک و  کـمک  یکــشزپ  موـلع  یاـه  هاگــشناد نایهاگــشناد  ناـیم  رد  ینآرق  یاـه  تیلاـعف حطــس  یاـقترا 
.تسا ناشناراکمه ناشیا و  شالت  تامحز و  لصحام  ینآرق ، یاه  هراونشج

ترازو ییوجـــشناد  یگنهرف و  تنواـــعم  ترتــع  نآرق و  زکرم  رد  ناـــشیا  دوــجو  زا  رهاـــظ  هــب  اـــم  دـــنچ  ره  دوزفا : یو 
.تفرگ میهاوخ  کمک  ینآرق  فادها  دربشیپ  یاتسار  رد  ناشیا  هبرجت  شناد و  زا  اعطق  اما  میتسه  مورحم  تشادهب 

.میشاب تشادهب  ترازو  ترتع  نارق و  زکرم  دیدج  سیئر  داژن  یلع دمحم  هللا  حور تمدخ  رد  میراد  راختفا  نینچمه 
هب رومام  مولع ، ترازو  زا  هک  تسا  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تایه  وضع  و  روشک   ینآرق  یاـه  هرهچ زا  ناـشیا 

مولع یاه  هاگـشناد رد  یـشهوژپ  یاـه  تیلاـعف نآرق و  جـیورت  ریـسم  رد  دـناوتب  مراودـیما  دـش و  زکرم  نیا  رد  تیلاـعف 
.دشاب قفوم  یکشزپ ،

یراـمیب نـیا  تـفگ : درک و  هراـشا  اـنورک  سوریو  شرتـسگ  عویــش و  هـب  تشادــهب  ترازو  ییوجــشنادو  یگنهرف  نواـعم 
ار یراک  چـیه  دـیابن  داد و  قفو  طیارـش  نیا  اب  ار  دوخ  دـیاب  لاحره  هب  اما  دـسر  یم نایاپ  هب  یناـمز  هچ  تسین  صخـشم 

.درک لیطعت  تشادهب  ترازو  ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم  هلمج  زا  اج  چیه  رد 
ار اهدـیدهت  ناوتب  دـیاب  دوش و  یم رتشیب  عقاوم  نیا  رد  تشادـهب  ترازو  ییوجـشنادو  یگنهرف  تنواعم  تلاـسر  اـقافتا 

.درک تصرف  هب  لیدبت 
ماـیا نـیا  رد  یزاـجم  تروـص  هـب  یــشزرو  یاـهدایپملا  نـینچمه  یگنهرف و  ینآرق و  یاـه  هراونــشج یرازگرب  تـفگ : یو 

.دراد همادا  نانچمه  اه  تیلاعف زین  طیارش ، نیا  رد  هک  میتسه  لاحشوخ  دوش و  یم رازگرب 
ار ناـمیاه  هراونـشج یاـهاوتحم  دـیاب  تفگ : درک و  دـیکات  ترتع  نآرق و  هراونـشج  یاوتحم  حطـس  یاـقترا  موزل  رب  یرـال 

.میربب الاب 
هدافتـسا ناگبخن  دـیتاسا و  زا  نآرق ، هراونـشج  تالاؤس  یحارط  یارب  راب ، نیتسخن  یارب  لاسما  هک  میتسه  لاحـشوخ 

.دش
ار ترتع  نآرق و  یلم  هراونـشج  میـشاب و  هتـشاد  هراونـشج  نیا  یاوتحم  رد  یددـجم  یرگنزاب  هک  تسا  زاین  لاح  ره  هب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۰۵طباور 



.مینک رازگرب  یرترابرپ  یاوتحم  اب 
زا یفراعم  شخب  درک : ناشنرطاخ  دهده ، ینآرق  هراونشج  رد  ینآرق  فراعم  شخب  دوجو  زا  یدنـسرخ  زاربا  نمـض  یو 

نیرتمک اـب  یتـح  دارفا  زا  یلیخ  هک  دور  یم رامـش  هب  تشادـهب  ترازو  ترتـع  نآرق و  هراونـشج  رثؤم  مهم و  یاـه  شخب
دوجو دـنبای و  روضح  هقباـسم  بلاـق  رد  شخب  نیا  رد  هیلوا ، هعلاـطم  اـب  دـنناوت   یم ینآرق  هنیمز  رد  صـصخت  شناد و 
ینید یاـه  تیلاـعف نآرق و  هب  یکـشزپ  موـلع  نایهاگـشناد  بذـج  هـب  دـناوت  یم ترتـع  نآرق و  هراونـشج  رد  شخب  نـیا 

.تفرگ کین  لاف  هب  ار  عوضوم  نیا  دیاب  دنک و  کمک 
تیاس و یفرعم  هب  یقیاقد  تشادهب  ترازو  ترتع  نآرق و  زکرم  سیئر  داژن  یلع  رتکد  مسارم ، نیا  همادا  رد  نینچمه 

ناوت یم ترتع  نآرق و  زکرم  تیاس  یزادـنا  هار اب  درک : راهظا  تخادرپ و  دـهده  هراونـشج  ینآرق  فراـعم  شخب  هناـماس 
.درک رت  مجسنم  ار  روشک  رسارس  یکشزپ  مولع  یاه  هاگشناد نینچمه  داتس و  ینآرق  یاه  تیلاعف

مریگ یم کین  لاف  هب  ار  یکـشزپ  هبخن  یوجـشناد  یدـحا  اضر  دیهـش  دـلوت  زورلاس  رد  هناـماس  تیاـس و  نیا  زا  ییاـمنور 
.میهد همادا  ار  ادهش  ریسم  هار و  ام ، همه  میناوتب  مراودیماو 

ینآرق هراونــشج   ) تشادــهب ترازو  ینآرق  هراونــشج  یفراــعم  شخب  هــک  میتــسه  رختفم  رایـــسب  درک : ناــشنرطاخ  یو 
هراونـشج یفراعم  شخب  ینآرق  یاه  تیلاعف هک  مینک  یم راختفا  تسا و  هدش  نیزم  یدحا  اضر  دیهـش  مان  هب  دهده )

.تسا هدش  یراذگمان  راوگرزب  دیهش  نیا  مان  هب 
.میتسه تشادهب  ترازو  ترتع  نآرق و  زکرم  تیاس  زا  ییامنور  دهاش  هک  تسا  ماقمالاو  دیهش  نیا  دلوت  زور  زورما 

مولع یاه  هاگـشناد نینچمه  داتـس و  ینآرق  یاه  تیلاعف هدـننک  سکعنم  تیاس  ، نیا  یزادـنا  هار اب  میناوتب  مراودـیما 
.میشاب یکشزپ 

ءزج هراونــشج  نـیا  تـفگ : درک و  هراـشا  تشادـهب  ترازو  نایهاگــشناد  ترتـع  نآرق و  هراونــشج  هـب  نـینچمه  داژن  یلع
تـــسیب هدــش و  رازگرب  نآ  زا  هرود  نونکاـت ۲۴  هک  تـسا  تشادـهب  ترازو  ترتـع  نآرق و  زکرم  یاـه  هماـنرب نـیرت  یلـصا

.تسا یرازگرب  لاح  رد  هراونشج  نیا  هرود  نیمجنپو 
هب ییاـه  هماـنرب هژیو  تـفگ : اـه  هاگــشناد ترتـع  نآرق و  هـتفه  یاـه  هماـنرب هـب  هراـشا  اـب  نـینچمه  لوؤـسم  ماــقم  نـیا 

ماقم تشادـیمارگ  اب  نامزمه  هام  ناـبآ ات ۲۴  یاهزور ۱۸  یط  هک  دـش  هدـید  کرادـت  هاگـشناد   نآرق و  هتفه  تبـسانم 
یشزومآ زکارم  اه و  ناتسرامیب اه ، هاگشناد ینامرد ، زکارم  رد  هر ) ) یئابطابط همالع  نآرق  گرزب  رسفم  یونعم  یملع و 

.دش رازگرب 
یقـالخا تایــصوصخ  اـه و  یگژیو یفرعم  هـب  یدــحا ، اــضر  دــمحا  دیهــش  ردارب  یدــحا  اــضر  دــیمح  هـمادا  رد  نـینچمه 

نآرق و هراونـشج  یفراعم  شخب  یراذـگمان  زا  یدنـسرخ  زاربا  نمـض  درک و  یو  زا  یتارطاخ  نایب  دیهـش و  نیا  یناـفرعو 
دندوب یملع  صخاش  یاه  هرهچ هلمج  زا  یدحا  دیهـش  تفگ : دیهـش ، نیا  مان  هب  تشادـهب  ترازو  نایهاگـشناد  ترتع 

گنج ناـمز  رد  درکن و  غـیرد  یـشالت  چـیه  زا  ادـخ  هار  رد  داـهج  ریـسم  رد  مه  ملع و  شناد و  بسک  هصرع  رد  مـه  هـک 
سرد یتـشهب ، دیهـش  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  رد  یلوبق  یکـشزپ و  هتـشر  رد  روکنک  کـی  هبتر  بسک  دوجو  اـب  یلیمحت ،

.دش لیان  تداهش  عیفر  هجرد  هب  تخادرپ و  نانمشد  اب  گنج  هب  ادخ ، هار  رد  داهج  ریسم  رد  درک و  اهر  ار  ملعو 
.تسا زاتمم  یبدا  راثآ  یاراد  هک  دور  یم رامش  هب  سدقم  عافد  دیهش  راهچ  وزج  یدحا  دیهش  درک : راهظا  یو 

نافرع رکفت و  هشیدـنا ، زا  یا  هنومن تسا ، هدـمآ  رد  ریرحت  هتـشر  هب  دیهـش  نیا  یاویـش  ملق  هب  هک  روه  ناـمرح  باـتک 
دـیاقع و راـکفا ،  اـب  تـسا ، دیهـش  یاـه  هتـشون تـسد یواـح  هـک  باـتک  نـیا  ندـناوخ  اـب  ناوـت  یم هـک  تـسا  دیهــش  نـیا 

.دش انشآ  دیهش  نیا  فرژ  یاه  هشیدنا
دنتسه  یدیهش  راهچ  روپ ، یشخب  دیهش  یگیب و  بجر  یدهم  دیهـش  یدحا ، اضر  دمحا  دیهـش  ینیوآ ، یـضترم  دیهش 

هتـشاد هگن  هدـنز  هعماـج  رد  ادهـش  نیا  داـی  ماـن و  دـیاب  هراوـمه  دنتـسه و  یگنهرف  یملع و  زاـتمم  یبدا  راـثآ  یاراد  هک 
.دوش

زا زورره  تـشاد  روـضح  هـهبج  رد  اضردـمحا  هـک  یناـمز سدـقم و  عاـفد  نارود  رد  درک : ناـشنرطاخ  یدـحا  دیهـش  ردارب 
نیا ماـمت  هاپــس  یگنهرف  دـحاو  طـسوت  اضردـمحا  تداهــش  زا  دـعب  هـک  تشاذــگ  یم یاـج  هـب  ییاـه  هتــشون تـسد دوـخ 

 



نیزم یربهر  مظعم  ماقم  ضیرقت  هب  زین  باتک  نیا  دـش و  پاچ  یروآ و  عمج روه  نامرح  ماـن  هب  یباـتک  رد  اـه  هتـشون
.دش

ار اضردـمحا  یگدـنز  فلتخم  یایاوز  هک  دـش  پاچ  فیلأت و  یددـعتم  یاه  باـتک یدـحا  اضردـمحا  دیهـش  یگدـنز  هراـبرد 
.دنک یم نشور  شناگدنناوخ  یارب 

ینید عــجارم  نادنمــشیدنا و  زا  یلمآ  یداوــج  یمظعلا  هللا  تـیآ دنمــشزرا  نانخــس  زا  یــشخب  مـسارم ، نـیا  هـمادا  رد 
هب پیلک  بلاـق  رد  ییاـبطابط ، همـالع  هللا  تیآ لاـحترا  زورلاـس  اـه و  هاگـشناد ترتـع  نآرق و  هتفه  تبـسانم  هـب  روـشک 

.دمآرد شیامن 
رتکد هلاـس  تامدـخ ۵  اـه و  شـالت زا  تشادـهب  ترازو  ییوجــشنادو  یگنهرف  نواـعم  وگنخــس و  یرـال  رتـکد  هـمادا ، رد 

، یو زا  هغـالبلا  جــهن دوبداـی و  حوـل  یادــها ، اــب  ریدــقت و  هناــخترازو ، نـیا  ترتـع  نآرق و  زکرم  قباــس  سیئر  موـلعلارحب 
.درک ینادردق 

ول هدـنبادخ  طسوت  تشادـهب  ترازو  ییوجـشناد  لک  هرادا  یوس  زا  یا  هغالبلا جـهن  دـلج  کـی  دوبداـی و  حول  هکنیا  نمض 
.دش ادها  مولعلارحب  رتکد  هب  هرادا  نیا  لکریدم 

دای دیهش ، نیا  ردارب  هب  تشادهب  ریزو  نواعم  یوس  زا  یدحا  اضر  دیهـش  ریوصت  هب  شقنم  یولبات  یادها  اب  نینچمه 
.دش هتشاد  هگن  هدنز  ماقمالاو  دیهش  نیا  هرطاخ  و 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

امیس ادص و  یرازگربخ  دهده -  ینآرق  هراونشج  هناماس  زکرم و  تیاس  زا  ییامنور   

انریا دش -  ییامنور  تشادهب  ترازو  ترتع  نآرق و  زکرم  تیاس   

۲۷۲۷
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۰۵۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

ترتع نآرق و  یرسارس  هراونشج  نیمجنپ  یس و  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  ینآرق  ناگدیزگرب  ینیرفآ  راختفا 
ماقم ترتـع ۷  نآرق و  یرـسارس  هراونـشج  نـیمجنپ  یــس و  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  ینآرق  هدیزگرب  نایوجـشناد 

.دندرک بسک  ار  هدیزگرب 
یفجن نیما  دمحم  ءزج :  ظفح ۲۰  لوا  هبتر  �

یدارم ادن  تاجانم :  اعد و  لوا  هبتر  �

یریبکت لوسر  دمحم  لک :  ظفح  مود  هبتر  � 

تقادص بیبح  قیقحت :  هتشر  مود   هبتر  �

توخا اضردمحم  رتسوپ :  یحارط  مود  هبتر   �

ینامیا اضریلع  یزاجم :  یاه  هکبش  هتشر  موس  هبتر  �

هراونشج هراونشج نیمجنپ   نیمجنپ یسیس  وو   ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد ینآرق   ینآرق ناگدیزگرب   ناگدیزگرب ینیرفآ   ینیرفآ راختفا   راختفا
ترتع ترتع نآرق  وو   نآرق یرسارس   یرسارس
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۲۷۲۷
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۰۲۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انزیل   

تایه یاضعا  تسا ، یناوخ  باتک باتک و  جـیورت  یانبم  رب  هک  باتک  هتفه  یلـصا  درکیور  هب  هجوت  اب  اـنزیل ، شرازگ  هب 
اـه و هاگــشناد  اــه و  نـمجنا  یراــکمه  اــب  یئاــبطابط  همالع  هاگـشناد  یــــسانش  شناد  تاـــعالطا و  مـــلع  هورگ  یملع 
یزیر و همانرب  یـصصخت  یاه  تسـشن  ینارنخـس ،  بلاـق  رد  ار  یاـه  تیلاـعف  فدـه  نیا  ققحت  یارب  اـه   هاگـشهوژپ 

طسوت هعلاطم "  ندناوخ و  فادها   " ناونع اب  ینارنخس   ۱۳۹۹ نابآ   زور ۲۴  : تسا ریز  حرش  هب  اه  همانرب  دندرک ، ارجا 
رد یئابطابط ،  همالع  هاگشناد  یسانش  شناد  تاعالطا و  ملع  هورگ  ریدم  یملع و  تایه  وضع  ینموم ، تمـصع  رتکد 

انورک و اـه :  هناـخباتک  ناونع "  اـب  یـصصخت  تسـشن  ناـبآ ۱۳۹۹  زور ۲۶  ؛)  نارهاوـخ سیدرپ  قداـص (  ماـما  هاگـشناد 
هناـخباتک سیئر  یئاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تاـیه  وضع  یرهاـط ،  یدـهم  دیـس  رتکد  طـسوت  یزاـجم "  یاـضف 
تسشن نابآ ۱۳۹۹ ،  زور ۲۶  ؛  نایگنهرف هاگـشناد  یرواـنف  شهوژپ و  تنواـعم  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یزکرم 

روـپیلع یدـهم  رتـکد  طـسوت  رـشن ، " تعنـص  یاـقترارد  باـتک  هزوـح  یاـه  اـه  پآ  تراتـسا  شقن  ناوـنع "  اـب  یـصصخت 
نابآ ۱۳۹۹  زور ۲۷  ؛ تاطابترا رنه و  گنهرف ،  هاگـشهوژپ  رد  یئاـبطابط ،  همالع  هاگشناد  یملع  تایه  وضع  یظفاح 

تایه وضع  یعیمـص ، ارتیم  رتکد  طـسوت  ناریا "  رد  یناوخباـتک  ندـناوخ و  یاـه  هماـنرب  ناونع "  اـب  یـصصخت  تسـشن 
هاگـشهوژپرد ناریا  یناـسر  عـالطا  رادـباتک ی و  یملع  نـمجنا  هریدـم  تـئیه  وـضع  یئاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یملع 

تـسشن ناـبآ ۱۳۹۹   زور ۲۹  ؛   ناریا یناـسر  عـالطا  یرادــباتک و  یملع  نـمجنا  یراـکمه  تاـطابترا و  رنه و  گــنهرف ، 
تدم هاتوک  اه ی  هرود  رد  یراصنا   داتـسا  هتـسیز  یاه  هبرجت  مینک :  شالت  ندناوخ  یارب  میناوخب و   " ناونع اب  نیالنآ 
هریدـم تئیه  وـضع  یئاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تاـیه  وضع   ، یعیمـص ارتـیم  رتـکد  طـسوت  یرادـباتک "  شزومآ 
یناــسر عــالطا  یرادـــباتک و  یملع  نــمجنا  مارگاتـــسنیا  هحفـــص  رد  ناریا  یناــسر  عـــالطا  رادـــباتک ی و  یملع  نــمجنا 

؛  ilisa۱۳۴۵@ ناریا

هتفه هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یسانش   یسانش شناد   شناد تاعالطا  وو   تاعالطا ملع   ملع هورگ   هورگ یاه   یاه همانرب   همانرب
باتک باتک

یروـهمج باـتک  هتفه  هرود  نیمتـشه  تسیب و  تبـسانم  هب  یئاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  یـسانش  شناد  تاـعالطا و  مـلع  هورگ 
.دنک یم رازگرب  ییاه  تسشن  ناریا  یمالسا 

 

https://www.lisna.ir/library/item/1665-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://www.lisna.ir/library/item/1665-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8


۲۷۲۷
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۴۹



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هعجارم @ kanoonha_atu۳ و @ kanoonha_atu یدـیآ هب  دـنناوت  یم رتـشیب  تاـعالطا  بسک  تهج  نادـنم  هقـالع  
.تسا هراونشج  همانارای  سردآ   Kanoon.rooyesh@gmail.com دننک و

هنارت "، " یبدا رثـن  "، " هاـتوک ناتــساد  "، " رعــش  " یاــه شخب  رد  هراونــشج  نـیا  انــسیا ، نایوجــشناد  هاگــشاب  شرازگ  هـب 
"، یــشاقن رتاــئت " ،" "، " دنتــسم مـلیف  "، " هاــتوک مــلیف  "، " سکع "، " یــسیون هماــنملیف "، " یــسیون همانــشیامن  "، " ییارس

لیــصا زاوآ  یناـهج " ،" یاـهزاس  یگدـنزاون  "، " یناریا یاـهزاس  یگدـنزاون  "، " رتـسوپ "، " یتـسد عیانــص " ،" یــسیون شوـخ "
.دوش یم  رازگرب  هدیزگرب   نایوجشناد  هب  هژیو  زیاوج  یادها  اب  یزادرپ " هدیا "، " یناریا

تلهم دنتـسه و  دازآ  یلاـسرا  رثا  دادـعت  فلتخم و  یاـه  شخب رد  تکرـش  عوـضوم ، باـختنا  رد  نایوجـشناد  نینچمه 
.تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  هامرآ ۹۹  ات ۲۰  راثآ  لاسرا 

هعجارم @ kanoonha_atu۳ و @ kanoonha_atu یدـیآ هب  دـنناوت  یم رتـشیب  تاـعالطا  بسک  تهج  نادـنم  هقـالع
.تسا هراونشج  همانارای  سردآ   Kanoon.rooyesh@gmail.com دننک و

مایپ یاهتنا 

۲۴۲۴
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۷:۲۹



ادرف یلصا : عبنم   ۳۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۷   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.دراد دوجو  بازحا  عیمجت  ثحب  نآ  رد  هک  میتشاد  یتابوصم  اددجم  مه  لاس ۱۳۹۵   

دوجو اب  رـضاح  لاح  رد  ارچ  یـساسا ، نوناق رد  بازحا  یدازآ  نیمـضت  نوناـق و  دوجو  مغر  یلع هک  تسا  نیا  لاوس  اـما   
لاس  ۱۱۰ تفگ : تفریذپ ، ار  لکـشم  دوجو  دـیاب  ادـتبا  هک  هتکن  نیا  رکذ  اب  نایبکاوک  میرادـن ؟ یبزح  ینارمکح  بزح ،  ۱۴۰

.درذگ یم هطورشم  زا 

.دراد دوجو  بزح   ۳۲ مراد ، تیوضع  مه  هدنب  هک  تاحالصا  ههبج  یگنهامه  یاروش  رد  دوزفا : یو   

دیهش ینارمکح  هسردم  تمه  هب  هک  بولطم  ینارمکح  یلم  شیامه  نیمود  رد  نایبکاوک  یفطصم  انسیا ، شرازگ  هب 

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب اهاه   هزات هزات شیور   شیور گرزب   گرزب هراونشج   هراونشج

.دنک یم رازگرب  ار  اه  هزات شیور  گرزب  هراونشج  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یعامتجا  یبدا و  یرنه  یگنهرف ، یاه  نوناک

دوب دوب دهاوخن   دهاوخن یتباقر   یتباقر دنشابن   دنشابن بازحا   بازحا اتات   نایبکاوک : : نایبکاوک

دوب و دهاوخن  تاباختنا  دشابن  راک  رد  یتباقر  ات  دوب و  دـهاوخن  راک  رد  یتباقر  دـشابن  بزح  ات  تفگ : یرالاس  مدرم  بزح  لکریبد 
.درادن موهفم  انعم و  کیتارکومد  تموکح  دشابن  یتاباختنا  ات 

 

https://www.isna.ir/news/99082718583/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99082718583/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99082416371/%DA%A9%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99082416371/%DA%A9%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF


رب دیکات  اب  دـش ، رازگرب  نیالنآ  تروص  هب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یراکمه  یلم و  عافد  هاگشناد  هب  هتـسباو  یتشهب 
ماـظن دـشابن  بولطم  اـم  یارب  یبزح  ماـظن  رگا  تفگ : تسا ، یبزح  ماـظن  یعوـن  اـعطق  بوـلطم  ینارمکح  ماـظن  هک  نیا

.دوب دهاوخن  بولطم  امتح  یبزحریغ 
یارآ رب  ینتبم  یتموکح  یوگلا  نیرتهب  ینارمکح ، هبرجت  رد  هک  نیا هراشا  اب  روکذـم  یـشزومآ  هاگراک  ریبد  ناونع  هب  یو 

کرحم یلـصا و  هتـسه  دـیاب  اراـچان  میـسرب ، تیعـضو  نیرتـهب  نیا  هب  هـک  نـیا یارب  دوزفا : تـسا ، تاـباختنا  یموـمع و 
.میریگب رظن  رد  تباقر  ار  تاباختنا 

.تسا بزح  مه  تباقر  یلصا  هتسه  کیتارکومد و  تموکح  همزال  یتاباختنا  تباقر 
دـشابن یتاباختنا  ات  دوب و  دهاوخن  تاباختنا  دـشابن  راک  رد  یتباقر  ات  دوب و  دـهاوخن  راک  رد  یتباقر  دـشابن  بزح  ات  ینعی 

.درادن موهفم  انعم و  کیتارکومد  تموکح 
بزح ود  درک ، اـفیا  شقن  هک  یرـصنع  نیرت  مهم مه  اـکیرمآ  تاـباختنا  رد  هک  میدـید  لاـح  ره  هب  درک : ناـشنرطاخ  یو 

.دوب تارکومد  هاوخ و  یروهمج
قودنـص قیرط  زا  یمدرم  یارآ  هک  میریذپب  دیاب  مه  ار  نیا  تسا ، مدرم  یارآ  رب  ینتبم  بولطم  ینارمکح  میریذـپب  رگا 

.تسا بولطم  کیتارکومد و  ماظن  کی  شریذپ  تامدقم  نیا  دش و  دهاوخ  صخشم  یار 
: داد همادا  تسین ، نوناق  نادـقف  یبزح  ماظن  کی  داجیا  رد  ام  فعـض  هک  نیا هب  هراشا  اـب  همادا  رد  یـسایس  لاـعف  نیا 

.میراد بازحا  نوناق  لاس ۱۳۶۰  زا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رد  ام 
.دننک تکرش  تردق  رد  کیتارکومد  تروص  هب  هک  دناد  یم ترورض  کی  ار  بازحا  دوجو  نوناق ، نیا  لوا  هدام 

.دراد دوجو  بازحا  عیمجت  ثحب  نآ  رد  هک  میتشاد  یتابوصم  اددجم  مه  لاس ۱۳۹۵ 
دوجو اب  رـضاح  لاح  رد  ارچ  یـساسا ، نوناق رد  بازحا  یدازآ  نیمـضت  نوناـق و  دوجو  مغر  یلع هک  تسا  نیا  لاوس  اـما 

میرادن ؟ یبزح  ینارمکح  بزح ،  ۱۴۰
.درذگ یم هطورشم  زا  لاس   ۱۱۰ تفگ : تفریذپ ، ار  لکشم  دوجو  دیاب  ادتبا  هک  هتکن  نیا  رکذ  اب  نایبکاوک 

.تسا هدش  دیکات  یبزح  ینارمکح  رب  نونکات  هطورشم  زا 
صاخـشا تیاـهن  رد  ماـمت ، دـننک و  یم یفرعم  یتـسیل  کـی  تاـباختنا  لـصف  رد  طـقف  بازحا  دـتفا ؟ یمن قاـفتا  نیا  اـما 

.دنتسه حرطم 
.دراد دوجو  لکشم  نیا  هک  میریذپب  دیاب  ادتبا  مدقتعم  نم 

.مینک تبحص  عوضوم  نیا  هرابرد  میناوت  یم دعب 
ینارمکح لدـم  هس  هب  هراـشا  اـب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یـسایس  مولع  قوـقح و  هدکـشناد  یملع  تاـیه  وـضع  نیا 

، دنوش یم حرطم  دارفا  یرس  کی  دتفا  یم هار  هب  هک  ییاه  جوم رد  میشاب  هتشادن  یبزح  ینارمکح  رگا  تفگ : یبزحریغ 
.دنهد یم یار  اه  نآ هب  مه  مدرم 

.تسین وگخساپ  یسک  رگید  تفر ، نیب  زا  جوم  هک  مه  دعب 
.میشک یم یار  قودنص  یاپ  هب  ار  مدرم  ینامزاس  تروص  هب  مود  لکش  رد  ای 

.تسین نیب  رد  مه  یتباقر  دراد و  یبزح  کت  تلاح  اما 
.دروآ دهاوخن  ماود  مه  نیا  بخ 

هب ار  مدرم  اهدــناب  ینعی  دــناوخ ؛ یم یلفحم  ینارمکح  ار  نآ  یتـشهب  رتـکد  دیهــش  هـک  دراد  دوـجو  مـه  یموـس  تلاــح 
.دنرب یم شیپ  ار  روشک  یدناب  تروص  هب  دعب  دنناشک و  یم تاباختنا 

.میا هدوب لدم  هس  ره  راتفرگ  ام  هنافساتم 
تسین نیا  ام  ثحب  درک : حیرصت  دنتسه  یتافآ  تالاکشا و  یاراد  امتح  بازحا  هک  نیا رب  دیکات  اب  هاگـشناد  داتـسا  نیا 

.دنرادن یتافآ  بازحا  هک 
.ما هدرک راک  لئاسم  نیا  یور  متسه و  روشک  رد  بازحا  هناخ  ناسسوم  زا  مدوخ  هدنب 

.متشاد هدهع  هب  لاس ۱۳۶۰  رد  مه  ار  نانمس  رد  یمالسا  یروهمج بزح  تیلوئسم 

 



هک نیا رب  دـیکات  اب  یبزح  لاعف  نیا  تسا  یرتشیب  تافآ  یاراد  اعطق  بزح  نودـب  تموکح  هک  میوگ  یم نانیمطا  اب  اما 
.میراذگب قرف  بزح  نویسکارف و  حانج ، ههبج ، نیب  دیاب   ام  تفگ : دوش ، هجوت  تقد و  دیاب  اه  هژاو باختنا  رد 

نییعت یارب  ار  سلجم  یاه  یـسرک تیرثکا  یبزح  هک  موهفم  نیا  هب  مکاح ، بزح  لاح  هب  ات  ام  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
.میا هتشادن دروایب  تسد  هب  نالک  یاه  تسایس تلود و 

اما هدوب ، مکاح  حانج  کی  الثم  هک  مینک  روصت  تسا  نکمم  تسا ؟ هدوب  مکاح  زورما  اـت  بـالقنا  یادـتبا  زا  بزح  مادـک 
.تسین وگخساپ  هک  حانج 

.دراد دوجو  بزح   ۳۲ مراد ، تیوضع  مه  هدنب  هک  تاحالصا  ههبج  یگنهامه  یاروش  رد  دوزفا : یو 
! مادکچیه تسا ؟ وگخساپ  ناشمادک  اما  ههبج ، کی  دنوش  یم بخ  اه  نیا

.تسا توافتم  بزح  اب  زاب  هک  نابلط ، حالصا نویسکارف  ای  دیما  نویسکارف  الثم  روط ، نیمه مه  نویسکارف  ههبج و 
.تسا ییوگخساپ  ثحب  نیمه  بزح  یلصا  هتکن 

، دشاب هتـشاد  مه  ار  بازحا  ریاس  یراکمه  هک  نیا یارب  دعب  دوش ، یم مکاح  یبزح  کی  هک  تسا  لکـش  نیا  هب  ایند  رد 
.دهد یم لیکشت  یفالتئا  تلود 

.میوش یم تاباختنا  دراو  دعب  مینک ، یم فالتئا  لوا  سکعرب ، ام 
ددـنبب ار  تـسیل  دـهاوخ  یم هـک  درف  نـالف  اـب  هـک  دنـشاب  مـه  یدارفا  رگا  طـسو  نـیا  دور و  یم نـیب  زا  ییوگخــساپ  بـخ 

.میوش یم مه  فافشریغ  یلام  یاه  ثحب دراو  دننک ، یراکمه 
.دور یم نیب  زا  مه  یرالاس  هتسیاش

کی رد  تفگ : دـننک ، دـشر  بزح  راـتخاس  رد  دـیاب  دارفا  هک  نیا هـب  هراـشا  اـب  هـمادا  رد  سلجم  راودا  قباـس  هدـنیامن  نـیا 
.دننک یم دشر  یگتسیاش  ساسارب  الاب و  هب  نییاپ  زا  دارفا  یبزح  متسیس 

.دنوش تاباختنا  دراو  دارفا  نیا  هک  تسا  نیا  ناهاوخ  شدوخ  بزح  تروص  نیا  رد 
.دننک سامتلا  دریگب ، رارق  تسیل  رد  ناشمسا  هک  نیا یارب  دارفا  هک  نیا هن 

.میزادنیب اج  ینوناق  لکش  هب  ار  یبزح  تاباختنا  دیاب  مدقتعم  نم  دوزفا  یو 
.دنهدب یار  بازحا  هب  صاخشا  یاج  هب  مدرم  ینعی 

.دتسرفب تلود  سلجم و  هب  ار  دوخ  طیارش  دجاو  دارفا  مه  بزح  نآ 
مــسا یاــج  هـب  ار  بازحا  مـسا  ناگدــنهد  یار هـک  مدــید  ار  هلاــسم  نـیا  یریگ  یار قودنــص  رــس  فـجن  رد  راــب  کــی  نـم 

.دنتشون یم صاخشا 
.تسا مکاح  لکش  نیمه  هب  مه  ناتسناغفا  رد  تیعضو  نیا 

ار صاخــشا  مـسا  یــسک  اــج  نآ رد  هـک  مدــید  مــه  میدوــب  هــتفر  ناتــسنمکرت ، تاــباختنا  رب  تراــظن  یارب  هــک  راــب  کــی 
.دش یم هتشون  بازحا  مسا  تشون و  یمن

مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ادرف دوب -  دهاوخن  یتباقر  دنشابن  بازحا  ات  نایبکاوک :  

ربخ نیرخآ  دوب -  دهاوخن  یتباقر  دنشابن  بازحا  ات  نایبکاوک :  

نیالنآ دامتعا  دوب -  دهاوخن  راک  رد  یتباقر  دشابن  بازحا  ات   

یرالاس مدرم  همانزور  نيالنآ -  درادن  تیبولطم  بزحت »  » نودب ینارمکح  عون  ره   

فلا دوب -  دهاوخن  یتباقر  دنشابن  بازحا  ات  نایبکاوک :  

نامسرپ دوب -  دهاوخن  یتباقر  دنشابن  بازحا  ات  نایبکاوک :  

انقفش میرادن - ؟ یبزح  ینارمکح  بزح ، دوجو ۱۴۰  اب  رضاح  لاح  رد  ارچ  نایبکاوک :  

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۱۱طباور 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / اسر  یرازگربخ   

، یکناـب یلوپ و  روما  رد  روهمج  سییر  رواـشم  فیـس ، یلو هللا  اـسر ، یرازگربـخ  یـسایس  سیورـس  راـگنربخ  شرازگ  هب 
، نایوسوم سابع  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  دای  تشادیمارگ  نمـض  ابر  نودب  یرادکناب  هقف و  رانیبو  رد  زورما  رـصع 

سیـسأت نایوسوم  نیمـسلملاو  مالـسالا  تجح  تمه  هب  یلم  کناب  رد  یلوپ  یهقف  ماظن  یاروش  نیتسخن  درک : ناـیب 
نودـب یمالـسا  یرادـکناب  فلتخم  یاـه  هبنج  اروش  نیا  رد  یهاگـشناد  یوزوح و  نادنمـشیدنا  نارظن و  بحاـص  دـش و 

.دندرک یم  یسررب  تاسلج  نیا  رد  ار  ابر 
رد یلاـم  تاســسؤم  یکناـب و  یهقف  یاروـش  ریخا  ناـیلاس  رد  درک : زاربا  یکناــب  یلوـپ و  روـما  رد  روـهمج  سییر  رواــشم 

دنماـظن یراـتخاس  اروـش  نیا  رد  درک و  ادـیپ  یبساـنم  ینوناـق  هاـگیاج  زین  رخاوا  نیا  رد  درک و  راـک  هـب  زاـغآ  یزکرم  کـناب 
.دش نیودت  روشک  یلام  یلوپ و  لئاسم  یارب 

لئاسم هرابرد  نارظن  بحاص  دـیلقت و  عجارم  مامت  تارظن  هب  نایوسوم  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  هکنیا  نایب  اب  یو 
یم رازگرب  عوضوم  نیا  رد  یرامنیـس  هلاـس  ره  اـبر  نودـب  یرادـکناب  بیوصت  ناـمز  زا  تفگ : دوب ، طلـسم  یلاـم  یلوـپ و 

یـسررب تاسلج  نیا  رد  ار  ابر  نودـب  یرادـکناب  ندـش  ییارجا  جـیاتن  یهاگـشناد  یوزوح و  نارظن  بحاـص  هکنیا  اـت  دـش 
.دننک

یرادــکناب تاداریا  یاهدــقن و  یزکرم  کـناب  یهقف  یاروـش  رد  درک : زاربا  یکناـب  یلوـپ و  روـما  رد  روـهمج  سییر  رواــشم 
یتکراشم و دوقع  هبراضم ، دننامه  یتکراشم  دوقع  هب  تاداریا  رتشیب  تسا و  هدش  یـسررب  یمالـسا  دوقع  ابر و  نودـب 

.تسا هدوب  یراذگ  هدرپس  دوس 
رد هدرپـس  دوس  خرن  تفگ : درک و  دـیکأت  یا  هلداـبم  دوـقع  ساـسا  رب  اـبر  نودـب  یرادـکناب  ماـظن  میـسرت  ترورـض  رب  یو 

یتـالدابم دوـقع  رد  نـینچمه  درادـن و  دوـجو  تـالماعم  نـیا  رد  اـبر  هبهـش  تـسا و  صخـشم  موـلعم و  یتـالدابم  دوـقع 
.دراد یلام  یاهرازاب  ریاس  هب  تبسن  یرتمک  کسیر  هدوب و  ینیب  شیپ  لباق  دوس  غلبم 

هک دوب  نیا  رب  نایوسوم  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  هدـیا  تشاد : زاربا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تأیه  وضع 
ییارجا و تیلباق  روشک  یرادـکناب  ماظن  رد  هدـیا  نیا  اذـل  دوش ، میـسرت  یا  هلداـبم  دوقع  یاـنبم  رب  اـبر  نودـب  یرادـکناب 

.دراد ار  ندش  یتایلمع 
نید و دـیرخ  هدـیا  ناـیوسوم  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  تـشاد : زاربا  یکناـب  یلوـپ و  روـما  رد  روـهمج  سییر  رواـشم 
رد یو  هدـیا  دـندرک و  دـیکأت  یــسررب و  ار  هدــیا  نـیا  یزکرم  کـناب  یهقف  یاروـش  یاـضعا  تیاـهن  رد  درک و  هـئارا  ار  ضرق 

.دش ییارجا  روشک  یکناب  ماظن 
ییارجا و هـبنج  هـک  میتـفر  کـیروئت  لـئاسم  یوـس  تمــس و  هـب  یکناـب  یلاــم و  ماــظن  رد  هنافــسأتم  درک : راــهظا  فـیس 

یاـهداهن یکناـب و  ییارجا  متـسیس  تالکـشم  یهاگـشناد  یوزوـح و  نارظن  بحاـص دـیاب  هـک  یلاـح  رد  درادـن ؛ یتاـیلمع 
ار یبساـنم  یاـهراکهار  روـشک  یلاـم  یلوـپ و  لـئاسم  رد  هدـش  داـجیا  یاـه  هرگ  یارب  دـننک و  یروآ  عـمج  ار  روـشک  یلاـم 

/۹۹۸/پ۲۰۲/ب۱ .دننک هئارا 

ابر ابر نودب   نودب یرادکناب   یرادکناب ماظن   ماظن ندش   ندش ییارجا   ییارجا یارب   یارب نایوسوم   نایوسوم مالسالا   مالسالا تجح   تجح هدیا   هدیا

رد هدـیا  نیا  تفگ : تخادرپ و  اـبر  نودـب  یرادـکناب  قـقحت  یارب  ناـیوسوم  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  هدـیا  حیرـشت  هـب  فـیس 
.دراد ار  ندش  ارجا  تیلباق  روشک  یرادکناب  ماظن 

 

https://rasanews.ir/fa/news/668538/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%A7
https://rasanews.ir/fa/news/668538/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%A7
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انکیا   

هام نابآ هبنـشود ۲۶  زورما  حبـص  ییابطابط » همالع  یقوقح  یهقف و  یاه  هشیدنا  » شیامه انکیا ، راگنربخ  شرازگ  هب 
ناتـسگنهرف وضع  داماد ، ققحم یفطـصمدیس  هللا  تیآ ییاـبطابط ؛ همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس ، نیـسح  روضح  اب 

، قدـنرب یحور سوواک  ییابطابط ؛ همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  تاـیب ، نیـسح  دـمحم  یمالـسا ؛ یروهمج  موـلع 
؛ یمالـسا دازآ  هاگـشناد  قوـقح  هورگ  یملع  تئیه  وـضع  راـشفا ، داجـس  سردـم ؛ تـیبرت  هاگـشناد  یملع  تـئیه  وـضع 

یراـنیبو تروـص  هـب  هاگـشناد  دـیتاسا  زا  یدادـعت  ییاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وـضع  یناـنر ، یدـباع  یلع 
.دش رازگرب 

همالع هاگشناد  هقف  هورگ  یملع  تئیه  وـضع  یریـصب ، اضردـیمح  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح نانخـس  نـتم  هـمادا  رد 
نیا رد  رتـمک  هـکارچ  مراد ، دــیکأت  ییاـبطابط  همـالع  ندوـب  یملع  یللملا و  نـیب هرهچ  رب  هدــنب  : دــیناوخ یم ار  ییاـبطابط 

هک میـشاب  هتـشادن  ییابطابط  همالع  دننامه  یتیـصخش  نامدوخ ، گرزب  یاملع  نایم  رد  دیاش  تسا و  هدـش  راک  هنیمز 
رد یللملا و  نیب حطـس  رد  نارگید  یملع  یاه  هتفای زا  یرایـسب  یانبم  هدـش و  هدرتسگ  نینچنیا  یو  یاـه  هشیدـنا ارآ و 

