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یمومع طباو 



بلاطم بلاطم تسرهف   تسرهف

بلطم عبانمعبنمناونع  رگید 

رد اه  هاگباوخ رادیاپ /  عبانم  بذج  اب  همالع  هاگشناد  رد  یلهاتم  هاگباوخ  تخاس  یدحاو :
دنوش  یم عیمجت  یزکرم  وجشنادسیدرپ  یرازگربخ 

همالع هاگشناد  هناخباتک  نیب  یراکمه  دیدمت  دنتسه / اتکم  وضع  یا  هناخباتک یملع و  زکرم   ۵۰
اتکم  هزوحو  یرازگربخ 

؟  دراد قلعت  اه  ناتسا مادک  هب  درجم  نارتخد  رامآ  نیرتمک  نیرتشیب و 

زوین کاترف 
۱انکر

یناسنا مولع  رد  لوحت  صخاش   ۴ یزاس ، یمالسا  یزاس و  یموب  ندرک ، یدربراک  یدمآزور ،
لاستسا  راعش 

 « نخس لصف   » یلم حرط  هرود  نیموس  زاغآ 

سرپانیس
۱انسیا

نابهگن  یاروش  هیور  یساسا و  نوناق  مدصکی  لصا  هب  نانادقوقح  کانباتدقن 

دوش  یم رازگرب  اهراکهار  اه و  شلاچ یراکنامیپ  یاهدادرارق  همیب  قح  انلیارانیبو 

هزوح نیناوق  یخرب  تریاغم  هیرهم ؛ نیناوق  حالصا  یتخانش  هعماج  یقوقح و  یجنس  ترورض
یعامتجا |  ییاضق  یقوقح و  یساسا  نوناق  لصا ۱۰  اب  مینستهداوناخ  یرازگربخ 

یناسنا  عبانم  درکلمع  تیفیک  یور  رب  تلود  یراذگ  هیامرس موزل 

داصتقا لصف 
تراجت ۱لصف 

دش  رازگرب  نابز  ییایناپسا وگ و  یسراپ یارعش  یللملا  نیب رهمتسشن  یرازگربخ 

دش  رازگرب  یلم  عافد  یلاع  هاگشناد  رد  هناتسودرشب  قوقح  هسردم 

لالح
رمها

لالح
رمها

۲انریا

دوش  یم  رازگرب  یباحس  یدهم  یسانش  همجرت  همجرت و  ونتسشن  یامنیس 

لبق تلود  /؟ دوش یم تیاعر  زورما  یامنیس  رد  کدوک  قوقح  کدوک /  یامنیس  یقوقح  یسررب 
یعامتجا |  ییاضق  یقوقح و  درکن  غالبا  ار  کدوک  قوقح  یلم  مینستدنس  یرازگربخ 

یریسفت  یاه  شور باتک  توق  فعض و  طاقن  رب  انکیایریرقت 

دوش  یم رازگرب  شهوژپ » رد  قالخا  هزییاپ   » انکیاهسردم

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۱طباو 
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https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1159562-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%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.tasnimnews.com/fa/news/1400/08/30/2611638/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84-10-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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https://www.mehrnews.com/news/5357804/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D9%88-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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https://iqna.ir/fa/news/4015391/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%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


 ! نک هیرگ  نم ؛ درم  نک  هیرگ 

نیالنآ افش  باتزاب باختنا نیالنآ یرهشمه 
۴شیدناون

همالع  هاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  نویسانیسکاو  رامآ 

زوینایرآ امیس ادص و  یرازگربخ 
رهم ۲یرازگربخ 

 « مالک رد  سفن  هب  دامتعا  نایب و  نف   » عماج هرود  انسیایرازگرب 

دوش  یم رازگرب  هراعتسا » اب  یتمالس  ات  یرامیب  زا   » انسیارانیبو

دهد  یم رابتعا  تیعقاو  هب  انلیادنتسم ،

دوش  یم رازگرب  یو  یآ  چا  یناهج  زور  انسیارانیبو 

تیفرظ شیازفا  یارب  روهمج  سیئر  زا  لقتسم  نایوجشناد  یمالسا  نمجنا  رتفد  تساوخرد ۱۱ 
یکشزپ  هتشر  شریذپ 

وراد و یلیلحت  یربخ  هاگیاپ 
تمالس سراف یرازگربخ 

نایوجشناد همانربخ 
ناریا

وجشناد ۳یرازگربخ 

ماظن رب  مکاح  راصحنا  نتسکش  هدعو  هب  روهمج : سییر  هب  باطخ  ییوجشناد  یاه  لکشت
دینک  لمع  تمالس 