حطـس رد  همجرت و  نـینچنیا  مـه  یرهطم  دیهـش  راـکفا  رگا  هـک  مـینک  یم هدـهاشم  اذـل  دـشاب ، هـتفرگ  رارق  مالـسا  ملاـع 
دُعب نـیا.تسا  نازیملا »  » باــتک هدــنب  یناــبم  هـک  دــیوگ  یم یو  دوـخ  اــما  تـسا ، هـتفرگ  رارق  هجوــت  دروــم  لــلملا  نـیب

، دـندمآ یم ناـشیا  روـضح  هب  نـبرک  یرناـه  یتـح  دنتـشاد و  تاـیح  ناـمز  رد  هژیو  هـب  ییاـبطابط  همـالع  هـک  یللملا  نـیب
نشور هک  تسه  زین  هناگادج  تسشن  اه  هد دنمزاین  هک  تسا  نید  جیورت  غیلبت و  رما  رد  ناشیا  هژیو  هاگیاج  زا  ناشن 

رد دوجوم  تاهبـش  هب  نازیم  هچ  تسا و  هدوب  مالـسا  نید  جـیورت  غیلبت و  ییابطابط ، همالع  شرگن  نازیم  هچ  اـت  دوش 
ناونع تحت  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  نیمه  رد  یتسـشن  رد  لـبق  لاـس  جـنپ  دودـح  هدـنب.دنا  هدرک دورو  ینید  هزوـح 

مه تسـشن  نـیا  اـب  هـک  مداد  هـئارا  یا  هلاـقم رــصاعم ، نارکفتم  رب  نآ  ریثأـت  ییاـبطابط و  همـالع  ینآرق  یــسانش  شور
.دراد یناوخمه 

لئاسملا حیضوت  کی  میناوت  یم یتح  تسا ، هدرک  ریسفت  نازیملا  رد  همالع  هک  ینآرق  تایآ  زا  هک  مدرک  ضرع  اجنآ  رد 
.مینک جارختسا  ار  همالع  یاواتف  ناونع  اب 

یارآ یـصخش  نینچ  هکارچ  تسا ، هدنب  یاه  یدـنم هقالع زا  یکی  مدرک و  جارختـسا  زین  ار  اواتف  نیا  زا  یخرب  هدـنب  دوخ 
.دوش نیودت  ییاج  رد  دیاب  ًامتح  هتشاد و  یهقف 

ییادز ههبش هدنب  رگید  ثحب.تشون  بلطم  نآ  هرابرد  ناوت  یم هک  دراد  دوجو  نازیملا  ریـسفت  رد  زین  یلاجر  یارآ  یتح 
.تسا هداوناخ  قوقح  هنیمز  رد  هژیو  هب  مالسا  یقوقح  لئاسم  زا  ییابطابط  همالع 

هب هـکلب  رکفتم ، کـی  ناوـنع  هـب  هـن  مالــسا ، یقوـقح  یهقف و  لــئاسم  زا  ییادز  ههبــش نـید و  جــیورت  غـیلبت و  یو  یارب 
هدوــب مـهم  رایــسب  هتــشاد ، یــسانش  نــید هزوــح  رد  یملع  ثحاــبم  دــیلوت  هدوــب و  تــالاؤس  عــجرم  هــک  یــسک  ناوــنع 
فراـعم نییبـت  رد  یا  هناـملاع شقن  هاـگیاج و  هـک  تـسا  یمالـسا  نارکفتم  نـیرت  سانــشرس زا  ییاـبطابط  همـالع.تسا 

.تسا هدرک  عافد  یمالسا  ماکحا  تحاس  زا  دوخ  یهافش  بوتکم و  راثآ  رد  تسا و  هتشاد  یمالسا 
نیا رد  هک  تسا  مالـسا » زا  ییاـهزارف  ، » ناـناوج تاهبـش  تـالاؤس و  هب  خـساپ  نید و  هینب  تیوـقت  رد  یو  راـثآ  زا  یکی 

یعامتجا یقوقح و  تاکن  هب  ریخاتسر  توبن و  دننامه  نآ  یلصا  لئاسم  نییبت  رب  هوالع  مالسا  نید  نییبت  یارب  باتک 

مالسا مالسا ردرد   هداوناخ   هداوناخ یقوقح   یقوقح لئاسم   لئاسم زازا   ییادز   ییادز ههبش ههبش یارب   یارب ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع یاه   یاه شالت شالت

یقوـقح یهقف و  لـئاسم  هـب  ییاـبطابط  همـالع  هژیو  هاـگن  ناـیم  رد  درک : راــهظا  ییاــبطابط  همــالع  هاگــشناد  یملع  تـئیه وـضع 
، تاـجوز ددـعت  عوـضوم  هب  یو  .تسا  ریگمـشچ  ًـالماک  مالـسا  بتکم  رد  هداوناـخ  نز و  یقوـقح  ماـظن  هب  ییوگخـساپ  هداوناـخ ،

.تسا هدرک  مادقا  اه  نآ لیلحت  حیضوت و  هب  هجوت و  رگید  طبترم  تاعوضوم  نانز و  یلام  قوقح  قالط ، قح  تقوم ، جاودزا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۱۳طباور 

https://iqna.ir/fa/news/3935477/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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، هداوناخ یقوقح  یهقف و  لئاسم  هب  وا  هژیو  هاگن  ناـیم  رد.تسا  هتخادرپ  ...و  یدازآ  دـیلقت ، عاـمتجا ، دـننامه  مالـسا 
.دشاب یم ریگمشچ  ًالماک  زین  مالسا  بتکم  رد  هداوناخ  نز و  یقوقح  ماظن  هب  ییوگخساپ 

تاعوضوم نانز و  یلاـم  قوقح  قـالط ، قح  تقوم ، جاودزا  تاـجوز ، ددـعت  عوضوم  هب  باـتک  نیا  رد  ییاـبطابط  همـالع 
.تسا هدرک  مادقا  اه  نآ لیلحت  حیضوت و  هب  هجوت و  رگید  طبترم 

هلدا نآرق و  زا  هدافتـسا  اـب  نینچمه  یفـسلف و  یناـبم  رب  یکتم  یخیراـت و  یملع و  ثحاـبم  عیاـقو و  هب  دانتـسا  اـب  یو 
.تسا هدرک  ییادز  ههبش ار  هداوناخ  نز و  یقوقح  ماظن  هلئسم  یقطنم ،

نآ زا  ییادز  ههبـــش هداوناــخ و  یقوــقح  یهقف و  ثحاـــبم  حرط  یارب  یا  هژیو شقن  مالـــسا  یفرعم  تــهج  همـــالع  اذـــل 
ییابطابط و همالع  یملع  یاه  شالت هعومجم  زا  ناوت  یم رادـقم  نیا  زا  شیب  ار  رواب  نیا.تسا  هدوب  لـئاق  تاـعوضوم 
ود شراگن  اعدم  نیا  دهاش  درک و  حرطم  یلمآ  یداوج هللا  تیآ یرهطم و  دیهش  دننامه  یو  یملع  تیبرت  ناراگدای  رد 

هکارچ دـنهد  هئارا  یرت  یقطنم مظن  اب  ار  دوخ  داتـسا  یاعدا  هک  تسا  نانز  قوقح  هرابرد  درگاـش  ود  نیا  یوس  زا  باـتک 
مایپ یاهتنا.تسا  هدش  لقتنم  زین  یو  نادرگاش  هب  هغدغد  نیا 

۲۶۲۶
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۱:۳۸

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انکیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.دنک نیمأت  ار  یمومع  ریخ  دیاب  نوناق.تسا  اهدیابن  دیاب و  ینعی  قوقح  دزاس ، یم نهذ  هک  یتایرابتعا  هلمج  زا   

هکارچ دوش ، هتفرگ  شیامه  ییابطابط  همالع  یارب  هلاس  ره  درادـن  یموزل  دـنیوگ  یم هک  دوب  یناسک  یارب  همدـقم  نیا   
زا دـعب  شیامه  هناخریبد.تسه  مه  ییابطابط  همالع  هاگـشناد  یفرعم  همالع  یفرعم  تسا و  اه  ملع همه  داـی  یو  داـی 

هفـسلف یرکف ، ماظن  ماکحالا ، تایآ لماش  هک  داد  ناوخارف  ییاـهروحم  هراـبرد  لـبق  هاـم  دودـح ۸  رد  شیامه  شیپ کی 
همــالع یقوـقح  یهقف و  یارآ  یقیبــطت  هعلاــطم  قوـقح ، هـقف و  هـطبار  یبرغ ، یمالــسا و  یقوــقح  ماــظن  یناــبم  یرکف ،

 .... نادنمشیدنا و ریاس  یارآ  اب  ییابطابط 

هناخریبد هب  لماک  هلاقم  ای  یلیصفت  هدیکچ  تالکشم ۲۳  همه  دوجو  اب  اما  دنتسه ، یصصخت  رایسب  تاعوضوم  نیا   
رد هللاء  اـش نا هک  دـندش  باـختنا  ینارنخـس  هئارا و  یارب  دروم  دودـح ۶  رواد  دـنچ  دـید  زا  فلتخم  یاه  یـسررب اب  دیـسر و 

ییاـبطابط و همـالع  هاگـشناد  مرتـحم  سیئر  تاـمحز  زا  مـناد  یم دوـخ  هـفیظو  ناـیاپ  رد.دـش  دـنهاوخ  هـئارا  شیاـمه  نـیا 
.منک رکشت  یسواط  رتکد  هژیو  هب  تایهلا  هدکشناد  رد  دوخ  ناراکمه 

هام نابآ هبنـشود ۲۶  زورما  حبـص  ییابطابط » همالع  یقوقح  یهقف و  یاه  هشیدنا  » شیامه انکیا ، راگنربخ  شرازگ  هب 
ناتـسگنهرف وضع  داماد ، ققحم یفطـصمدیس  هللا  تیآ ییاـبطابط ؛ همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس ، نیـسح  روضح  اب 

، قدـنرب یحور سوواک  ییابطابط ؛ همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  تاـیب ، نیـسح  دـمحم  یمالـسا ؛ یروهمج  موـلع 
؛ یمالـسا دازآ  هاگـشناد  قوـقح  هورگ  یملع  تئیه  وـضع  راـشفا ، داجـس  سردـم ؛ تـیبرت  هاگـشناد  یملع  تـئیه  وـضع 

سینیف سینیف ناج   ناج ییابطابط  وو   ییابطابط همالع   همالع هاگدید   هاگدید کارتشا   کارتشا یناگمه ؛ ؛ یناگمه عفن   عفن هیاپ   هیاپ ربرب   قوقح   قوقح فیرعت   فیرعت

نیا زا  سینیف  ناج  ییابطابط و  همالع  هاگدـید  درک : راـهظا  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  یـسایس  مولع  هورگ  یملع  تئیه  وضع 
یقوقح ماظن  شجنـس  یارب  یرایعم  نیمه  تسا و  هباشم  دـنراد ، دـیکأت  عفن  ریخ و  هیاپ  رب  قوقح  فیرعت  رب  ود  ره  هک  تهج 

.دروآ یم مهارف 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۱۴طباور 
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یراـنیبو تروـص  هـب  هاگـشناد  دـیتاسا  زا  یدادـعت  ییاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وـضع  یناـنر ، یدـباع  یلع 
.دش رازگرب 

ار ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  یــسایس  موــلع  هورگ  یملع  تـئیه  وــضع  یناــنر ، یدــباع  یلع  نانخــس  نــتم  هــمادا  رد 
حرطم لاـمجا  تروـص  هب  ناـشیا  هک  دـنچره  تسا ، مـهم  رایـسب  ییاـبطابط  همـالع  یراـبتعا  تاـکاردا  ثـحب  : دـیناوخ یم

.تسا هعسوت  دنمزاین  دندرک و 
رظن دـم  هک  یلاـح رد  دوـش ، ثحب  ثعاـب  دـناوت  یم یراـبتعا  تاـکاردا  دوـخ  هک  تسا  نیا  مـنک ، یم هـئارا  هدـنب  هـک  یثـحب 

هنوـگنیا تسا و  طاـبترا  اـه ، تسه دـنزادرپ و  یم اهدـیابن  اهدـیاب و  هب  هـک  یراـبتعا  تاـکاردا  نـیب  هـک  تـسا  نـیا  همـالع 
یارب هـک  یعفن  ساـسارب  تاـیرابتعا  هـکلب  دـهد ، ماـجنا  ار  یراـبتعا  دـیایب و  یـسکره  دـشاب و  هطباـض  نودـب  هـک  تـسین 

زا ناـشن  تـسا ، بیــس  کـی  نـیا  مییوـگ  یم یتـقو.تسا  ناـسنا  یاـقب  نآ  نـیرت  مـهم هـک  دوـش  یم دــیلوت  دراد ، ناـسنا 
.تسا یرابتعا  کاردا  کی  زا  ناشن  مروخب ، ار  بیس  نیا  دیاب  مییوگ  یم یتقو  اما  تسا ، جراخ  ناهج  رد  یا  هرازگ

عباـت یراـبتعا  تاـکاردا  اـما  تـسین ، یطیحم  طیارــش  عباـت  دزادرپ ، یم اــه  تـسین اــه و  تـسه هـب  هـک  یقیقح  تاــکاردا 
.تسا یطیحم  طیارش 

، تسین تیبـسن  یاـنعم  هب  تاراـبتعا  نیا  هکارچ  میوـش ، هجوـتم  یبوـخ  هب  ار  ناـشیا  روـظنم  هک  مینک  تـقد  دـیاب  هـتبلا 
.تسا طابترا  یانعم  هب  هکلب 

نیمأت یارب  یرازبا  یرابتعا  تاکاردا  سپ.تسا  ندوب  نوریب  رما  عبات  یرابتعا  تاکاردا  زا  همالع  روظنم  هداس ، ناـیب  هب 
.درادن تیمئاد  تابث و  ینعی  دنک ، رییغت  دناوت  یم تاکاردا  نیا  اذل  تسا ، ناسنا  یاقب  عفن و 

ددـص رد  هدـنز  دوجوم  هتفگ  هتفریذـپ و  ار  اقب  یارب  شالت  ینعی  یعاـمتجا  مسینیوراد  هاگدـید  ینمـض  تروص  هب  همـالع 
.تسا ررض  عفد 

.دنتسه طیحم  عبات  زین  یخرب  هدوبن و  طیحم  عبات  یلقع  تاکاردا  زا  یخرب  ناشیا  رظن  هب 
.دنک نیمأت  ار  یمومع  ریخ  دیاب  نوناق.تسا  اهدیابن  دیاب و  ینعی  قوقح  دزاس ، یم نهذ  هک  یتایرابتعا  هلمج  زا 

، دـنراد دـیکأت  عـفن  ریخ و  هیاـپ  رب  قوـقح  فـیرعت  رب  ود  ره  هـک  تـهج  نـیا  زا  سینیف  ناـج  ییاـبطابط و  همـالع  هاگدـید 
.تسا هباشم 

شجنـس یارب  یرایعم  کالم ، نیمه  تسا و  هدش  سیـسأت  یمومع  عفن  ریخ و  دربشیپ  یارب  هاگدید  ود  ره  رد  قوقح 
هک ساسا  نیا  رب  مشاب و  هتـشاد  یقوقح  ماظن  هب  ینیـسپ  یهاگن  میناوت  یم انب  نیا  رب.دزاس  یم مهارف  یقوقح  ماـظن 

.مینزب حالصا  هب  تسد  تسا ، یمومع  ریخ  یاتسار  رد  ردقچ  صاخ  طیارش  رد  یقوقح  دعاوق 
ماجنا یسانش  مرج تاقیقحت  زا  یخرب  دیاب  اذل  تسا ؟ هعماج  عفن  هب  ایآ  دوش ، ینادنز  یداصتقا  رسعم  رگا  لاثم  یارب 

.دیتسه هعماج  عفانم  یاتسار  رد  هزادنا  هچ  ات  یقوقح  یاه  ماظن دوش  نشور  ات  میهد 
همالع هاگـشناد  یمالــسا  مــالک  هفــسلف و  هورگ  یملع  تـئیه  وــضع  هداز ، نـسح حــلاص  زین  شیاــمه  نــیا  یادــتبا  رد 

نیا زا  یـشرازگ  ادـتبا  درک : راهظا  ییابطابط » همـالع  یقوقح  یهقف و  یاـه  هشیدـنا  » شیاـمه یملع  ریبد  ییاـبطابط و 
.منک یم ضرع  ار  شیامه 

دنراد دوجو  اه  ناسنا زا  یخرب  منک  ضرع  دیاب  میریگب ، شیامه  ییابطابط  همالع  یارب  دـیاب  هلاس  ره  ارچ  هکنیا  هرابرد 
.یدرف هن  تسا ، یعمج  راک  دنک  یم روصت  دنک ، یم هاگن  اهنآ  راک  هب  ناسنا  یتقو  هک 

.درف هن  دوب  تما  ییاهنت  هب  داد ، ماجنا  هک  ییاه  ششوک رطاخ  هب  مه  ییابطابط  همالع 
الوـصا.درف نادـقف  هن  دوـب ، تما  نادـقف  یو  نادـقف  اـه و  تما دادـع  رد  اـما  دـمآ ، یم باـسح  هب  درف  رهاـظ ، مـشچ  هـب 

.دنتسه یدعبدنچ  یهاگ  یدعب و  کی  یهاگ  دننک ، یم دشر  هعماج  رد  هک  ینادنمشناد 
نیا تسا و  یدعب  هس  یتیصخش  ییابطابط ، همالع  اما  دهد ، ماجنا  ار  هیوبیس  راک  هتسناوتن  یـسک  نونکات  لاثم  یارب 

.دناوخ تما  کی  دیاب  ار  یدعب  هس  دارفا 
.تسیرگن یصاخ  هیواز  هصالخ و  صاخ  شناد  رد  ار  یو  دعب  ناوت  یمن زگره 

هکارچ دوش ، هتفرگ  شیامه  ییابطابط  همالع  یارب  هلاس  ره  درادـن  یموزل  دـنیوگ  یم هک  دوب  یناـسک  یارب  همدـقم  نیا 

 



دعب شیامه  هناخریبد.تسه  مه  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یفرعم  همالع  یفرعم  تسا و  اـه  ملع همه  داـی  یو  داـی 
، یرکف ماـظن  ماـکحالا ، تاـیآ لـماش  هـک  داد  ناوـخارف  ییاـهروحم  هراـبرد  لـبق  هاــم  دودــح ۸  رد  شیاـمه  شیپ کــی  زا 

یقوـقح یهقف و  یارآ  یقیبـطت  هعلاـطم  قوـقح ، هقف و  هـطبار  یبرغ ، یمالـسا و  یقوـقح  ماـظن  یناـبم  یرکف ، هفـسلف 
.دوب نادنمشیدنا و ....  ریاس  یارآ  اب  ییابطابط  همالع 

هناخریبد هب  لماک  هلاقم  ای  یلیصفت  هدیکچ  تالکشم ۲۳  همه  دوجو  اب  اما  دنتسه ، یصصخت  رایسب  تاعوضوم  نیا 
رد هللاء  اش نا هک  دـندش  باختنا  ینارنخـس  هئارا و  یارب  دروم  دودح ۶  رواد  دنچ  دید  زا  فلتخم  یاه  یـسررب اب  دیـسر و 

ییاـبطابط و همالع  هاگشناد  مرتـحم  سیئر  تاـمحز  زا  مناد  یم دوـخ  هفیظو  ناـیاپ  رد.دـش  دـنهاوخ  هئارا  شیاـمه  نیا 
.منک رکشت  یسواط  رتکد  هژیو  هب  تایهلا  هدکشناد  رد  دوخ  ناراکمه 

رکــشت ریدـقت و  لاـمک  اـه  هاگــشناد ریاـس  دـیتاسا  دــندرک و  لوـبق  ار  اـم  توـعد  هـک  داـماد  قـقحم  هللا  تـیآ زا  نـینچمه 
مایپ یاهتنا.مراد 

۲۶۲۶
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۷:۳۴

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انکیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ِْريَِغل ِِهب  لـُِهأ  اـََمو  ِرِيْزِنْخلا  َْمَحَلو  َمدـلَاو  َـةَْتَيْملا  ُُمْكَيَلع  َمَرح  اـَمِنإ  : » دـیامرف یم هک  تـسا  هرقب  هروـس  هــیآ ۱۷۳  رد  یکی   
رادرم و امـش  رب  دـینادرگ  مارح  ادـخ  قیقحت ، هب  ٌمِيَحر ؛ ٌرُوَفغ  َهللا  ِنإ  ِْهَيَلع �  َْمِثإ  ََـالف  ٍداـَع  ََـالو  ٍغـاَب  َْرَيغ  ُرطْـضا  ِنََمف  ِهللا � 

رطـضم جاتحم و  اهنآ  ندروخ  هب  هک  سک  ره  سپ  دنـشاب ، هتـشک  ادـخ  ریغ  مسا  هب  هک  ار  هچنآ  ار و  کوخ  تشوگ  نوخ و 
جاـیتحا ردـق  هب  هک   ) دوب دـهاوخن  وا  رب  یهاـنگ  دـنکن  زواـجت  قـمر ) هزادـنا  زا   ) هتـشادن و لـیامت  نآ  هب  هک  یتروـص  رد  دوـش 

.تسا هدمآ  هتیم  لکا  زاوج  مکح  هیآ  نیا  لیذ  رد  «. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  اققحم  هک ) دنک  فرص 

َِبُتك اـََمك  ُمـاَيصلا  ُُمْكَيَلع  َِبُتك  اُوَنمآ  َنِيذلا  اـَهَيأ  ـاَي  : » تسا هدـمآ  هزور  باـب  رد  هرقب  هروس  و ۱۸۵   ۱۸۴ تاـیآ ۱۸۳ ، رد   
َىَلَعو ََرُخأ  ٍماَيأ  ِْنم  ٌةدـَِعف  ٍَرفَـس  َىَلع  َْوأ  اًـضِيَرم  ُْمْكِنم  َنـاَك  ْنََمف  ٍتَادُودـَْعم  اـًماَيأ  َنوـُقَتت  ـْمُكلََعل  ـْمُِكْلَبق  ْنـِم  َنـِيذلا  َىَلع 

َناَضََمر ُْرهَش  َنُوَملَْعت  ُْمْتُنك  ِْنإ  ُْمَكل  ٌْرَيخ  اُوموَُصت  َْنَأو  َُهل  ٌْرَيخ  َُوَهف  ًاْرَيخ  َعَوَطت  ْنََمف  ٍنِيكِْـسم  ُماََعط  ٌَةْيِدف  َُهنُوقِيُطي  َنِيذلا 
َْوأ اًضِيَرم  َنَاك  ْنََمو  ُْهمَُـصْيَلف  َْرهشلا  ُُمْكِنم  َدِهَـش  ْنََمف  ِنَاْقُرْفلَاو  َىدـُْهلا  َِنم  ٍتـاَنَيَبو  ِسانِلل  ًىدـُه  ُنْآُرْقلا  ِهِيف  َِلْزُنأ  ِيذلا 

ُْمكَادَه َام  َىَلع  َهللا  اُورَبُكِتَلو  َةدـِْعلا  اُوِلْمُكِتَلو  َرْـسُْعلا  ُُمِكب  ُدـِيُري  ََالو  َرُْـسْيلا  ُُمِكب  ُهللا  ُدـِيُري  ََرُخأ  ٍماَيأ  ِْنم  ٌةدـَِعف  ٍَرفَـس  َىَلع 
«. َنُوُركَْشت ُْمكلََعَلو 

طلخ ار  مــکح  ناــیب  عیرــشت و  ماــقم  تــسا ، هــتفرگ  تروــص  خــسن  تــسا و  یرارکت  هــیآ  نــیا  دــنتفگ  هــک  یناــسک سپ   
ُُمَكل لـُِحأ  ْلـُق  ُْمَهل �  لـُِحأ  َاذاـَم  ـَكَنُوَلأَْسي  : » تسا هدومرف  دـنوادخ  هک  تسا  هدـئام  هروـس  هیآ ۴  رد  موـس  دروم.دـنا  هدرک
ِهللا َمْسا  اُوُرْكذَاو  ُْمْكَيَلع  َْنكَْـسَمأ  اِمم  اـوُُلَكف  ُهللا �  ُُمَكمَلع  اِمم  ُنَهنوـُملَُعت  َنِيبَلُكم  ِِحرَاوـَْجلا  َِنم  ـْمُْتمَلع  اـََمو  ُتـاَبيطلا � 

: وگب هدـیدرگ ؟ لالح  اهنآ  رب  زیچ  هچ  هک  دـننک  یم لاؤس  وت  زا  ربمغیپ ) یا  ( ؛ ِباَِـسْحلا ُعِيرَـس  َهللا  ِنإ  َهللا �  اُوقتَاو  ِْهَيَلع � 
تــسا هتخوـمآ  امــش  هـب  ادــخ  هـچنآ  زا  یراکــش  ناگــس  هـب  هـک  یدیــص  و  هدــش ، لــالح  تـسا  هزیکاــپ  هـچ  ره  امــش  یارب 

.هدش لالح  دیروخب  دینک و  دای  دیص  نآ  رب  ار  ادخ  مان  دنراد و  هاگن  امش  یارب  هک  دیا  هتخومآ

تسا تسا یلقن   یلقن یلقع  وو   یلقع یاه   یاه شناد شناد کیکفت   کیکفت ردرد   ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع یروآون   یروآون

ناـیم کـیکفت  رد  ییاــبطابط  همــالع  یروآوـن  رب  دــیکأت  اــب  ییاــبطابط  همــالع  هاگــشناد  ثیدــح  نآرق و  هورگ  یملع  تـئیه وـضع 
هزاـت و یاـه  فرح هکنیا  شدـعب  کـی  تسا ؛ هدـش  یناـهج  ریبک  رـسفم  هب  همـالع  ترهـش  درک : راـهظا  یلقن ، یلقع و  یاـه  شناد

.دراد نآرق  زا  یهقف  طابنتسا  شور  رد  ییاه  یروآون
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هام نابآ هبنـشود ۲۶  زورما  حبـص  ییابطابط » همالع  یقوقح  یهقف و  یاه  هشیدنا  » شیامه انکیا ، راگنربخ  شرازگ  هب 
ناتـسگنهرف وضع  داماد ، ققحم یفطـصمدیس  هللا  تیآ ییاـبطابط ؛ همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس ، نیـسح  روضح  اب 

، قدـنرب یحور سوواک  ییابطابط ؛ همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  تاـیب ، نیـسح  دـمحم  یمالـسا ؛ یروهمج  موـلع 
؛ یمالـسا دازآ  هاگـشناد  قوـقح  هورگ  یملع  تئیه  وـضع  راـشفا ، داجـس  سردـم ؛ تـیبرت  هاگـشناد  یملع  تـئیه  وـضع 

یراـنیبو تروـص  هـب  هاگـشناد  دـیتاسا  زا  یدادـعت  ییاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وـضع  یناـنر ، یدـباع  یلع 
.دش رازگرب 

همالع هاگـشناد  ثیدــح  نآرق و  موــلع  هورگ  یملع  تــئیه  وــضع  تاــیب ، نیــسحدمحم  یاــه  تبحــص نــتم  هــمادا  رد 
.تسا یلقن  یلقع و  یاه  شناد نایم  کیکفت  رد  ییابطابط  همالع  یروآون  : دیناوخ یم ار  ییابطابط 

.تسا ریبک  رسفم  هدش  یناهج  هک  ناشیا  هبنج  کی  تسا و  هدش  فورعم  رسفم  هب  یو 
هب نآرق  ریـسفت  رانک  رد  هک  دناسر  یم ییاج  هب  ار  قایـس  هلئـسم  تسا و  روآون  همالع  هکارچ  تسا  نیمه  مه  تیعقاو 

.دوش یم ریسفت  عبنم  کی  نآرق ،
زا دودحم و  ار  قایس  یو  اما  دننک ، فرطرب  قایس  اب  ار  زیچ  همه  دنهاوخ  یم تنـس  لها  نایم  رد  هلمج  زا  یخرب ، هتبلا 

لقع عامجا و  تنـس ، باتک ، زا  اـملع  هک  تفگ  دـیاب  یعرـش  ماـکحا  طابنتـسا  شور  هراـبرد.دریگ  یم هرهب  یناـفرع  شور 
.دننک یم دافتسا 

.دشاب هتشاد  دوجو  یلقع  تالقتسم  دیاب  هتبلا 
یهقف و طابنتـسا  شور  رد  هتکن  دـنچ  هدـنب  هک  دراد  یا  هزات یاه  فرح اما  تسا  هتفر  ار  اه  هار نیا  زین  ییابطابط  همـالع 

.منک یم نایب  ناشیا  یاه  یروآون
ِْريَِغل ِِهب  لـُِهأ  اـََمو  ِرِيْزِنْخلا  َْمَحَلو  َمدـلَاو  َـةَْتَيْملا  ُُمْكَيَلع  َمَرح  اـَمِنإ  : » دـیامرف یم هـک  تـسا  هرقب  هروـس  هـیآ ۱۷۳  رد  یکی 

رادرم و امـش  رب  دینادرگ  مارح  ادـخ  قیقحت ، هب  ٌمِيَحر ؛ ٌرُوَفغ  َهللا  ِنإ  ِْهَيَلع �  َْمِثإ  ََالف  ٍدَاع  ََالو  ٍغَاب  َْرَيغ  ُرطْـضا  ِنََمف  ِهللا � 
جاـتحم و اـهنآ  ندروـخ  هـب  هـک  سک  ره  سپ  دنــشاب ، هتــشک  ادــخ  ریغ  مـسا  هـب  هـک  ار  هـچنآ  ار و  کوـخ  تشوـگ  نوـخ و 

ردـق هب  هک   ) دوب دـهاوخن  وا  رب  یهانگ  دـنکن  زواجت  قمر ) هزادـنا  زا   ) هتـشادن و لـیامت  نآ  هب  هک  یتروص  رد  دوش  رطـضم 
.تسا هدمآ  هتیم  لکا  زاوج  مکح  هیآ  نیا  لیذ  رد  «. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  اققحم  هک ) دنک  فرص  جایتحا 

.تسین مه  لامجا  تسا و  نآرق  صن  مکحم و  تایآ  وزج  (ع ) یلع یلوم  هدومرف  هب  هیآ  نیا 
اما تسا ، مکاح  هیآ  ردـص  رب  هیآ  لـیذ  ینعی  تسا , هیلوا  ماـکحا  هب  یوناـث  ماـکحا  تموکح  نیا  هک  دـنا  هتفگ اـهقف  رثکا 

رب هیآ  لـیذ  تسا  تسرد  هک  دـیامرف  یم دـنک و  یم هدافتـسا  هیآ  نیا  هـلمج  نـیرخآ  زا  هـک  تـسا  نـیا  همـالع  هزاـت  هـتکن 
تـسا یقاب  دوخ  یاج  رب  یعـضو  ماکحا  هنرگ  هتـشادرب و  ار  یفیلکت  ماکحا  اجنیا  رد  دنوادخ  اما  دراد  تیمکاح  نآ  ردص 

رـس دنک  یم تسرد  ناسنا  یارب  هک  یتالکـشم  دنک و  یمن باذع  ادخ  ًافرـص  هکلب  تفر  دهاوخن  نیب  زا  یلوا  مکح  راثآ  و 
.تسا هزور  مکح  عیرشت  رد  رگید  هتکن.تسا  شیاج 

َِبُتك اـََمك  ُمـاَيصلا  ُُمْكَيَلع  َِبُتك  اُوَنمآ  َنِيذلا  اـَهَيأ  ـاَي  : » تسا هدـمآ  هزور  باـب  رد  هرقب  هروـس  و ۱۸۵   ۱۸۴ تایآ ۱۸۳ ، رد 
َىَلَعو ََرُخأ  ٍماَيأ  ِْنم  ٌةدـَِعف  ٍَرفَـس  َىَلع  َْوأ  اًـضِيَرم  ُْمْكِنم  َنـاَك  ْنََمف  ٍتَادُودـَْعم  اـًماَيأ  َنُوقَتت  ُْمكلََعل  ُْمِكْلَبق  ِْنم  َنِيذلا  َىَلع 

ُْرهـَـش َنوـَُملَْعت  ـْمُْتُنك  ِْنإ  ـْمَُكل  ٌْرَيخ  اوـُموَُصت  َْنَأو  ـُهَل  ٌْرَيخ  َوـَُهف  ًاْرَيخ  َعـوََطت  ْنـََمف  ٍنِيكـِْـسم  ُماـََعط  ٌـةـَْيِدف  َُهنوـُقِيُطي  َنـِيذلا 
َنَاك ْنََمو  ُْهمَُـصْيَلف  َْرهشلا  ُُمْكِنم  َدِهَـش  ْنََمف  ِنَاْقُرْفلَاو  َىدـُْهلا  َِنم  ٍتَانَيَبو  ِسانِلل  ًىدـُه  ُنْآُرْقلا  ِهِيف  َِلْزُنأ  ِيذلا  َناَـضََمر 
َىَلع َهللا  اُورَبُكِتَلو  َةدِْعلا  اُوِلْمُكِتَلو  َرْـسُْعلا  ُُمِكب  ُدِيُري  ََالو  َرُْـسْيلا  ُُمِكب  ُهللا  ُدِيُري  ََرُخأ  ٍماَيأ  ِْنم  ٌةدـَِعف  ٍَرفَـس  َىَلع  َْوأ  اًضِيَرم 

«. َنُوُركَْشت ُْمكلََعَلو  ُْمكَادَه  َام 
ای ضیرم  یـسک  رگا  هتفگ  یدـعب  هیآ  رد  تادودـعم و  ماـیا  یدـعب  هـیآ  رد  تـسا  هدـش  بـجاو  هـمه  رب  هزور  لوا  هـیآ  رد 

.دریگب هزور  یرگید  مایا  رد  دوب  رفاسم 
هیآ هک  تفگ  دـیاب  یلاـمجا  تروـص  هب  اـما  تسا  رایـسب  فـالتخا  هـنیمز  نـیا  رد  هعیـش  یتـح  تنـس و  لـها  یاـملع  نـیب 

.تسا هدرک  خسن  ار  مود  هیآ  موس ،

 



وحن هـب  هـن  اـجنیا  رد  هـک  دــنا  هداد اوـتف  هـنیمز  نـیا  رد  رهزـالا  رد  تنــس  لـها  تـسا و  فــالتخا  نارــسفم  نـیب  اــجنیا  رد 
چیه هـتفگ  هدرک و  در  هناـملاع  ریــسفت  اـب  ار  لاوـقا  نـیا  ماـمت  ییاــبطابط ، همــالع.تسا  تـصخر  وـحن  هـب  هـکلب  تـمیزع 

لوا و هیآ  رد  موس و  هیآ  رد  دنوادخ  ار  مکح  تسا و  مکح  کالم  نایب  عیرشت و  ماقم  رد  هکارچ  تسین ؛ راک  رد  یخـسن 
.تسا عیرشت  ماقم  رد  مود 

.دنتسین یکی  مه  نایب  عیرشت و  ماقم 
طلخ ار  مــکح  ناــیب  عیرــشت و  ماــقم  تــسا ، هــتفرگ  تروــص  خــسن  تــسا و  یرارکت  هــیآ  نــیا  دــنتفگ  هــک  یناــسک سپ 
ُُمَكل ِلُحأ  ُْلق  ُْمَهل �  ِلُحأ  َاذاـَم  ـَكَنُوَلأَْسي  : » تسا هدومرف  دـنوادخ  هک  تسا  هدـئام  هروس  هیآ ۴  رد  موس  دروم.دـنا  هدرک
ِهللا َمْسا  اُوُرْكذَاو  ُْمْكَيَلع  َْنكَْـسَمأ  اِمم  اُوُلَكف  ُهللا �  ُُمَكمَلع  اِمم  ُنَهنُوملَُعت  َنِيبَلُكم  ِِحرَاَوْجلا  َِنم  ُْمْتمَلع  َاَمو  ُتَابيطلا � 

؟ هدـیدرگ لـالح  اـهنآ  رب  زیچ  هچ  هـک  دـننک  یم لاؤـس  وـت  زا  ربـمغیپ ) یا  ( ؛ ِباَِـسْحلا ُعِيرَـس  َهللا  ِنإ  َهللا �  اوـُقتَاو  ِـهَْيَلع � 
تـسا هتخومآ  امـش  هب  ادـخ  هچنآ  زا  یراکـش  ناگـس  هب  هک  یدیـص  و  هدـش ، لالح  تسا  هزیکاـپ  هچ  ره  امـش  یارب  وگب :

.هدش لالح  دیروخب  دینک و  دای  دیص  نآ  رب  ار  ادخ  مان  دنراد و  هاگن  امش  یارب  هک  دیا  هتخومآ
.تساه یندروخ عیمج  تیلح  دروم  رد  هیآ  نیا  « .دسر یم قلخ )  ) باسح هب  دوز  هک  دیسرتب  ادخ  زا  و 

، تسا لـالح  امـش  رب  یزیچ  هچ  دنـسرپ  یم هک  تسا  هدومرف  دراد و  یروآوـن  کـی  اـجنیا  رد  هیآ  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 
.تسا لالح  امش  رب  تسا ، بیط  مدرم  رظن  زا  هک  یزیچ  ره  وگب 

اما دـشاب ، هدـماین  هلدا  رد  دـشاب و  هیلقع  همزـالم  هیبـش  تسا  نکمم  ییاـهزیچ  هک  تسا  هدومرف  هنیمز  نیا  رد  همـالع 
.مینک فشک  ار  نآ  هلدا  دیاب 

هدروخ اـهروشک  یخرب  رد  هک  کوخ  تشوگ  اـی  اـه  مرک زا  یخرب  تسا  نکمم  تسا و  مهم  مدرم  فرع  اـجنیا  رد  عقاو  رد 
مایپ یاهتنا.دشابن  ندروخ  لباق  ام  یارب  دوش ، یم

۲۴۲۴
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۷:۳۷



یناریا یساملپید  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / انریا   

عماـج و یریوـصت  هئارا  زین  رـضاح  باـتک  یلـصا  فدـه  تفگ : اـنریا  راـگنربخ  هب  هبنـش  زور  باـتک  مجرتـم  یـسابع  دـیجم 
.تسا نیچ  یسایس  هعسوت  یور  شیپ  تارطاخم  اهزادنا و  مشچ اه ، هتسیاب زا  قیقد 

دـهد و رارق  هدـنناوخ  رایتخا  رد  ار  نیچ  یـسایس  ماظن  زا  هنانیب  عقاو  یملع و  یدرکیور  دـناوت  یم  باتک  نیا  دوزفا : یو 
نابز هب  یملع  یاه  ءالخ  زا  یـشخب  دـشاب و  یبسانم  عبنم  یـسانش  نیچ  ناققحم  روشک و  نیا  هب  نادـنم  هقـالع  یارب 

.دنک عفر  ار  یسراف 
تاراـشتنا طــسوت  هحفــص و  اــب ۵۲۶  یعقر و  عــطق  رد  باــتک  تـفگ : نارهت  ییاــبطابط  همــالع  هاگنــشاد  رایــشناد  نــیا 

.تسا سرتسد  لباق  رشتنم و  نارهت  رصاعم  راربا  یللملا  نیب تاقیقحت  تاعلاطم و  هسسوم 
، یـسایس یربهر  هب  طوبرم  لئاسم  هب  ًاتدـمع  باتک  یاـه  لـصف تفگ : درک و  هراـشا  باـتک  نیا  یاـه  لـصف  هب  یـسابع 

یفرعم رثا ، نیا  شراگن  زا  فدـه  یلک ، روط  هب هتفای و  صاصتخا  نیچ  داصتقا  تلود و  تـالماعت  یـسایس و  یاـهداهن 
.تسا یا  هنیمز نینچ  رد  نیچ  یراد  تموکح تفایهر 

دشدش رشتنم   رشتنم نیچ   نیچ یسایس   یسایس ماظن   ماظن باتک   باتک

هاگشناد للملا  نیب  طباور  رایشناد  یسابع  دیجم  همجرت  هب  نامله  نیتسابـس  هتـشون  نیچ ، یـسایس  ماظن  باتک  انریا - نارهت -
هاگشناد نارهت و  رصاعم  راربا  یللملا  نیب  تاقیقحت  تاعلاطم و  هسسوم  تاراشتنا  تمه  هب  یفسوی  نیما  یئابطابط و  همالع 

.دش رشتنم  یئابطابط  همالع 

 

https://www.irna.ir/news/84110038/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84110038/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


صاـخ یعوـضوم  یاـه  هزوـح رد  اــه  تسایــس یارجا  داــجیا و  صوـصخرد  یدروـم  تاــعلاطم  ور ، نـیازا درک : هفاــضا  یو 
نایب و باتک  نیا  رد  نارحب  تیریدم  نوچ  یثحابم  ات  یطیحم  تسیز یتعنص و  یاه  تسایس یرادا ، تاحالصا  لماش 

میـسرت هدـنیآ  یلامتحا  یاهویرانـس  زا  یزادـنا  مشچ زین  ناـمز و  لوط  رد  نیچ  هعـسوت  یرکف  طوطخ  ییاـهن ، لـصف  رد 
.دوش یم 

رامـش هـب رــضاح  رــصع  رد  یللملا  نـیب هـصرع  مـهم  نارگیزاـب  زا  یکی  نـیچ  هـک  تـسا  هدـمآ  باـتک  نـیا  رد  یو  هـتفگ  هـب 
هجوـت ور ، نـیازا تـسا ؛ هدیــشک  شلاـچ  هـب ار  یبرغ  یاـه  تردـق ۀرطیــس  نآ ، کـیتاملپید  یداـصتقا و  روـضح  دــیآ و  یم

نویسازینردم عماج  همانرب  هب  یعامتجا  مولع  نادنمـشیدنا  ناراگن و  همانزور اه ، تاملپید دیتاسا ، ناگبخن ، زا  یرایـسب 
.تسا هدش  بلج  نیچ  یلم 

اب تباقر  رد  ار  ینیون  یاه  هویش ییارجا ، تیریدم  یروانف و  تراجت ، یاه  هزوح رد  روشک  نیا  درک : ناشن  رطاخ  یسابع 
.دنک یم لامعا  یدیلک  یرصنع  ناونع  هب یتموکح  یاه  ماظن ریاس 

دـشر هطـساو  هـب برغ ، روحمرازاـب  کـیتارکومد  یــسایس  ماـظن  یوـگلا  هـک  دـنرواب  نـیا  رب  نادنمــشیدنا  زا  یدادـعت  یتـح 
.دش دهاوخ  فیعض  تدش  هب هدنیآ  رد  نیچ  یارگرادتقا  ماظن  یکیژولونکت  یدنمناوت  تیوقت  یداصتقا و 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

یناریا یساملپید  نیچ -  یسایس  ماظن   » 

انکیا دش -  رشتنم  نیچ  یسایس  ماظن  باتک   

۲۴۲۴
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۰۳



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

هب یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  نایوجـشناد  وـن  نـشج  سراـف ، یرازگربـخ  یهاگـشناد  یملع و  هورگ  راـگنربخ  شرازگ  هـب 
.دوش یم  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  هام  نابآ  خیرات ۲۴  زا  یعامتجا  یگنهرف و  تنواعم  تمه 

۱۱ دــش ، دــهاوخ  رازگرب  یزاــجم  تروــص  هـب  ییاــنورک  طیارــش  هـب  هجوــت  اــب  هـک  نـشج  نـیا  رد  شرازگ ،  نـیا  ساــسارب 
ییانــشآ یارب  دوـخ  عوــنتم  یاــه  هماــنرب  هـئارا  هـب  هدــش  نـییعت  یاــه  یدــنبنامز  اــهزور و  رد  هاگــشناد  نـیا  هدکــشناد 

.تخادرپ دنهاوخ  دورو  ون  نایوجشناد 
هتفریذپ هاگـشناد ۳۵۰۰  هب  دورو  نشج  تفگ : صوصخ  نیا  رد  هاگـشناد  یعامتجا  یگنهرف و  نواعم  یچلاـش ، دـیحو 
ناداتـسا اه ، هدکـشناد  یاسور  روضح  اب  هامرذآ  مکی  تیاغل  هام  نابآ  خیرات ۲۴  زا  هاگـشناد  نیا  فلتخم  عطاقم  هدش 

.دش دهاوخ  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  اه  هدکشناد  یمان  صخاش و 
تـسا هدـش  شـالت  دوزفا : هاگـشناد  فلتخم  یاـهاضف  اـب  دـیدج  نایوجـشناد  رتـشیب  ییانـشآ  توررـض  هب  هراـشا  اـب  یو 
ظاـحل دورووـن ، نایوجـشناد  تاـماهبا  تالاوئـس و  هـب  خـساپ  روـظنم  هـب  مـسارم  نـیا  رد  روـحم  وـگتفگ  یلماـعت و  یاـضف 

.دوش
روـضح هدکـشناد و  سیئر  ینارنخـس  ، هاگــشناد سیئر  کـیربت  ماـیپ  درک : هفاـضا  هاگــشناد  یعاـمتجا  یگنهرف و  نواـعم 
نشوم هدکشناد ، یاضف  ندیشک  ریوصت  هب  فده  اب  هدکـشناد  یفرعم  پیلک  شخپ  هدکـشناد ، ره  صخاش  ناداتـسا 

زا نایوجـشناد  شـسرپ  هب  خـساپ  تیاهن  رد  هاگـشناد و  یاهاضف  زا  یپیلک  شخپ  زین  هاگـشناد و  یاـه  تنواـعم  یفارگ 

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب زورما   زورما یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد نایوجشناد   نایوجشناد ونون   نشج   نشج

تروـص هـب  هاـم  ناـبآ  خــیرات ۲۴  زا  یعاـمتجا  یگنهرف و  تنواـعم  تـمه  هـب  یئاـبطابط  همـالع  هاگــشناد  نایوجــشناد  وـن  نـشج 
.دوش یم  رازگرب  یزاجم 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۱۹طباور 

https://www.farsnews.ir/news/13990822000575/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%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.farsnews.ir/news/13990822000575/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%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


.دوب دهاوخ  مسارم  نیا  یاه  همانرب  هلمج 
نیا تفگ : هدکـشناد  ره   مسارم  یاه  یدنبنامز  زین  مسارم و  نیا  هب  دورو  ون  نایوجـشناد  دورو  هوحن  صوصخ  رد  یو 
بو قـیرط  زا  هدـش  نـییعت  یاـه  ناـمز  رد  نایوجــشناد  دورو  هوـحن  دـش و  دــهاوخ  رازگرب  یزاـجم  یاـضف  رد  اـه  نـشج 

.دش دهاوخ  مالعا  کمایپ  لاسرا  هاگشناد و  تیاس 
/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

یرازگربخ دوش -  یم رازگرب  یزاجم  تروص  هب  نابآ   ۲۴ زورما ، زا  یئابطابط  همالع  هاگشناد  نایوجشناد  ون  نشج   
وجشناد

۲۶۲۶
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۳۳

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انکیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

نآرق و مولع  هورگ  یملع  تئیه  وضع  قدـنرب ، یحور سوواـک  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح یاـه  تبحـص نتم  همادا  رد   
ات هک  دندومرف  یم یرهطم  دیهـش  موحرم  زا  لقن  هب  یلمآ  یداوج هللا  تیآ : دـیناوخ یم ار  سردـم  تیبرت  هاگـشناد  ثیدـح 

.دوش یم هتخانش  همالع  تایرظن  رگید  لاس   ۲۰۰

.تسا هدش  حرطم  تایهلا  رد  یدیدج  یاههاگدید  هیرظن  نیا  نمی  هب  تسا و   

طاـبترا دـیابن  دـیاب و  تسین و  تسه و  نیب  هک  دوـب  راـکهاش  داد  ماـجنا  تاـیرابتعا  هـیرظن  اـب  اـجنیا  رد  همـالع  هـک  یراـک   
رما ره  دـندرک  تباـث  هـک  یا  ههوـگ هـب  درک  راوتــسا  راد و  هـشیر دنتــسه  یهقف  ماـکحا  هـک  ییاهدــیابن  دــیاب و  درک و  رارقرب 
دنا هدــشرداص مـیکح  اــی  هـیقف  یوـس  زا  هـک  ناوـنع  نـیا  اــب  ًافرــص  یهقف  ماــکحا  اذــل  دراد  یقیقح  رما  رد  هـشیر  یراــبتعا 

دوجو تیعقاو  رد  هک  دـنراد  یم رب  هدرپ  یتقیقح  زا  ینعی  دنتـسه  راد  انعم  هکلب  دنـشابن  یقیقح  هشیر  یاراد  دـنناوت  یمن
هتکن.دراد یعقاو  رثا  دنک و  یم دوبان  ار  ادخ  اب  یو  طابترا  ناسنا و  یورخا  یویند و  تایح  نتفگ  غورد  ندوب  دـب  الثم  دراد 

رب ینتبم  هـکلب  دور  یم راـک  هـب  هـیقیقح  موـلع  رد  هـک  تـسین  ییاـنعم  نآ  هـب  تاـیرابتعا  دــندرک  تباـث  ناـشیا  هـکنیا  رگید 
یقیقح روـما  رب  هک  دندرمـش  رب  یراـبتعا  یعوـضوم  ار  نآ  میکح ، زا  نآ  ندوـبن  وـغل  تمکح و  هیرظن  اـب  دنتـسه و  ناـهرب 

.دنتسه یکتم 

هام نابآ هبنـشود ۲۶  زورما  حبـص  ییابطابط » همالع  یقوقح  یهقف و  یاه  هشیدنا  » شیامه انکیا ، راگنربخ  شرازگ  هب 
ناتـسگنهرف وضع  داماد ، ققحم یفطـصمدیس  هللا  تیآ ییاـبطابط ؛ همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس ، نیـسح  روضح  اب 

، قدـنرب یحور سوواک  ییابطابط ؛ همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  تاـیب ، نیـسح  دـمحم  یمالـسا ؛ یروهمج  موـلع 
؛ یمالـسا دازآ  هاگـشناد  قوـقح  هورگ  یملع  تئیه  وـضع  راـشفا ، داجـس  سردـم ؛ تـیبرت  هاگـشناد  یملع  تـئیه  وـضع 

یراـنیبو تروـص  هـب  هاگـشناد  دـیتاسا  زا  یدادـعت  ییاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وـضع  یناـنر ، یدـباع  یلع 

یقالخا یقالخا یهقف  وو   یهقف ماکحا   ماکحا طابنتسا   طابنتسا ردرد   ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع راکتبا   راکتبا

زا رت  هدرتـسگ هک  منک  یم رت  گرزب ار  ثحب  هریاد  یهقف ، ماـکحا  دروـم  رد  درک : راـهظا  سردـم  تیبرت  هاگـشناد  یملع  تئیه وـضع 
تاـیرابتعا هیرظن  اـب  اـجنیا  رد  همـالع  هک  یراـک  .تسا  یلمع  تمکح  زا  یا  هعومجمریز ناوـنع  هب  یقـالخا  ماـکحا  یهقف ، ماـکحا 

دنتـسه یهقف  ماکحا  هک  ییاهدـیابن  دـیاب و  درک و  رارقرب  طاـبترا  دـیابن  دـیاب و  تسین و  تسه و  نیب  هک  دوب  راـکهاش  داد  ماـجنا 
.درک راوتسا  راد و  هشیر

 

https://iqna.ir/fa/news/3935466/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/3935466/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C


.دش رازگرب 
نآرق و مولع  هورگ  یملع  تئیه  وـضع  قدـنرب ، یحور سوواـک  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح یاـه  تبحـص نتم  همادا  رد 
ات هک  دندومرف  یم یرهطم  دیهش  موحرم  زا  لقن  هب  یلمآ  یداوج هللا  تیآ : دیناوخ یم ار  سردم  تیبرت  هاگشناد  ثیدح 

.دوش یم هتخانش  همالع  تایرظن  رگید  لاس   ۲۰۰
.تسا تایرابتعا  تایرظن ، نیا  زا  یکی 

هب دـنک ؛ یم لوـحتم  هیاـپ  زا  ار  تیبرت  یلمع و  ناـفرع  یقـالخا ، یهقف ، یاـه  هرازگ هیرظن ، نیا  هـک  تـسا  نـیا  تـیعقاو 
هژاو هـک  تـسا  نـیا  نارگید  اـب  همـالع  هـیرظن  تواـفت.دوش  یمن رـسیم  دـیابن  دـیاب و  هـیرظن  طـبر  اـهنآ  نودـب  هـک  یا  هنوـگ

اب هژاو  نیا  رب  هـیکت  اـب  هـیرظن  نـیا  اـما  تـسا  هـتفر  راـک  هـب  هفـسلف  لوـصا و  هـقف ، موـلع  رد  ناـشیا  زا  شیپ  تاـیرابتعا 
ار یزیچ  نینچ  ناونع  چـیه  هب  نآ  زا  شیپ  تسا و  هدـش  هدـیچ  نآ  یفـسلف  یاه  هیاـپ هدرک و  ادـیپ  جاور  ناـشیا  راـکتبا 

.میرادن غارس 
میـسقت ینهذ ، ینیع و  دوجو  ینعی  یمالـسا  تمکح  رد  دوـجو  هناـگود  تامیـسقت  دـننامه  دوـجو  موـهفم  یارب  ناـشیا 

.تسا یعقاو  یرابتعا و  رما  لماش  دوجو  نیا  هک  دریگ  یم رظن  رد  ار  یرگید 
.تسا نوریب  رد  یقیقح  دوجو  هرکیپ  رد  هکلب  درادن  دوجو  جراخ  رد  هسفن  یسف  یرابتعا  دوجو 

نیا رب  هدـنب  اـما  تـسین  تاـیرابتعا  نتفاکـش  اـم  فدـه  اـجنیا  رد.تـسا  هدرک  یکتم  یقیقح  رما  هـب  تاـبثا و  ار  نـیا  یو 
لوصا نازیملا و  ریـسفت  همکحلا ، هیاهن  همکحلا و  هیادب  هلمج  زا  ییابطابط  همالع  راثآ  هب  هجوت  اب  هک  مراد  دیکأت  هتکن 

.دنا هتشاد یرایسب  شالت  مالسا  یعامتجا  لئاسم  نییبت  رد  مسیلائر ، شور  هفسلف و 
ار یدـیدج  باب  هفـسلف  رد  اتـسار  نیا  ردو  تسا  هدوب  یعامتجا  لئاسم  ناشیا  ینهذ  هغدـغد  زا  یدایز  شخب  عقاو  رد 

ردـصالم هـعبرا  رافــسا  هـنیمز  رد  هژیو  هـب  ار  دــیدج  یباـب  هـک  دــنا  هدرک هراـشا  مـه  یلمآ  یداوـج  هللا  تـیآ دــنیاشگ و  یم
تیکلام تایح و  تردق ، ملع ، دننامه  یهلا  تافـص  یانعم  یـسانشادخ و  لئاسم  رد  هیرظن  نیا  مود  ریثأت.دنا  هدوشگ

.تسا هدش  حرطم  تایهلا  رد  یدیدج  یاههاگدید  هیرظن  نیا  نمی  هب  تسا و  یسرک و ...  شرع ، هب  طوبرم  لئاسم  و 
هراـشا یزاــجم  موـهفم  هـب  هـک  دــنراد  هعیــش  نارــسفم  یتـح  هلزتـعم و  هرعاــشا ، هـک  یتـشادرب  شرع ، موـهفم  هراــب  رد 

هک دـنک  یم نییبتب  سپـس  تسا  رگید  تقیقح  کی  شرع ، هک  دوش  یم لئاق  تاـیرابتعا  هیرظن  ساـسا  رب  اـما  دـننک  یم
نیب هـک  یدادرارق  تیکلاـم  اـب  ار  دــنوادخ  تیکلاـم  یتـقو  هـک  تـسا  تیکلاــم  تفــص  رد  رگید  دروـم.دراد  یقیقح  ماــقم 

زاب یرابتعا  هن  و  یقیقح ، یانعم  هب  ًالماک  ار  دـنوادخ  تیکلاـم  دـننک  یم شور  دـننک ، یم هسیاـقم  تسا  باـب  اـه  ناـسنا
.دوش نشور  مدرم  یارب  لماک  روط  هب  ات  دننک  یم

دانتـــسا هعماــج  هــب  ار  یماــکحا  نآرق ، تاــیآ  زا  یریگ  هرهب اــب  تــسا و  یعاــمتجا  ماــکحا  رب  تاـــیرابتعا  رثا  رگید  هــتکن 
هب یقـالخا  ماــکحا  یهقف ، ماــکحا  زا  رت  هدرتـسگ هـک  مـنک  یم رت  گرزب ار  ثـحب  هریاد  یهقف ، ماــکحا  دروـم  رد.دــنهد  یم

.تسا یلمع  تمکح  زا  یا  هعومجمریز ناونع 
طاـبترا دـیابن  دـیاب و  تسین و  تسه و  نیب  هک  دوـب  راـکهاش  داد  ماـجنا  تاـیرابتعا  هـیرظن  اـب  اـجنیا  رد  همـالع  هـک  یراـک 

رما ره  دـندرک  تباـث  هک  یا  ههوـگ هـب  درک  راوتـسا  راد و  هـشیر دنتـسه  یهقف  ماـکحا  هـک  ییاهدـیابن  دـیاب و  درک و  رارقرب 
دنا هدـشرداص مـیکح  اـی  هـیقف  یوـس  زا  هـک  ناوـنع  نـیا  اـب  ًافرــص  یهقف  ماـکحا  اذــل  دراد  یقیقح  رما  رد  هـشیر  یراـبتعا 

تیعقاو رد  هـک  دــنراد  یم رب  هدرپ  یتــقیقح  زا  ینعی  دنتــسه  راد  اــنعم  هـکلب  دنــشابن  یقیقح  هـشیر  یاراد  دــنناوت  یمن
یعقاو رثا  دـنک و  یم دوبان  ار  ادـخ  اب  یو  طاـبترا  ناـسنا و  یورخا  یویند و  تاـیح  نتفگ  غورد  ندوب  دـب  ـالثم  دراد  دوجو 

هکلب دور  یم راـک  هب  هیقیقح  موـلع  رد  هک  تسین  ییاـنعم  نآ  هب  تاـیرابتعا  دـندرک  تباـث  ناـشیا  هکنیا  رگید  هـتکن.دراد 
روما رب  هک  دندرمش  رب  یرابتعا  یعوضوم  ار  نآ  میکح ، زا  نآ  ندوبن  وغل  تمکح و  هیرظن  اب  دنتسه و  ناهرب  رب  ینتبم 

.دنتسه یکتم  یقیقح 
.دوش یم لوحتم  لوصا  ملع  هیرظن  نیا  ار  تسا  هدش  هتفگ  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب 

مایپ یاهتنا.دزادرپب  همالع  یاه  هاگدید هب  رت  هدنلاب لکش  هب  لاس  ره  ییابطابط  همالع  هاگشناد  هللاءاش  نا
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

سردآ زا  نیـــــــــــــــــالنآ  تروـــــــــــــــــص  هـــــــــــــــــب  ار  تســــــــــــــــــشن  نـــــــــــــــــیا  دـــــــــــــــــنناوت  یم نادـــــــــــــــــنم  هقـــــــــــــــــالع  
.دننک یریگیپ  نامهیم  هنیزگ  یور  کیلک  اب   https://www.skyroom.online/ch/ricac/startup

زا هام ۹۹ ) ناـبآ  ۲۶  ) هبنـشود زور  رد  باـتک » هـتفه   » نیمتـشهو تـسیب تبـسانم  هـب  تسـشن  نـیا  انـسیا ، شرازگ  هـب 
، یظفاـحروپیلع یدـهم  ناریا ، تاـیبدا  باـتک و  هناـخ  هسـسؤم  لماعریدـم  راـکناقهد ، بویا  روضح  اـب  اـت ۱۷  تعاس ۱۵ 

یروانف مولع و  هاگـشهوژپ  یـسانش  شناد تاعالطا و  ملع  یرتکد  یلوسر ، زورهب  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  رایداتسا 
.دوش یم رازگرب  تاطابترا ) رنه و  گنهرف ، هاگشهوژپ   ) یبلطم شویراد  رتکد  ناریا و  تاعالطا 

سردآ زا  نیـــــــــــــــــالنآ  تروـــــــــــــــــص  هـــــــــــــــــب  ار  تســــــــــــــــــشن  نـــــــــــــــــیا  دـــــــــــــــــنناوت  یم نادـــــــــــــــــنم  هقـــــــــــــــــالع
.دننک یریگیپ  نامهیم  هنیزگ  یور  کیلک  اب   https://www.skyroom.online/ch/ricac/startup

مایپ یاهتنا 

۲۴۲۴
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۱۴

ییابطابط همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یصصخت یاه  شزومآ  زکرم  دش  مالعا  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  یـسیلگنا  نابز  نومزآ  رد  تکرـش  نابلطواد  یماسا   
.درک مالعا  ار  یراج  لاس  هام  نابآ  یسیلگنا ۳۰  نابز  نومزآ  نابلطواد  یماسا  هاگشناد  ییازفا  تراهم  دازآ و 

يم تسين  دوـجوم  روكذـم  تـسيل  رد  اـهنآ  مـسا  دـنا و  هدوـمن  لـيمكت  ار  ماـن  تـبث  دـنيارف  هـك  نايوجـشناد  زا  هتـسد  نآ   
ییازفا تراهم  دازآ و  يصصخت  ياه  شزومآ  تیریدم  اب  نابآ  يلا ۲۶ نابآ  خروم ۲۴ هبنشود  تياغل  هبنش  ياهزور  دنناوت 

.دنشاب دوخ  يلامتحا  لكشم  ريگيپ  دنيامن و  لصاح  سامت  ياه ۸۸۸۸۰۹۹۳و ۸۸۸۸۰۹۹۲ نفلت  هرامش  اب 

نيـالنآ نومزآ  يرازگرب  هوحن  هب  طوبرم  لمعلاروتـسد  نوـمزآ  زور  زا  لـبق  اـمتح  مرتـحم  نايوجـشناد  تسا ، ركذ  ناـياش   
.دنيامن هعلاطم  تقد  اب  ار  تسا  هدش  يراذگراب  هاگشناد  يلصا  تياس  يور  رب  هك  يئابطابط  همالع  هاگشناد  نابز 

دش مالعا  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یسیلگنا  نابز  نومزآ  رد  تکرش  نابلطواد  یماسا 
لاس هام  نابآ  یسیلگنا ۳۰  نابز  نومزآ  نابلطواد  یماسا  هاگشناد  ییازفا  تراهم  دازآ و  یـصصخت  یاه  شزومآ  زکرم 

.درک مالعا  ار  یراج 
ريز حرـش  هب  نومزآ  نيا  رد  ناگدننك  تكرـش  تسيل  نابآ ۱۳۹۹ خـيرات ۳۰ رد  هاگـشناد  نابز  نومزآ  يرازگرب  هب  هجوت  اـب 

باتک باتک هزوح   هزوح یاه   یاه پآپآ تراتسا تراتسا یارب   یارب یتسشن   یتسشن

.دوش یم رازگرب  رشن » تعنص  یاقترا  رد  باتک  هزوح  یاه  پآ تراتسا شقن   » تسشن

دشدش مالعا   مالعا یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یسیلگنا   یسیلگنا نابز   نابز نومزآ   نومزآ ردرد   تکرش   تکرش نابلطواد   نابلطواد یماسا   یماسا

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۲۲طباور 

https://www.isna.ir/news/99082617766/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
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.ددرگ يم  مالعا 
يم تسين  دوـجوم  روكذـم  تـسيل  رد  اـهنآ  مـسا  دـنا و  هدوـمن  لـيمكت  ار  ماـن  تـبث  دـنيارف  هـك  نايوجـشناد  زا  هتـسد  نآ 

تراـهم دازآ و  يـصصخت  ياـه  شزومآ  تیریدـم  اـب  ناـبآ  يلا ۲۶ ناـبآ  خروم ۲۴ هبنـشود  تياـغل  هبنـش  ياـهزور  دـنناوت 
.دنشاب دوخ  يلامتحا  لكشم  ريگيپ  دنيامن و  لصاح  سامت  ياه ۸۸۸۸۰۹۹۳و ۸۸۸۸۰۹۹۲ نفلت  هرامش  اب  ییازفا 

نيـالنآ نومزآ  يرازگرب  هوحن  هب  طوـبرم  لمعلاروتـسد  نوـمزآ  زور  زا  لـبق  اـمتح  مرتـحم  نايوجـشناد  تسا ، ركذ  ناـياش 
.دنيامن هعلاطم  تقد  اب  ار  تسا  هدش  يراذگراب  هاگشناد  يلصا  تياس  يور  رب  هك  يئابطابط  همالع  هاگشناد  نابز 

یتمالس یزورهب و  یوزرآ  اب 
یحارط  << راـبخا تسیل  air.ir/ZHqapa يپاچ هخـسن  ۱۲ دـیدزاب :  ١٣٣٤٨ ربخ : هرامـش   ١٤:٠٥ ناـبآ ١٣٩٩ -  هبنش ٢٤ 
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هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ییابطابط همالع  هاگشناد  دش -  مالعا  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یسیلگنا  نابز  نومزآ  رد  تکرش  نابلطواد  یماسا   
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یاـه هتـشر  تفگ : ینانخـس  یط  هدکـشناد  نیا  سیئر  یرنه ، بیبـح  رتـکد  هسلج  نـیا  رد  یموـمع ، طـباور  شرازگ  هـب   
.دنتسه یئابطابط  همالع  هاگشناد  ناوج  یاه  هتشر  وزج  هدکشناد  نیا 

...و یشزرو  تیریدم  یشزرو ، یژولویزیف  دراد و  ژارتم  عبرم  رتم  رازه و ۴۰۰  دودح ۶  مه  هدکشناد  دیدج  نامتخاس   

.دنتسه تیلاعف  هب  لوغشم  هدکشناد  نیا  رد  یملع  تئیه  وضع  یشزومآ و ۲۲  هورگ  راهچ  رضاح  لاح  رد   

دش رازگرب  هدکشناد  نیا  دیدج  نامتخاس  لحم  رد  یشزرو  مولع  یندب و  تیبرت  هدکشناد  یاروش  هسلج 
زا یعمج  روـضح  اـب  هدکـشناد  نـیا  دـیدج  ناـمتخاس  لـحم  رد  یـشزرو  موـلع  یندـب و  تـیبرت  هدکـشناد  یاروـش  هـسلج 

.دش رازگرب  هاگشناد  ناریدم  نانواعم و 
یاـه هتـشر  تفگ : ینانخـس  یط  هدکـشناد  نیا  سیئر  یرنه ، بیبـح  رتـکد  هسلج  نـیا  رد  یموـمع ، طـباور  شرازگ  هـب 

.دنتسه یئابطابط  همالع  هاگشناد  ناوج  یاه  هتشر  وزج  هدکشناد  نیا 
...و یـشزرو  تیریدم  یـشزرو ، یژولویزیف  دراد و  ژارتم  عبرم  رتم  رازه و ۴۰۰  دودح ۶  مه  هدکـشناد  دیدج  نامتخاس 

.تسا نآ  یاه  هتشر  هلمج  زا 
.دنتسه تیلاعف  هب  لوغشم  هدکشناد  نیا  رد  یملع  تئیه  وضع  یشزومآ و ۲۲  هورگ  راهچ  رضاح  لاح  رد 

بسانم و هدکشناد  نیا  رد  وجـشناد  هب  داتـسا  تبـسن  هکنیا  هب  هراشا  اب  یـشزرو  مولع  یندب و  تیبرت  هدکـشناد  سیئر 
تبـسن ظاـحل  زا  هدکـشناد  نـیا  هـشیمه  هاگــشناد ، یاـه  یدـنب  هـبتر  رد  درک : ناـشنرطاخ  تـسا ، اهدرادناتــسا  قباـطم 

.تسا هدرک  بسک  ار  لوا  یاه  هبتر  وجشناد  هب  داتسا 
، عونتم زورب و  یملع  عبانم  رب  هوـالع  تفگ : درک و  هراـشا  هدکـشناد  دـیدج  ناـمتخاس  تاـناکما  هب  همادا  رد  یرنه  رتکد 

.میراد ...و  یشزرو  یژولویزیف  یراتفر ، حالصا  یتکرح ، راتفر  ۀنیمز  رد  مه  یبسانم  یاه  هاگشیامزآ 

نیا نیا دیدج   دیدج نامتخاس   نامتخاس لحم   لحم ردرد   یشزرو   یشزرو مولع   مولع یندب  وو   یندب تیبرت   تیبرت هدکشناد   هدکشناد یاروش   یاروش هسلج   هسلج
دشدش رازگرب   رازگرب هدکشناد   هدکشناد
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رگید زا  هدکـشناد  نیا  رد  یـشزرو  یلم  ناـنامرهق  روضح  یـشزرو و  یاـه  نلاـس  بساـنم ، یرتویپماـک  تیاـس  نینچمه 
.تسا نآ  توق  طاقن 

رد یتسردنت  یشزرو و  مولع  هدکشهوژپ  یزادنا  هار  هب  هراشا  اب  نایاپ  رد  یشزرو  مولع  یندب و  تیبرت  هدکـشناد  سیئر 
، هعماج تعنص و  اب  طابترا  یاتسار  رد  هدکشهوژپ  نیا  تفگ : هدکشناد  نیا  دیدج  نامتخاس 

.دوش یم  یزادنا  هار  ...و  یشزرو  مولع  هعماج و  زور  یاهزاین  اب  طابترا 
هدش لیصحت  هب  لوغـشم  هتفریذپ و  هدکـشناد  نیا  رد  یـسانشراک  عطقم  رد  ینایوجـشناد  راب  نیتسخن  یارب  نینچمه 

.دنا
تئیه یاـضعا  یهارمه  راـثیا و  تـفگ : هاگــشناد  عباـنم  تیریدــم  هعــسوت و  نواـعم  رگراـک ، یلعمــالغ  رتـکد  هـمادا  رد 

.تسا هدش  دیدج  نامتخاس  نیا  یزادنا  هار  یریگ و  لکش  ثعاب  هدکشناد  نانکراک  یملع و 
، اـبیز لیکـش و  ناـمتخاس  نیا  حاـتتفا  اـب  درک : راـهظا  هنیمز ، نیا  رد  هاگـشناد  سیئر  یاـه  تیاـمح  زا  رکـشت  نمـض  یو 

.درک دهاوخ  ادیپ  یرتشیب  یاقترا  هدکشناد  دنرب  تیوه و 
ینابیتشپ ییارجا و  یرکف ، یاه  هنیمز  رد  مزال  یاه  تیامح  هک  درک  تساوخرد  هاگشناد  هسیئر  تئیه  زا  نایاپ  رد  یو 

.دنشاب هتشاد  ار  هدکشناد 
راـبخا تـسیل  air.ir/ZHqvpa يپاــچ هخــسن  ۱۲ دــــیدزاب :  ١٣٣٦٨ ربـــخ : هرامـــش   ١١:٤٩ ناــــبآ ١٣٩٩ -  هبنــشود ٢٦ 
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کیت یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۶   ۰   ۰   / انریا   

هوالع رما  نیا  هک  دنربب ؛ رس  هب  هنیطنرق  رد  ناهج  مدرم  زا  یرایـسب  دش ، ثعاب  ناهج  رـسارس  رد  انورک  سوریو  عویش 
.تسا هتشاذگ  ریثات  زین  عماوج  ینس  راتخاس  رب  یعامتجا  یداصتقا و  یاه  هبنج رب  یراذگریثات  رب 

نیا تسا ، یدـنملاس  نینـس  رد  انورک  زا  یـشان  ریم  گرم و  نازیم  شیازفا  زا   یکاح  تاعالطا  رامآ و  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
اریز دهد ؛ یم  رارق  ریثات  تحت  ار  تسا  یدنملاس  هب  ور  اهنآ  ینس  مره  هک  یعماوج  اصوصخ  عماوج  ینس  راتخاس  رما 

.دنتسه التبا  دعتسم  نارگید  زا  شیب  یا  هنیمز یاه  یرامیب لیلد  هب  نادنملاس 
.دنک یم حرطم  ار  دارفا  ندش  ریپ  ملاس  هلاسم  دوخ ، لابند  هب  عوضوم  نیا 

یاـه تیلاـعف زین  هنـالاس و  هناـهام و  یاـه  یرگلاـبرغ بوخ ، ییاذـغ  میژر  زا  یناوـج  نینـس  رد  دارفا  رگا  هک  یا  هنوـگ هب 
یاـه یراـمیب اـب  هجاوـم  رثا  رد  هتــشاد و  یرتـهب  یندــب  تمواـقم  مـه  یریپ  نارود  رد  دنــشاب ، رادروـخرب  بساـنم  هـنازور 

.دور یم الاب  اهنآ  یگدنز  هب  دیما  صخاش  هجیتن  رد  هدش و  ور  هب  ور  گرم  اب  رتمک  کیمدیپا 
انریا رگـشهوژپ  دـش ، ببـس  هنیمز  نیا  رد  بسانم  طبترم و  یاه  یراذـگ تسایـس هب  هجوت  موزل  عوضوم و  نیا  تیمها 

.دنیشنب وگ  تفگ و  هب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  داتسا  سانش و  تیعمج  قفشم ،» دومحم   » اب
دیناوخ : یم لیذ  رد  ار  وگ  وتفگ  نیا  حورشم 

انورک  زا  یشان  یتخانش  تیعج  تاعبت 
یاهدـمایپ هنیمز  رد  ناهج  ناریا و  رد  تاـعلاطم  تفگ : اـنورک  زا  یـشان  یتخانـش  تیعمج  تاـعبت  صوصخ  رد  قفـشم 

تیعمج تیعمج ینس   ینس راتخاس   راتخاس ربرب   انورک   انورک یفنم   یفنم یاهدمایپ   یاهدمایپ

هب ریم ؛ گرم و  نازیم  رب  یراذــگریثات  رب  هوـالع  اـنورک  اـنریا : اـب  وـگ  تـفگ و  رد  هاگــشناد  داتــسا  قفــشم » دوـمحم  - » اــنریا - نارهت
.دراذگ یم یفنم  رثا  زین  یروراب  حطس  جاودزا و  نس  جاودزا ، خرن  رب  یعامتجا  یداصتقا و  تالکشم  شیازفا  هطساو 
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رد اهدمایپ  نیا  هب  هجوت  ناریا  رد  صوصخ  هب  هتفرگن و  تروص  یفاک  هزادنا  هب  زونه  انورک  زا  یشان  یتخانـش  تیعمج 
.تسا یموهفم  یاه  تشادرب یرسکی  دح 

هداوناخ راتخاس  تارییغت  یدرف و  یاهراتفر  رب  درخ  حطـس  رد  انورک  یمودـناپ  هک  تسا  نیا  تسا ، ملـسم  هک  هچنآ  اـما 
.تشاد دهاوخ  تدم  دنلب  تدم و  هاتوک  رد  یتخانش  تیعمج  یعامتجا و  حطس  رد  یتارییغت  نالک  حطس  رد  زین  و 
یاهدــمایپ ناوــنع  هـب  ار  نآ  عــقاو  رد  میــشاب و  دــهاش  میناوــت  یم ینیع  تروــص  هــب  رــضاح  لاــح  رد  هــچنآ  دوزفا : یو 

رد مـه  یراـتفر  یــساسحا و  تارییغت  مـیریگب ، رظن  رد  اـنورک  زا  یــشان  یتخانــشراتفر  یتخانــش و  تـیعمج  یعاــمتجا ،
هتـشاد موادـت  ینالوط  تدـم  یارب  نسکاو  دـیلوت  زا  سپ  دـسر  یم رظن  هب  هک  تسا  نـالک  حطـس  رد  مه  یدرف و  حـطس 

.دنشاب
تیاعر یعامتجا ، یراذـگ  هلـصاف  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  هتفرگ  لکـش  انورک  روهظ  زا  دـعب  یدـیدج  یاـهراجنه  یفرط  زا 

.تسا ...و  کسام  نتشاذگ  یتشادهب ، یاه  لمعلاروتسد زا  یخرب 
هب ار  یرایـسب  یگنهرف  یعاـمتجا و  تاـعبت  هـک  دنتـسه  یروـما  هـلمج  زا  رگید  یاـهراتفر  زا  یرایـسب  دراوـم و  نـیا  هـمه 

.تشاد دنهاوخ  لابند 
یاهدیدزاب دـید و  یارب  دارفا  لیم  رب  ار  ریثات  نیرتشیب  دیووک ۱۹  هب  التبا  زا  یشان  بارطـضا  رطخ و  ساسحا  نینچمه 

.تسا هتشاذگ  دارفا  هنازور  تاکرحت  ای  ترجاهم و  هب  لیامت  یرگشدرگ و  یعامتجا ،
ریثاــت یعیــسو  ساــیقم  رد  ریم  گرم و  تـیعمج و  رب  اــنورک  سوریو  یفرط  زا  تــفگ : هــمادا  رد  هاگــشناد  داتــسا  نــیا 
نیمه هتفای و  شیازفا  تدـش  هب  انورک  زا  یـشان  ریم  گرم و  خرن  اـهروشک ، زا  یرایـسب  رد  نونکا  مه  تشاد و  دـهاوخ 

.دنک داجیا  تیعمج  ینس  راتخاس  رد  یتارییغت  دهدب و  رارق  ریثات  تحت  ار  یگدنز  هب  دیما  صخاش  دناوت  یم رما 
رب یعامتجا  رظن  زا  مه  یداـصتقا و  رظن  زا  مه  دیووک.دتفا ۱۹  یم قافتا  یدـنملاس  نس  رد  اهریم  گرم و  رتشیب  نوچ 

.دراذگ یم یفنم  رثا  یروراب  حطس  جاودزا و  نس  جاودزا ، عویش 
یداصتقا تیعضو  رب  سوریو  نیا  هک  یمیقتسم  ریغ  میقتسم و  تاریثات  لیلد  هب  تسا  : دقتعم  هاگـشناد  داتـسا  نیا 

.دبای شهاک  یروراب  خرن  هک  تسا  نیا  روصت  تشاد ، دهاوخ  عماوج  یعامتجا  و 
رب دبای  شیازفا  یداصتقا  دوکر  هچ  ره  دوش و  یم یداصتقا  دوکر  ثعاب  انورک  یمدیپا  زا  یشان  دوکر  یداصتقا و  نارحب 

.تشاذگ دهاوخ  ریثات  یروراب  نازیم  رب  نآ  لابند  هب  جاوزا و  نس  جاودزا ، عویش 
حطس جاودزا و  نس  جاودزا ، عویش  رب  یعامتجا  رظن  زا  مه  یداصتقا و  رظن  زا  مه  دیووک ۱۹  تفگ  ناوت  یم یترابع  هب 

.دراذگ یم یفنم  رثا  یروراب 
انورک  نارود  رد  نادنملاس 

، نـالک حطـس  ود  رد  ار  نادـنملاس  تیعـضو  ناوـت  یم تـفگ : اـنورک  نارود  رد  نادـنملاس  تیعـضو  صوـصخ  رد  قفـشم 
.داد رارق  هجوت  دروم  یگداوناخ  یدرف و 

.دراد دوجو  تبثم  یگتسبمه  انورک  هب  التبا  نازیم  اب  تیعمج  یدنملاس  یاه  صخاش نیب  یتیعمج ، نالک  حطس  رد 
راـتخاس هـک  یعماوـج  دـسر  یم رظن  هـب  یتشادـهب ، تاـناکما  اـهروشک و  یگتفاـی  هعـسوت  حطـس  نـتفرگ  رظن  رد  اـب  یتـح 

.دننک هبرجت  ار  یرتشیب  انورک  هب  التبا  عویش و  نازیم  دنراد ، یرت  هدروخلاس ینس 
ناش تیعمج ینـس  راتخاس  هک  رگید  ییاپورا  یاهروشک  زا  یرایـسب  ایناپـسا و  ایلاتیا ، هسنارف ، لثم  ییاهروشک  اـمومع 

ور هـــب  ور  ییـــالاب  ریم  گرم و  نازیم  اـــب  ـــالاب ، یگتفاـــی  هعــــسوت  حطــــس  زا  یرادوـــخرب  مـــغر  یلع  تـــسا ، هدروخلاـــس 
حطـس زا  یرادوخرب  مغر  یلع  تسا ، هدروخلاس  ناش  تیعمج ینـس  راـتخاس  هک  ییاـپورا  یاـهروشک  زا  یرایـسبدنتسه 

.دنتسه ور  هب  ور  ییالاب  ریم  گرم و  نازیم  اب  الاب ، یگتفای  هعسوت 
رادروخرب یا  هنیمز  یرامیب  زا  نادـنملاس  ایآ  کی  دراد  طاـبترا  زیچ  ود  هب  نادـنملاس  ناـیم  رد  ـالاب  ریم  گرم و  دوزفا : یو 

.تسا تروص  هچ  هب  نادنملاس  زا  تیامح  تبقارم و  نازیم  هکنیا  مود  ریخ و  ای  دنتسه 
رد یتمالـس  ظفح  ای  ندـش و  ریپ  ملاـس  هک  دـنک  یم دـیکات  هتکن  نیا  رب  ریخ  اـی  دـنراد  یا  هنیمز یراـمیب  نادـنملاس  هکنیا 

.دشاب دیاب  روشک  رد  یدنملاس  یلصا  یاه  تسایس زا  یکی  یریپ  نارود 

 



دهاوخ دوجو  هب  اهنآ  یارب  انورک  لکـشم  ریظن  یتالکـشم  دـنوش  یدـنملاس  دراو  یا  هنیمز  یاه  یرامیب اب  دارفا  رگا  نوچ 
.دمآ

نرود رد  دارفا  تمالـس  ظفح  نینچمه  هنالاس و  اـی  هناـهام و  یاـه  یرگلاـبرغ ماـجنا  ندـش ، ریپ  ملاـس  یارب  تفگ : یو 
.دراد تیمها  یراک  یلغش و 

نینچ رد  املسم  دنشاب ، هجاوم  یا  هنیمز یاه  یرامیب اب  اهنآ  میظع  یلیخ  هک  میـشاب  هتـشاد  یدنملاس  تیعمج  ام  رگا 
.دوب میهاوخ  ور  هب  ور  رایسب  ریم  گرم و  اب  انورک  لثم  یطیرش 

.تسا دارفا  دوخ  هداوناخ و  ثحب  مود  هتکن  دوزفا : قفشم 
، هداوناـخ لـثم  ییاـهداهن  طـسوت  نادـنملاس  هاـگیاج  هنوـگچ  هک  دراد  یگتـسب  نیا  هـب  نادـنملاس  زا  تیاـمح  تـبقارم و 