وجشناد یرازگربخ 
وراد و یلیلحت  یربخ  هاگیاپ 

تمالس
نایوجشناد همانربخ 

ناریا

سراف ۳یرازگربخ 

رصاعم  یاهرنه  هزوم  رد  یباحس  یدهم  یسانش  همجرت همجرت و  تسشن 

یرازگربخ
ابص

داشرا گنهرف و  ترازو 
یمالسا رگشیاپ

یرازگربخ
ناتسبش

نیالنآ رنه 

۵انلیا

یعامتجا  نیمات  شهوژپ  یلاع  هسسوم  زورما  یشزومآ  یاهرانیبو 

انلیا
کسویک
ربخ انلیا زوین وسارف 

نارهت ۴قفا 

تلود کی  اه  تیامح رد  یمرک : دینزن / هداوناخ  تیامح  نوناق  هدام ۲۲  هب  تسد  نشور :
یرثکادح  تلود  کی  تیمکاح  اب  دارفا  بلُص  طباور  رد  میراد و  وجشنادیلقادح  یرازگربخ 

تسا  هدرک  لیلحت  هنافوسلیف  ار  هعماج  تسایس و  یباراف  راونا :

انریا انکیا رهم یرازگربخ  انکیا انکیا انلیا انریا انکیا

انکیا زوین نایدا  لاس راعش  نیالنآ ناریا 

۱۲انریا

شهاک یور  ار  دوخ  ریثات  لاس ۹۹  هب  تبسن  ریخا  یاه  هام رد  یلوپ  هیاپ  دشر  خرن  شهاک  ریثات 
تسا  هتشاذگ  مروت  یداصتقاخرن  دون 

بلطم عبانمعبنمناونع  رگید 
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https://www.isna.ir/news/1400090201472/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DA%86-%D8%A2%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/978537/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://www.farsnews.ir/news/14000830000309/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B1
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1159463-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://ofoghtehran.ir/73912/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88/
https://snn.ir/fa/news/978703/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B2%DB%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B5%D9%8F%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84550317/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2145175/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3


دوش  یم رازگرب  یعامتجا » یاه  هکبش رد  اوتحم  دیلوت  لوصا  اب  ییانشآ   » انزیلهاگراک

 « عماج یداینب  لیلحت  روحمراک « شزومآ  انسیاهاگراک 

هعماج یریذپ  ریثأت تلع  یلیصحت /  هتشر  تیسنج و  ایفارغج ، اب  لاتیبوم  یگدنز  کبس  طابترا 
تسیچ  یطابترا  یاه  یژولونکت زا  انکیاناریا 

مالسا  یسایس  زادرپ  هیرظن  نیرتگرزب  / دوبن مه  انیس  نبا  دوبن  یباراف  رگا 

بالقنا یلاع  یاروش 
یگنهرف

داشرا گنهرف و  ترازو 
یمالسا

رهم یرازگربخ  زایتما همانزور 
داشرا گنهرف و  ترازو 

یمالسا

رهم ۵یرازگربخ 

یدازآ  هن  دهد ، یم نان  هن  هک  ادرفیمسیلوپوپ  ویدار 

یکشزپ  نایوجشناد  بذج  شیازفا  یشاوح  ات  هیرهش  یاه  ماو تخادرپ  تالکشم  وجشنادزا  یرازگربخ 

دش  دمرس  همیب  لماعریدم  یداونشر 

زوین وسارف 
دادیور
ربخ

یادص
سروب اوآ تراجت  زویناتسیا زوین دمارد 

ییالط ربخ 
انوکا
سرپ

ابفلا
ربخ

زار
لوپ لاس راعش 

ابفلا
ربخ

زور تشادرب 
کسویک
ربخ زوین لوپ  نیالنآ کباچ  زور ریوصت 

یرادکناب
یناریا انسیا انرب لسن  نادرگ تراجت 

تعنص رصع 
زوین

۲۲انلیا

؟  دنک یم دیدهت  ار  تلود  یتارج  هچ  هب  نازاسوردوخ  نمجنا  یداصتقاریبد  دون 

نیب  هرذ  ریز  روشک  لک  هجدوب  دصرد   ۷۰

وجشناد یرازگربخ 
لاس ۱راعش 

تسناد  ریخا  نرق  دنچ  رد  ناریا  فوسلیف  نیرت  گرزب ناوت  یم ار  ییابطابط  اسرهمالع  یرازگربخ 

تسا  ناموت  نویلیم  سراپ ۳  وژپ  یعقاو  تمیق  نادداصتقا : کی 

یا هناسر  یسررب 
هیریرحت زوین سراپ 

زوین ۲لوپ 

دش  زاغآ  کبف )  ) ناکدوک یارب  هفسلف  یبرم  تیبرت  یلم  حرط 

وجشناد یرازگربخ 
امیس ادص و  ۱یرازگربخ 

میدش  هناگیبدوخ  زا  هعسوت  دنیآرف  رد  / میراد بآ  لکشم  هک  مینکن  رهمناهنپ  یرازگربخ 