.دوش کرد  نادنملاس  تلود و 
ناـمز ندرک  یرپـس  هـلمج  نآ  زا  دنتــسه  هجاوـم  یرتـشیب  لـئاسم  تالکــشم و  اـب  نادــنملاس  املــسم  اــنورک  نارود  رد 

شهاک نادـنواشیوخ و  هداوناخ و  یاضعا  ریاس  اب  نادـنملاس  یعامتجا  یدرف و  یاه  سامت شهاـک  هناـخ ، رد  ینـالوط 
.تسا اهنآ  یلغش  یراک و  یاه  تیلاعف

سرت و یعوـن  دراد ، یرایــسب  طاـبترا  نـس  اــب  گرم  ــالتبا و  نازیم  هـکنیا  رب  ینبم  راــبخا  ساــکعنا  اــب  هجوـت  اــب  یفرط  زا 
.دوش یم داجیا  نادنملاس  نیب  رد  بارطضا 

زاـین یتشادـهب  هژیو  یاـه  تبقارم یداـصتقا و  یاـه  تیاـمح یرـسکی  اـه و  شزوـمآ هب  اـم  نادـنملاس  هـنیمز  رد  نیارباـنب 
.میراد

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

کیت دهد -  یم رییغت  ار  تیعمج  ینس  راتخاس  انورک   

هیشاحرد تیعمج -  ینس  راتخاس  رب  انورک  یفنم  یاهدمایپ   

راهچ تسیب و  هعماج -  دهد ۲۶-۰۸-۱۳۹۹  یم رییغت  ار  تیعمج  ینس  راتخاس  انورک   

نایرش دهد -  یم رییغت  ار  تیعمج  ینس  راتخاس  انورک   

ون هار  تیعمج -  ینس  راتخاس  رب  انورک  یفنم  یاهدمایپ   

نیالنآربخ دهد -  یم رییغت  ار  تیعمج  ینس  راتخاس  انورک   

۲۶۲۶
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۹:۵۲



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / مینست  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ینید یاه  هیصوت  هچ  رگا  تفگ  : زین  یناوخباتک  باتک و  هلوقم  هب  تبسن  نایوجشناد  یدنم  هغدغد  حطس  هرابرد  یو   
ظعو سرد و  یاپ  ذـملت  اـب  اـی  رما  نیا  دراد و  سفنا  قاـفآ و  رد  قیقحت  ربدـت و  تفرعم ، بسک  یزومآ ، ملع  رما  رب  دـیکات 

رد هلاـس  روـضح ۱۵  هدـنب و  هبرجت  اـب  اـما  دوـش  یم  قـقحم  صاخـشا  نیا  راـثا  هعلاـطم  اـب  اـی  ینید و  یملع و  ناگتـسجرب 
زونه یزورما ، تالوحت  تعرـس  ناوارف و  یاه  هلغـشم  مغریلع  دسر  یم  رظن  هب  نایوجـشناد  ، یارب  سیردـت  هاگـشناد و 

یسایس یسایس تسا   تسا یرورض   یرورض نایوجشناد   نایوجشناد هعلاطم   هعلاطم حطس   حطس ندرب   ندرب الاب   الاب یارب   یارب اهاه   همانرب   همانرب یحارطزاب   یحارطزاب

ریغ هعلاـطم  حطــس  ندرب  ـالاب  یارب  اـه  هماـنرب  یحارطزاـب  دـنمزاین  تـفگ : هر ) ) ییاـبطابط همـالع  هاگــشناد  یربـهر  داـهن  لوئــسم 
.میتسه نایوجشناد  یسرد 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/26/2390190/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/26/2390190/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


.تسالاب یهاگشناد  یوزوح و  ناگبخن  نیب  رد  هعلاطم  هغدغد ی  لیامت و 

هرابرد ییابطابط  همالع  هاگـشناد  یربهر  داهن  لوئـسم  تسالاب  ناـنچمه  ناـگبخن  نیب  رد  هعلاـطم  هغدـغد  لـیامت و   ** 

حیرصت نایوجشناد  نیب  رد  هعلاطم  نازیم  رامآ و  ندرب  الاب  یارب  یلاع  شزومآ  هاگـشناد و  دوجوم  یاه  حرط  تامادقا و 
یسایس ، یبهذم و  یگنهرف ، تاعلاطم  یزاس  گنهرف  هنیمز  رد  اههاگشناد  یگنهرف  نایلوتم  هغدغد  هب  هجوت  اب  درک  :
ریغ یاـه  هنیمز  رد  هعلاـطم  هب  قیوشت  روـظنم  هب  یگنهرف   یاـه  حرط  اـه و  یزیر  هماـنرب  دـهاش  فـلتخم  یاـه  هرود  رد 

.میدوب یسرد 

.تسا هدش  نایب  مالسا   تابثا  نید و  زا  یفیرعت  باتک ، یادتبا  رد  دوزفا : یو   

هورگ راـگنربخ  اـب  وـگو  تـفگ  رد  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  یربـهر  داـهن  لوئـسم  مدـقا ، یربـکا  قداـص  مالـسالا  تجح 
راـهظا یـسرد  ریغ  تاـعلاطم  هب  ناـناوج  ندرک  دـنم  هقـالع  یارب  دوجوم  یاـهراکهار  هراـبرد  مینـست  یرازگربـخ  هاگـشناد 

ناـیلوتم اـه و  هناـسر  یلاـع ، شزوـمآ  شرورپ ، شزوـمآ و  ماـظن  اــه ، هداوناــخ  اــت  دارفا  دوـخ  زا  هـنیمز  نـیا  رد  تـشاد  :
.دنلوئسم یگمه  یگنهرف 

یزاس هقئاذ  یزاس و  راـگنا  یزاـجم ، یاـضف  یا و  هناـسر  تیفرظ  زا  اـت  دریگ   تروص  یا  هبناـج  همه  یراذگتـسایس  دـیاب 
.درک

.دیناوخب مینست  یمارگلت  لاناک  رد  ار  ناهج  ناریا و  یاه  لیلحت اهربخ و  نیرتدیدج 
( دینک کیلک  )

.دیناوخب مینست  یمارگاتسنیا  لاناک  رد  ار  ناهج  ناریا و  یاه  لیلحت اهربخ و  نیرتدیدج 
( دینک کیلک  )

هویـش دـیدج و  یاهـشور  اب  درک و  هدافتـسا  ییانورک  طیارـش  رد  یزاجم  یاـضف  شرتسگ  تصرف  زا  ناوت  یم  دوزفا : یو 
.داد رارق  نیبطاخم  سرتسد  رد  ار  اهباتک  نیون  یاه 

ایدـم یریوصت ، یـشزومآ  کمک  اب  باتک  یحارط  بتک ، یارب  یزاجم  شزومآ  دـیلوت  یتوص ، باتک  هب  اهباتک  لیدـبت  الثم 
.دنتسه هنیمز  نیا  رد  دوجوم  یاه  هویش  هلمج  زا  هریغ  و  

ینید یاه  هیصوت  هچ  رگا  تفگ  : زین  یناوخباتک  باتک و  هلوقم  هب  تبسن  نایوجشناد  یدنم  هغدغد  حطـس  هرابرد  یو 
ظعو سرد و  یاپ  ذملت  اب  ای  رما  نیا  دراد و  سفنا  قافآ و  رد  قیقحت  ربدت و  تفرعم ، بسک  یزومآ ، ملع  رما  رب  دـیکات 

رد هلاس  روضح ۱۵  هدـنب و  هبرجت  اب  اما  دوش  یم  ققحم  صاخـشا  نیا  راـثا  هعلاـطم  اـب  اـی  ینید و  یملع و  ناگتـسجرب 
، یزورما تـالوحت  تعرــس  ناوارف و  یاـه  هلغــشم  مـغریلع  دـسر  یم  رظن  هـب  نایوجــشناد  ، یارب  سیردـت  هاگــشناد و 

.تسالاب یهاگشناد  یوزوح و  ناگبخن  نیب  رد  هعلاطم  هغدغد ی  لیامت و  زونه 
تسالاب نانچمه  ناگبخن  نیب  رد  هعلاطم  هغدغد  لیامت و  **

الاب یارب  یلاع  شزومآ  هاگـشناد و  دوجوم  یاه  حرط  تامادقا و  هرابرد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یربهر  داهن  لوئسم 
رد اههاگـشناد  یگنهرف  ناـیلوتم  هغدـغد  هـب  هجوـت  اـب  درک  : حیرـصت  نایوجــشناد  نـیب  رد  هعلاـطم  نازیم  راـمآ و  ندرب 

حرط اه و  یزیر  هماـنرب  دـهاش  فلتخم  یاـه  هرود  رد  یـسایس  ، یبهذـم و  یگنهرف ، تاـعلاطم  یزاـس  گـنهرف  هنیمز 
.میدوب یسرد  ریغ  یاه  هنیمز  رد  هعلاطم  هب  قیوشت  روظنم  هب  یگنهرف   یاه 

.میتسه یحارطزاب  یشیدنازاب و  دنمزاین  هنیمز   نیا  رد  دسر  یم  رظن  هب  هتبلا  درک  : ناشنرطاخ  هنیمز  نیمه  رد  یو 
، یـشزومآ نایلوتم  دـبلط  یم  انورک  اسپ  اـنورک و  عویـش   یزاـجم ، یا ، هناـسر  یاـضف  هبلغ  زورما ؛ طیارـش  صوصخ   هب 

.دنشاب هتشاد  صوصخ  نیا  رد  دیدج  یحارط  یگنهرف  یشهوژپ و 
قطنم هـنیمز  رد  یدــج  راـک  لــمات و  رب  یدــیکات  شرورپ  شزوـما و  نیلوئــسم  زا  یخرب  رادــید  رد  یربـهر  مـظعم  ماــقم 
ماــظن رد  یحارطزاــب  یــشیدنازاب و  لــمات ، نـیمه  مرظن  هـب  هــک  دنتــشاد  ناریا  رد  شرورپ  شزوــمآ و  هــمادا  لیکــشت و 

رد ینارــشیپ  شقن  یاـفیا  یراذـگرثا و  یدــمآزور ، یدــمآراک ، یزاـس ، یمالــسا  یزاـس ، یموـب  ساـسا  رب  یلاـع  شزوـمآ 

 



.تسیرورض انورک  اسپ  ینونک و  طیارش  رد  صوصخ  هب  هعماج 
میتسه نایوجشناد  یسرد  ریغ  هعلاطم  حطس  ندرب  الاب  یارب  اه  همانرب  یحارطزاب  دنمزاین   **

نیب رد  یهاگــشناد و  طــیحم  رد  یناوخباــتک  باــتک و  هعلاــطم  شقن  هاــگیاج و  هراــبرد  مدــقا  یربــکا  مالــسالا  تــجح 
تحاــس رظن  زا  نـینچمه  یــشزومآ و  سورد  ندوــب  روــحم  باــتک  یــشزومآ ، تیعــضو  رظن  زا  تــفگ : زین  نایوجــشناد 

باــتک و اــب  نایهاگــشناد  تـسا  یعیبـط  یا ، هناــخباتک  دانــسا  ذــخآم و  عباــنم ، زا  هدافتــسا  هـب  یدــنمزاین  یــشهوژپ و 
.دنشاب هتشاد  طابترا  مدرم  مومع  زا  رتشیب  یناوخباتک 

.دسر یم  رظن  هب  یداع  یرما  یشهوژپ  یشزومآ و  ماظن  یحارط  عون  رظن  زا  دنور  نیا 
هیـضق نـیا  رد  دـناوت  یم  مـه  مـلع  باحـصا  ندـش  هتخانـش  عـجرم  یعاـمتجا و  یگنهرف ، هـنیمز  هـتبلا  دـش : روآداـی  یو 
گنهرف اه و  یتیربلس  یاج  هب  یهاگشناد  یوزوح و  یناگبخن  هعماج  هب  مومع  تاعجارم  اریز  دنک ، افیا  ییازسب  مهس 
.دنک یم  تیوقت  یتیبرت   میلعت و  تحاس  رانک  رد  ار  دمآزور  یدربراک و  یاه  شهوژپ  قیقحت و  هعلاطم ، یتادراو ،
تاـعلاطم راـنک  رد  نایوجــشناد  یــسرد  ریغ  تاـعلاطم  ترورــض  هراــبرد  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  یربهرداــهن  سیئر 

ریغ تاـعلاطم  یمارگ ، نایوجـشناد  هچ  مرتحم و  دـیتاسا  هچ  نایهاگـشناد   تسا  مزـال  تفگ : زین  یهاگـشناد  یملع و 
.دنریگبارف ار  مزال  یاهتراهم  یتیبرت و  ینید ، فراعم  هنیمز  رد  هعلاطم  یلیصحت و  یصصخت 

.دنشاب هتشاد  یدج  تاعلاطم  مه  یتراهم  یتفرعم و  یبهذم ، یاه  هنیمز  رد  تسا  یرورض 
ماـقم هر ،) ) ینیمخ ماـما  ترـضح  هر ،) ) یئاـبطابط همـالع  موحرم  نوچمه  ینید  هتـسجرب  یاهتیـصخش  راـثآ  رد  هعلاـطم 
شقن شریذـپ  یعامتجا و  یراذـگریثات  یطابترا ، یاهتراهم  یریگارف  نینچمه  نازیزع و  نیا  نادرگاـش  یربهر و  مظعم 

.تسیرورض یهاگشناد  یصصخت  تاعلاطم  رانک  رد  تیلوئسم  و 
نیا رد  دـیاب  ناشدوخ  مهـس  هب  مادـک  ره  یلاع  شزومآ  ماـظن  نازیر  هماـنرب  ناراذگتـسایس و  نایهاگـشناد ، دوزفا : یو 

.دننک مادقا  یزاسرتسب و  شخب 
یلمآ یداوـج  تـیا هللا  ترــضح  هر ؛) ) یئاـبطابط همـالع  درگاـش  تمدـخ  یهاگــشناد  نیلوئــسم  دــیتاسا و  زا  یعمج  اـب 

.دوش ظاحل  دیاب  ناماوت  تیبرت  میلعت و  دنتشاد  دیکات  ناشیا  میدوب و  هدیسر  هظفح هللا 
.دوب رادروخرب  ییالاب  قالخا  زا  دیاب  یحطس  ره  رد  یملع  یاهصصخت  لاقتنا  یارب  اذل 

ییابطابط همالع  راثآ  یتاعلاطم  ریس  هب  دورو  یارب  یتاداهنشیپ  **
رد یتاداهنشیپ  هر ) ) ییابطابط همالع  تلحر  مایا  هب  هراشا  اب  دوخ  نانخس  ینایاپ  شخب  رد  مدقا  یربکا  مالسالا  تجح 

: دوزفا درک و  هئارا  نایوجـشناد  هعلاطم  یارب  ردـق  یلاع  فوسلیف  نیا  دنمـشزرا  تافیلات  بتک و  یتاـعلاطم  ریـس  هنیمز 
، تقوشوخ تیآ هللا  موحرم  ناشیا  هتـسجرب  نادرگاش  زا  یکی  هیـصوت  هب  ییابطابط  همـالع  موحرم  بتک  رد  دورو  یارب 

.مهد یم  داهنشیپ  ار  یمالسا  میلاعت  ای  نید  شزومآ  باتک  هعلاطم 
.تسا هدش  فیلات  تمسق  دنچ  رد  ییابطابط  همالع  طسوت  نایوجشناد ، یتح  ناناوج و  مومع  یارب  باتک  نیا 

.تسا هدش  نایب  مالسا   تابثا  نید و  زا  یفیرعت  باتک ، یادتبا  رد  دوزفا : یو 
.دراد هراشا  ماکحا  قالخا و  دیاقع ، شخب  هس  هب  باتک  نیا  رد  نید  فراعم 

رد هدزن و  بیـسآ  نآ  قـمع  بلطم و  تیمک  هب  یلو  هدـش  هتـشون  یگداـس  تیاـهن  رد  هکنیا  نمـض  نـید  شزوـمآ  باـتک 
.تسا هدش  رکذ  باتک  نیا  رد  یقیمع  یلیخ  تاکن  یگداس  نیع 

رد هـک  تـسا  یبـتک  وزج  مـه  هفـسلف  زاـغآ  باـتک  مالـسا و  رد  هعیــش  باـتک  درک : هفاـضا  مدـقا  یربـکا  مالــسالا  تـجح 
.دوش یم  هیصوت  یئابطابط  همالع  موحرم  بتک  هب  دورو  یادتبا 

یهاگـشناد ناگبخن  منک  یم  داهنـشیپ  سرتسد  رد  همالع  راـثآ  یزاـجم  لـیاف  ناـشیا و  راـثآ  رازفا  مرن  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
.دننک هعجارم  همالع  ریسفت  هب  نآرق  تایا  رد  ربدت  یارب 

/ مایپ یاهتنا 
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۱۵۰۵۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۱   / انکیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هــشیدنا هزوــح  رکفتم  نارهت و  هاگــشناد  داتــسا  یحریف ، دواد  مالــسالا  تـجح تشادــیمارگ  مـسارم  اــنکیا ، شرازگ  هـب   
رازگرب یزاـجم  تروص  هب  هاـم ، ناـبآ  ۲۳ هعمج ، هاگماش  تفاتـش ، یقاب  راـید  هب  اـنورک  لـیلد  هب  هاـم  ناـبآ هک ۲۱  یـسایس 

؛ یــسایس موـلع  قوـقح و  هدکــشناد  داتــسا  یدــمحا ، دــیمح  نوــچمه  هاگــشناد  دــیتاسا  زا  یعمج  هـسلج  نـیا  رد.دــش 
، دـنودمحا عاجــش  نارهت ؛ یتـشهب  دیهــش  هاگــشناد  یــسایس ، موـلع  هورگ  داتــسا ، یدــمحاریم ، روـصنم  مالــسالا  تـجح

هدکـشناد رایـشناد  یـشاکاضرمالغ ، داوجدـمحم  ییاـبطابط ؛ همـالع  هاگـشناد  یـسایس  مولع  قوـقح و  هدکـشناد  رایـشناد 
طباور هدکـشناد  لـلملا و  نیب طـباور  داتـسا  روپداجـس ، مظاکدـمحم  ییاـبطابط ؛ همـالع  هاگـشناد  یـسایس  مولع  قوـقح و 

هاگشناد یسایس  مولع  هدکـشناد  یـسایس  مولع  هورگ  رایـشناد  یدوصقم ، یبتجم  داتـسا  هجراخ ، روما  ترازو  للملا  نیب
قوـقح و هدکـشناد  داتـسا  یدـمحا ، دـیمحدوب  لـماک  داتـسا  ناـسنا و  عـمج  یحریف.دـنتخادرپ  ینارنخـس  هـب  یمالـسا  دازآ 

دوبن یـسایس  مولع  هورگ  وضع  اهنت  یحریف  داتـسا  درک : نایب  همانرب  نیا  رد  نارنخـس  نیتسخن  ناونع  هب  یـسایس ، مولع 
زا همه  تشاد و  قلعت  ناریا  نادنمـشناد  هعماج  نینچمه  ناریا و  یعامتجا  مولع  یـسایس و  مولع  هعماج  لک  هب  هکلب 

.دندش نیگهودنا  هعیاض  نیا 

دوـخ زت  زا  یتـقو  ناـشیا  مدـمآ و  یم هدکـشناد  هب  رتـمک  نوـچ  متخانـش ، یمن ییوجـشناد  هرود  رد  ار  ناـشیا  هدـنب  هتبلا   
یاه لاس رد  دوزفا : یدمحا.دش  عافد  مه  هرمن ۲۰  اب  مدوب و  ناشیا  زت  رواد  هدنب  هک  مدش  انـشآ  ناشیا  اب  درک  یم عافد 

مــیدرک و یم تبحـــص  نارهت  هاگـــشناد  رد  زور  کــی  مدرک و  یم سیردــت  (ع ) مولعلارقاــب هاگـــشناد  رد  مرت  کــی  هـهد ۷۰ 
 ... وکوف و زا  ثحب  ارچ  متفگ  یم

رظنم زا  مه  رتشیب  مشاب و  هتشاد  یحریف  رتکد  اب  ییاهرادید  هک  متـشاد  ار  تصرف  نیا  لبق  لاس  زا ۱۸  درک : نایب  یو   
.میتشاد وگو  تفگ ناشیا  اب  یهاگشناد  یاه  تیلاعف

هــشیدنا هزوــح  رکفتم  نارهت و  هاگــشناد  داتــسا  یحریف ، دواد  مالــسالا  تـجح تشادــیمارگ  مـسارم  اــنکیا ، شرازگ  هــب 
رازگرب یزاجم  تروص  هب  هام ، ناـبآ  ۲۳ هعمج ، هاگماش  تفاتـش ، یقاب  راید  هب  انورک  لیلد  هب  هاـم  ناـبآ هک ۲۱  یسایس 

؛ یــسایس موـلع  قوـقح و  هدکــشناد  داتــسا  یدـمحا ، دـیمح  نوـچمه  هاگــشناد  دـیتاسا  زا  یعمج  هـسلج  نـیا  رد.دـش 
، دـنودمحا عاجـش  نارهت ؛ یتـشهب  دیهـش  هاگـشناد  یـسایس ، موـلع  هورگ  داتــسا ، یدـمحاریم ، روـصنم  مالــسالا  تـجح

هدکشناد رایـشناد  یـشاکاضرمالغ ، داوجدمحم  ییابطابط ؛ همالع  هاگشناد  یـسایس  مولع  قوقح و  هدکـشناد  رایـشناد 
طباور هدکـشناد  للملا و  نیب طباور  داتـسا  روپداجـس ، مظاکدـمحم  ییابطابط ؛ همالع  هاگشناد  یـسایس  مولع  قوقح و 

یــسایس موـلع  هدکــشناد  یــسایس  موـلع  هورگ  رایــشناد  یدوـصقم ، یبــتجم  داتــسا  هجراــخ ، روــما  ترازو  لــلملا  نـیب
هدکـشناد داتـسا  یدمحا ، دـیمحدوب  لماک  داتـسا  ناسنا و  عمج  یحریف.دـنتخادرپ  ینارنخـس  هب  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد 

مولع هورگ  وضع  اـهنت  یحریف  داتـسا  درک : ناـیب  هماـنرب  نیا  رد  نارنخـس  نیتـسخن  ناوـنع  هب  یـسایس ، موـلع  قوـقح و 
قلعت ناریا  نادنمـشناد  هعماـج  نینچمه  ناریا و  یعاـمتجا  مولع  یـسایس و  مولع  هعماـج  لـک  هب  هکلب  دوبن  یـسایس 

.دندش نیگهودنا  هعیاض  نیا  زا  همه  تشاد و 

ناتسود ناتسود تیاور   تیاور هبهب   یحریف   یحریف داتسا   داتسا یاهدرواتسد   یاهدرواتسد اهاه  وو   هغدغد هغدغد ربرب   یرورم   یرورم

دش رازگرب  یزاجم  تروص  هب  هام ، نابآ  ۲۳ بش ، هعمج نارهت ، هاگشناد  داتسا  یحریف ، دواد  مالـسالا  تجح تشادگرزب  مسارم 
نیا یاهدرواتــسد  اــه و  هغدــغد یتیــصخش ، یاــه  یگژیو نییبــت  هـب  روــشک  یــسایس  موــلع  دــیتاسا  زا  یخرب  مـسارم  نـیا  رد  و 

.دنتخادرپ یمالسا  تسایس  هصرع  شیدناون 
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اب میتفاینرد و  ار  وا  رتشیب  اـما  دوب ، اـم  راـنک  رد  یحریف  رتکد  ارچ  هک  مروخ  یم هودـنا  میداد و  تسد  زا  ار  یگرزب  تسود 
.میدید یم کیدزن  زا  ار  ناشیا  هچرگ  میتشادن ، طابترا  وا 

تـسد زا  ار  یدایز  یاه  هرهچ ناریا  یـسایس  مولع  هک  هتبلا  تسا و  ناریا  یـسایس  مولع  هب  یا  هبرـض ناشیا  تشذگرد 
.تسا هداد 

مورحم سیردــت  زا  هـک  ییاـهنآ  هـکلب  دنــشاب ، یناوارف  تامدــخ  أـشنم  دنتــسناوت  یم دــنا و  هـتفر اـیند  زا  هـک  اـهنآ  اـهنت  هـن
.دوب لماک  داتسا  کی  ناسنا و  کی  یحریف  رتکد  دوزفا : یو.دنا  هتفر ام  تسد  زا  زین  دنا ، هدش

.مروخ یم هودنا  دیآ  یم مدای  هب  هعیاض  نیا  هک  تقو  ره 
هب تساوـخ  یم هک  یراـک  داد و  یمن تسد  زا  ار  دوـخ  شمارآ  تقو  چـیه  هـک  تـشاد  بـل  هـب  یدـنخبل  شمارآ و  ناـشیا 

نامه اب  میدش و  یم دعاقتم  هک  میدوب  ام  میدش ، یم ور  هبور ناشیا  اب  یتقو  درب و  یم شیپ  هب  ینابرهم  اب  دربب ، شیپ 
: تفگ هاگشناد  داتسا  نیا.درب  یم شیپ  ار  ثحب  تشاد ، دوخ  هتساوخ  دروم  رد  هک  یصاخ  رارصا  مارآ و  یادص  دنخبل ،

راک نیا  یارب  یدصق  مه  هدنب  منک و  لوبق  ار  یـسایس  مولع  هورگ  تیریدم  هک  درک  یم رارـصا  ناشیا  هک  مراد  رطاخ  هب 
، منکن لوبق  متـسناوتن  دیـسر ، ناـشیا  اـب  ندرک  تبحـص  هب  تبون  متـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  همه  هکنیا  زا  سپ  متـشادن ،

.تسا هدوب  روط  نیمه  مه  هراومه  درب و  شیپ  ار  راک  شدوخ  ذوفناب  نانخس  مارآ و  هویش  نامه  اب  هکارچ 
دوـخ زت  زا  یتـقو  ناـشیا  مدـمآ و  یم هدکـشناد  هب  رتـمک  نوـچ  متخانـش ، یمن ییوجـشناد  هرود  رد  ار  ناـشیا  هدـنب  هتبلا 

رد دوزفا : یدــمحا.دش  عاــفد  مـه  هرمن ۲۰  اـب  مدوـب و  ناــشیا  زت  رواد  هدــنب  هـک  مدــش  انــشآ  ناــشیا  اــب  درک  یم عاــفد 
تبحـــص نارهت  هاگـــشناد  رد  زور  کــی  مدرک و  یم سیردـــت  (ع ) مولعلارقاــب هاگـــشناد  رد  مرت  کــی  ههد ۷۰  یاـه  لاـس

.دیرادرب تسد  اهنیا  زا  دینک ؟ یم وکوف و ...  زا  ثحب  ارچ  متفگ  یم میدرک و  یم
اه فرح نیا  زا  تفگ  تفرگ و  ار  متـسد  دیدنخ و  دیا ، هدش هدز  برغ رتشیب  همه  زا  نویناحور  امـش  هک  متفگ  یخوش  هب 

.میدش دعاقتم  مه  ام  نزن و 
.میدوب هدیدن  ار  ناشیا  تینابصع  تفگ و  یم شمارآ  رد  دنخبل و  اب  ار  دوخ  هتساوخ  مامت 

.دوب لماکت  لاح  رد  کی و  هجرد  داتسا  کی  نینچمه 
نیا ناـشیا  نایوجـشناد  مراودـیما  دوب و  هدرک  یراذـگ  هیاـپ تیاـنع  دـیمح  رتکد  هک  تشاذـگ  مدـق  یهار  هب  یحریف  رتکد 

.دنهد همادا  ار  هار 
تروص هب  ار  اه  سالک هشیمه  ناـشیا  ناراـکمه ، زا  یخرب  فـالخرب  دوب و  هنومن  داتـسا  کـی  شزومآ ، هصرع  رد  ناـشیا 

یتـسرد هـب  ار  نایوجـشناد  هـشیمه  دوـب و  راداـفو  هدـش  فـیرعت  یـسرد  هماـنرب  هـب  اـه  سـالک رد  درک و  یم رازگرب  بـترم 
.درک یم ییامنهار 

ردـیحریف مهم  هغدـغد  ترـصاعم  تلاصا.دـندوب و  وا  هتفیـش  نایوجـشناد  درک و  یمن یـشالت  زین  همان  ناـیاپ نتفرگ  یارب 
.دیسر یدمحاریم  روصنم  مالسالا  تجح ینارنخس  هب  تبون  همادا 

ناـشیا اـب  ار  یبوخ  یملع  هدوارم  کـی  هک  تسا  لاـس  زا ۳۰  شیب  یحریف  رتکد  اـب  هدـنب  ییانـشآ  هقباـس  درک : ناـیب  یو 
یسانشراک عطقم  رد  هک  ینامز  زا  مراد  رطاخ  هب  مدرب و  ناشیا  قالخا  شناد و  زا  یدایز  رایسب  یاه  هدافتسا متـشاد و 

یملع ریـسم  متفرگ  میمـصت  متـشاد  ناشیا  اب  هک  ییانـشآ  اب  مدرک ، لیـصحت  هب  عورـش  یـسایس  مولع  هتـشر  رد  دـشرا 
.منک گنهامه  یحریف  رتکد  ریسم  اب  ار  مدوخ 

همان و ناـیاپ نیا  دوزفا : یو.مدرب  شیپ  ناـشیا  اـب  ار  یرتکد  هلاـسر  مه  دـشرا و  یـسانشراک  هماـن  ناـیاپ مه  ور  نیمه زا 
راختفا اب  مناوت  یم مشاب و  هتـشاد  ناـشیا  اـب  یـسایس  هشیدـنا  هنیمز  رد  یبوخ  یوگو  تفگ هنیمز  هک  دـش  ثعاـب  هلاـسر 

تاعلاطم هزوح  رد  ار  ناشیا  هغدـغد  میناوت  یم هک  دـش  بجوم  مدرب  ناشیا  قـالخا  شناد و  زا  هک  یناوارف  هرهب  میوگب 
یدـمحاریم.مهد رارق  ناـشیا  یملع  ریـسم  رد  ار  مدوـخ  یملع  یاـه  شـالت منک و  تفاـیرد  ناـشیا  زا  یـسایس  هشیدـنا 

یبوخ هب  هک  دوب  ترـصاعم  تلاصا و  هغدغد  مالـسا ، یـسایس  هشیدنا  هزوح  رد  ناشیا  هغدغد  هدنب ، هدـیقع  هب  تفگ :
.دراد دوجو  ناشیا  یملع  راثآ  رد 

، دوـخ شهوژپ  زاـغآ  زا  داد و  یم یا  هژیو تیمها  یمالـسا  ثارت  هب  لـیلد  نیمه  هب  تشاد و  تلاـصا  هغدـغد  ییوـس  زا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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.تشاد دیکأت  مالسا  یسایس  هشیدنا  یلصا  نوتم  رب 
نارود رد  هک  دـشن  ثعاـب  اـما  دوـب ، ناـشیا  یا  هشیدـنا یاـهروحم  نـیرت  مـهم زا  یکی  کیـسالک  یـسایس  نوـتم  ینابـساپ 

.تشاد هجوت  زین  دیدج  تائاضتقا  هب  هکلب  دنامب ، یقاب  تلاصا  یوجو  تسج رد  هتشذگ و 
ناشیا درک : حیرـصت  یو.تسا  هدرک  زیامتم  ار  دوخ  رگید  یاه  ناـیرج زا  هک  تسا  یزیاـمتم  یرکف  ناـیرج  ناـیرج ، نیا 

ار ترــصاعم  هـک  یناـیرج  اـب  یا  هشیدــنا ظاـحل  هـب  ار  دوـخ  هلــصاف  هـک  دــنک  یم شـالت  ترــصاعم  رب  دــیکأت  اــب  ییوـس  زا 
رابتعا تلاصا و  هب  یلک  تروص  هب  دریگ و  یم هلـصاف  هتـشذگ  زا  هک  ینایرج  زا  تلاصا  رب  دیکأت  اب  دنک و  ظفح  دنیب  یمن

.دریگ یم هلصاف  درادن  یداقتعا  هتشذگ 
رارق ریــسم  نـیا  رد  هـک  تساـم  راــیتخا  رد  یبوـخ  ثاریم  درک ، راوـمه  یــسایس  هشیدــنا  هزوـح  رد  ناــشیا  هـک  یریــسم 

.میهد همادا  ار  ناشیا  هار  میریگب و 
یگدـنز شبلق  اـب  یحریف.مـیهد  هـمادا  ار  یحریف  رتـکد  هار  ریــسم ، نـیا  رد  نـتفرگ  رارق  اـب  مـینک  شـالت  هـک  تـسا  مزـال 

نیا رگید  نارنخــس  ییاــبطابط ، همالع  هاگشناد  یـسایس  موـلع  قوـقح و  هدکـشناد  رایـشناد  دـنودمحا ، عاجــشدرک  یم
.دوب مسارم 

رد هتکن  کی  ینعی  داد ؛ یم ماجنا  شلبق  میمـص  زا  داد  یم ماجنا  هک  ار  هچره  دوب و  قشاع  یحریف  رتکد  درک : نایب  یو 
.دوب شبلق  اب  یگدنز  فلتخم  طاقن  نداد  دنویپ  ناشیا ، دروم 

هتـشر دـش و  نارهت  هاگـشناد  دراو  دـعب  دـمآ و  مق  هزوح  هب  دـعب  درک و  زاـغآ  ناـجنز  هزوـح  رد  یگبلط  زا  ار  شراـک  ناـشیا 
هاگـشناد رد  یناوج  یملع  تئیه  ناشیا  هک  یتیعقوم  رد  ًاقیقد  دـش و  یملع  تئیه  درک و  باختنا  ار  یـسایس  هشیدـنا 

.دوش سبلم  مئاد  تروص  هب  هک  تفرگ  میمصت  دندوب ، هدکشناد  نآ  رد  زین  یا  هتسجرب دیتاسا  دوب و  هدش  نارهت 
ماجنا مبلق  اب  ار  یراـک  ره  نم  هک  تفگ  ناـشیا  دراد ؟ ترورـض  تیعقوم  نیا  رد  راـک  نیا  ردـقچ  هک  مدیـسرپ  ناـشیا  زا 

.مراد هک  تسا  یفده  یارب  منک  یم رکف  مهد و  یم
.مشوپب سابل  مئاد  تروص  هب  دیاب  هک  دیوگ  یم نم  هب  مبلق  تسا و  فده  نآ  زا  یشخب  کی  زین  راک  نیا 

هتخیهرف سبلم و  درف  کی  زا  اهنت  دیاش  درک ، داجیا  یـسایس  هشیدنا  هزوح  رد  ناشیا  هک  یبالقنا  هک  میدـید  مه  ًادـعب 
دنت و یاهدقن  دروم  دش ، یم رت  قیمع شهوژپ  شزومآ و  هزوح  رد  هک  هزادنا  ره  هکنیا ، مود  هتکن  دوزفا : یو.دـمآ  یمرب

.تفرگ یم رارق  ییاه  یقلخدب یتح  زیت و 
ینفلت سامت  مه  لبق  هام  دـنچ  دنتـشاد و  ناشیا  زا  یزیت  دـنت و  یاه  خـساپ راـظتنا  نایوجـشناد  زا  یخرب  هک  یروط  هب 

نیا هک  دـیوگ  یم مبلق  نم  دـندومرف  دـیهد ؟ یمن خـساپ  اهدـقن  نـیا  هـب  ارچ  هـک  مـتفگ  ناـشیا  هـب  هدـنب  اـجنآ  میتـشاد و 
.دنرادن نم  بیرخت  یارب  یدصق  الاو  دننک ، یم هاگن  عوضوم  هب  یرگید  دید  هیواز  زا  ناتسود 

.مهد حیضوت  رتشیب  ار  ما  هلئسم هک  دشاب  مدوخ  شور  اب  منک  یم یعس  اما  مهد ، یم خساپ  نیاربانب 
کی تئیه  رد  تشاد و  زیهرپ  یرگـشاخرپ  دـنت و  نخـس  عوـن  ره  زا  هک  دوـب  هدرک  نشور  ار  هار  یا  هنوـگ هب  ناـشیا  بلق 

، هـکنیا رگید  هـتکن  تـفگ : دــنودمحا.درک  هـضرع  یملع  هعماـج  هـب  ار  شدوـخ  یرادــم  قـالخا هـک  دوـب  کــیمداکآ  ناــسنا 
.تشاد گرم  یارب  یدایز  یگدامآ 

.مریم یم دوز  نم  تفگ  هک  میدمآ  یم نارهت  هب  مق  زا  لبق  لاس  دنچ 
.یگلاس دودح ۵۰  تفگ  ینامز ؟ هچ  متفگ  یخوش  هب  مدرک و  بجعت  تبحص  نیا  زا 

، دـنک نتفر  هدامآ  ار  شدوخ  هکنیا  یارب  ناسنا  کی  یگداـمآ  نیا  یلو  متفرگن ، ار  نآ  ِیپ  اـما  داد ، مه  یتاحیـضوت  هتبلا 
ردـیحریف یرکف  یاه  هرود رب  یرورم.داد  یم همادا  ار  شیاهراک  تدـش  اب  هک  دوب  هدرک  داجیا  یقیمع  یراـکُرپ  ناـشیا  رد 
هاگشناد یسایس  مولع  قوقح و  هدکشناد  رایشناد  یشاکاضرمالغ ، داوجدمحم  ینارنخـس ، هب  تبون  مسارم  نیا  همادا 

.دیسر ییابطابط  همالع 
نیب یبوخ  طابترا  دندوب ، تایح  دیق  رد  ناشیا  یتقو  دوب و  یدرف  هب رصحنم  هبرجت  هدنب  یارب  مردپ  گرم  درک : نایب  یو 

نآ متـشاد و  یدرف  هب رـصحنم  ساـسحا  یلیخ  دـندرک ، توـف  ناـشیا  یتـقو  هـک  مراد  رطاـخ  هـب  اـما  دوـبن ، ناـشیا  نـم و 
نم یارب  ردپ  دای  لاس  یاه  لاس تسا و  هتفر  تسد  زا  مدوخ  ندب  زا  یـشخب  ییوگ  دـشن و  رارکت  یـسک  یارب  ساسحا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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نوـنکا دوـش و  یم ریثـکت  دراد  درف  هب رـصحنم  هبرجت  نیا  ریخا  لاـس  دـنچ  نیا  رد  اـما  درک ، یم هدـنز  ار  بیجع  هبرجت  نآ 
نم دوـجو  زا  یـشخب  تفر و  یـسک  منک  یم ساـسحا  مراد و  ار  سح  نیا  اـه ، مدآ یخرب  نـتفر  تـسد  زا  رطاـخ  هـب  مـه 

.تفر وا  اب  مه 
.مدش روط  نیا  زین  یحریف  یارب  متشاد و  ار  سح  نیا  تفر ، ام  نیب  زا  هک  نایرجش  یاقآ  ًاریخا 

.متسه ناشیا  نتفر  زا  یروابان  تلاح  کی  رد  رتشیب 
دروـم رد  ندز  فرح  درک و  مـک  اـم  راــگزور  زا  ار  یزیچ  کــی  ناــشیا ، نـتفر  تـسد  زا  متــشاد و  تـسود  رایــسب  ار  ناــشیا 

کی لوح  اـهنیا  هک  دنتـشاد  یرکف  هرود  هس  یحریف  رتکد  درک : حیرـصت  یفـشاکاضرمالغ.تسا  یراوشد  راـک  زین  ناـشیا 
هک یزیچ  نآ  گـنهرف ، نـید و  هـب  دـنم  هقـالع یناـحور  کـی  ناوـنع  هـب  ناـشیا  هـکنیا  نآ  دوـش و  عـمج  دـناوت  یم موـهفم 

.دوب ینید  دادبتسا  هلئسم  دوب ، رواب  لباق  ریغ  شیارب 
لباق دیاش  دهد ، ناماس  رس و  ار  دمآراک  تلود  کی  دناوتن  یتح  ای  دنک و  داجیا  تلادع  هعسوت و  دناوتن  نید  رگا  ینعی 

.دوبن مهف  لباق  ناشیا  یارب  دوش ، یسایس  دادبتسا  لماع  هکنیا  اما  دشاب ، شیاشخب 
، دنک یم بلـس  اه  ناسنا زا  دادبتـسا  هبرجت  هک  یزیچ  نیلوا  ًالومعم  نوچ  دـننک ، یم دـیکأت  تمارک  موهفم  یور  ناشیا 
دــنوش و یم هتخانـــش  هماــن  ناــیاپ اــب  هــک  تــسا  یا  هرود ناــشیا ، یرکف  لوا  هرود  دوزفا : یو.تــسا  تــمارک  ساــسحا 

هجاوـم ینید  دادبتـسا  کـی  اـب  ساـبع ، ینب هـیما و  ینب یاـفلخ  رارقتــسا  مالــسا و  ردـص  زا  دـعب  هـک  تـسا  نـیا  ناـشثحب 
.میتسه

ینید دادبتـسا  نیا  هدـننک  تیبثت هک  تسا  یـشناد  یاـه  ماـظن دـهد  یم ماوق  یدادبتـسا  یاـه  یدـنب تروص نیا  هب  هچنآ 
.تسا

زا تـــسا  هـــقف  هـــک  ار  شناد  یاـــه  ماـــظن نـــیا  زا  یکی  هـــک  دوـــب  نـــیا  یارب  شـــالت  ناـــشیا ، یاـــه  شهوژپ مود  هرود 
رارقرب طابترا  یـسارکومد  تیمکاح و  هقف ، نیب  درک  یم یعـس  دـهد و  تاجن  یـسایس  دادبتـسا  دـیؤم  یاـه  یدـنب تروص

یناوخزاب اب  درک  شالت  هک  ددرگ  یمرب مالـسا  ردـص  هب  ناشیا ، یرکف  تایح  موس  هرود  تفگ : هاگـشناد  داتـسا  نیا.دـنک 
صخـش هب  هک  ییاج  ات  ینید  دادبتـسا  کی  یاه  یگدولآ زا  همـشچرس  نآ  هک  دهد  ناشن  (ع ) همئا و  (ص ) ربمایپ تایح 

رد ار  (ع ) نیسح ماما  تضهن  یتح  دناوخ و  ار  مالـسا  ردص  عبانم  ناشیا  تسا و  رود  هب دوش  یم هب  طوبرم  (ص ) ربمایپ
هب مسارم  نیا  رد  هـک  دوـب  یرگید  داتـسا  روپداجـس ، مظاکدـمحمارگ  لداـعت شنیب  یحریف.درک و  یـسررب  بوچراـچ  نـیا 

.تخادرپ نخس  داریا 
زا یکی  ناــشیا  دوـب و  دنمــشناد  اــنعم  ماــمت  هـب  درف  کــی  هـک  میوـگب  دــیاب  یحریف  رتـکد  شناد  دروـم  رد  درک : ناــیب  یو 

.دندوب ناهج  هقطنم و  ناریا و  یسایس  مولع  یاهدمآرس 
.دنتشاد ار  یهاگشناد  یبهذم و  شناد  زا  یبیکرت  دندناوخ و  سرد  یدج  رایسب 

رد دوـبن و  ناـشیا  هنیـس  رد  شناد  نـیا  مـه  طـقف  تـشاد و  ناـشیا  هـک  دوـب  یــشناد  دـنمدوس  دـیفم و  مـلع  کـی  رهظم 
یو.درک یم ادــیپ  هـمادا  تیعــضو  نـیا  دــندوب  ناـشدوخ  رگا  اـما  دراد ، شــشخرد  شناد  نـیا  ناـشیا  اـه و ...  ینارنخس

.تشاد انتعا  لباق  یلاعتم و  شنیب  کی  هکلب  دوبن ، دنمشناد  کی  ًافرص  ناشیا  اما  دوزفا :
.دنا شنیب دقاف  اما  دنراد ، داوس  اه  یلیخ

دیاـب اذـل  دنتـشاد ؛ ار  لداـعت  کـی  اـب  هارمه  تسایـس  بهذـم و  تبـسن  ناریا و  لـئاسم  دروـم  رد  یمجـسنم  شرگن  کـی 
.تشاد ارگ  لداعت شنیب  کی  ناشیا  تفگ 

یا هـقطنم ریگارف  شنیب  کــی  ار  ناــشیا  شنیب  میتــشاد ، هــک  یتاــسلج  رد  دوــبن و  مــه  ناریا  هدودــحم  رد  شنیب  نــیا 
یطارفا یاـه  هورگ دروم  رد  میوگب  هک  تسین  قارغا  تفرگ و  یم رارق  مه  فیرظ  رتـکد  یاـقآ  هجوـت  دروـم  هک  میدـید  یم

بلطم نیموس  درک : حیرصت  روپداجس.دشاب  هدید  طارفا  ناشیا  زا  یسک  منک  یمن رکف  تشاد و  یلداعتم  هاگن  کی  زین 
.تسا ناشیا  راتفر  شنم و  مه 

یمئاد و مسبت  عون  کـی  هنینأـمط و  ملح ، ملع و  بیکرت  عـضاوت ، درپـس ، مهاوـخ  رطاـخ  هب  مدـید و  هدـنب  هک  یزیچ  نآ 
.دوب شخب  شمارآ

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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.دنشاب روط  نیا  هک  میراد  یدارفا  رتمک  مدیسر و  یم شمارآ  عون  کی  هب  مدید  یم هک  ار  ناشیا 
ناـشیا یاـه  هدـیا اـب  رفن  کـی  دوـب  نـکمم  درک و  یم بذـج  دوـخ  هـب  ار  هـمه  هـک  دوـب  ییاـمن  بـطق کـی  دـننام  شنم  نـیا 

نیا هـمادا  رد  ؟ دوـب هـچ  یحریف  یاهدرواتــسد.دشوپب  مـشچ  وا  یتیــصخش  هبذاـج  زا  تسناوـت  یمن اــما  دــشابن ، قـفاوم 
موـلع هدکـشناد  یــسایس  موـلع  هورگ  رایــشناد  یملع و  تـئیه  وـضع  یدوـصقم ، یبـتجم  ینارنخــس  هـب  تبوـن  مـسارم 

.دیسر یمالسا  دازآ  هاگشناد  یسایس 
رظنم زا  مه  رتشیب  مشاب و  هتشاد  یحریف  رتکد  اب  ییاهرادید  هک  متـشاد  ار  تصرف  نیا  لبق  لاس  زا ۱۸  درک : نایب  یو 

.میتشاد وگو  تفگ ناشیا  اب  یهاگشناد  یاه  تیلاعف
.دوب ناشدنلب  عبط  ندوب و  فارطالا  عماج ناشیا ، یاه  یگژیو زا  یکی 

ادـیپ ناـشیا  هب  یا  هقـالع اـم  زا  یرایـسب  هک  دـش  ثعاـب  دـیزرو و  یم قـشع  یتاـعلاطم  یاـه  هزوـح هاگـشناد و  هب  ناـشیا 
.مینک

ناشیا اب  لبق  لاـس  زا ۱۷  هک  دوب  ناریا  یـسایس  مولع  نمجنا  رد  اـه  هزوـح زا  یکی  مدوـب ؛ راـکمه  ناـشیا  اـب  هجو  ود  زا 
.دنشاب هدادن  تبثم  خساپ  ام  تساوخرد  هب  هک  دمآ  شیپ  رتمک  میوگب  مناوت  یم میتشاد و  ییاه  تسشن

ار داتسا  یرکف  هموظنم  تفگ : هاگشناد  داتـسا  نیا.تشاد  یدایز  یراکمه  ام  اب  ناشیا  زین  حلـص  تاعلاطم  نمجنا  رد 
ناـشیا تاـعلاطم  هک  دوب  حلـص  تاـعلاطم  مود  هزوح  دوب ، ناریا  یـسایس  مولع  یکی  درک ؛ نییبت  ناوت  یم هزوح  هس  رد 

.دوب مالسا  رد  یسایس  هشیدنا  مه  دعب  دش و  یم بوسحم  ام  یارب  یمرگلد 
هکنیا هـلمج  زا  تـسا و  داـیز  رایــسب  یا و ...  هشیدــنا یرکف و  فـلتخم  یاـه  هزوـح رد  ناـشیا  یاهدرواتــسد  نـینچمه ،

.دوب ناریا  هغدغد  ناشیا  یگدنز  رسارس  تشاد و  ار  ناریا  هغدغد  اما  دوب ، تیناحور  توسک  رد  ناشیا 
.تشاد رواب  رثکت  هب  اما  تشاد ، یبهذم  شرگن  هکنیا  مغر  یلع هکنیا  گرزب  تیصخش  نیا  مهم  درواتسد  نیمود 

.تفگ یم نخس  مالسا  یعیش و  هقف  زا  کیتارکومد  رثکتم و  یتئارق  اب 
.درک یم ثحب  یملع  هچیرد  زا  درکن و  درط  ار  نارگید  یاه  هشیدنا دوب ، تیناحور  توسک  رد  هکنیا  مغر  یلع

هژورپ اـــما  دوـــب ، رقتـــسم  مــظن  زا  یئزج  هـــکنیا  مـــغر  یلع درک و  یرود  تردـــق  زا  ناـــشیا  هناـــیارگ ، ناریا بوچراـــچ  رد 
.درک یریگیپ  ار  ینید  نازرو  تسایس ندش  وگ  خساپ یزرو و  تسایس هصرع  رد  یهاوخ  لوحت

مایپ یاهتنایدحوا  یضترم  زا  شرازگ 

۲۶۲۶
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۰:۵۸



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

زاغآ نییآ  رد  روشک  دـیتاسا  جیـسب  سیئر  یعراز  یبتجم  سراف ، یرازگربخ  یهاگـشناد  یاه  لکـشت راـگنربخ  شرازگ  هب 
یرادا یاهراتخاس  تفگ : همالع  هاگشناد  رد  انورک  اسپ  یاه  بیـسآ  یـسررب  یداهج  یملع  روحم  هلاـسم  هورگ  راـک  هب 

مولع و ترازو  سلجم ، تاقیقحت  شزومآ و  نویـسمک  یگنهرف ، بـالقنا  یلاـع  یاروش  اـما  دـنزیرگ  مدرم  ناریا  رد  ملع 
یاـه هورگ ناداتـسا و  هب  هجوت  رد  اـقترا  عیفرت و  یاـه  هماـن  نییآ  طـباوض و  حالـصا  اـب  اههاگـشناد  رد  اـنما  یاـه  تئیه 

ارگمدرم ار  یملع  زکارم  میمرت و  ار  مدرم  اه و  هاگـشناد نیب  فاکـش  دوب  دـنهاوخ  رداق  یعامتجا  یاه  تیلوئـسم رگاـفیا 
. دننک

درک درک دنهاوخ   دنهاوخ ارگمدرم   ارگمدرم نیرفآ  وو   نیرفآ راک   راک ارار   اهاه   هاگشناد هاگشناد یداهج ، ، یداهج -- یملع یملع روحم   روحم هلاسم هلاسم یاه   یاه هورگ هورگ

: تـفگ هدــشن  یراـمعم  یــسدنهم و  ناریا  موـب  تـسیز  اـب  بساـنتم  اـه  هاگــشناد راـتخاس  هـکنیا  ناــیب  اــب  دــیتاسا  جیــسب  سیئر 
.درک دنهاوخ  ارگمدرم  نیرفآ و  راک  ار  اه  هاگشناد یداهج ، - یملع روحم  هلاسم یاه  هورگ

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۳۳طباور 

https://www.farsnews.ir/news/13990303000523/%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://www.farsnews.ir/news/13990303000523/%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87


روـشک هـب  شدورو  زاـغآ  رد  ناریا  رد  اههاگــشناد  راـتخاس  دوزفا : سردــم  تـیبرت  هاگــشتاد  یــسایس  موـلع  هورگ  وـضع 
، یناـملآ یاـه  تنــس رد  هـک  تـسا  یلاــح  رد  نـیا  تـسا ؛ هدــشن  یراــمعم  یــسدنهم و  ناریا  موـب  تـسیز  اــب  بساــنتم 

اکیرمآ رد  صوصخ  هب  هک  یدـنور  دـندوب  رادروخرب  دوخ  موب  تسیز  یقطنم  ریـس  زا  اه  هاگـشناد ییاکیرمآ ، یـسیلگنا و 
لیر رییغت  نیرفآراـک  هروـظنم و  دــنچ  یاههاگــشناد  هـب  ملاـع  رب  ـالیتسا  یارب  یــسیلگنا  یناــملآ و  تنــسود  زا  روـبع  اــب 

.دنداد
یاـه لاـس زا  نوـچ  دـنراد  کیژولوئدـیا  یتیخنـس  اـکیرمآ  رد  اههاگـشناد  تفگ  دـیاب  انمـض  لـیلد  نیا  هـب  داد : هـمادا  یو 

زا یتح  اکیرمآ  یتلایا  یاههاگـشناد  نایم  نیا  رد  دـندش ، راک  دراو  روشک  نیا  ینومژه  یارب  دـعب  هب  مود  یناـهج  گـنج 
.دنتسه رت  زاتشیپ  ینیرفآراک  دوخ و  لیاسم  لح  رد  یلم  یاههاگشناد 

یاه همان  نییآ  رد  یعامتجا  یاه  تیلوئسم  فیاظو و  یافیا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  درک : حیرصت  هاگشناد  داتـسا  نیا 
، یگنهرف بـالقنا  یلاــع  یاروـش  هـک  یعوـضوم  تـسا  رادروـخرب  هاــگیاج  نیرتـمک  زا  ناریا  یاههاگــشناد  عـیفرت  اــقترا و 

. دننک یشیدنا  هراچ  نآ  عفر  یارب  دیاب  مهدزای  سلجم  تاقیقحت  شزومآ و  نویسمک  مولع و  ترازو 
یاه بیـسآ  یـسررب  یملع  هورگراک  یزادـنا  هار  رد  همالع  هاگشناد  ناداتـسا  روحم  هلاسم  تکرح  زا  لـیلجت  نمـض  یو 
روـهظ عفاـن و  ملع  دـیلوت  یاـه  هزیگنا  دوـجو  مدرم ، یوـس  هب  اههاگـشناد  یتـشآ  دورو  هزاورد  هاـگرد و  تفگ  اـنورک  اـسپ 

.تسا یداهج  یملع ، روحم  هلاسم  یاه  هورگ
رد تـکرح  رب  هوــالع  دــیاب  دریگب  لکــش  ناریا  رد  زاــس  عـجرم  عفاــن  مـلع  دــیلوت  میهاوـخ  یم  رگا  تـشاد : راــهظا  یعراز 

، یملع یـسانش  شور  اب  دـنمنوناق و  یرتسب  رد  دـیاب  اههاگـشناد  هسییر  تئیه  اـنما ء و  یاـه  تئیه  شناد ، یاـهزرم 
.دننک هبلاطم  یملع  یاه  لح  هار  هئارا  یارب  ناداتسا  زا  ار  یا  هقطنم  یاهداهتجا 

رد مه  یداهج  یملع -  یاههورگ  روشک ،  رد  یگدـنزاس  یداهج و  یاههورگ  یریگ  لکـش  تازاوم  هب  رگا  داد : همادا  یو 
رد ناریا  دـیآ  دـیدپ  یرازفا  مرن  یاـه  تضهن  ملع و  دـیلوت  یاـه  شبنج  هـتفرگ و  لکـش  مدرم  لـیاسم  لـح  یارب  روـشک 

.دش دهاوخ  لیدبت  زاس  ندمت  یناهج  یاه  تردق  نیرتگرزب  زا  یکی  هب  بالقنا  مود  هلاس ی  لهچ  لوا  ههد 
سییر حلسم ،  یاهورین  لک  داتس  یگنهرف  نواعم  یچراکـش  رادرـس  روضح  اب  هک  تسـشن  نیا  نایاپ  رد  تسا  ینتفگ 

نارهت و یاههاگـــشناد  دـــیتاسا  جیـــسب  سییر  نارهت ،  یاههاگـــشناد  ناداتــــسا  رگید  همالع و  هاگـشناد  نــالووسم  و 
ییاـمنور و اـنورک  اـسپ  یاـه  بیــسآ  یــسررب  یملع  هورگراـک  راـکب  زاـغآ  زا  دوـب  هارمه  روـشک  یداتــسا  شبنج  نینواـعم 

شور دـیلوت  هب  هجوـت  اـب  نـینچمه  دـش  بوـصنم  هورگ  نـیا  تیریدـم  هـب  همالع  هاگشناد  یملع  تآـیه  وـضع  یدـنویش 
ملع و هاگـشناد  یداتـسا  نوناک  یوس  زا  کیمدـیپا  یاه  نارحب دنمـشوه  یراذگتـسایس  هناـماس  روحم  هلاـسم  یـسانش 

.دش لیلجت  زین  نوناک  نیا  زا  ناریا ، تعنص 
/ مایپ یاهتنا 

۲۵۲۵
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۷:۱۸

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / اسر  یرازگربخ   

کرتشم مسارم  اب  یریوصت  طابترا  رد  یمالـسا  بـالقنا  ربهر  شرازگ ،  هباـسر  یرازگربخ  یعاـمتجا  یگنهرف و  سیورس 
: دندومرف یمالـسا  یروهمج  رد  رادتقا  یانبم  نییبت  رد  ( ۹۹/۷/۲۱  ) یرسفا یاه  هاگشناد نایوجشناد  یگتخومآ  شناد

داینب داینب دوخ   دوخ تینالقع   تینالقع لباقم   لباقم ردرد   روحم   روحم یلاعت   یلاعت تینالقع   تینالقع

یـسایس و مولع  داتـسا  ربهر ، یلعـسابع  رتکد  زا  یراتفگ  بالقنا  ربهر  درکلمع  هاـگن و  رد  تینـالقع  موهفم  رتشیب  یـسررب  یارب 
.دوش یم رشتنم  هر )  ) ییابطابط همالع  هاگشناد  یملع  تئیه وضع 

 

https://rasanews.ir/fa/news/668443/%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/668443/%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


فطاوع تاساسحا و  ساسا  رب  ار  رادتقا  ام  ینعی  تسا ؛ یّتینالقع »  » یانبم کی  یمالـسا  یروهمج  رد  رادتقا  یانبم  »
.مینک یمن لابند  اه  نیا دننام  تامّهوت و  و 

لـقع و مـسا  اـه  یـضعب یقطنم ...  تـسرد و  ِۀبـساحم  کـی  ینعی  تـسا ؛ ینـالقع  ۀبـساحم  کـی  ّیلم  رادـتقا  ۀبــساحم 
ینعی دیـسرتب ، ینعی  دیـشاب ، لقاع  دنیوگ  یم یتقو  تسا ؛ ندیـسرت  ّتینالقع  زا  ناشروظنم  دـنروآ ، یم هک  ار  ّتینالقع 

! دینک رارف  نمشد  لباقم  زا  ینعی  دیشاب ، لعفنم 
.دنروایب ار  ّتینالقع  مسا  دنرادن  قح  اه  وسرت هن ،

.تسرد ِی  هبساحم ینعی  ّتینالقع 
نمـشد یاه  فرح یهاگ  هتـسنادان  مه  یـضعب  دنک ، نیقلت  ار  طلغ  یانعم  نآ  هب  ّتینالقع  دنکیم  یعـس  نمـشد  ّهتبلا 

« .دننکیم رارکت  ار 
داتـسا ربـهر ، یلعـسابع  رتـکد  یاـقآ  زا  یراـتفگ  بـالقنا  ربـهر  درکلمع  هاـگن و  رد  تینـالقع  موهفم  رتـشیب  یـسررب  یارب 

همدقم.دنک یم رشتنم  هر )  ) ییابطابط همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  یسایس و  مولع 
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 یاــه  روـحم فـلتخم ، تاــعوضوم  زا  یلیخ  هـب  دــناوت  یم ار  اــم  تینــالقع  هـب  هجوـت  نـیا  هـک  تـسا  یعیبــط 

.دهدب قوس  میمصت  کی  یلامتحا  جیاتن  اه و  دمایپ 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  اـه و  دربهار هچ  تسا و  هنوگچ 

، تیروهمج لالقتـسا ، رب  ینتبم  هک  یمالـسا  بالقنا  ماـظن  یاـه  راـجنه 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  یسانش  هلئسم
کی هب  زاین  ّلوا  یـسایس ، یمکح  یـسانش  هلئـسم روحم و  یلاعت تینالقع  رد.دهدب  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  هلئـسم  یاـه  یگژیو تسا و  هلئـسم  تخانـش  یـسانش و  هلئـسم دوـخ  ثحب  مود ، ی  همدـقم

.دنک یم داجیا  ار  هلئسم 
مه روــحم و  یلاـــعت تینـــالقع  مــه  هــک  دـــیآ  یم تــسد  هــب ّلوا  ضورفم  ود  نــیا  بلاـــق  رد  یلـــصا  ثــحب  تیاـــهن  رد 

.تسا یسانش  هلئسم
هب ار  روـشک  تسایـس  دـناوت  یم هـک  تـسا  یتـمکح  یواـح  مـه  تـسا و  تـعفنم  تحلـصم و  مـه  یــسانش  هلئــسم 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  یسانش  هلئسم
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  یاه  روتوم
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 بلاق  نیا  رد  همه  دریگ ، یم تروص  هک  یفلتخم  یاـه  زاـسو 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 - یاه  اضف

 
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 ؛ ادیپ  اه  تینالقع نیا  نیب  ییاه  تهابـش اه  روحم 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  اه  راب هک  دوب  عوضوم  نیا  هب  یـضتقم  بالقنا  ربهر  تینالقع  ماجرب  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  یاه  راکهاش ءزج  یسانش  هلأسم.دنهد یم
؛ دنتـسه زجاع  رایـسب  لئاسم  کرد  زا  ّاما  دـننک ، یم داجیا  یا  هنالقاع یاه  اـضف هک  میراد  یلقاـع  یاـه  ناـسنا یلیخ  اـم 
ار یـسایس  یعامتجا و  لئاسم  ناـشیا  هک  تسا  یـسانش  هلئـسم بـالقنا ، ربهر  مهم  ثحاـبم  تاـعوضوم و  زا  یکی  اذـل 

.دنسانش یم عیسو  هاگن  کی  اب  بوخ و  قیقد ، یلیخ 
حرطم یـسایس  یـسانش  هعماـج ظاـحل  هب  یعاـمتجا  ی  هلئـسم یارب  یگژیو  دـنچ  مـینک  یم تبحـص  هلئـسم  زا  اـم  یتـقو 

.مینک یم
تمـسق نیا  یور  یموـمع  کاردا  کـی  تسا و  هابتـشا  یزیچ  کـی  میهد  ناـشن  اـم  هک  تسا  نیا  هلئـسم  ی  هتکن 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 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۳۷طباور 



.تسا هلئسم  ندوب  یدج راوشد و  هتکن ، نیمود.دنریگ  یم رظن  رد  مهم  رایعم 
هلئـسم رد  ندوب  یدـج اه و  یراوشد زا  ام  هک  دوش  یمن ثعاـب  یهلا  یاـه  دادـما ترخآ و  هب  اـم  داـقتعا  داـمتعا و  لـکوت ،

.مینیب یم ناشیا  هاگن  رد  ام  ار  نیا  میشکب و  تسد 
.دنک لح  ار  نآ  دناوتب  ناسنا  هک  دور  یم راک  هب ییاج  هلئسم  ًالصا  هک  تسا  نیا  مهم  رایسب  ی  هتکن

تـسب نب هب  عقوم  چـیه  دـننک ، یم حرط  ار  هلئـسم  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  دعب  تسا  مزال  ایآ  هک  تسا  نیا  دـننک  یم حرطم  ناشیا  هک  یا  هلئـسم نیّلوا 

ای دراد  یدـج  ی  هلاحتـسا کی  هب  زاین  یمالـسا  یروهمج  ایآ  میهدـب ؟ رییغت  ار  ناـمدوخ  یاـه  شزرا اـه و  راـجنه یناـبم ،
تابـساحم دهاوخ  یم بترم  هکنیا  دوجو  اب  نمـشد  دنیامرف  یم دننک و  یم هراشا  یبلاج  ی  هتکن هب  بالقنا  ربهر  درادـن ؟

هدوـب تینــالقع  درخ و  قـطنم ، 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  یاه  راک یلو  دنک ، هدهاشم  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
یاـه دادـما یهلا و  ترـصن  دـش ، ینـالقع  ی  هعماـج رگا  هعماـج  ناـشیا  هاـگن  زا.دوـش  یم یــسایس  ینـالقع -  یاـه  ثـحب

.دریگ یم تروص  تینالقع  رد  روشک  تفرشیپ  یلم و  عفانم  ظفح  دش و  دهاوخ  هعماج  نیا  لماش  یبیغ 
.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  هلئسم 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  اـه  وـسرت 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 یاه  راک هب  دنوش و  یم یساسا  یاه  راک لوغشم  شمارآ  اب  مدرم  مه  نیلوئسم و 
نداد طلغ سردآ  یدرف و  تاعوضوم  لابند  هب دنـشاب ، یدـمآراک  نیداینب  لوصا  یلـصا و  یاه  اـضف 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  هلئسم 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 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۳۹طباور 



.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 

.دوش هجوت  یسایس  یمکح  یسانش  هلئسم روحم و  یلاعت ینالقع  ی  هلوقم نیا  هب  لمع  ماقم  رد  هکلب  راعش ، ماقم 

۲۵۲۵
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۲۹۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

یئابطابط همالع  هاگشناد  یندب  تیبرت  هدکشناد  کیتامروفنا  هکبش  تازیهجت  دیرخ  » یمومع هصقانم 
قیرط زا  ار  دوخ  یـشزرو  مولع  یندـب و  تیبرت  هدکـشناد  کیتامروفنا  هکبـش  تازیهجت  دـیرخ  یئابطابط  همالع  هاگشناد 

.دیامن یم  راذگاو  یمومع  هصقانم  یرازگرب 
حرـش هـب  دادرارق  هنوـمن  یلک و  تادـهعت  تـمیق ، داهنـشیپ  مرف  هصقاـنم ، نـیا  رد  تکرـش  یـصاصتخا  یموـمع ، طـیارش 

.ددرگ یم  مالعا  لید 
تازیهجت دیرخ  دادرارق 

یمومع طیارش 
یصاصتخا ظیارش 

هصقانم رد  تکرش  مرف 
تمیق داهنشیپ  مرف 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

اب هک  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  هاگـشناد  رد  یربهر  مظعم  ماقم  یگدـنیامن  داهن  لوئـسم  مدـقا  یربکا  مالـسالا  تجح

هاگشناد هاگشناد یندب   یندب تیبرت   تیبرت هدکشناد   هدکشناد کیتامروفنا   کیتامروفنا هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ »» یمومع یمومع هصقانم   هصقانم
یئابطابط یئابطابط همالع   همالع

دوب دوب لقعت   لقعت تیونعم  وو   تیونعم اباب   هارمه   هارمه تینالقع   تینالقع زازا   یزراب   یزراب هنومن   هنومن ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع

رد یا  هتـسجرب دنمـشیدنا  هـیقف و  برغ و  هفـسلف  یمالـسا و  هفـسلف  هـب  انــشآ  یفوـسلیف  نآرق ، رــسفم  ییابطابطدیــس  همـالع 
.دوب دمآرس  عامتجا و  تایضایر ،  ، تئیه موجن ، مالک ، تایبدا ، رد  انشآ  یدنمشناد  یمالسا و  هعماج 

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13362
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13362
https://www.isna.ir/news/99082517027/%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%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%84
https://www.isna.ir/news/99082517027/%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%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%84


تفرعم مـلع و  لـها  نـیب  رد  ناـشیا  درک : راـهظا  درک ، یم وـگو  تـفگ ییاـبطابط  همـالع  تشذـگرد  زورلاـس  هراـبرد  انـسیا 
هتــسجرب یاـه  تیــصخش دـشر  رد  ریظن  مـک  یقـالخا  داتــسا  ناـفرع و  لـها  یهلا ، ینید  فراـعم  زا  یا  هعوـمجم ینید و 

لوحت داجیا  یراذـگ و  ریثأت  ظاحل  هب  مالـسا  ناهج  یملع  تکرح  رد  دـندوب و  ییالو  یبالقنا و  نادرگاش  تیبرت  یملع و 
.دنتشاد ییازسب  شقن  یلاعت  و 

تیامح هیضق  نوچمه  ددعتم  دراوم  رد  دوب و  هاگآ  یـسایس  یعامتجا  تالوحت  هب  تبـسن  ییابطابط  همالع  دوزفا : یو 
هب ناریا  یمالـسا  بالقنا  و  هر )  ) ینیمخ ماـما  ترـضح  یربهر  هب  مدرم  دادرخ  مایق ۱۵  زا  تیامح  نیطـسلف و  مدرم  زا 

یاـه ثحب سـالک و  یرازگرب  و  نازیملا » ریـسفت   » باـتک نتـشون  اـب  دنتـشاد و  شقن  یاـفیا  اـملع  زا  رگید  یخرب  هارمه 
یرناه  » نوچمه ینادرگاش  تیبرت  اب  ار  فراعم  نیا  دندوب و  لوغشم  ترتع  نآرق و  فراعم  جیورت  نییبت و  هب  فلتخم 

.دناسر مه  یبرغ  یاهروشک  هب  نبرک »
بـالقنا یلـصا  هتـسه  وزج  ناـشیا  صاـخ  نادرگاـش  ناـگتفای و  تـیبرت  یخرب  داد : هـمادا  مدـقا  یربـکا  مالــسالا  تـجح

.دنتشاد شقن  یافیا  ماما  کیدزن  هقلح  رد  دندوب و  یمالسا 
یاه تیلاعف یمالـسا  بالقنا  هنیمز  رد  دـش و  یم بوسحم  ییابطابط  همالع  صاخ  درگاـش  هک  یرهطم  یـضترم  دـیهش 

.دید یم یکیدزن  رایسب  یرکف  یفطاع و  ار  ماما  اب  همالع  هطبار  تشاد ؛ یدایز 
ار همـالع  موحرم  دـندرب و  یم راـک  هب  مالـسا  نیدـقتنم  اـه و  هدـش رت  یبرغ ییاـپورا و  یارب  رکفنـشور  هژاو  هک  یا  ههرب رد 

یفوسلیف رکفنـشور و  دـبعت و  هارمه  لـقعت  تیونعم و  اـب  هارمه  تینـالقع  زا  یزراـب  هنوـمن  وا  دنتـسناد  یمن رکفنـشور 
هفـسالف و هسنارف  زا  هک  اـم  ناـمز  فوسلیف  نیرتگرزب  ییاـبطابط ، همّـالع  : » بـالقنا ربهر  ریبعت  هب  هک  دـندوب  ناـشخرد 

 .«) دـننک هدافتـسا  وا  زا  اـت  دـننام  یم لاـس  دـنچ  دـنیایم و  اـج  نیا هب  نبرک » یرناـه   » لـثم یا  هتـسجرب یاـه  تیـصخش
.( ۱۳۷۷/۰۲/۲۲

.دوب یعامتجا  راکفا  یاراد  رکفنشور و  نّویناحور  وزج  هیلع ) هللا ناوضر  ) یئابطابط ی  همّالع موحرم  عقاو  رد  »
(۱۳۹۶/۰۸/۲۲ «) .تسا ّصخـشم  یئاـبطابط  ی  همّـالع موـحرم  رد  اپاترـس  ّتیـصوصخ  نـیا  ناـشیا ، نازیملا  ریـسفت  رد 

دوب یتفرعم  یملع  تلاسر  هب  نتخادرپ  ریـسم و  رد  رارمتـسا  تماقتـسا و  یئابطابط  همالع  ترـضح  یاه  یگژیو زا  یکی 
همالع موحرم  گرزب  رنه  نم  رظن  هب  : » دـنیامرف یم یربهر  مظعم  ماقم  هنیمز  نیا  رد  هک  تخـس  طیارـش  رد  اصوصخم 

.داد همادا  فلتخم  طئارش  رد  ار  دوخ  راک  درک و  یراشفاپ  هک  دوب  نیا  هیلع ) یلاعت  ناوضر هللا   ) یئابطابط
دجـسم نامه  رد  اج  نامه  دـندرک ، لیطعت  ار  رافـسا »  » ناشیا هک  یماگنه  میدینـش   ام  هک  یئاـه  لـقن نآ  قبط  ّیتح 

.دندرک عورش  ار  ءافش »  » یساملس
( ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ «) .تماقتسا ینعی  نیا  بخ ،

یملع عماـجم  جــیار  یناــسنا  موـلع  اــصوصخم  یناــسنا  موـلع  مرظن  هـب  تـفگ : نـینچمه  مدــقا  یربـکا  مالــسالا  تـجح
ینید عباــنم  یحو و  عــبنم  هــب  یکیتوــنمره  یتــسیوتیزوپ و  یژولودــتم  عباــنم و  رگید  راــنک  رد  ناــمروشک  یهاگـــشناد 

ینغ لوا و  تسد  ینید  عبانم  دوجو  هک  دوش  جراخ  یدـیحوتریغ  ییارگ و  یدام یتحاس  کـت  زا  اـت  دـبای  لاـصتا  یمالـسا 
یفسلف نایرج  اصوصخم  ییابطابط  همالع  ترضح  یرکف  هموظنم  نیب  نیا  رد  دشاب و  هتـشاد  ییازـسب  ریثات  دناوت  یم

رب هـیکت  افرــص  یاــجب  هـنیمز  نــیا  رد  اذــل  دــنک  داــجیا  یناــسنا  موــلع  رد  مــیظع  یلوــحت  دــناوت  یم ناــشیا  یریــسفت  و 
نارظنبحاص اـه ، هشیدـنا جـیورت  ددـعتم  یاـه  یـسرک داـجیا  یناـسنا و  مولع  یبرغ  نیرخاـتم  نیمدـقتم و  یاـه  هشیدـنا

ترـضح یئاـبطابط و  همـالع  موـحرم  یریـسفت  یفـسلف و  ناـیرج  جـیورت  یزاـس و  ناـمتفگ رد  دـیاب  یناـسنا  موـلع  یبرغ 
.تشاد یدج  مامتها  مالسا  ناهج  یملع  هتسجرب  یاه  تیصخش رگید  یربهر و  مظعم  ماقم  و  هر )  ) ینیمخ ماما 

هک یا  یفسلف نایرج  نیاربانب  دوب ؛ یلاّعف  درف  دنیامرف «: یم ییابطابط  یاقآ  هرابرد  هنیمز  نیا  رد  یربهر  مظعم  ماقم 
.تسا هدرکن  هک  درک ، یم ادیپ  شرتسگ  یعیسو  لکش  هب  دیاب  دش ، یراذگ  هیاپ ناشیا  هلیسو  هب 

؛ تسا ناسنا  یجراـخ  لـمع  نهذ و  رد  ینید  فراـعم  همه  یاـنبم  تسا ؛ نید  هیاـپ  تسا ؛ ربکا  هقف  یمالـسا ، هفـسلف 
یخرب رادـید  رد  تاـنایب  « ) .دراد جاـیتحا  شـالت  راـک و  هـب  نـیا  دـیورب و  دـنک و  ادـیپ  ماکحتــسا  شرتـسگ و  دـیاب  نـیا  اذــل 

( ۱۳۸۲/۱۰/۲۹ یوزوح  ، ناگبخن 

 



هتاکرب تماد  یربهر  مظعم  ماقم  و  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  تاشیامرف  هب  دیاب  همالع  تخانـش  یارب  دش : روآدای  یو 
راـثآ زا  یناــسنا  موـلع  یدــنم  هرهب  هـنیمز  دوـمن و  هـعجارم  ناــشیا  یجراــخ  یخاد و  یهاگــشناد  یوزوـح و  نادرگاــش  و 

.تسین یفاک  هتفرگ  تروص  نونک  ات  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاهراک  هنافساتم  هک  دومن  مهارف  ار  ناشیا 
: دندومرف ناشیا  هک  میامن  یم هراشا  ییابطابط  همالع  تلحر  زا  سپ  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  زا  ینانخس  هب  نایاپ  رد 

همـالع موـحرم  تـلحر  نآ  و  دــش -  لـصاح  نیملــسم  هـیملع و  یاــه  هزوـح یارب  هـک  یا  هعیاــض نـیا  زا  دــیاب  ًــالبق  نـم  »
.منک ضرع  تیلست  هیملع ، یاه  هزوح صوصخ  ناریا و  تلم  امش و  هب  منک و  فسأت  راهظا  تسا -  ییابطابط 

نیقلعتم و هب  ناشیا و  ناگدـنامزاب  هب  دـیامرف و  روشحم  مالـسا  یاـیلوا  مالـسا و  هب  نارازگتمدـخ  اـب  ار  ناـشیا  دـنوادخ 
زا یتمـسق  رد  مـه  یربـهر  مـظعم  ماـقم  و  ص ۳۶۳ ) ج۱۵ ، ماما ، هفیحـص  « ) .دـیامرف تیاـنع  ربص  ناـشیا  نادرگاـش 

مالـسا گنهرف  فراعم و  زا  یا  هعومجم وا  : » دـندومرف هنوگنیا  ییابطابط  همالع  لاحترا  درگلاس  تبـسانم  هب  ناـش  ماـیپ
ینعی یمالسا ، مولع  زا  دوب ، نآرق  رّسفم  دوب ، برغ  قرش و  یفـسلف  یاه  هتخودنا زا  هاگآ  دوب ، میکح  دوب ، هیقف  دوب ،

«. دوب علطم  تسا ، هدرک  هیذغت  نآ  زا  ای  هتفرگ ، تأشن  مالسا  زا  هک  یمولع 
مایپ یاهتنا 

۲۵۲۵
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۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۳۴۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / اناپ  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یاقترا فدـه  اب  شیامه  نیا  یـشزومآ ، یزیر  همانرب  شهوژپ و  ناـمزاس  لـلملا  نیب  روما  یمومع و  طـباور  شرازگ  هب   
نینچمه هزوح و  نیا  رد  یملع  یاه  هتفاـی یرظن و  یناـبم  هئارا  رایـس ، یریگداـی  تیفیک  هعـسوت  یهاـگآ ، شناد ، حـطس 

روضح اب  هنیمز  نیا  رد  اه  یروآون نیرخآ  هئارا  اه و  هاگـشناد رد  رایـس  یریگدای  یزاـس  هداـیپ یاـه  شلاـچ یـسررب  ثحب و 
یزاجم یاه  شزومآ هئارا  ترورـض  تیمها و  هب  رظن.دش  دـهاوخ  رازگرب  هزوح  نیا  نارگـشهوژپ  نارظنبحاص و  ناداتـسا ،

دناوت یم هزوح  نیا  نارگشهوژپ  دیتاسا و  تاقیقحت  جیاتن  زا  یدنم  هرهب شیامه و  نیا  یرازگرب  روشک ، ینونک  نارحب  رد 
یناـبم.درادرب یرثؤـم  ماـگ  روـشک  رد  شزوـمآ  تیفیک  یاـقترا  دـیدج و  شلاـچ  نـیا  اـب  ییوراـیور  یزیر و  هماـنرب ی  هوـحن رد 

یریگدای یزاس  یموب یعاـمتجا ؛ یگنهرف و  یرواـنف ، یاـه  تخاـسریز رایـس ؛ یریگداـی  رد  طـیحم  یحارط  یاـهوگلا  یرظن 
؛ رایـس یریگداـی  هژیو و  شزوـمآ  رایـس ؛ یریگداـی  تیریدـم  یاـه  متـسیس رایـس ؛ یریگداـی  یاهدرادناتـسا  لوـصا و  راـیس ؛

ظفح نآ ؛ هعـسوت  یاـهراکهار  رایـس و  یریگداـی  یاـه  شلاـچ عـناوم و  یواـکدروم  رایــس ؛ یریگداـی  رد  یباـیزرا  شجنس و 
؛ رایـس یریگدای  رد  یـشهوژپ  یاه  شور رایـس ؛ یریگدای  یارب  یناسنا  یورین  تیبرت  رایـس ، یریگداـی  رد  یناور  تشادـهب 
رد هتـسیز  براجت  رایـس و  یریگدای  داصتقا و  رایـس ؛ یریگداـی  رد  یقـالخا  تاـظحالم  یونعم و  تیکلاـم  یقوقح  ثحاـبم 

رایس یریگدای   » یلم شیامه  نیلوا  ی  هناخریبد اب  طابترا  تهج.دنتسه  شیامه  نیا  یاهروحم  هلمج  زا  رایس  یریگدای 
شیاـــمه کــــینورتکلا  تـــسپ  اــــی  و ۰۹۳۷۴۱۲۲۵۱۸ و  یاـــه ۰۲۱۴۸۳۹۳۱۳۸  نـــفلت هرامــــش  اـــب  لـــمع » اــــت  رظن  زا 

.دیریگب سامت   mlearning_conf  @ شیامه لاناک  ، mlearning.atu.ac.ir شیامه تیاس   mlearning@atu.ac.ir

رازگرب رازگرب هام   هام نمهب نمهب ۲۹۲۹  وو  ۳۰۳۰   لمع » » لمع اتات   رظن   رظن زازا   رایس ، ، رایس یریگدای   یریگدای  » » یلم یلم شیامه   شیامه نیلوا   نیلوا
دوش دوش یمیم

هورگ یراکمه  اب  رایس  یریگدای  یشهوژپ  هتسه  یوس  زا  لمع » ات  رظن  زا  رایـس ، یریگدای   » یلم شیامه  نیلوا  اناپ - )  ) نارهت
رگید شرورپ و  شزوـمآ و  ترازو  یــشزومآ  یزیر  هماــنرب  شهوژپ و  ناــمزاس  یئاــبطابط ، همــالع  هاگــشناد  یــشزومآ  یژوـلونکت 

.دوش یم رازگرب  یراج  لاس  هام  نمهب  رد ۲۹ و ۳۰  اه  هاگشناد اهداهن و 
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اب رایــس  یریگداـی  یــشهوژپ  هتــسه  یوـس  زا  لـمع » اـت  رظن  زا  رایــس ، یریگداـی   » یلم شیاـمه  نـیلوا  اــناپ - )  ) نارهت
شزومآ ترازو  یشزومآ  یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس  یئابطابط ، همالع  هاگشناد  یشزومآ  یژولونکت  هورگ  یراکمه 

.دوش یم رازگرب  یراج  لاس  هام  نمهب  رد ۲۹ و ۳۰  اه  هاگشناد اهداهن و  رگید  شرورپ و  و 
یاقترا فدـه  اب  شیامه  نیا  یـشزومآ ، یزیر  هماـنرب  شهوژپ و  ناـمزاس  لـلملا  نیب  روما  یمومع و  طـباور  شرازگ  هب 
نینچمه هزوح و  نیا  رد  یملع  یاه  هتفای یرظن و  ینابم  هئارا  رایـس ، یریگدای  تیفیک  هعـسوت  یهاگآ ، شناد ، حطس 

روضح اب  هنیمز  نیا  رد  اه  یروآون نیرخآ  هئارا  اه و  هاگشناد رد  رایـس  یریگدای  یزاس  هدایپ یاه  شلاچ یـسررب  ثحب و 
یاـه شزوـمآ هـئارا  ترورــض  تـیمها و  هـب  رظن.دــش  دــهاوخ  رازگرب  هزوـح  نـیا  نارگــشهوژپ  نارظنبحاــص و  ناداتــسا ،
نیا نارگــشهوژپ  دــیتاسا و  تاـقیقحت  جــیاتن  زا  یدــنم  هرهب شیاـمه و  نـیا  یرازگرب  روـشک ، ینوـنک  نارحب  رد  یزاـجم 

یرثؤم ماگ  روشک  رد  شزومآ  تیفیک  یاقترا  دـیدج و  شلاچ  نیا  اب  ییورایور  یزیر و  هماـنرب ی  هوحن رد  دـناوت  یم هزوح 
؛ یعاــمتجا یگنهرف و  یرواــنف ، یاــه  تخاــسریز رایـــس ؛ یریگداـــی  رد  طـــیحم  یحارط  یاـــهوگلا  یرظن  یناـــبم.درادرب 

شزومآ رایـس ؛ یریگداـی  تیریدـم  یاـه  متـسیس رایـس ؛ یریگداـی  یاهدرادناتـسا  لوصا و  رایـس ؛ یریگداـی  یزاـس  یموـب
رایــس و یریگداــی  یاــه  شلاــچ عــناوم و  یواــکدروم  رایــس ؛ یریگداــی  رد  یباــیزرا  شجنـــس و  رایـــس ؛ یریگداــی  هژیو و 
؛ رایـــس یریگداــی  یارب  یناــسنا  یورین  تــیبرت  رایـــس ، یریگداــی  رد  یناور  تشادـــهب  ظـــفح  نآ ؛ هعـــسوت  یاـــهراکهار 
؛ رایــس یریگداـی  رد  یقـالخا  تاـظحالم  یوـنعم و  تیکلاـم  یقوـقح  ثحاـبم  رایــس ؛ یریگداـی  رد  یــشهوژپ  یاـه  شور
اب طابترا  تهج.دنتـسه  شیامه  نیا  یاهروحم  هلمج  زا  رایـس  یریگدای  رد  هتـسیز  براجت  رایـس و  یریگداـی  داـصتقا و 
و یاـــه ۰۲۱۴۸۳۹۳۱۳۸  نــفلت هرامـــش  اـــب  لـــمع » اـــت  رظن  زا  رایـــس  یریگداـــی   » یلم شیاـــمه  نـــیلوا  ی  هناـــخریبد
،mlearning.atu.ac.ir شیاـمه تیاـس   mlearning@atu.ac.ir شیاـمه کـینورتکلا  تـسپ  اــی  ۰۹۳۷۴۱۲۲۵۱۸ و 

.دیریگب سامت   mlearning_conf  @ شیامه لاناک 
، یــشزومآ یزیر  هماـنرب  شهوژپ و  ناـمزاس.تسا  شیاـمه  نـیا  هناـخریبد  هـب  راـثآ  لاـسرا  تـلهم  نـیرخآ  هاــم  ید   ۳۰
، انیـس یلعوب  هاگـشناد  نایگنهرف ، هاگـشناد  یمزراوخ ، هاگـشناد  یتشهب ، دیهـش  هاگـشناد  یئاـبطابط ، همالع  هاگشناد 

نیا رد  هدـننک  تکراشم  یاـهداهن  زا  یخرب  ناریا  یـسرد  هماـنرب  تاـعلاطم  نمجنا  نایهاگـشناد ، یزاـجم  شزومآ  زکرم 
.دنتسه شیامه 

لمع ات  رظن  زا  رایس  یریگدای 

یشزومآ یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس 

یلم شیامه 

۲۵۲۵
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۸:۳۳

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

.درک سمل  گنهرف  هصرع  رد  ناوت  یم ار  زورما  یایند  رد  اه  ندمت شلاچ 
.تسیچ هراب  نیا رد  نارظن  بحاص راکهار  درکروبع و  اه  شلاچ نیا  زا  ناوت  یم هنوگچ  اما 

هب یگنهرف  یراذـگ  تسایـس ۀـنیمز  رد  کرتـشم  یملع  یاـه  ینارنخـس هعومجم  زا  ینارنخـس  نیموـس  اـنطع ، شرازگ  هب 

تسام تسام راظتنا   راظتنا ردرد   هکهک   یدج   یدج دیدهت   دیدهت اهاه |  |  ندمت ندمت شلاچ   شلاچ
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یعامتجا یناسنا و  مولع  هاگشناد  یراکمه  اب  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  یللملا  نیب یملع  یاه  یراکمه رتفد  تمه 
.دش رازگرب  نیالنآ )  ) طخرب تروص  هب  نابآ   ۲۳ هعمج ، گروبزرتپ ، نس 

گروبزرتـپ نـس یناـسنا  موـلع  هاگــشناد  یعاـمتجا  یگنهرف و  یاــه  یژوـلونکت هورگ  ریدــم  کوـنژریب ، یروـگیرگ  رت  شیپ
، ییابطابط همالع هاگـشناد  یگنهرف  نواــعم  یچلاــش ، دــیحو  اــه و  یژوــلونکت اــه و  لدــم یگنهرف ، تسایــس  هلئـــسم 
رد هک  یدـج  دـیدهت.دندوب  هداد  رارق  یـسررب  ثـحب و  دروـم  ار  رـصاعم  هرود  رد  برغریغ  یگنهرف  تسایـس  یاـه  شلاـچ

یناــسنا و تالکــشم  عوــضوم  هـب  گروبزرتــپ  نــس هاگــشناد  یگنهرف  تاــعلاطم  داتــسا  فوکرامردناسکلاتــسام  راــظتنا 
ۀمه رد  هک  یناـهج  لکـشم  هس  هب  عـجار  زورما  : دـشاب ارد  هـشیر یا  هلئـسم رظن  هـب  هـک  تـخادرپ  اـه  ندـمت یاـه  شلاـچ

.منک یم تبحص  دراد ، دوجو  ندمتم  یاهروشک 
هب و … (ص ) دمحم ترـضح  ع ،)  ) یـسیع دننام  یناربمایپ  شیپ  لاس  رازه  هس  تسا ؛ ناربمایپ  ۀرود  دورف  لوا  لکـشم 

نوچمه یدراوم  رد  ار  ناربمایپ » گنهرف  ، » سانش مالسا [، ۱] لامج ردیح.دندش  هدروآ  ناسنا  یارب  ادخ  ربمایپ  ناونع 
طـسوت راب  نیتسخن  ) باختنا اه ، تیلوئـسم یدازآ ، یاـنعم  رد  اـه  شزرا اـه ،) ناـسنا داـحتا   ) اـه ناـسنا یربارب  بساـنت ،

( رـش ریخ و  زرم   ) دنوش یم رارکت  هرود  ره  رد  هک  ینامز  تسکـش  تقیقح ،)  ) نامیا دـش ،) حرطم  یناریا  ربمایپ  تشترز 
رد مه  فاریم  اخیت.درک  هیـسور  گنهرف  دراو  ار  تسا ) یگدنز  رد  هشیمه   ) دراد دوجو  هک  یزیچ  اهدـیاب و  نیب  لباقت  و 

.دسیون یم اه  گنهرف آن یتسرپ و  تب هب  عجار  حضاو  تروص  هب  دوخ  باتک 
ار ناـکدوک  هـک  دنتــسین  اـه  مدآ نـیا  عـقاو  رد  دـیوگ : یم دـنک و  یم تبحــص  نادازوـن  ندرکروـگ  هـب  هدــنز  زا  شباـتک  رد  وا 

.دنشکب ار  دوخ  نادنزرف  هک  دندوب  هدرک  راداو  ار  اه  نآ اه  تب هکلب  دنشک  یم
گنهرف جاور  دـهاش  ریخا  نارود  رد  نآ و  زا  دـعب  اـما  دـیآ  یم ییادــخ » گـنهرف   » اـی و  ناربماـیپ » گـنهرف   » نآ زا  سپ 
گنهرف  » هک دید  میهاوخ  یسکودترا ) هیـسور  یمالـسا و  ناریا   ) میزادنیب یهاگن  هنایمرواخ  هب  رگا.میا  هدش ییادخ  یب

.تسا یدج  رایسب  یدیدهت  هک  دریگ  یم ییادخ » یب گنهرف   » ار نآ  هاگیاج  گنر و  مک ییادخ »
اب دنناوت  یمن مادک  چیه کیزیفاتم  رظن  زا  دراد و  دوجو  نیمز  رد  ییادخ ) یب  گنهرف  ییادـخ و  گنهرف   ) گنهرف ود  ره 
یا هماـن شیاـمن  ) تلمه هدازهاـش  گرزبردـپ  هک  یناـمز  تسا  روهـشم.دنراد  لـباقت  مه  اـب  هشیمه  دنـشاب و  هارمه  مه 

ناونع هب  یلو  دـهد ، صاصق  ار  لتاق  درف  دـهاوخ  یم هکنیا  دوجو  اب  وا  دـسر ، یم لـتق  هب  ریپسکـش ) ماـیلیو  رثا  یدژارت 
ار لــتاق  سدـــقم ، باــتک  هدوــمرف  هــب  اــنب  زین  وا  دیـــشخب ، دـــیاب  دـــیوگ  یم حیـــسم  هدوــمرف  نوــچ  یحیـــسم  درف  کــی 
( مناد یمن نآ  ءزج  ار  هیسور  هک   ) برغ رد  ییادخ » گنهرف  بورغ   » دهاش یدالیم  متـسیب  نرق  ۀهد ۶۰  رد.دشخب  یم

.میدوب مسینردم ، تسپ روضح  اب  ًاصوصخم 
رد بـالقنا  هلئـسم ، نیتـسخن  : منک یم هراـشا  یدراوـم  هب  اـجنیا  رد  هک  تسا  ییاـه  هناـشن یاراد  ییادـخ  گـنهرف  بورغ 
دـض دـندوب  شزرا  هک  ییاـهزیچ   ) اـه شزرا لکـش  رییغت  یفنم ،) یاـنعم  رد  بـالقنا   ) یقـالخا لـئاسم  اـه و  شزرا ۀزوح 

لاـثم ناوـنع  هـب.تسا  یــشکدوخ و … لـثم  هدــش ) هـتخیر  وباـت  حــبق   ) ینکــشوبات هلئــسم  نـیمود  سکعلاــب ،) شزرا و 
هلوح طقف  اه  نآ شـشوپ  دنتـسه و  هنهرب  غلاب  دارفا  دنتـسشن و  ییاج  رد  یناکدوک  داد ، یم ناشن  کراـمناد  نویزیولت 

.دنروآ یم رد  ار  هلوح  دنوش  یم نلاس  دراو  یتقو  تسا و 
هماـنرب نیا  تـفگ : کراـمناد  تـلود  یلو  تـفرگ ، لکـش  اـه  نآ لـباقم  رد  یعاـمتجا  یاـضف  بوـیتوی و  رد  یگزرب  لاـجنج 

.درادن یقالخا  یاه  شزرا قالخا و  اب  یتافانم  تسا و  یقالخا 
اب هـک  مود  هلئــسم  ۀرابرد.میــشاب  یبرغ  عـماوج  رد  ییادــخ  یب ییادــخ و  گـنهرف  لـباقت  هجوـتم  میناوـت  یم حوـضو  هـب 

.مهد یم حیضوت  رتشیب  دنتسه ، هارمه  یگنهرف  یعامتجا و  تارییغت ،
.دندرک هچ  ناریا  روشک  اب  اه  نوسکاسولگنآ هک  ناریا  قوقح  لاثم  ناونع  هب 

.تسا هداد  رارق  عاعش  تحت ار  شزومآ  ۀلئسم  تسا و  هدش  یراد » هیامرساسپ  » دراو یراد ، هیامرس ماظن 
.تسا رییغت  لاح  رد  شیارگ  نیا  هتبلا  هک  دندوب  تسوپ  دیفس  درم و  همه  اکیرما ، رنه  گنهرف و  ۀفسلف  رد 

اه نآ اـب  اـم  هـک  دنتــسه  مـه  ییاـه  یراـجنهان مـینک و  یم هدـهاشم  یزورما  یاـه  ندــمت رد  ار  نایارگــسنج  مـه جاودزا 
ماـقتنا ار  نآ  ناوـت  یم هـک  تـفرگ  لکـش  ییادـخ  گـنهرف  بورغ  [، ۲] مسینردـم تُسپ  ندـمآراک  یور  اـب.میتسه  هجاوم 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۴۴طباور 



.دیمان یتسرپ  تب
.دنمان یم حیسم  ار  دوخ  یسک  هکنیا  لثم  دمآ ، شیپ  ییاه  هدنورپ هیسور  رد  لاثم  روط  هب 

.تسا ییادخ  یب ییادخ و  گنهرف  لباقت  رگنایامن  حوضو  هب  اهاعدا  لئاسم و  نیا 
.درک شومارف  دیابن  ار  برغرد )  ) ییادخ یب جیورت  یارب  یناسنا  مولع  شقن  ۀلئسم  هتبلا 

.دندرک داجیا  ییادخ  یب گنهرف  یارب  یا  هنیمز [ ۴] گنوی اب  [ ۳] دیورف نوچمه  ینادنمشیدنا 
ۀرود.دـیمان لدـم » یگتـسخ   » ار نآ  دـیاب  رظن  هب  هـک  دراد  یلکـش  دوـخ ، ۀرود  ناـیاپ  رد  یگنهرف  لدـم  ره  اـنبم  نـیا  رب 

نآ ناوت  یم هک  دنتـسه  مه  اب  دنویپ  رد  مه  ییاه  شلاچ دوجوم ، یاه  هناشن رانک  ردیـسور  سکودـترا  یناریا و  مالـسا 
.میمانب ناسنا  یاه  یگژیو رییغت  ار 

.دور نیب  زا  تسا  نکمم  دش ، داجیا  ییادخ  یب گنهرف  اب  هک  ناسنا  گنهرف  تارییغت ، نیا  رد 
نآ لابند  هب  دناوت  یم زین  یتیـسنج و )… یعامتجا ، یگنهرف ،  ) ناسنا یتنـس  یاه  یگژیو ندرب  نیب  زا  نوچمه  یدراوم 

شور و ره  اـب  فدــه  هـب  ندیــسر  یارب  اـه  ناـسنا رــصح  دــح و  یب راــیتخا  ور ، شیپ یاــه  شلاــچ زا.ددــنویپب  عوـقو  هـب 
یـشکدوخ و نوچمه  ییاه  بیـسآ دوخ  اب  هک  دور  یم نیب  زا  یگدـنز  یتنـس  یاـنعم  تیعـضو ، نیا  اـب  تسا ، یا  هلیـسو

.دراد لابند  هب  ار  راجنهان  یاهراتفر  ریاس 
ناسنا لکش  سدقم  یاه  باتک نتم  رد  دنا ، هداد رییغت  ار  ناسنا  تیهام  نیشام ) اب  ناسنا  ندش  یکی   ) ناسنا ماغدا 

.دنا هدز اه  نتم رییغت  هب  تسد  یدارفا  اما  هدش  هتشون 
.درادن دوجو  ادخ  تشون  ذغاک  یور  اما  دنک  تبحص  تسناوت  یمن تشاد و  هناچ  ناطرس  گرم  ماگنه  دیورف » »

.مینیبب میناوت  یم یتحار  هب  ار  تیهام  رییغت  نیا 
هیـسور هـب  یدـالیم  ۀـــهد ۹۰  رد  [ ۵] مسیلاربیلوئن.دـش افوکــش  مسینردـم » تـسپ   » ندــمآ اـب  تارییغت  نـیا  جوا  هـتبلا 

.تسا لمحت  یدازآ و  لثم  یددعتم  لماوع  نآ  یاهرایعم  دز و  بیسآ 
بالقنا دـنا ؛ هدرک یفنم  رییغت  اه  شزرا تسا و  هتفای  یرگید  ریبعت  یدازآ  هزورما  اـما  دوب  یتبثم  هتکن  یداـصتقا  یدازآ 

رگا.دـندمآ راک  یور  اه  ناسنا یاج  هب یرتویپماک  یاه  همانرب هتـشاذگ و  رانک  دـیلوت  متـسیس  زا  ار  اه  ناسنا هک  لاتیجید 
دـنه و نم  سدـح  هک  دـنیآ  یم یدـیدج  یاه  ندـمت دـنورب ، دـنهاوخب  یندـمت  هزوح  رد  میدـق  زکارم  دوجوم و  یاه  لدـم

.دشاب ایسآ  دیاش  نیچ و 
هب هیـسور  ناریا و  رظنم  نیا  زا  هک  دزادرپب  تیلاعف  هب  دـنناوت  یم سکودـترا  مالـسا و  ناـیدا  یندـمت  ییاـج  هباـج نیا  رد 

.دنکیدزن مه  هب  دنراد و  تهابش  مه 
راب نیا  مدوب و  هتـسناد  وس  مه ار  هیـسور  هنایمرواخ و  یاهروشک  یـسور » ندـمت   » مان اـب  دوخ  باـتک  رد  لـبق  لاـس   ۱۵
کرد لـباق  عوـضوم  نـیا  یزورما ، تـیعقاو  رد  هـتبلا  دنــشاب و  دـحتم  مـه  اـب  دــیاب  هیــسور  ناریا و  هـک  مراد  دــیکات  مـه 
هدـش مک  اـه  ناـسنا تنوشخ  هک  میدوـب  دـقتعم  شیپ  لاـس  ات ۴  امتـشگزاب  یگنـس  هنیراپ رـصع  هب  نردـم  ناـسنا.تسا 

.تسا
، شهاـک اـهنت  هن  ناـهج  رد  تنوـشخ  هک  تفاـی  تسد  هجیتـن  نیا  هب  ییاـه  هتفاـی رد  رـصاعم  رکفتم  [ ۶] بلاطوبا میسن 

.تسا هتفای  شیازفا  هکلب 
هنیراـپ رــصع  هـب  ددرگ  یمرب گـنج  زا  دــعب  ناـسنا  دــیوگ : یم دــنک و  یم حرطم  ناـسنا  هدــنیآ  یارب  ییاهویرانــس  بلاـط 

[. ۷] یگنس
هب یتقو  اه  ییاکیرما.نید لقع و  اب  تنوشخ  ربارب  رد  تمواقم  دـنریگ ؛ یم لکـش  اه  ناـسنا ربا  هک  تسا  ساـسا  نیارب 

.دتفا یم راک  زا  هک  تس  یا ا هزیرغ نیرخآ  تنوشخ  سح  دندش  هجوتم  دندرک ، مزیتونپیه  ار  اه  ناسنا قیمع  روط 
.درادن یتیمها  ام  یارب  نارگید  درد  مینک و  یمن یدردمه  هک  تسا  ینهذ  یاهرتسب  دعب ، هلئسم 

.تسا هدرک  داجیا  یلباقت ) گنهرف   ) روز گنهرف  یلقع ، یرازبا و  گنهرف  بسانت  مدع 
.تساه هلئسم رگید  زا  گنهرف  هب  یفنم  دراوم  دورو  یتسه و  ناهج  نتخیر  مهب یارب  شالت 

.دننک تیوقت  ار  یتنس  یاه  شزرا [،  ۸] مسیلاربیل ربارب  رد  دنناوت  یم هیسور  ناریا و  نارحب ، نیا  رد 

 



هیـسور ناریا و  رد  یناـسنا  حور  نتــسناد  مـهم  ناتــساب ، ناریا  تـمکح  تینـالقع و  هـب  هیــسور  یکیدزن  ریــسم  نـیا  رد 
.دنک کمک  هیسور  ناریا و  یتنس  یاه  شزرا تیوقت  هب  دناوت  یم

یروآدای.دنراد ینهذ  یگدامآ  روشک  ود  ره  نادنورهـش  ینهذ  ظاحل  زا  دنراد و  یروتارپما  خیرات  ۀـقباس  هیـسور  ناریا و 
یراج هتفه  هبنشراهچ  کنیل ،)  ) یگنهرف یراذگ  تسایس یاه  تسشن هلسلس  ینارنخس  نیرخآ  نیمراهچ و  دوش ، یم

ینغ ازیو و  لیهست   » ۀرابرد ییابطابط  همالع هاگشناد  یگنهرف  تاعلاطم  رایداتسا  ریما  نیمرآ  ینارنخـس  اب  نابآ )  ۲۸)
طباور یرتکد  ۀتخومآ  شناد یمیلس  نیسح  ناریا ، یزاجم  یاه  هکبش رد  هیـسور  هب  رفـس  ۀبرجت  راشتنا  طابترا : ندش 

ردـــناسکلا و  ندـــش » یناـــهج  دـــنیارف  رد  یگنهرف  تیوـــه   » ۀراـــبرد ییاـــبطابط  همـالع هاگـشناد  سیئر  لــــلملا و  نـــیب
خر ندــش  یناــهج دــنیارف  رد  هـچنآ   » ۀراــبرد گروبزرتـپ  نـس یعاــمتجا  یناــسنا و  موـلع  هاگــشناد  سیئر  یکــستوسیپاز 

[۱] اه تشوناپیدـّمحم کـلم همطاـف  ریبد : یداـبآ |  نسح همطاـف  راـگنربخ.دوش : یم زاـغآ  اـت ۱۸  تعاـس ۱۶  زا  دـهد ،» یم
ربماـسد ۲۰۱۶  ۵ یوروـش –  یتسیلایــسوس  ریهاـمج  داـحتا  وکــسم  رد  نـئوژ ۱۹۴۷   ۱۰  ) ۀداز لاـمج ، چـیودهاج  ردـیح 
رد ۱۹۹۵) سیسأت   ) هیسور یمالـسا  هتیمک  سیئر  سـسوم و  فوسلیف ، هدنـسیون ، رادم ، تسایـس ناتـسقازق ) یتاملآ 

.دوب
.دوب یناجیابرذآ  یردپ  هیسور و  یردام  هداز  لامج ، ردیح 

لیصحتلا غراف وکسم  یتلود  هاگشناد  هب  هتسباو  اقیرفآ  ایسآ و  یاهروشک  هدکشناد  یقرش  یاه  نابز یوتیتسنا  زا  یو 
.دش

دوـخ لقتـسم  صاـخ و  یاـه  هشیدـنا اـما  هدوـب ، یرفعج  هعیـش  هـقرف  وریپ  یلک ، دـید  زا  لاـمج  ردـیح  دـنا  هتـشون یخرب 
.تشاد ار  ناناملسم  مالسا و  ۀرابرد 

.دنا هدناوخ یبالقنا  یارگمالسا  کی  رگید  یخرب  ارگ و  هیفخ فوسلیف  کی  ار  وا  یخرب 
.دنا هدرب مان  نیزگ  هیشاح یدرف  ناونع  هب  یخرب  ارگ و  طارفا کی  ناونع  هب  وا  زا  یخرب 

.تسا سایق  لباق  هنایمرواخ  رد  یطارفا  ییارگ  مالسا تیباهو و  اب  یو  یاه  هشیدنا زا  یخرب 
ردب نیلاتسا  یادر )  ) لنش زا  اهنآ  هک : تفگ  یم دوب و  هیـسور  تلود  طسوت  هدش  دییأت  یمالـسا  نایناحور  تفلاخم  یو 

.دنا هدمآ
.دوب مسینویهص  ییارگ و  یناهج مسیلاربیل ، ینید ، ضیعبت  نوچ  ییاه  هدیا هزرابم  یو 

.دراد رارق  تسا  نآ  لبمـس  اـکیرمآ  هک  ون  ناـهج  لـباقم  رد  یمیهاربا  ناـیدا  روـهظ  ورملق  ینعی  نهک ، ناـهج  وا  دـید  زا 
[۲]

هب تـسا ،- نردــم  تـسپ  بـتکم  ناماگــشیپ  شرگن  زرط  ۀــجیتن  هـک  ( - ییارگوناــسپ نردــماسپ ،  ) نردــم تــُسپ ۀفــسلف 
هتفرگ تروص  نآ  یاـه  ضرف شیپ  نردـم و  هفـسلف  لاـبق  رد  هک  دوش  یم طوبرم  ییاـه  شنکاو زا  یا  هدـیچیپ هعوـمجم 

.دشاب هتشاد  دوجو  اه  نآ نیب  یقفاوت  نیرتمک  یساسا  دیاقع  لوصا  رد  هکنآ  نودب  دنا ،
هدفه هدزناش ، نورق  هتسجرب  هفسالف  کرتشم  داقتعا  دروم  ییارگ  هدولاش  اب  هضراعم  هب  ًاساسا  نردم  تسپ  هفـسلف 

.دنوش هدراذگ  رانک  هدش و  هتخانش  دودرم  دیاب  هک  دناد  یم ییاه  ضرف شیپ ار  اه  نآ دزادرپ و  یم یدالیم  مهدجه  و 
راثآ و راکفا ، نینچمه  مسیلایسناتسیزگا و  ییارگراتخاس و  یسانشرادیدپ ، میهافم  ریثأت  تحت  تدش  هب  هفـسلف  نیا 

.تسا رگدیاه  نیترام  هچین و  شیردرف  دراگکریک ، نروس  لگه ، شیردیرف  ملهلیو  گروئگ  یاه  هتشون
[۳] .دزادرپ یم هداس  هناگود  یاه  لباقت دروم  رد  دیدرت  هب  بلغا  نردم  تسپ  هفسلف 

هتسجرب سانش  بصع ربماتپـس ۱۹۳۹ ۀتــشذگرد ۲۳  ۀـم ۱۸۵۶ –  ۀداز ۶  دـیورف  دـنومگیز  اـی  دـیورف  ومولـش  دـنومگیز 
[۴] .دوب یسانشناور  رد  ینامرد  شور  کی  ناونع  هب  یواکناور ، ملع  راذگناینب  یشیرتا و 

رد شتیلاــعف  اــب  هـک  دوـب  سیئوـس  لــها  کــشزپناور  فوــسلیف و  هتــــشذگرد ۱۹۶۱ هداز ۱۸۷۵ –  گــنوی  واتــسوگ  لراــک 
.دوش یم هتخانش  یلیلحت  یسانش  ناور ناونع  تحت  یتایرظن  ۀئارا  یسانشناور و 

[۵ «.] .تسا هدرک لیمکت  گنوی  هتشاذگ ، هتفگان  دیورف  هچره  : » گنوی راثآ  رگشهوژپ  ماهدروف » ادیرف   » ریبعت هب 
.تسا هتفای رییغت  نامز  لوط  رد  نآ  فیرعت  دربراک و  هک  تسا  یظفل  مسیلاربیلوئن 

 



هناـنیرفآراک و یاـه  یدازآ قـقحت  یارب  هک  تـسا  یـسایس  داـصتقا  رد  ییاـه  هویـش دروـم  رد  یا  هـیرظن تـسخن  ۀـلهو  رد 
دازآ تراجت  دازآ و  یاهرازاب  دـنمتردق ، یـصوصخ  تیکلام  قوقح  نآ  یگژیو  هک  یداهن  یبوچراهچ  رد  یدرف  یاه  تراهم

.تسا
.تساه هویش نیا  درکلمع  یارب  بسانم  یداهن  بوچراهچ و  کی  ظفح  داجیا و  تلود ، شقن  مسیلاربیلوئن ، رظن  زا 

.دنک نیمضت  ار  لوپ  ماجسنا  تیفیک و  دیاب  تلود  ًالثم 
ار یـصوصخ  تیکلام  قوقح  نیمأت  یارب  مزال  ینوناق  یعاـفد ، یماـظن ، یاـهدرکراک  اـهراتخاس و  دـیاب  تلود  هوـالع ، هب 

.دنک نیمضت  هطلس  هب  لسوت  اب  ار  اهرازاب  تسرد  درکلمع  موزل  تروص  رد  داجیا و 
ای یعاـمتجا  نیمأـت  یتشادـهب ، تـبقارم  شزوـمآ ، بآ ، نـیمز ، لـیبق  زا  ییاـه  هزوـح رد   ) ییاـهرازاب رگا  هتــشذگ ، نـیا  زا 
رد نیا  زا  شیب  دیابن  یلو  دنک  داجیا  ار  اه  نآ دیاب  تلود  دشاب ، مزال  رگا  تقو ، نآ  دشاب ، هتـشادن  دوجو  تسیز  طیحم 

[۶] .دنک هلخادم  روما 
هک تـسا  ییاـکیرمآ  - یناــنبل کــسیر  رگلیلحت  نادراــمآ و  روـشناد ، هدنــسیون ، دـلوتم ۱۹۶۰  بلاـط  بـیجن  ـالوقن  میــسن 

.تسا زکرمتم  تیعطق  مدع  لامتحا و  ندوب و  یفداصت  لئاسم  رب  شراثآ 
زا دعب  راذگرثا  باتک  زا ۱۲  یکی  ناونع  هب  زمیات  یدناس  یبایزرا  رد  دش ، رشتنم  لاس ۲۰۰۷  رد  هک  وا ، هایس  یوق  باتک 

[۷] .تسا هدش فیصوت  مود  یناهج  گنج 
هک تسا  ینارود  یناسنا و  یدام  گنهرف  ناسنا و  خیرات  لبقام  نارود  نیرت  یمیدـق کیتیلوئلاپ  ای  یگنـس  هنیراپ نارود 

.درک هدافتسا  زاس  تسد یگنس  رازبا  زا  راب  نیتسخن  یارب  ناسنا  نآ  رد 
یاه لاس ۀلصاف  رد  یلامش  ۀرکمین  زا  اه  لاچخی ینیـشن  بقع نامز  ات  شیپ  لاس  نویلیم  دودح ۳٫۳  زا  یگنس  هنیراپ

.م.ق  ۸۵۰۰ ات رازه   ۱۰
.تسا هتشاد همادا 

[۸] .تسا هدش هتفگ  مه  یگنس  هنیرید نهک و  گنس  رصع  یگنس ، هنیراپ هب 
یاه یروئت اه و  هدـیا زا  یعیـسو  ۀیارآ  هب  تسا و  صاخ  نیناوق  اب  یهاوخ  یدازآ ینعم  هب  یوغل ، یانعم  رد  مسیلاربیل 

ردـناسکلا یدــیلک : تاملک.دــناد  یم یــسایس  فدــه  نـیرت  مـهم ار  یــصخش  یدازآ  هـک  دوـش  یم قـالطا  تـلود ، طـبترم 
کارتشایگنهرف یراذـگ  تسایـس گروبزرتپ  نس  یعامتجا  یناسنا و  مولع  هاگـشناد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  فوکرام 

https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۷۹۱۰ یراذگ :
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۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۳۹۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

نارظنبحاص ناداتـسا و  یاـه  هاگدـید  اـه و  ینارنخـس  هئارا  اـب  هک  شیاـمه  نیا  رد  ، هاگـشناد یمومع  طـباور  شرازگ  هب   
یمالـسا و قوقح  یناـبم  قوقح ، هفـسلف  یهقف ، ماـظن  ماـکحالا / تاـیآ  ددرگ ، یم  رازگرب  یزاـجم  تروـص  هب  هزوـح و  نیا 

ریاـس یارآ  اـب  یئاـبطابط  همـالع  یقوـقح  یهقف و  یناـبم  یقیبـطت  هعلاــطم  قوـقح ، هـقف و  لــباقتم  هـطبار  یبرغ ، قوـقح 
ثحب و دروم  شیامه  نیا  یلـصا  یاهروحم  ناونع  هب  یئاـبطابط  همـالع  یقوقح  یهقف و  یارآ  نییبت  زین  نادنمـشیدنا و 

.دریگ یم  رارق  یسررب 

.دش دهاوخ  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  یلا ۱۲  تعاس ۹  زا  یراج  هام  نابآ  شیامه ۲۶  نیا  تسا  رکذ  هب  مزال   

نآرق نآرق رسفم   رسفم یقوقح   یقوقح یهقف  وو   یهقف یاه   یاه هشیدنا هشیدنا عوضوم   عوضوم اباب   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع شیامه   شیامه نیموس   نیموس
دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب هرهر ) )  ) ) ییابطابط ییابطابط همالع   همالع میرک   میرک
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.دنیامن هعجارم   meeting.atu.ac.ir/ch/tabatabai یناشن هب  دنناوت  یم  نادنمقالع   

( هر  ) ییابطابط همالع  میرک  نآرق  رـسفم  یقوقح  یهقف و  یاه  هشیدـنا عوضوم  اـب  یئاـبطابط  همـالع  شیاـمه  نیموس 
دوش یم رازگرب 

رد ۲۶ ار  یئاـبطابط  همـالع  ناـمدای  شیاـمه  نیموس  یئاـبطابط ، همالع  هاگشناد  یمالـسا  فراعم  تاـیهلا و  هدکـشناد 
.دنک یم  رازگرب  یراج  لاس  هام  نابآ 

نارظنبحاـص ناداتـسا و  یاـه  هاگدـید  اـه و  ینارنخـس  هئارا  اـب  هک  شیاـمه  نیا  رد  ، هاگـشناد یمومع  طـباور  شرازگ  هب 
یمالـسا و قوقح  ینابم  قوقح ، هفـسلف  یهقف ، ماظن  ماکحالا / تاـیآ  ددرگ ، یم  رازگرب  یزاـجم  تروص  هب  هزوح و  نیا 

ریاـس یارآ  اـب  یئاـبطابط  همـالع  یقوقح  یهقف و  یناـبم  یقیبـطت  هعلاـطم  قوـقح ، هقف و  لـباقتم  هطبار  یبرغ ، قوـقح 
ثحب دروم  شیامه  نیا  یلـصا  یاهروحم  ناونع  هب  یئاـبطابط  همـالع  یقوقح  یهقف و  یارآ  نییبت  زین  نادنمـشیدنا و 

.دریگ یم  رارق  یسررب  و 
.دش دهاوخ  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  یلا ۱۲  تعاس ۹  زا  یراج  هام  نابآ  شیامه ۲۶  نیا  تسا  رکذ  هب  مزال 

.دنیامن هعجارم   meeting.atu.ac.ir/ch/tabatabai یناشن هب  دنناوت  یم  نادنمقالع 
راـبخا تـسیل  air.ir/ZHq۱pa يپاــچ هخـــسن  ۷۸ دـــــیدزاب :  ١٣٣٣٩ ربـــخ : هرامــــش   ١٢:٢٧ ناـــــبآ ١٣٩٩ -  هــبنش ٢٤ 

طــــسوت لاـــترپ  - یناــــمزاس - لاــــتروپ /https://www.aryanic.com تیاس - یحارط /https://www.aryanic.com <<
aryanic

۲۴۲۴
نابآ
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زورما گنهرف  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

یحریف دواد  موحرم  یقالخا  یرکف و  ثاریم 
همه دـجاو  یحریف  مالـسالا  تجح  یئابطابط : همالع  هاگشناد  یـسایس  مولع  داتـسا  یـشزومآ و  نواعم  دنودمحا  رتکد 

تیعــضو دوـبهب  تیاـهن  رد  لـماعت و  وـگو ، تـفگ یزاـسدوخ ، یارب  ار  مـلع  دوـب و  لـماک  ناــسنا  کــی  هدیدنــسپ  تاــفص 
.نارگید ریقحت  رخافت و  رازبا  هن  تسناد  یم هعماج 

تجح ناــکیدزن  ناتـــسود و  زا  یئاــبطابط و  همالع  هاگشناد  یـسایس  موـلع  داتـسا  یــشزومآ و  نواـعم  دـنودمحا  رتـکد 
.تشون یتشاددای  یو  تشذگرد  تبسانم  هب  یحریف  دواد  مالسالا 

: دیآ یم  همادا  رد  هک 
” .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  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 

یحریف یحریف دواد   دواد موحرم   موحرم یقالخا   یقالخا یرکف  وو   یرکف ثاریم   ثاریم

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13335
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13335


.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  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 

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 

.نارگید ریقحت  رخافت و  رازبا  هن  تسنادیم  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 

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 

.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 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۴۹طباور 



.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 
.یمارگ شدای  داش و  شحور 

یحارط  << رابخا تسیل  air.ir/ZHqWoa يپاچ هخسن  ۲ دیدزاب :  ١٣٣٣٥ ربخ : هرامـش   ١٠:٣٥ نابآ ١٣٩٩ -  هبنش ٢٤ 
aryanic طسوت کینایرآ  ینامزاس  لاتروپکینایرآ  تیاس 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زورما گنهرف  دنمشور -  یرکفتم  دوب / لماک  ناسنا  کی  هدیدنسپ  تافص  همه  دجاو  یحریف   
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هیشاحرد یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / انریا   

همالع هاگشناد  یملع  تاـیه  وـضع  یمرهج  یکـشوک اـضریلع  مـلق  هـب  تعنـص  ناـهج  هماـنزور  هـک  یتشادداـی  هـمادا  رد 
هک یناـمز  هدوـب  روآرجز  کاــندرد و  اــم  یارب  هـشیمه  میناوـخ : یم  تـسا ، هدــش  رــشتنم  ناـبآ ۱۳۹۹  رد ۲۴  ییاـبطابط 
کی اه  هدش توف نیب  رد  دندرک و  توف  رفن  هس  سوبوتا  هدـننار  یطایتحا  یب زا  یـشان  یگدـننار  فداصت  رد  میدینـش  یم
هریچ ام  رب  یندـشان  فصو یتحاران  ای  هدـش  مورحم  ردام  تمعن  نتـشاد  زا  دـنزرف  هک  دنتـشاد  روضح  مه  دـنزرف  ردام و 

یریگرد و اه  تدم زا  دعب  جالعلا  بعـص یرامیب  هب  التبا  رطاخ  هب  هداوناخ  کی  ردـپ  میدـش  یم هجوتم  هک  ینامز  دـش  یم
تالکـشم اب  هداوناخ  نآ  میدـیمهف  یم هک  دـش  یم ینامز  رت  کاندرد تفگ و  عادو  ار  یناف  راد  نآ  زا  یـشان  یاه  یراتفرگ

.تسا هجاوم  مه  یداصتقا  هدیدع 
یلام قیرط  ره  هب  دناوت و  یم هک  ییاجنآ  ات  درک  یم یعـس  تیناسنا  یا  هرذ دوجو  اب  یناسنا  ره  ساسح  هظحل  نیا  رد 

.دشاب اهنآ  تخس  طیارش  شخب  مایتلا یلامریغ ، و 
لقادـح و هقیقد  هـس  ره  هتـشذگ و  رفن  زرم ۴۰۰  زا  هنازور  اـنورک  سوریو  زا  یـشان  یاـه  یتوـف راـمآ  ریخا  زور  دـنچ  یط 

هحناس رد  ردام  کی  توف   ) دـش حرطم  رت  لبق هک  یدراوم  لثم  اما  دوش  یم رادـغاد  هداوناـخ  کـی  لقادـح  منک  یم دـیکات 
.تسین زیگناربرثات  جالعلا ) بعص یرامیب  رثا  رب  ردپ  کی  توف  ای  سوبوتا 

توف انورک  یرامیب  تلع  هب  مق  رد  هدروخلاس  درف  ود  هک  دـش  هدینـش  راـب  نیلوا  هک  یناـمز  ( ۱۳۹۸  ) هتشذگ لاس  رخاوا 
زور رد  رفن  دودـح ۲۰۰  توـف  دراوـم  یارب  ناریگ  میمـصت داد و  تـسد  هـمه  هـب  ییـالاب  رایـسب  یدردـمه  سح  دـنا ، هدرک
یاــه هماــنرب اــهراکو ، بــسک یزاسدودــحم  رهــش ، یلیطعت  دــش ، دــمآ و  عــنم  دــننام  یا  هــناریگ تخـــس یاــه  تساــیس

.دنتفرگ شیپ  رد  امیسوادص  ررکم  یاه  یزاس هاگآ یا و  هناسر هدنهدرادشه 
.درادن دوجو  هتشذگ  دننامه  یتیدج  میتسه  نآ  هبرجت  لاح  رد  نالا  هک  یرت  تخس رایسب  طیارش  یارب  اما 

« .تسا رامآ  طقف  رفن  دـص  دـنچ  ای  رفن  هد  دـنچ  گرم  اما  تسا  تبیـصم  ناـسنا  کـی  گرم  : » دـیوگ یم نیلاتـسا  فزوج 

تسا تسا هدش   هدش هچهچ   ارار   امام  

ای سوبوتا  هحناس  رد  ردام  کی  توف  هب  تبسن  ام  یدردمه  ساسحا  تشون : یتشاددای  رد  تعنص  ناهج  همانزور  انریا - نارهت -
اهدـص ریمو  گرم توف و  ربارب  رد  هک  یلاح  رد  تسا  دایز  رایـسب  وا  یارب  یراوگوس  جالعلا و  بعـص یرامیب  رثا  رب  ردـپ  کـی  توف 

.میرادن یساسحا  نینچ  ناهج ، رد  ییانورک  رامیب 

 

https://www.irna.ir/news/84109158/%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84109158/%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


جـالعلا و بعـص یراـمیب  رثا  رب  ردـپ  کـی  توف  اـی  سوبوتا  هحناـس  رد  رداـم  کـی  توـف  هب  تبـسن  اـم  یدردـمه  ساـسحا 
اه نویلیم روشک و  رد  ییانورک  رامیب  اهدص  ریمو  گرم توف و  ربارب  رد  هک  یلاح  رد  تسا  دایز  رایسب  وا  یارب  یراوگوس 

.میرادن یساسحا  نینچ  ناهج ، رد  ییانورک  رامیب 
.تسا مدرم  یاج  هب  دادعا  زا  هدافتسا  فعض  طاقن  زا  یکی  نیا 

.دهد یم تسد  زا  اه  ناسنا تیناسنا  مدرم و  اب  ار  دوخ  طابترا  دعب  هب  ییاج  کی  زا  دادعا 
رتــشیب اــه  ناــسنا.درک دــهاوخن  ظــفح  ار  دوـخ  یعقاو  موـهفم  اــنعم و  دــنک و  یم ظــفح  ار  دوـخ  یددــع  تیهاــم  طــقف 

دـشاب دـنمزاین  یناـسنا  مینیب  یم هـک  یزیچ  رگا  دـننک ، یم لاـبند  دـننیب  یم هـک  ار  هـچنآ  دنتـسه و  ارگ  تـینیع یتادوـجوم 
دوجو کمک  یارب  ینادـنچ  باتـش  دـشاب  ماـقرا  دادـعا و  مینیب  یم هک  یزیچ  رگا  تفاتـش و  میهاوخ  وا  کـمک  هب  ناـباتش 

.تشاد دهاوخن 
ثعاـب لـماع  نیا  دـنور و  یم راـک  هب  تـالوصحم  اـی  لوپ  زا  یداـمن  تروص  هب  یهاـگ  گرزب  دادـعا  نیلاتـسا »  » داـقتعا هب 

.تسا یدردمه  زاربا  یارب  ام  ییاناوت  شهاک 
کی ار  نیا  دـشاب ، هتـشاد  اهنآ  یگدـنز  رب  یدایز  ریثات  هلاسم  نیا  دـهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  لغـش  هداوناـخ  کـی  ردـپ  رگا 

یتـسرهف اـب  گرزب  یتکرــش  ناـنکراک  زا  رفن  رازه  جارخا ۱۵۰۰  هب  میمـصت  اـما  میناوـخ  یم قـیمع  یفطاـع  راـب  اـب  تسکش 
راچد هداوناـخ   ۱۵۰۰ هداوناـخ ، کـی  یاـج  هب  راـب  نـیا  هـکنیا  زا  لـفاغ  تـسین  کاـندرد  سوـملم و  ناـنچنآ  رگید  ینـالوط ،
یقلت تکرـش  نآ  یوـس  زا  صخـشم  یفادـها  هـب  یباـیتسد  یارب  یمادـقا  طـقف  ار  جارخا  نـیا  هدـش و  تـشیعم  لکـشم 

.دوش ماجنا  دیاب  هک  مینک  یم
یاهدامن هکلب  دـنهدب  ار  ناشیاه  هداوناخ جرخ  ات  دـننک  یم راک  هک  دنتـسین  یدارفا  دومنزاـب  رگید  اهددـع  تلاـح  نیا  رد 

.دنوش یم هدافتسا  اه  هبساحم رد  هک  دنتسه  یعازتنا 
هتکن .تسا » راـمآ  طـقف  رفن  دـص  دـنچ  اـی  رفن  هد  دـنچ  گرم  اـما  تـسا  تبیـصم  ناـسنا  کـی  گرم  : » نیلاتـسا لوـق  هـب 

هتــساوخ و دــنریگ ، یم رارق  اـنورک  بیــسآ  ضرعم  رد  هـک  یناـسک  کــت  کــت هـک  مـینک  یروآداــی  زور  ره  دوـخ  هـب  یناــیاپ 
اب ردـپ  سوـبوتا و  فداـصت  رد  رداـم  دـننامه  نآ  تیاـعر  نودــب  لـکتورپ و  تیاـعر  اـب  هناـهاگآریغ  هناـهاگآ و  هتــساوخان ،

.دنشاب هداوناخ  کی  شخب  قنور نیرفآ و  یداش دنناوت  یم جالعلا ، بعص یرامیب 
.ددع کی  طقف  هن  تسا و  ناسنا  کی  دامن  ددع  ره 

یفطاــع و یاــه  هاــگن نیزگیاــج  دادــعا  دریگن و  وــخ  اهددــع  نــیا  اــب  دــنک  شــالت  دـــیاب  ماــقم  شقن و  ره  رد  سک  ره 
، اه شزومآ هئارا  تیساسح و  داجیا  ماقم  رد  هناسر  اه ، لمعلاروتسد تیاعر  ماقم  رد  دنورهش  دنوشن : هناتـسود  ناسنا

… . عقوم و هب  تسرد و  تسایس  ذاختا  ماقم  رد  راذگتسایس 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هیشاحرد تسا -  هدش  هچ  ار  ام   
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برغ هـب  خــساپ  ماد  رد  دــیابن  تـفگ : ییاـبطابط  همالع هاگـشناد  لــلملا  نـیب طــباور  هورگ  ریدــم  رایــشناد و  یمدآ ، یلع 
.میتفیب

کیمداـکآ عماوج  ۀـفیظو  دـندادن ، مالـسا  ربماـیپ  هب  هسنارف  نیهوت  هب  یروـخرد  مزـال و  خـساپ  ناـگبخن  نایهاگـشناد و 
شلاـچ یمالــسا ؛ نیوـن  ندـمت  تســشن  ، » اـنطع شرازگ  هـب.تسا  مالــسا  زا  یدرکراـک  ینـالقع و  یناـمحر ، هرهچ  ۀـئارا 

تسا تسا مالسا   مالسا زازا   یدرکراک   یدرکراک ینالقع  وو   ینالقع ینامحر ، ، ینامحر هرهچ   هرهچ ۀئارا   ۀئارا کیمداکآ   کیمداکآ عماوج   عماوج ۀفیظو   ۀفیظو

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۵۱طباور 
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، یمدآ یلع  رتــکد  ییاـــبطابط و  همالع هاگـشناد  لـلملا  نـیب طـباور  رایداتــسا  نکهوـک ، اــضریلع  رتـکد  روـضح  اــب  برغ »
تنواعم ینید  ینآرق و  یاه  تیلاعف دـحاو  تمه  هب  ییابطابط ، همالع هاگشناد  للملا  نیب طباور  هورگ  ریدم  رایـشناد و 

، هبنـشجنپ هاگـشناد ، نیا  للملا  نیب طباور  یملع  نمجنا  یراـکمه  اـب  ییاـبطابط ، همالع هاگشناد  یعاـمتجا  یگنهرف و 
، نکهوـک اـضریلع  رتـکد  نانخـستسا  هعزاـنم  رـسارس  لـلملا ، نیب طـباور  خـیرات.دشرازگرب  طـخرب  تروـص  هـب  هاـم  ناـبآ ۲۲

ۀعزاـنم زج  یزیچ  اـب  نردـم  یاـیند  رد  اـم  ؛ میناوـخ یم هـمادا  رد  ار  ییاـبطابط  همالع هاگشناد  للملا  نیب طـباور  رایداتـسا 
.مینک یمن دروخرب  تردق 

یزیچ دراد و  هقباس  لاس  رازه  جـنپ  للملا  نیب طباور  خـیرات  دوش ؟ یم هتخانـش  لـلملا  نیب طـباور  رد  تردـق  ۀـعزانم  اـیآ 
.تسین یللملا  نیب تردق  ۀعزانم  زج 

یاـه یروـئت نیب  یمجـسنم  بساـنم و  ۀـطبار  اـم  روـشک  رگا.دراد  یگنهرف  هشیر  لـلملا  نـیب طـباور  تاـقافتا  زا  یرایـسب 
لئاـسم دـنک ، تردــق  موـهفم  هـب  لیدــبت  ار  نآ  دــنک و  رارقرب  لـلملا  نـیب طـباور  ۀزوـح  رد  یگنهرف  تابــسانم  یگنهرف و 

.دنک یم تیریدم  رتهب  یلیخ  ار  روشک  یللملا  نیب طباور 
.میراد نردم  یانعم  رد  تردق  عون  راهچ  میریذپب  ار  وکوف  ثحابم  رگا  ام 

هتخاس لبق  زا  دارفا  هتساوخ  هک  یتردق  ای  دشاب و  دارفا  یاه  هتساوخ ساسا  رب  هک  یتردق  نآ و  ۀداس  لکـش  هب  تردق 
.تسا یگنهرف  عزانت  داد  خر  هسنارف  رد  هک  یتاقافتا  یلصا  عوضوم.تسا  هدش 

.تسا یدج  رایسب  هک  تسا  یگنهرف  ۀعزانم  للملا  نیب طباور  رد  زورما  ۀعزانم 
.دشاب هقطنم  رد  ام  ۀدنرب  تسد  دناوت  یم عوضوم  نیمه  مینک و  هجوت  یگنهرف  لئاسم  هب  تردق ، ۀعزانم  رد  دیاب  ام 

یارب برغ.اـه  هفلؤـم هیقب  هن  تسا و  یگنهرف  یاـه  هفلؤـم رطاـخ  هـب  طـقف  طـقف و  دـش و  میهاوـخ  هـقطنم  نوـمژه  اـم 
هورگ ریدم  رایشناد و  یمدآ ، یلع  رتکد  تسشن  همادا  رددنک  یم هدافتسا  یبلس  یاهراکهار  زا  دوخ  یگتشگرس  ناربج 

رد اـم  دوـش ، یم نیهوـت  مالـسا  ربماـیپ  هب  هـک  تـسین  لوا  راـب  یارب  تـفگ : ییاـبطابط  همالع هاگشناد  للملا  نیب طـباور 
.میدوب عوضوم  نیا  دهاش  زین  کرامناد  ایناتیرب و  دنله ،

میـشاب هتـشاد  یفـسلف  قیمع و  شرگن  دیاب  راک  نیا  یارب  مینک و  جارختـسا  اه  نیهوت نیا  زا  هدعاق  دـنچ  میناوت  یم ام 
عوـضوم نیا  هجوـتم  دـیاب  تفرگ  تروـص  ینیهوـت  رگا.مـینک  مـظنم  ار  ناـمدوخ  تارکفت  بوچراـچ ، کـی  رد  میناوـتب  هـک 
شوپرــس اـب  هـک  تـسا  نـیا  یلخاد  زاـین  هـک  تـسا  نداد  خر  لاـحرد  هـسنارف  روـشک  رد  یمالــسا  قاـفتا  کـی  هـک  میوـش 

.دراد هسنارف  یارب  یدرکراک  زاین  کی  نیا  دننادرگرب و  ار  نآ  نیهوت  نتشاذگ و 
ثحب دــیایب  دوــجو  هـب هـسنارف  رد  یتــیوه  یاــه  نارحب یلخاد و  یاــه  فاکــش ناــمز  ره  هـک  تــسا  نــیا  رگید  عوــضوم 

نیا ناربــج  یارب  برغ  هــک  میتــسه  برغ  رد  اــنعم  نارحب  یگتــشگرس و  رــصع  رد  اــم.دریگ  یم تدــش  یــساره  مالــسا
.دنک میمرت  ار  دوخ  یسایس  هفسلف  هک  دنتسه  نیا  ددصرد  دنک و  یم هدافتسا  یبلس  یاهراکهار  زا  یگتشگرس 

.دتفا یم  قافتا  برغ  رد  یللملا  نیب یلخاد و  حطس  ود  رد  عوضوم  نیا 
یناـمتفگ و نارحب  یـسایس ، تیوه  نارحب  یزاـس ، تلود نارحب  یـسایس ، هفـسلف  نارحب  لـماش  نارحب  عاونا  برغ  رد 

.تسا دودرم  یقالخا  یقطنم و  ینوناق ، ظاحل  هب  هسنارف  مادقا.دراد  دوجو  یداصتقا  تیوه  نارحب  یتفرعم و 
شنک و یناـهذالا و  نـیب مهاـفت  ییارگ ، تخاــسرب یزاــس ، یتـینما دراد : هـلحرم  راــهچ  مالــسا  لــباقم  رد  عـقاو  رد  برغ 

.یسایس مادقا 
اب ههجاوم  رد  اـم  ءـالخ.تسا  تحاراـن  عوضوم  نیا  زا  برغ  تسا و  هدـش  یـسایس  تردـق  زاـف  کـی  دراو  مالـسا  عـقاو  رد 

.دندادن روخرد  مزال و  خساپ  ام  کیمداکآ  عماوج  هک  دوب  نیا  هسنارف  عوضوم 
.تسا مالسا  زا  یدرکراک  ینالقع و  ینامحر ، هرهچ  ۀئارا  ناگبخن  نایهاگشناد و  هفیظو 

.میوش طلسم  یبرغ  نامتفگ  رب  دیاب  میتفیب و  ییارگ  طارفا ماد  هب  دیابن  نینچمه 
هیـضرم راگنربخ.میتفین : برغ  هب  خـساپ  ماد  رد  مینک و  زاب  ار  یمالـسا  ندـمت  فلتخم  یاه  هبنج دـیاب  همه  زا  شیپ  اـم 

https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۷۸۶۹ یراذگ : کارتشایدمحم  کلم همطاف  ریبد : یمشاه | 
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هاگشناد یمومع  ۱۵۲طباور 



۲۴۲۴
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۸:۵۰

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

.دش رتشیب  دوب ، تسه و  هچنآ  زا  ناهج  رد  اه  شلاچ دیووک ۱۹ ، سوریو  یریگ  همه اب 
، رقف رانک  رد  هک  دـندش  یدـیدج  شلاچ  ریگرد  انورک  یمدـیپا  اب  یلعف  بویعم  هخرچ  نیمه  رد  زین  یناریا  یاه  هداوناخ

ییابطابط همالع  هاگشناد  یعاـمتجا  موـلع  هدکـشناد  اـنطع ، شرازگ  هب.دـندش  تعاـضب  یب یاـه  هداوناـخ هیلع  یداـحتا 
یملع نمجنا  کمک  اب  نابآ  ار ۱۴  انورک  نارحب  رد  اه  تیامح نییبت  یناریا و  هداوناخ  یاه  شلاچ لـیلحت  یلم  تسـشن 

.درک رازگرب  ناریا  هداوناخ  قوقح  هقف و 
رد هاگشناد  دیتاسا  زا  رفن  ینارنخس ۴  اب  ار  روبزم  تسـشن  ییابطابط  همالع  هاگشناد  رایداتسا  هداز ، یقتدمحم هیدهم 

دیهـش هاگـشناد  داتـسا  نشور ، دـمحمییانورک  طیارـش  رد  هقفن  نیماـت  هلئـسم  مـکی : روـحم.تفرگ  هدـهعرب  روـحم  راـهچ 
یپ رد  نآ  حورـشم  هک  درک  زاغآ  ییانورک  طیارـش  رد  هداوناخ  هزوح  رد  هقفن  ثحب  روحم  اب  ار  دوخ  یاـه  تبحـص یتشهب 

ثحب دروم  ییاـنورک  یمدـیپا  طیارـش  رد  اـه  تیاـمح نییبت  اـب  ار  یناریا  هداوناـخ  یاـه  شلاـچ تسا  رارق  اـم  : تسا هدـمآ 
.میهد رارق 

همادا یک  ات  تسین  مولعم  یناهج  یمدیپا  نیا  هک  ارچ  دشاب ، یدیاز  دیق  ثحب  نیا  رد  یناریا  هداوناخ  دـیق  دـیاش  هتبلا 
.درک راهم  ار  نارحب  نیا  هتسناوتن  زونه  رشب  ملع  هک  تسا  یلاحرد  نیا  دراد و 

درکیور نیا  اـب  ار  ثحب  تسا و  ناـمروشک  یلخاد  عیاـقو  هب  فـطع  ناریا  یاـه  هاگـشناد رد  اـم  تیروماـم  فـصو ، نیا  اـب 
ای تیمکاح  لامِعا  ای  تامازلا  زا  یشان  راکو  بسک یلیطعت  طیارش  رد  هقفن  لیدعت  زا  زجع  صوصخ  رد.مینک  یم لابند 

.تسا رهوش  هدهع  رب  نز  هقفن  مئاد ، دقع  رد  یندم  نوناق  هدام ۱۱۰۶  ساسارب  منک ، هراشا  دیاب  تیمکاح  لامَعا 
رهوش هدهع  رب  دقع  نمـض  طرـش  ناونع  هب  هقفن  مه ، تقوم  دقع  رد  هک  ارچ  درادن ، تقوم  دـقع  اب  یتافانم  نیا  هتبلا 

کی هقفن  اـیآ  اـما  (. تسا هقفن  مئاد  دـقع  رد  هک  تسا  نیا  رب  داـقتعا  یرفعج ، بهذـم  زا  اـم  طابنتـسا  ساـسارب   ) تسا
.تسا یرما  هدعاق  کی  عوضوم  نیا  هک  دیتسه  رضحتسم  امش  همه  یلیمکت ؟ هدعاق  ای  تسا  یرما  هدعاق  هلئسم و 

زا دعب  مدقتعم  مراد و  یا  هیرظن ثحب  نیا  لیذ  رد  هدـنب.تسا  قلطم  ماع و  تروص  هب  نانادـقوقح  تشادرب  نیا  هتبلا 
.دش جراخ  ییاهنت  هب  نادرم  بناج  زا  هقفن  نیمات  اه و  نآ یریذپ  شقن  داصتقا و  رد  نانز  تلاخد  یتعنص و  بالقنا 

درف هبرـصحنم  هفیظو  ناوـنع  هب  ار  هـقفن  ناـنچمه  رگا  یندـم ، نوناـق  و ۱۱۰۴  داوـم ۱۱۰۳  ساـسارب  منک  یم رکف  ًاـقافتا 
زا هداوناـخ  تیندـم  مـیراد ، راـیتخا  رد  هـک  یناـبم  ساـسارب  ـالاح  دــشابن و  عامتــسا  لـباق  هرازگ  دــیاش  مـینک ، یقلت  درم 

.تسا هتفرگ  تأشن  القع  لماعت 
نوـنکا اـما  دـشاب  درم  هدـهع  هب  هقفن  مـئاد  دـقع  رد  هـک  دـندرک  یم اـضتقا  هنوـگ  نـیا  یطیارـش  ساـسارب  تیندـم  ـالقع و 

.تسا هدرک  رییغت  طیارش 
رد ناـنز  یلوـبق  نازیم  نیگناـیم  شیازفا  لاـثم ، روـط  هب  هدـش ؛ هجاوـم  رییغت  اـب  تدـش  هـب  یتعنـص  عـماوج  رد  عاـمتجا 

هنــالداع و یاــه  هاــگن اــسب  هــچ  تــسا و  هدوــب  ریخا  یاــه  لاـــس رد  روــشک  یلاـــع  شزوــمآ  تاســـسؤم  اـــه و  هاگـــشناد
زا تیاـمح  هلاـسم  دـسر  یم رظن  هب  لکـش  ره  هب.دـهد  رارق  هـمه  راـیتخا  رد  ار  ربارب  یلغـش  یاـه  تـصرف یتیـسنجریغ ،

یرانک هب  ار  تایرظن  دیاب  اسب  هچ  میهد و  رارق  ثحب  دروم  یهقف ، عبانم  یندـم و  نوناق  ساسارب  دـیاب  ار  هداوناخ  ماظن 
.میهن

یداـهتجا تاـضق  عـقاو  رد  و  دــننک ، یم رداـص  یأر  هداوناـخ  تیاــمح  نوناــق  یندــم و  نوناــق  ساــسارب  تاــضق  هـک  اریز 
.دنتسین

ار ینوناـق  صوـصن  رد  داـهتجا  قـح  تاـصق  تسه ، دوـجو  ینوناـق  حیرـص  رثـن  هـک  صاـخ  دراوـم  نـیا  رد  لاـثم ، روـط  هـب 
لاس ۱۳۸۱ رد  ًاـقافتا  هک  هداـم ۱۱۰۷  رد  تسا و  رهوش  هدـهع  هب  نز  هقفن  هک  یندـم  نوناـق  هدام ۱۱۰۶  ساسارب.دنرادن 
اب بساـنتم  فراـعتم و  یاـهزاین  همه  زا  تسا  تراـبع  هقفن  هدرک : دـیکات  راذـگ  نوناـق دـش ، حالـصا  یبوـخ  هب  مـه  ش.ه 

تعاضب تعاضب یبیب یاه   یاه هداوناخ هداوناخ هیلع   هیلع یداحتا   یداحتا رقف |  |  رقف انورک  وو   انورک یریگ   یریگ همه همه
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ناـمز رد  اـی  تداـع  طیارـش  رد  یتشادـهب  یناـمرد و  لـئاسم  لزنم ، ثاـثا  اذـغ و  هسبلا ، نکـسم ، لـیبق : زا  نز  تیعـضو 
.ضرم ای  ناصقن 

.تسا هداد  ششوپ  ار  فراعتم  یاهزاین  ای  نز و  کی  یساسا  ییادتبا و  یاهزاین  عماج  نوناق  نیا 
روـط هب  دـنک ؛ رییغت  اـهزاین  نیا  تسا  نکمم  هتبلا  دـش و   هداد  شـشوپ  زین  اـهزاین  یقباـم  هدـش ، هتفگ  ییاـج  رد  یتـح 
نیا رگا  ـالاح  دـننک ، نیماـت  ار  یدـنمزاین  نـیا  دـیاب  نادرم  تـسا ؛ یفراـعتم  یدــنمزاین  کـی  لـیابوم  هـب  یدــنمزاین  لاـثم ،
رهوش فاکنتسا  تروص  رد  دناوت  یم نز  دیوگ : یم یندم  نوناق  هدام ۱۱۱۱  دتفا ؟ یم یقافتا  هچ  دشن ، نیمات  یدنمزاین 

دوش یم نیا  هجیتن  دـشن ، تیاعر  اه  هداـم رد  ررقم  فیلکت  نیا  ریـس  رگا  ینعی  دـنک ؛ عوجر  همکحم  هب  هقفن ، ندادـن  زا 
.دنک عوجر  همکحم  هب  دراد  رایتخا  دناوت و  یم نز  هک 

.درک دهاوخ  موکحم  نآ  نداد  هب  ار  رهوش  نیعم و  ار  هقفن  نازیم  هاگداد ، هب  نز  عوجر  اب  طیارش  نیا  رد  همکحم 
رهوش یریگ و  هزادـنا  یـسایقم  هب  ار  نز  فراعتم  یاه  یدـنمزاین همکحم  تسا ؛ هداتفین  یقافتا  ارجام  زا  هلحرم  نیا  ات 

یمودـناپ اـی  اـنورک  یریگ  همه زا  یتبحـص  همکحم  دـنور  ثحب و  زا  هلحرم  نیا  اـت.تسا  هدرک  موـکحم  نآ  تخادرپ  هـب  ار 
.درادن دوجو  رارطضا  ثحب  ینعی  تسین ، دیووک ۱۹ 

دانتسا اب  دوب ، اراد  هتبلا  درک و  فاکنتسا  هاگداد  یأر  را  یسک  رگا  یهقف  تایرظن  ساسارب  تسا و  یداع  طیارـش  نونکا 
دروـم رد  نـَید  هدــعاق  ساــسارب  فاکنتــسا  ًاــقافتا  دــینک ، سبح  ار  یدرف  دــیراد  هزاــجا  دــیناوت و  یم قیداــصم ، نـیا  هـب 

.تسا یراج  هید  ای  رهم  تخادرپ 
ساـسارب تسا ، هدـنراد  وا  هـک  دـیرادن  یلیلد  چـیه  مـه  امـش  مرادـن و  دـیوگ  یم یـسک  رگا  تـسا و  مدـع  رب  هـیلوا  لـصا 

.دیرادن ار  یصخش  چیه  سبح  قح  امش  یهقف  تایرظن 
.تسا ییاراد  کی  هب  قوبسم  هک  ارچ  تسین ، هنوگنیا  نَید  هدعاق  ساسارب  هقفن   هیرهم و  تخادرپ  دروم  رد  اما 

مزـال تعاطتـسا  یاراد  وا  لوـپ ، نـیا  ندناتـس  اـب  هـک  مـیراد  نـیقی  ینعی  تـسا ، ییاراد  کـی  هـب  قوبـسم  صخــش  هـکنیا 
.تسا

لـصا نیا  میدرگ ؛ یم رب  قباـس ) تلاـح  راـبتعا   ) باحـصتسا لـصا  هب  درادـن ، ار  مزـال  تعاطتـسا  دـیوگب  یدرف  رگا  نوـنکا 
.تسا هتشاد دوجو  نیقی  نآ  هب  رت  شیپ هک  تس  یزیچ یاقب  هب  مکح  یانعم  هب  قوقح  هقف و 

، دـنک یمن تخادرپ  رگا  ـالاح  دـنک و  تخادرپ  ار  یهدـب  تسناوـت   یم دوـب و  هدــنراد  یزور  یدرف  رگا  لـصا ، نـیا  یاـنبم  رب 
.دنک یم فاکنتسا 

.درک تشادزاب  دوش   یم ار  یدرف  نینچ 
دروم یقیقد  تروص  هب  هلاـسم  نیا  دیـسر ، بیوصت  هب  یلاـم  ناـموکحم  ناـموکحم و  صوصخ  رد  ًاریخا  هک  ینیناوق  رد 

نکمم لـبق  هداـم  رد  روکذـم  مکح  یارجا  رگا  الاح.دـندش  کـیکفت  نوـید  اـه و  یهدـب زا  عوـن  نیا  تفرگ و  رارق  یرگنزاـب 
درم سپ  تـسوا ، فراـعتم  یاـهزاین  وزج  نز  یاـه  هـقفن هـک  دــشاب  هداد  مـکح  هاـگداد  یــضاق  هـک  اــنعم  نیدــب  دــشابن ؛

نیمات ار  هقفن  نیا  دیاب  هدـش ، صخـشم  هداـم ۱۱۰۷  رد  هک  ینازیم  هب  یندـم و  نوناـق  هداـم ۱۱۰۶  قبط  هک  تسموکحم 
.دنک

.دنک راتفر  دناوت  یم [ ۱] یندم نوناق  قباطم ۱۱۲۹  دوبن ، نکمم  رگا  الاح 
عوـضوم نیا  هک  دـیآ  یم رظن  هب  مینک ؟ یباـیزرا  [ ۲] یـساسا نوناق  مهد  لصا  ساسارب  ناوت  یم ار  لـح  هار  نیا  اـیآ  اـما 

.تسین یساسا  نوناق  مهد  لصا  یاتسار  رد 
.تسین اراد  درادن و  رهوش  دیوگ  یم هک  ارچ  تسین ، مه  ینوناق  داوم ۱۱۰۳و ۱۱۰۴  یاتسار  رد  یتح  نیا 

نداد رد  رهوش  زجع  تروص  رد  ای  دـنک و  قـالط  هب  راـبجا  ار  درم  مکاـح  دـنک و  عوجر  مکاـح  هب  قـالط  یارب  دـناوت  یم نز 
.هقفن

؟ درک هچ  دـیاب  درادـن ، رگا  اما  تفرگ ، یم الط  ار  مناخ  یاپ  ات  رـس  هناـیماع  ریبعت  هب  دوب و  اراد  درم  رگا  تیعـضو ، نیا  رد 
.دنک لمحت  ار  یتیعضو  نینچ  هک  تسین  روبجم  مه  نز  دیوگ : یم نوناق 

مه ار  یـساسا  نوناق  مهد  لصا  تاداشرا  اما  دـنامب » درم  دزن  تسین ، روبجم  نز  ، » هک تسا  هنوگ  نیا  هدـنب  تشادرب 

 



گنت شتـسد  هک  ینامز  درم  هک  دنـشاب  هنوگنیا  دیاب  ایآ  هکنیا  ینعی  تسا ؟ ترـشاعم  نسح  نیا  ایآ  تفرگ ، کالم  دـیاب 
زا نز  ییادـج  تساوخرد  ایآ.دنـشاب  مه  رانک  هداوناـخ  عضاوم  عییـشت  رد  دـیاب  نیجوز  دـنک ؟ یظفاحادـخ  دـیاب  نز  دـش ،
هک هدـش  هتفگ  یندـم  نیناوق  ساـسارب  تسا ؟ تسرد  تسا ، گـنت  تسد  شرـسمه  دـناد  یم نز  هک  یناـمز  مهنآ  درم ،

ناونع هب  ش.ه  لاس ۹۱  بوصم  هداوناخ  تیامح  نوناق  رد  اـما  دریگب  قـالط  دـناوت  یم دـنک و  لـمحت  تسین  روبجم  نز 
رد ار  دوـخ  نز  هـقفن  یلاـم ، تعاطتــسا  نتــشاد  اـب  سکره  : » دراد دـیکات  ًاتحارــص  هداـم ۵۳  راذـگ ، نوناـق هدارا  نیرخآ 

شـش هجرد  یریزعت  سبح  هب  دـنک ، عاـنتما  هـقفنلا  بـجاو  صاخـشا  ریاـس  هـقفن  هیدأـت  زا  اـی  دـهدن  وا  نـیکمت  تروـص 
.دوش یم موکحم 

بیقعت ناــمز  ره  رد  تیاکــش  زا  یو  تشذــگ  تروـصرد  تـسا و  یــصوصخ  یکاــش  تیاکــش  هـب  طوـنم  یرفیک  بـیقعت 
بجوـم هـب  هـک  یا  هـجوز هـقفن  تـخادرپ  زا  عاـنتما  ینوناـق : هداـم  هرــصبت  .دوـش » یم فوـقوم  تازاـجم  یارجا  اـی  ییازج 
لومشم یتسرپرـس  تحت  ناکدوک  ای  یعونـصم  حیقلت  زا  یـشان  نادنزرف  هقفن  زین  تسا و  نیکمت  مدع  هب  زاجم  نوناق 

رب طوــنم  یرفیک  لــئاسم  مـه  راــکو » بـسک طیارــش  رد  هـقفن  ی  هیدــعت زجع   » صوــصخ رد.تـسا  هداــم  نـیا  تاررقم 
.تسا یکاش  تیاکش 

هدام نیا  تاررقم  لومـشم  ناکدوک  هقفن  زین  تسا و  نیکمت  مدـع  هب  زاجم  هقفن  تخادرپ  زا  عاـنتما  هدـش  هتفگ  اـجنیا 
.تسا

.زجاع صخش  هن  تساراد  صخش  یارب  هدامآ  نآ ، تخادرپ  مدع  رد  یراگنا  مرج  رد  هک  هچنآ 
، ًـالوا دریگ : تروص  نیداـینب  کـیکفت  کـی  دـیاب  هک  مییوگب  میهاوـخ  یم یلعف ، طیارـش  زا  غراـف  میریگ و  یم هجیتـن  سپ 
ای دراد  تخادرپ  ناوت  وا  ایآ  ًامود ، درادن )؟ ای  دراد  دقع  نمـض  طرـش  تسا ، تقوم  دقع  رگا  ( ؟ تقوم ای  تسا  مئاد  دقع 
یعاـمتجا و حـلاصم  هب  هلئـسم  نیا  دـسر  یم رظن  هب  دراد ؟ دوـجو  دـنزرف  نز و  هقفن  ناربـج  یارب  یمادـقا  اـیآ  ـالاح  ؟ ریخ

.دنوش لیطعت  اهراکو  بسک زا  یخرب  هدرک  اضتقا  هک  ددرگ  یمرب یداصتقا 
هب هکلب  هیرجم  هوق  ناونع  هب  هن   ) تلود اما  دننک  ییارجا  تیاعر و  ار  اه  تیدودـحم هک  دنتـسناد  تحلـصم  ار  نیا  دارفا 

.تسا لوئسم  دارفا  نیا  لابق  رد  ناریا ) یمالسا  یروهمج  ماظن  تیمکاح  ناونع 
، دـنکن ای  دـنک  هعجارم  یتیامح  یاهداهن  هب  درف  رگا  ینعی  تسا  تیعر  یزور  نیمات  لوئـسم  مکاـح ، یهقف ، یاـنعم  رد 

تازاـجم میناوـت  یمن ییوـس  زا  هک  ارچ  دـنک  تیاـمح  یلکـش  ره  هب  تکلمم و  نیا  داـحآ  زا  هک  تسا  نـیا  تـلود  هـفیظو 
هتـشادرب زیچ  ُهن  نم  تُما  زا  : » دـنا هدومرف هک  میراد  ربماـیپ  زا  [ ۳  ] عفر ثیدـح  کی  اـم.تسا  فیلکت  یتمـس  زا  مینک و 

رطـضم نآ  هب  هـچ  نآ  یرگید  اـی  دـنرادن  ار  شنداد  ماـجنا  ییاـناوت  هـک  ار  هـچنآ  هـک  تـسا  نـیا  اـه  نآ زا  یکی  دوـش …  یم
تلود هب  لاـفنا  بحاـص  ـالب  کـلامالب و  لاوـما  همه  دـییوگ  یم یـساسا  نوناـق  ساـسارب  هـک  یماـگنه  امـش  دـنوش ». …

اب دــیاب  عـقاو  رد  دــنک ؛ لـح  مـه  ار  یلئاـسم  نـینچ  نـیا  دــیاب  دــنک ، دورو  لاـفنا  هلئــسم  هـب  تـلود  رگا  دریگ ، یم قـلعت 
ماـجنا رقف ) عـیزوت  هن  تورث  هنـالداع  عـیزوت   ) بساـنتم لـمع  هب  عـیزوت  دـنک و  یـشیدنارود  یرایـشوه  تقد و  تبقارم ،

یـساسا نوناـق  مهد  لـصا  هب  دـیاب  تلاـح  نـیا  رد  دـندنمزاین ، دـنراد و  زاـین  هـک  دنتـسه  یمدرم  یلعف  طیارـش  رد  . دـهد
.دنک یریگولج  هداوناخ  داهن  یشاپورف  زا  دیاب  تلود  دراد  دیکات  هک  مینک  عوجر 

هک یماـگنه  منک ؛ هراـشا  یقرـش  ناـملآ  رد  نیگنـس  یاـه  هناـخراک یخرب  یلیطعت  یارجاـم  هب  مهاوـخ  یم لاـثم  روـط  هب 
تیلاعف هک  دوبن  هفرـص  هب  نورقم  یقرـش  ناملآ  یاه  هناخراک زا  یدادـعت  دـندش ، ماـغدا  یبرغ  ناـملآ  اـب  یقرـش  ناـملآ 

، مراد رطاخ  هب  دـیریگب و  قوقح  دـییایب  دـننکن و  راک  اهورین  هک  دوب  هفرـص  هب  نورقم  نیا  یتح  دـنهد ، ماجنا  یداصتقا 
ییاهراک اـه  نآ یارب  تلود  اـما  دـندوب  راـکیب  مدرم  ناـمز  نآ  رد  هچرگ  مدوب ، هتفر  اـجنآ  هب  ههرب  نآ  رد  هک  یناـمز  راـبکی 

.دوشن هدرسفا  اه  نآ هیحور  هک  داد  یم ماجنا 
هدرک ناـگیار  ار  مـالقا  زا  یخرب  یتیاـمح ، یاـه  تسایـس یریگیپ  رد  تـلود  دـندش ، لـیطعت  اـه  هناـخراک هـکنیا  مـغر  یلع 

.دنداد یم مه  ار  ناشدزمتسد  قوقح و  هتبلا  دندوب و  هدرک  یناجم  ار  زاگ  قرب و  ای  یکاروخ و  ریش  هکیروط  هب  دندوب ،
ینعی دـندوب ، هداد  شزومآ  ار  فیلکت  عون  نیا  دـننک و  رورم  روبع و  نابایخ  رد  هخرچود  اب  هک  دنتـشاد  فیلکت  مدرم  اما 

.دندوب هتفرگ  وخ  دیدج  تاداع  هعومجم  هب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۵۵طباور 



اه نآ هب  هناـهام  تروص  هب  دـننک و  رازگرب  نشج  یگتفه  تروـص  هب  دـندوب ، هدـش  فـلکم  اـه  یرادرهـش متـسیس  نآ  رد 
.دننک یناجم  یاهرفس  هک  تفرگ  یم قلعت  نپک 

دنیبب و بیسآ  اه   هداوناخ رگا  دـناد ، یم هکنیا  یارب  دـهد ، یم ماجنا  هنیزه  همه  نیا  نامز  نآ  رد  ناملآ  تلود  ارچ  اـما 
دمحاـتعاضب یب یاـه  هداوناـخ هـیلع  یداــحتا  مود : روحم.دــنوش  یم لــمحتم  یرت  شیب یاــه  تراــسخ دــنوش ، هدرــسفا 

هب تعاـضب » یب یاـه  هداوناـخ هـیلع  یداـحتا  اـنورک ، رقف و   » ثـحب اــب  نارهت  هاگــشناد  یملع  تـئیه  وـضع  داژن ، بیبـح
دناوت یم هنوگچ  تیمکاح  هک  هداد  خـساپ  شـسرپ  نیا  هب  هدرک و  دورو  انورک  اب  ههجاوم  رد  یناریا  یاه  هداوناـخ شلاـچ 
یارب زیگنارب  شلاــچ رـــصنع  ود  لــماع و  ود  هباــثم  هــب  اــنورک  رقف و  ؟ دــهد ماــجنا  اتـــسار  نــیا  رد  ار  یتیاــمح  تامادــقا 
دهاوخ یم تلود  درک  مالعا  هجدوب  همانرب و  نامزاس  یوگنخـس  لاسما  نیدرورف  رد  دوش ؛ یم حرطم  یناریا  یاهراوناخ 

دیابن : دنـشاب هتـشادن  ریز  طیارـش  زا  کی  چیه  هک  دـهد  هیارا  ینادنورهـش  زا  یدادـعت  هب  ار  یتیامح  یاه  هتـسب هعومجم 
یتسیزهب یریگب  یرمتسم.دنشاب  هتشادن  یا  همیب چیه.دنشاب  دمآرد  هنوگره  دقاف.دنشاب  هتشاد  تقوم  تباث و  لغش 

نینچ ناشیا  هک  تسا  راب  فسات بلاج و  یلیخ.دنشاب  هتـشادن  زین  لیبموتا  یـصخش و  لزنم  و.دنـشابن  دادما  هتیمک  و 
.دندرک مالعا  رفن  نویلیم  کیدزن ۳  ار  یتاصتخم  نینچ  اب  یطیارش  دجاو  دارفا 

هک دـننک  یم یگدـنز  لاوـنم  نیا  هب  هـک  دنتـسه  راوناـخ  نارازه  مـینک ، هبـساحم  رفن  ار ۴  یناریا  هداوناـخ  ره  دادــعت  رگا 
.تسا رت  شیب مقر  نیا  دراد ، نیا  زا  تیاکح  مه  یمسرریغ  رامآ  یخرب  هتبلا 

یلاوح ۴ هتشذگ  یاه  لاس رد  ناریا  یاه   هناخ مرگ رد.درک  نایرع  ار  رقف  هرهچ  هک  دوب  نیا  درک ، یراک  نیرت  مهم اـنورک 
رییغت رفن  رازه  هب ۸  ددـع  نیا  نیدرورف ۹۹  رد  دنتـشاد ، ناکـسا  تقوم  یاـه  ناکـسا رد  رفن  اـی ۵۰۰۰  رفن  و ۸۰۰  رازه 

.دش مه  رتشیب  یتح  درک و 
.دش ناریا  تیعمج  دصرد  دودح ۶  دیدش  رقف  ثعاب  ازرقف  یاه  هنیزه هدش ، مالعا  رامآ  قبط 

رد الاح  دـنیایب ، رقف  طخ   ریز  هداوناخ  هک  دـش  ثعاب  ناطرـس و  یرامیب  هب  التبم  هداوناخ  یاضعا  زا  یکی  لاـثم ، روط  هب 
. تسا رتشیب  هدیچیپ و  رایسب  رما  نیا  انورک  تیعضو 

.دندش راکیب  ییانورک  طیارش  نیا  رد  ینامتخاس  نارگراک  دصرد  دش ۷۰  مالعا  مه  یمسر  رامآ  هتبلا  و 
رفن رازه  تسیب  نویلیم و  کی  نانز ، مهس  هک  دندش  راکیب  رفن  نویلیم  هتشذگ ۲  هام  دنچ  نیمه  رد  یمسر  رامآ  قبط 
یاه هداوناخ یدمآرد  تیعضو  یور  تدش  هب  انورک  هک  تسا  نیا  یایوگ  اهرامآ.دوب  رفن  رازه  ۹۰۰ نادرم ، مهس  نانز و 

.تسا هتشاذگ  رثا  هدروآ و  راشف  یناریا 
.تسا هتشاذگ  ام  یگدنز  تیفیک  رد  یرادانعم  رثا  یناهج  یمدیپا  کی  ناونع  هب  انورک 

ناریقف هعماـج  هب  اـنورک  زا  رثأـتم  رفن  نوـیلیم  دودـح ۵۰۰  هدرک  مالعا  اـهرامآ  نیرت  هزاـت  رد  یناـهج  تشادـهب  ناـمزاس 
نیا هک  لیلد  نیا  هب  دـنراذگ ، ریثأت  انورک  راهم  رب  دـنناوت  یم ارجا  ماـقم  رد  اـه  تلود میدـقتعم  ارچ  اما.دـنا  هدـش هفاـضا 

هدنریگ میمصت  داهن  ناونع  هب  تلود  تیهام  هکلب  تسا ، تلود  تادهعت  وزج  اهنت  هن  نآ  هباشم  یاه  هلاسم هلاسم و 
.ددرگ یمرب اه  نارحب هنوگنیا  رد 

زین رارطـضا  عقاوم  رد  دراد ، ریقف  یاـه  هداوناـخ هب  تبـسن  یدـهعت  یداـع  عقاوم  رد  اـه  تلود هک  روطناـمه  نیمه  یارب 
.تسا تروص  نیمه  هب  عضو 

ریذپ بیسآ راشقا  زا  عنام  عماج و  یفیرعت  هک  دشاب  نامنهذ  رد  مه  نیا  ریذپ  بیـسآ یاه  هورگ رقف و  مییوگ  یم یتقو 
.میرادن

تـسرپرس یاراد  هک  ییاـه  هداوناـخ ریذـپ و  بیـسآ یاـه  هداوناـخ هعـسوت ، مشـش  هماـنرب  دـننامه  نیناوق  یخرب  رد  هتبلا 
دوجو هراب  نیا رد  هتکن  ود.دنـشاب  ریذپ  بیـسآ  یاهراوناخ  قادصم  یعون  هب  دـنناوت  یم تسا ، نادـنز  تسرپرـس  ای  مناخ 

.میرادن ریذپ  بیسآ  یاه  هورگ زا  لماک  یفیرعت  چیه  ام  هکنیا  تسخن  دراد :
.میرادن اهراوناخ  زا  زین  یقیقد  یرامآ  ماظن  کی  نینچمه  هکنیا ، مود 

.تسا هدش  هتخانش  یاه  هورگ هب  طوبرم  دراد ، دوجو  هراب  نیا رد  هک  یرامآ  ماظن 
هب طوـبرم  راـک  ناـکدوک  زا  یتمـسق  دـنداد ، ماـجنا  ار  یراـک  راـک  ناـکدوک  دروـم  رد  یرادرهـش  یتـسیزهب و  لاـثم ، روـط  هب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۵۶طباور 



اه نآ هب  تبـسن  یراـمآ  ماـظن  رد  اـما  دـنمزاین ، دنتـسه و  اـه  هعوـمجم اـه و  هاـگراک رد  هـک  دنتـسه  ییرماـن  راـک  ناـکدوک 
.میرادن یرامآ 

.دوش یقلت  مهم  دناوت  یم اه  هداوناخ یارب  هغدغد  ارچ  هک  تسا  نیا  یدعب  هتکن 
.میرادن هنیمز  نیا  رد  یدنب  تیولوا زج  یا  هراچ اما  تسا ، دایز  حایتحا  اضاقت و  هک  دیناد  یم نم  زا  رتهب  همه 

یدرف و تشادـــهب  ثــحب.دراد  یگتـــسب  ریذـــپ  بیـــسآ هورگ  نــیا  رد  یراــمیب  عــطق  هــب  ًــالماک  اـــنورک  هریجنز  عــطق  اـــما 
لیلد هب  فیعـض  یاه  هداوناخ رد  اما  تسا ، حرطم  رت  شیب الاب  هب  ور  طسوتم  طسوتم و  یاه  ه داوناخ رد  یراذگ  هلـصاف

سوریو هـک  تـسا  دـیعب  رایـسب  درادـن ، دوـجو  یــصخرم  یتشادـهب و  ناـکما  اـی  دـنراد ، نوریب  اـب  ًامیقتــسم  هـک  ییاـهراک 
.دورب نیب  زا  یتبقارم  دوخ  اب  دیووک ۱۹ 

زین ریذپ  بیسآ یاه  هداوناخ رد  ار  یمدناپ  نیا  دیاب  میتسه ، انورک  هریجنز  عطق  لابند  نالک  یاه  یراذگ تسایس رد  رگا 
.میهد رارق  هجوت  دروم 

یفرــصم دبــس  ًاعطق.دــشاب  تدــمزارد  دراد  ناـکما  دراذــگ ، یم یاــج  هـب  ریذــپ  بیــسآ یاــه  هداوناــخ رد  اــنورک  هـک  یرثا 
زا ریـش  دـش ، هجوتم  تلود  لاـغترپ  روشک  رد  دـنک ؛ یم تفا  تدـش  هب  اـنورک  زا  دـعب  ریقف  هدـید و  بیـسآ  یاـه  هداوناـخ

یاـهراوناخ دبـس  هب  هراـبود  ار  ریـش  یتامادـقا  هعومجم  رد  تلود  تسا ، هدـش  عطق  هعماـج  مورحم  هقبط  ییاذـغ  دـبس 
.درک هفاضا  مورحم 

، نیفعضتسم داینب  دننامه  ییاهداهن  تیامح  هچ  رگا  میریگب ، رظنرد  ار  تدمزارد  یاهراکهار  دیاب  اه  شلاچ لح  یارب 
ام هک  ارچ  دنتـسین ، ام  بولطم  یفیک  یمک و  ظاحل  هب  اما  مینک  شومارف  دـیابن  ار  دادـما  هتیمک  ای  یتسیزهب و  ناـمزاس 

تیامح زا  یا  هداوناخ تسا  نکمم  هک  ارچ  میرادن  ریذپ  بیـسآ یاه  هداوناخ زا  تیامح  لابق  رد  یتیامح  دحاو  تسایس 
.دوشن اه  تیامح نیا  زا  کی  چیه  لومشم  هک  دشاب  مه  یا  هداوناخ دراد  ناکما  اما  دشاب ، رادروخرب  داهن  دنچ 

دوش دـیدمت  اه  هراجا هک  ناونع  نیا  اب  درک ، بیوصت  میرحت  انورک و  زا  ریثأت  هب  ار  ینوناق  هدام  شیپ  هام  دـنچ  زا  تلود 
دروـم یبوـلطم  تروـص  هـب  هـتبلا  هـک  دــهد  رارق  نارجاتــسم  راــیتخا  رد  نکــسم  هـعیدو  ماو  ناوـنع  اــب  مـه  ار  یغلاــبم  و 

هچ زا  دیاب  اه  کمک یلام  نیمات  هک  تسا  نیا  نآ  دریگ و  یم رارق  یور  شیپ یساسا  یشسرپ  الاح.تفرگن  رارق  تیامح 
لح شیپ  لاس  جنپ  ای  شـش  دیاب  عوضوم  نیا  [، ۴] یساسا نوناق  لصا ۵۷  دـننامه  نم  رواب  هب  دریگ ؟ تروص  یعبنم 

.تفرگ یم تروص  یقیمع  یاه  یسررب دیاب  اه  هنارای یدنمفده  نامز  رد  ًالثم  دش ، یم
.دنرادن نآ  هب  یزاین  ًالصا  دارفا  نیا  زا  یمین  زا  شیب  یتح  هک  دنریگ  یم هنارای  نایناریا  دصرد  دودح ۵۸ 

نیب ربارب  تروص  هب  هکنیا  هن  دـهد ، صاـصتخا  ریذـپ  بیـسآ یاـه  هورگ هب  ار  هناراـی  تسا  هتـشاد  تقو  سلجم  تلود و 
.دنک میسقت  یناریا  نویلیم  ات ۸۰   ۷۰

.تسا ملظ  قادصم  تسین و  تلادع  اعقاو 
ماـجنا مه  هاـمود  هک  تسا  یتـلود  قوـقح  میارج و  یگدوـشخب  ثحب  دـهد ، ماـجنا  تسناوـت  یم تـلود  هـک  یرگید  راـک 

تیمکاح لـصا  اـما  دـنداد  ناـشن  فاـطعنا  دوخ  زا  تاررقم  هزوحرد  اـه  تلود اـهروشک  یخرب  رد  . تشادـن ماود  اـما  دـش ،
رگا تساـه ، ناـسنا یگدــنز  دوـبهب  یارب  لـصا  نـیا  اـما  تـسا  کـیتارکومد  هعماـج  بـلق  هـک  ارچ  مـیراد  لوـبق  ار  نوناــق 

.تفریذپ نآ  دیابن  تقونآ  دنک ،  یم لکشم  راچد  ار  نادنورهش  نوناق ، تیمکاح  هب  اه  یگتسبلد
، لاغترپ دنه و  نوچمه  اهروشک  زا  یخرب  رد  تسا ، یزیچان  غلبم  هکنیا  زا  ادج  یراکیب  همیب  ثحب  رد  لاثم ، ناونع  هب 
، تفرگ لکش  درب  درب –  یزاب  کی  یترابع  هب  دندرک ؛ همیب  متسیس  دراو  ار  اه  نآ هکنیا  ای  دندوبن  همیب  ای  یلصف  نارگراک 

.دندرب دوس  فرط  ود  ره  هک  ارچ 
.تفرگ قلعت  یتلود  یاه  متسیس یلصف و  نارگراک  هب  اهنت  همیب  داتفین و  ناریا  رد  قافتا  نیا 

میسقت هیال  ات ۴  هب ۳  ار  اه  تیامح دـیاب  مینک ، یم ثحب  دـمآرد  مک  یاه  هداوناخ یارب  تلود  یاه  تیامح زا  اـم  یتقو 
.مینک

.دریگ تروص  نارحب  زا  دعب  نامزمه و  لبق ، دیاب  تیامح  اه ، متسیس زا  یخرب  رد 
(. نارحب لبق   ) دوش ینیب  شیپ دیاب  اه  نارحب نینچ  رد  شزومآ  هوحن  ًالثم 

 



(. نارحب نیح  رد   ) دنتسه رادراب  ناردام  یاراد  هک  فیعض  یاه  هداوناخ ناردام  ثحب  ای 
، دشابن رادیاپ  اه  تیامح نیا  رگا  دشاب ، رادـیاپ  رمتـسم و  دـیاب  اه  تیامح هک  هلزلز  لیـس و  یاه  شخب رد  ًالثم  هکنیا  ای 
، دنیازفایب ار  فیعض  یاهراوناخ  هیامرـس  شزرا  دیاب  ًامتح  اه  تلود (. نارحب زا  دعب   ) دنوش یم دیدج  یاه  یراتفرگ راچد 

.دباین شهاک  فیعض ، یاهراوناخ  یاه  هیامرس دنک  تبقارم  دیاب  تلود  اهتنم  درادن ، دوجو  یراظتنا  نینچ  العف  هتبلا 
رتریقف مدرم  تـلود ، یاـه  تسایــس اـب  میهاوـخ  یم یعوـن  هـب  دــنک و  کـمک  اــهراوناخ  هـب  میهاوـخ  یم تـلود  زا  یناــمز 

.دنوشن
رب.دراد لابند  هب  ار  ییاهدمایپ  هچ  هک  دشاب  هتشاد  تسویپ  دیاب  دنک ، یم عضو  هک  ار  یتسایس  ره  دیاب  تلود  عقاو  رد 
ندروآرب تیمورحم و  رقف و  ندرک  نک  هشیر هعماج و  یداصتقا  لالقتـسا  نیمأت  یارب  یـساسا ، نوناـق  لصا ۴۳  قبط 
راوتــسا ریز  طـباوض  ساـسارب  ناریا  یمالــسا  یروـهمج  داـصتقا  وا ، یگدازآ  ظـفح  اـب  دــشر ، ناـیرج  رد  ناـسنا  یاـهزاین 

یارب مزال  تاناکما  شرورپ و  شزومآ و  نامرد ، ، تشادهب کاشوپ ، کاروخ ، نکسم ، یساسا : یاهزاین  نیمأت   : دوش یم
ندادرارق لـماک و  لاغتـشا  هب  ندیـسر  روظنم  هب  همه  یارب  راـک  تاـناکما  طیارـش و  نیمأـت  . همه یارب  هداوناـخ  لیکـشت 

هرهب نودـب  ماو  هار  زا  ینواعت ، لکـش  رد  دـنرادن ، راک  لیاسو  یلو  دـنراک ، هب  رداق  هک  یناسک  همه  رایتخا  رد  راک  لیاسو 
ار تلود  هن  دوـش و  یهتنم  صاـخ  یاـه  هورگ دارفا و  تسد  رد  تورث  لوادـت  زکرمت و  هب  هن  هـک  رگید  عورـشم  هار  ره  اـی 

.دروآرد قلطم  گرزب  یامرفراک  کی  تروص  هب 
تروص دـشر  لحارم  زا  کی  ره  رد  روشک  داصتقا  یمومع  یزیر  همانرب رب  مکاح  یاـه  ترورـض تیاـعر  اـب  دـیاب  مادـقا  نیا 
شالت رب  هوالع  درف  ره  هک  دشاب  نانچ  راک  تاعاس  اوتحم و  لکش و  هک  یتروص  هب  روشک  یداصتقا  همانرب  میظنت.دریگ 

شیازفا روشک و  یربهر  رد  لاعف  تکرش  یعامتجا و  یسایس و  یونعم ، یزاسدوخ  یارب  یفاک  ناوت  تصرف و  یلغش ،
یـشک هرهب زا  یریگولج  نیعم و  یراک  هب  دارفا  رابجا  مدـع  لغـش و  باختنا  یدازآ  تیاعر.دـشاب  هتـشاد  راکتبا  تراهم و 

همه رد  ریذـبت  فارـسا و  عنم  . مارح لطاب و  تالماعم  رگید  ابر و  راکتحا و  راصحنا و  ریغ و  هب  رارـضا  عنم  . یرگید راک  زا 
تیبرت نونف و  مولع و  زا  هدافتـسا  . تامدخ عیزوت و  دـیلوت ، یراذـگ ، هیامرـس فرـصم ، زا  معا  داصتقا ، هب  طوبرم  نوئش 
داصتقا رب  هناگیب  یداصتقا  هطلـس  زا  یریگولج.روشک  داـصتقا  تفرـشیپ  هعـسوت و  یارب  جاـیتحا  تبـسن  هب  رهاـم  دارفا 

هلحرم هب  ار  روشک  دـنک و  نیمأت  ار  یمومع  یاـهزاین  هک  یتعنـص  یماد و  یزرواـشک ، تادـیلوت  شیازفا  رب  دـیکأت.روشک 
، هدـش هراشا  هک  یتیامح  یاهرتسب  همه  هب  هجوت  اـب  هکنیا  هراـبرد  نینچمه.دـناهرب  یگتـسباو  زا  دـناسرب و  ییاـفکدوخ 

تـشادهب روظنم  رگا  تفگ ، دـیاب  خـساپ  رد  تسا ؟ هعماج  زور  طیارـش  اب  بسانتم  اـنورک  یریگ  همه یلعف  تسایـس  اـیآ 
دحاو و تسایـس  دسر  یم رظن  هب  اما  تسا ، هدشن  دـییات  هیرظن  نیا  زین  یکـشزپ  متـسیس  دوخ  رد  ارهاظ  تسا ، یا  هلگ

یمادـقا مه  رگا  هتفرگن و  لکـش  فیعـض  یاـهراوناخ  زا  تیاـمح  هزوح  رد  بساـنتم  لوـقعم  یقطنم و  هتبلا  مجـسنم و 
انورک طیارـش  نیا  رد  سلجم  ایآ  هک  هدش  حرطم  یرگید  شـسرپ  نینچمه.تسا  هدوب  یعطقم  رت  شیب هتفرگ ، تروص 
نوناق لصا ۹۷  مکحم  دس  اب  هک  دبلط  یم یلام  راب  اه  هزوح نیا  هکنیا ، لوا  میوگب : دیاب  تسا ؟ هتـشاد  یبوخ  درکلمع 

.میهجاوم [ ۵] یساسا
یـساسا یاـهالاک  نیمـضت  صوصخ  رد  ار  یحرط  سلجم  یگزاـت  هب  دـشاب ؛ صخـشم  یلاـم  عبنم  دـیاب  اـه  هزوـح نیا  رد 

.دنک صخشم  ار  ریقف  یاه  هداوناخ دیاب  یناریا  یاهراوناخ  یسررب  اب  تلود  هک  هدرک  بیوصت 
ماـجنا یتیاـمح  دـهاوخن ، تـلود  رگا  اـما  دـهد ، یم ماـجنا  ار  اـه  کـمک زا  یخرب  هدرک  دـیکات  تـلود  حرط ، نـیا  یاـنبم  رب 

.دهد یمن ُخر  یقافتا  چیه  دهد ،
تروص اه  یرگ لابرغ  ات  دننک  لامعا  حرط  نیا  رد  ار  یلوقعم  قطنم  تسا ، رتهب  تلم  هناخ  ناگدنیامن  دسر  یم رظن  هب 
همالع هاگشناد  نانز  هورگ  ریدـم  هلداـنج ، یلعاـنورک  نارود  رد  یناریا  یاـه  هداوناـخ یزاـجم  تسیز  موس : روحم.دریذـپ 
نارحب رد  یناریا  یاه  هداوناخ یزاجم  تسیز  هب  یتخانـش  هعماج درکیور  کـی  اـب  نارنخـس  نیموس  ناونع  هب  ییاـبطابط 

.دش نایناریا  یگدنز  حطس  رد  یتارییغت  هعومجم  یریگ  لکش ثعاب  انورک  : تخادرپ انورک 
.درک لوحتم  ار  نایناریا  یگدنز  دنور  هک  دوب  یا  هدش ینیب  شیپ لباقریغ  قافتا  کی  انورک 

.دنتسه یفداصت  یناهگان و  ًالوا ، اهداهن : تارییغت  هب  طوبرم  تاعلاطم  رد 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۵۸طباور 



.دوش یم یلبق  یاه  ریسم رد  تسسگ  ثعاب  ًامود ،
: نامز لوا |  جوم  : دراد دوجو  جوم  هس  انورک ، یمدیپا  ثحب  رد  نینچمه.دـنروآ  یم دوجوب  ار  یدـیدج  یاهریـسم  ًاموس ،
هب  ) رهم ناـمز : موـس |  جوـم  ( اهاتـسور اهرهــش و  ماـمت   ) دادرخ ناـمز : مود |  جوـم  ( اـه ناتــسا زکارم  رد  طـقف   ) نـیدرورف

نیرت مهم یمدـیپا ، جوم  هس  ره  رد  هک  دـهد  یم ناشن  اـم  یاـه  شهوژپ یمـسر و  یاـه  شرازگ جـیاتن  ( مود جوم  دـننام 
.دوب ناریا  یمسر  ویدار  نویزیولت و  هاگولگ ،

.تسا هتشاد  یشیازفا  دنور  یمسر  یاه  هناسر زا  رابخا  یریگیپ  لاسما ، دادرخ  ات  نیدرورف  زا  ینامز  هزاب  رد 
عوجر شیازفا  دـهاش  رگید  یوس  زا  یلم و  هناسر  زا  تاعالطا  تفایرد  شهاک  دـهاش  ییوس  زا  ام ، تاعالطا  یاـنبم  رب 

قیقحت رد  رضاح  یاه  هداوناخ دصرد  زا ۸۴  شیب  هدـش ، ماجنا  تاقیقحت  یانبم  رب.میتسه  یزاجم  یاضف  هب  ناربراـک 
ییاـنورک نارود  رد  تـغارف  تاــقوا  دــنور  هتفاــی و  شیازفا  اــنورک  نارود  رد  یزاــجم  یاــضف  هـب  عوـجر  نازیم  دــنا : هـتفگ

طیارـش رد  اه  نآ هک  هدـش  هدیـسرپ  شـسرپ  نیا  قیقحت  یرامآ  هعماج  زا.تسا  هدـش  یرپس  یزاجم  یاضف  رد  رت  شیب
یاشامت هب  دـنداد  خـساپ  دارفا  دـصرد   ۵۶ دـننک ؟ یم یرپـس  هنوگچ  رت  شیب ار  تعارف  تاـقوا  ناـمز  نیرتـشیب  هنیطنرق ،

.دنتسشن نویزیولت  یاه  همانرب
هدیـسرپ دارفا  زا.دـندرک  یرپـس  یزاـجم  یاـه  هکبـش رد  ار  دوـخ  تاـقوا  دـنتفر و  یزاـجم  یاـضف  هب  دـنتفگ  مه  دـصرد   ۴۰

اه و تیلاعف اـیآ  تسا ؟ هدـش  داـجیا  یزاـجم  یاـضف  رد  یتارییغت  هچ  دارفا  تسیز  رد  فلتخم ، یاـه  هزوح رد  هک  هدـش 
یزاجم یاضف  رد  ناشروضح  دـندرک  ناعذا  خـساپ  رد  نانآ  همه  رتمک ؟ اـی  هدـش  رت  شیب یزاـجم  یاـضف  رد  ناـشروضح 

؟ دندرک ادیپ  تسد  یزاجم  یاضف  رد  یدیدج  هبرجت  هچ  هب  هک  دش  هدیـسرپ  نانآ  زا.تسا  هدـش  رتشیب  انورک  نارود  رد 
.دوب دیدج  یاه  هبرجت وزج  یزاجم  یاه  سالک رد  هداوناخ  یاضعا  روضح  هک  دنداد  خساپ  دارفا  دصرد   ۵۳.۴

.دنتسناد دیدج  یاه  هبرجت زج  ار  یزاجم  یاضف  رد  ماوقا  ناشیوخ و  اب  طابترا  اه و  یمهرود زین  دصرد   ۴۲.۵
دیدـج یاـه  هداد دـیاب  هتبلا.دوب  نایوگخـساپ  یدـعب  یاـه  هبرجت زج  یرتـمک  تبـسن  اـب  یزاـجم  یاـه  ترـسنک رد  روـضح 

رد اـهنت  هن  ار  یزاـجم  تـسیز  ندـش  هـبرف هیـضرف ، میناوـت  یم اـه  هداد زا  دادـعت  نـیمه  اـب  اـما  دروآ  تسدـب  مـه  یرگید 
.مینک حرط  مئاد  روضح  هباثم  هب  هکلب  گنرُرپ ، روضح  بلاق 

تــسیز هدـمع  شخب  هـب  زورما  تفاـی ، یم صاـصتخا  یتـعارف  لـئاسم  هـب  ـالبق  هـک  یزاـجم  تـسیز  زا  یــشخب  نیارباـنب 
.دراد صاصتخا  اه  هداوناخ یعامتجا 

هدـش هارمه  یلـسن  ینـس و  تفاکـش  اب  یزاـجم  تسیز  هک  مییوگب  میناوت  یم سرتسد ، رد  یاـه  هداد هب  هجوت  اـب  هتبلا 
.تسا

همه اـب  یزاـجم  یاـضف  دــنراد  داــقتعا  یرایــسب  تـسا ، دارفا  ناــهج  یاتــسار  رد  یعوـن  هـب  یزاــجم  تـسیز  ندــش  هـبرف
.دنتسه یرشب  تسیز  دادتما  نامه  رد  دراد ، هک  ییاه  یبوخ

هب ار  ییالاب  دـصرد  نادرم  نانز ، فالخرب  دـش ، حرطم  نیالنآ  تاسلج  یراـکرود و  ثحب  هراـبرد  یفلتخم  تاـیبرجت  ًـالثم 
.دنداد صاصتخا  دوخ 

.دندش عوضوم  نیا  رکذتم  مه  نانز  زا  دصرد   ۱۱.۵
یاهدمایپ ثحب  رد.دنهد  یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  عوضوم  نیا  زا  یمیظع  شخب  نانز  یتنرتنیا ، دـیرخ  ثحب  رد  هتبلا 

یزاجم یاـضف  یاـه  تراـهم شناد و  هجیتن  رد  تردـق  تابـسانم  ینوگرگد  ثحب  هب  ناوت  یم یزاـجم  تسیز  ندـش  هبرف
.درک هراشا  نیدلاو  هب  تبسن  نادنزرف  یزاجم  یاضف  هب  طوبرم  ثحابم  رد  رتدوز  یریگارف  نوچمه 

رت شیپ رگا  هکیروـط  هـب درک ؛ هراــشا  هداوناــخ  یاــضعا  ندوـب  مـه اــب  ناــمز  یاــنعم  رییغت  هـب  ناوـت  یم اهدــمایپ  رگید  زا 
تبثم یاهدمایپ  زا  هتبلا.تسین  هنوگنیا  هزورما  میدش ، یم لیاق  ار  ندوب  هداوناخ  رانک  نامز  راک و  نامز  نایم  یکیکفت 

.تسا تغارف  تاقوا  ندشرت  هدرتسگ یلعف ، طیارش 
ندش و یا هناسر موهفم  ود  رب  ینتبم  هک  انعم  نیدب  تسا ؛ یعامتجا  یاهداهن  یزاس  یلها نینچمه  اهدمایپ ، رگید  زا 

.تساهداهن ندش  یزاجم
قیرط زا  یــسرتسد  نـیا  ًـالومعم  تـسین و  زاـین  یروـضح  دوـجو  ندــش ، یا  هناـسر ثحاــبم  رب  هوــالع  تیعــضو  نـیا  رد 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۵۹طباور 



.دریگ یم تروص  هداوناخ 
.دننک رارقرب  طابترا  یصوصخ  یمومع و  یاه  هزوح اب  دنناوت  یم دارفا  نامزمه  طیارش ، نیا  رد 

لوغـشم دارفا  زا  کی  ره  نهذ  اـما  دنتـسه  هناـخ  رد  مه  راـنک  دارفا  هک  تسا  نیا  مه  یلعف  طیارـش  یفنم  یاهدـمایپ 
یزورما یگدنز  یرورـض  یوزاب  هب  هک  یزاجم ، تسیز  ندش  هبرف هب  هجوت  اب  میوگب  دـیاب  نایاپ  رد.تسا  یرگید  لیاسم 

.دبای یم تیمها  هداوناخ  اب  یزاجم  یاضف  هطبار  یگنوگچ  تسا ، هدش  لیدبت 
نوــچمه یفنم  جــیاتن  دــندقتعم  هـک  ارچ  دــنرگن ، یم هلئــسم  نـیا  هـب  از  بیــسآ تروــص  هــب  بلاــغ  هاــگن  کــی  رد  یخرب 

.دراد لابند  هب  ار  دارفا  ندش  هلوزیا
هب هک  ارچ  تشاد  یزاـجم  تسیز  هب  تبـسن  یتـسرد  ریـسفت  ناوـت  یمن هک  دـیآ  یم رظن  هب  هناـسانش   بیـسآ هاگن  نیا  اب 

یباـجیا و تروـص  هب  مه  یرگید  هاـگن  هتبلا  . مـینک یم هجوـت  هلئـسم  نآ  هـب  راو  سرتـسا نارگن و  هاـگن  اـب  موادـم  تروـص 
یاــه تفاــسم زا  غراــف  دارفا  هـکنیا  اــی  دراد ، دوــجو  هلئــسم  نـیا  هـب  هداوناــخ  یاــضعا  ندوــب  مـهرود  نوــچمه  تــبثم 

درکیور اما.دنـشاب  رگیدمه  اب  یتکراشم  یلماعت و  تروص  هب  راتـشون  ای  ریوصت و  توص ، بلاق  رد  دنناوت  یم ییایفارغج 
مییوگب میناوت  یمن ینیـشیپ  تروص  هب  هک  انعم  نیدـب  دراد ؛ دوجو  تاریثأـت  یگدـیچیپ  ناونع  اـب  ینیباـنیب  رت و  هنـالوقعم

( دــنراد هـک  یگدــنز  کبــس  هویــش و   ) ناـش یتـسیز هـبرجت  ساـسارب  دارفا  هـکلب  دــنراد ، یفنم  اـی  تـبثم  ریثأـت  اــه  هناــسر
.دننک یم کرد  مه  یتوافتم  یاهدمایپ 

ریثأت و دـنناوت  یم ایوپ  لاـعف و  یاهدـحاو  ناونع  هب  دنتـسین و  لـعفنم  اـه  هداوناـخ تاریثأـت ) یگدـیچیپ   ) درکیور نیا  رد 
.دننک یهد  تهج ار  تیعضو  طیارش ، نیا  یانبم  رب  دننک و  ادیپ  قابطنا  دنشاب و  هتشاد  یزاجم  تسیز  اب  یلباقتم  رثأت 

شهاـک اـی  شیازفا  ار  یزاـجم  یاـضف  تبثم  یفنم و  راـثآ  دـناوت  یم اـیوپ  دـحاو  کـی  ناوـنع  هـب  هداوناـخ  درکیور ، نـیا  رد 
.دهد

یاـضف رد  دـشاب ، هتـشاد  رارمتـسا  یزاـجم  تسیز  ندـش  هبرف دـنیآرف  هچناـنچ  هک  مینک  شومارف  دـیابن  مه  ار  هتکن  نیا 
اــضف نـیا  دراو  هعماـج  راـشقا  هـمه  ینوـنک ، طیارــش  ریثأــت  تـحت  هـک  ارچ  دریگ ، تروـص  رظن  دــیدجت  کــی  دــیاب  نــالک ،

یـشهوژپ و نواـعم  یگلـس ، میرم  تسـشن ، یناـیاپ  شخب  ردـتایهلا  اـب  یگناـخ  تاـفالتخا  لـح  مراـهچ : روحم.دـنا  هدـش
ییاـــنورک طیارــــش  رد  یگداوناـــخ  تاـــفالتخا  لـــح  هـــب  تاــــیهلا  رظنم  زا  ارهزلا  هاگــــشناد  ناــــنز  هدــــشکهوژپ  ییارجا 

کی یداـقتعا  یاـه  هزومآ یاـنعم  هب  تیحیـسم ) اـی  یمالـسا و  یدوهی ،  ) ینید یاـه  هزومآ رد  تسیچ ؟ تاـیهلا  : تخادرپ
هزوـح کـی  ماـکحا  هـب  مـه  یـشخب  دوـش و  یم طوـبرم  قـالخا  لکـش  هـب  دـیاب و  تروـص  هـب  نآ  زا  یـشخب  هـک  تـسا  نـید 

.دوش یم طوبرم 
تـسا هفـسلف  زور  لئاسم  زا  اما  دراد  ینالوط  یخیرات  رـش ، هلئـسم  هدوب ؛ هارمه  رـش  هلئـسم  اب  یلئاسم  نینچ  ًاـساسا 

.تسه مه  نیدحلم  نارادنید و  لابقا  دروم  هک 
.دش هداهن  مان  داحلا  هاگهانپ  ناونع  اب  برغ  رد  هلئسم  نیا 

نیا یرایــسب  دـتفا ، یم هـک  اـنورک  اـی  هـلزلز و  لیــس ، نوـچمه  یعیبـطریغ  یعیبـط و  تاـقافتا  زا  یخرب  لاـثم  ناوـنع  هـب 
دتفا یم قافتا  رـش  هلئـسم  هنوگچ  نایدا ) همه  دیکات   ) دوجوم یاهتنا  یب یادخ  دوجو  اب  هک  دنـشک  یم شیپ  ار  شـسرپ 

یکیزیفاتم یعیبط و  یقالخا ، تروص  هب  ار  رورـش  نید ، نافوسلیف.تسا  هدوب  زور  لـئاسم  زا  یکی  هتبلا  هلئـسم  نیا  و 
یلوـلعم تلع و  هطبار  هب  مود  هورگ  لـتق ، دـننامه  ناـسنا  تاراـیتخا  لاـعفا و  هـب  لوا  هورگ  هـک  دـننک  یم یدـنب  میـسقت

هراــشا یکیزیفاــتم  رــش  یعوـن  هـب  یدرورهــس  هفــسلف  رد  رتـشیب  موـس  هورگ  هـلزلز و  لیــس و  نوـچمه  تاــقافتا  یخرب 
.تسا هتشاد  یفلتخم  داعبا  رد  یمهم  تاریثأت  هک  تسا  رش  کی  انورک  همدقم ، نیا  اب.دنراد 

.تسا نتفرگ  ینابرق  لاح  رد  نانچمه  هتبلا  هتفرگ و  دوخ  هب  یدایز  ناینابرق  هک  تسا  لاس  کی  دودح  رش  نیا 
شلاچ دراو  دوب ، هدـش  یبذاک  یملع  رورغ  راـچد  هک  ار  ینردـم  ناـسنا  یملع  یاهدرواتـسد  دیووک ۱۹ ، سوریو  یمدـیپا 

.تسا هدرک 
تایونعم و تایهلا و  تمس  هب  دوش ، دیماان  یسک  یزیچ و  زا  هک  یزیچ  ره  یسک و  ره  هشیمه  رـشب  خیرات  رد  ًاساسا 

.دوش  یم زیوآ  تسد  یکیزیفاتم  روما 

 



.تساه هداوناخ تالکشم  نآ  نیتسخن  میتسه : ور  هبور هفلؤم  دنچ  اب  اجنیا  رد 
تبثم ینید  تاـشیارگ  یراـمیب و  جــنر و  نـیب  هـطبار  هـک  دراد  دوـجو  کیــسالک  ناـهوژپ  نـید  ناــیم  رد  یملع  هرازگ  نـیا 

.تسا
رد انورک  ثحب  دنا  هدوب دقتعم  نایوگخـساپ  دصرد  زا ۴۷  شیب  تسا ، هتفرگ  تروص  ًاریخا  هک  مه  ییاـه  یجنـسرظن رد 

ریثأت دنتفگ  دصرد  اهنت ۳.۵  هدش و  رتشیب  هتشاذگن و  ریثأت  دنا  هتفگ مه  دصرد  هتشاذگ و ۴۸  ریثات  یبهذم  تاداقتعا 
.تسا هتشاذگ  اج  هب  فلتخم  داعبا  رد  یتوافتم  تاریثأت  ریخا  لاس  کی رد  انورک  یریگ  همه.تسا هدش  رتمک  انورک 

.تسا هدرک  دراو  اه  هداوناخ هب  ار  یدایز  یاه  سرتسا یرامیب  یریگ  همه زا  یشان  سرت 
.تسا هدرک  نادنچود  ار  یلعف  تالکشم  هتبلا  زین  یریگشیپ  یرامیب و  یاه  هنیزه زا  یشان  یداصتقا  تالکشم 

رابخا زا  یشان  یاه  سرتسا ینالوط ، تروص  هب  هناخ  رد  ندنام  یتخاونکی  زا  یشان  یناور  یحور و  تالکشم  زا  یـشخب 
.تسا یرامیب  هب  ندشالتبم  انورک و  هب  طوبرم 

نیا لاـبند  هب  دـنراد و  هدـهعرب  ار  ناـکدوک  شزومآ  رداـم  ردـپ و  هدـش ، رت  هدرتسگ  مه  رایـسب  هک  تخـس  طیارـش  نیا  رد 
.دننک لح  ار  ور  شیپ تالکشم  هنوگچ  هک  دنتسه 

راــثیا و ریخا  لاــسکی  رد  هکیروـط  هـب  دــنک ؛ یم دورو  اــه  هداوناــخ یراــی  یارب  هـک  تساــج  نـیمه  یداــقتعا  یاــه  هزوـمآ
یــــسررب رد  هـــتبلا.میا  هدرک هدــــهاشم  یفلتخم  یاهدادــــیور  رد  ار  یداـــقتعا  یاـــه  هزوـــمآ زا  یــــشان  یاــــه  یراکادــــف

، دـشاب هتـشاد  ینیوکت  رثا  هک  یا  هنوگ هب  یونعم  لئاسم  هب  هجوت  انورک  یریگ  همه اب  هلباقم  هب  طوبرم  یاه  هماـن هویش
.تسا هدرکن  لمع  یبوخ  هب  راذگ  تسایس رظن  هب  هتفرگن و  تروص 

.میورب شیپ  اه  نارحب اب  هلباقم  هب  یونعم  هناوتشپ  کی  اب  میناوت  یم یگدنز  زا  تسرد  یانعم  کرد  اب 
تایونعم عومجمرد.دنتـسه  انورک  نارحب  اب  هلباقم  زاس  هنیمز لماوع  زا  یکی  یناـجیه  لداـعت  ظـفح  نارحب و  تیریدـم 

نتـشاد رطاخ  تیاضر  نایم  نیا  رد  دراد ، اه  یتخـس تالکـشم و  اـب  هلباـقم  صوصخ  رد  ینیوکت  تبثم و  تارثا  دوخ  اـب 
اب هلباــقم  هـب  یراکادــف  راــثیا و  تـبثم  ناــجیه  اــب  اــه  هداوناخ.دــنک مـک  اــه  هداوناــخ شود  زا  ار  اــه  سرتــسا دــناوت  یم

هدنب داهنـشیپ.دنرادرب  ور  شیپ زا  ار  اه  شلاچ زا  یرایـسب  یداقتعا  یاه  هزومآ اب  دـندرک  یعـس  دـنتفر و  انورک  یریگ  همه
اب هلباقمرد  یونعم  لـیاسم  هب  هجوت  زا  هنارگراـثیا  هناراکادـف و  هیحور  ظـفح  اـب  ناراذـگ  تسایـس هک  تسا  نیا  ناـیاپ  رد 

دهد یم ناـشن  تاـقیقحت  هک  هـچنآ  یاـنبم  رب  ینید  یاـهرواب  هـب  دـیکات  داـقتعا و  هـک  ارچ  دـنوشن ، لـفاغ  اـنورک  یمدـیپا 
رادرـــس ریبد : وــلزوگارق |  اــکیلم  راگنربخ.دــنک : کــمک  دارفا  هــب  اــه  نارجب اــب  ییورردور  رد  یفلتخم  داــعبا  رد  دــناوت  یم

مکح یارجا  ناـکما  مدــع  هـقفن و  نداد  زا  رهوـش  فاکنتــسا  تروـص  رد  یندــم ، نوناـق  هداـم ۱۱۲۹  ساـسارب  [ ۱] یدلاخ
قـالط هب  راـبجا  ار  وا  رهوـش  مکاـح  دـنک و  عوـجر  مکاـح  هب  قـالط  یارب  دـناوت  یم نز  هـقفن ، نداد  هـب  وا  مازلا  هـمکحم و 

ساسارب [۲] .هقفن نداد  زا  رهوش  زجع  تروص  رد  تسا  نینچمه  دیامن  یم
تاررقم و نیناوــق و  هـمه  تـسا ، یمالــسا  هعماــج  یداــینب  دــحاو  هداوناــخ  هـک  اــجنآ  زا  یــساسا ، نوناــق  مـهد  لــصا 

طباور یراوتــسا  نآ و  تسادــق  زا  یرادــساپ  هداوناــخ ، لیکــشت  ندرک  ناــسآ  تـهج  رد  دــیاب  طوـبرم  یاــه  یزیر هماــنرب
[۳] .دشاب یمالسا  قالخا  قوقح و  هیاپ  رب  یگداوناخ 

ام نایـسنلا و  اطخلا و  ءایـشا : هعـست  یّتما  نع  عُفر  : » دـیامرف یم ّملـس  هلآ و  هیلع و  یلـص هللا  ربماـیپ  ثیدـح  نیا  رد 
رکفتلا یف  هسوسولا  هریطلاو و  هیلع  اوهرکتـسا  ام  هیلا و  اورطـضا  اـم  نوقیطی و  ـال  اـم  نوملعی و  ـال  اـم  هیلع و  اوهرکا 

هچ نآ  یـشومارف ، هابتـشا ، تسا : هدـش  هتـشادرب  زیچ  ُهن  نم  تما  زا  ـدَی ؛ وا  ناسلب  رهظی  مل  اـم  دـسحلا  قلخلا و  یف 
ندز دب  لاف  دسح ، دنوش ، رطـضم  نآ  هب  هچ  نآ  دـنرادن ، ار  شنداد  ماجنا  ییاناوت  هک  ار  هچ  نآ  دـنوش ، هارکا  نآ  هب  هک 

رد مکاــح  یاوــق  [ ۴ «] .دوـشن یراــج  ناــبز  رب  هـک  یناــمز  اــت  شنیرفآ ، تـقلخ و  هراــبرد  زیگنا  هسوــسو  یاــه  هشیدــنا و 
تماـما رما و  هقلطم  تیـالو  رظن  ریز  هک  هیئاـضق  هوـق  هیرجم و  هوـق  هننقم ،  هوـق  زا : دـنترابع  ناریا  یمالـسا  یروـهمج 

.دندرگ یم لامعا  نوناق  نیا  هدنیآ  لوصا  قبط  رب  تما 
ساسارب [۵] .دنرگیدکی زا  لقتسم  اوق  نیا 

ای هحیال  هراـبرد  هرکاذـم  ماـگنه  دـنناوت  یم راـک  رد  عیرـست  روظنم  هب  ناـبهگن  یاروش  یاـضعا  یـساسا ، نوناـق  لصا ۹۷ 

 



.دننک عامتسا  ار  تارکاذم  دنوش و  رضاح  سلجم  رد  ینوناق  حرط 
رــضاح سلجم  رد  دـیاب  ناـبهگن  یاروـش  یاـضعا  دریگ ، رارق  سلجم  راـک  روتــسد  رد  یروـف  یا  هحیـال اـی  حرط  یتـقو  اـما 
ناریا هداوناــخ  قوــقح  هــقف و  یملع  نــمجنا  داژن  بیبــح دــمحا  یدـــیلک : تاملک.دـــنیامن  راــهظا  ار  دوــخ  رظن  دـــنوش و 

هاگشناد یتشهب  دیهش  هاگـشناد  نارهت  هاگـشناد  ارهزلا  هاگـشناد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یعامتجا  مولع  هدکـشناد 
: یراذــــــگ کارتشاـــــهداز  یقتدــــــمحم هیدــــــهم  یگلــــــس  مـــــیرم  نـــــشور  دــــــمحم  هلداـــــنج  یلع  یئاــــــبطابط  همالع 

https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۷۸۱۰

 