بلطم عبانمعبنمناونع  رگید 

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۳طباو 

https://www.lisna.ir/workshop/item/3746-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%C2%AB%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%C2%BB-%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.isna.ir/news/1400090302097/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9
https://iqna.ir/fa/news/4015983/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/5358139/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.radiofarda.com/a/31576936.html
https://snn.ir/fa/news/979194/%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-149/1160237-%D8%B1%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2145192/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://shoaresal.ir/fa/news/365932/%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86
https://rasanews.ir/fa/news/696167/%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%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA
https://www.poolnews.ir/fa/news/365150/%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.iribnews.ir/fa/news/3285519/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A8%DA%A9-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5361164/%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85


نيالنآ  دوزفا  دهاوخ  تالکشم  رب  یبزح  ماظن  نودب  یروشک  ره  رد  تیمکاح  ندش  یرالاستسدکی  مدرم  همانزور 

اه  هضارق نیشام  شاقن  تیاور  هب  کازلاب »  » و نرو » لوژ  «، » تسورپ لسرام  »

انسیا
یرازگربخ
اناپ

یامنیس
ون

یرازگربخ
ناتسبش انرب یرازگربخ 

یرازگربخ
ابص

۶انلیا

روشک  رسارس  رد  هداوناخ  هرواشم  زکرم  یزادنا ۶۰  امیسهار  ادص و  یرازگربخ 

دش  رازگرب  یسانش " همجرت  همجرت و   " یصصخت تسشن 

یرازگربخ
ابص انلیا انسیا

یرازگربخ
اناپ

یرازگربخ
ناتسبش انرب یرازگربخ 

ون ۶یامنیس 

بلطم عبانمعبنمناونع  رگید 

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۴طباو 

https://www.mardomsalari.ir/news/158136/%DB%8C%DA%A9%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1160968-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA-%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%87-%D9%87%D8%A7
https://www.iribnews.ir/fa/news/3288048/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B6%DB%B0-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.cinemayeno.com/index.aspx?&siteid=1&pageid=125&newsview=93977


۲۹۲۹
نابآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
۰۹:۱۴۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

صوصخ رد  وجـشناد ، یرازگربخ  هاگـشناد  راگنربخ  اب  وگتفگ  رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  ییوجشناد  نواعم  یدحاو ،
هاگشناد تسا ، تدـم  دـنلب  فدـه  هژورپ و  کی  یلهاتم  هاـگباوخ  : تفگ هاگـشناد  نیا  یلهاـتم  هاـگباوخ  تخاـس  هماـنرب 

.دش یروآ  عمج  اه  هاگباوخ نیا  یلیلد  رب  انب  هک  هتشاد  یلهاتم  هاگباوخ  ههد ۸۰  رد  همالع 
هئارا دنـشاب  هتــشاد  دـنناوت  یم اـه  هاگــشناد هـک  ییاـه  شقن زا  یکی  اـتعیبطروشک  یتـیعمج  یاـه  تسایــس هـب  هجوـت  اـب 
ماـمتا زا  سپ  وجــشناد  هـک  دــهد  صاــصتخا  ییوجــشناد  کــچوک  دــحاو  کــی  بلاــق  رد  تـسا ، یهاــگباوخ  تالیهــست 

هاگشناد رد  یلهاتم  هاـگباوخ  تخاـس  درک : هفاـضا  همالع  هاگشناد  ییوجـشناد  نواعم.دنک  کرت  ار  هاگباوخ  تالیـصحت 
.دشاب رادیاپ  دیاب  عبانم  دراد ، هجوت  لباق  عبانم  هب  زاین  هک  تسا  تدم  دنلب  حرط  کی  همالع 

عیمجت یارب  یرگید  هژورپ  تفگ : یدحاو.میـسرب  یهجوـت  لـباق  تیفرظ  هب  میناوـتب  هلاـس  قـفا ۴  رد  هک  میتـسه  ریگیپ 
یزکرم سیدرپ  رد  یلعف  یاـه  هاـگباوخ مراـهچ  کـی  تـیفرظ  اـب  یهاـگباوخ  میناوـتب  رگا  مـیراد و  هدــنکارپ  یاـه  هاــگباوخ

.دوش لیدبت  یلهاتم  هاگباوخ  هب  دناوت  یم یدرجم  اه  هاگباوخ زا  یشخب  مینک  داجیا 

۲۹۲۹
نابآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۰:۳۹۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / هزوح  یرازگربخ   

ینانخـس یط  هیـضیف ، هکرابم  هسردـم  هناخباتک  ریدـم  اتکم و  ریبد  نایبجر ، نسح  هزوح ، یرازگربخ  راـگنربخ  شرازگ  هب 
رد هـک  یناوخباـتک  باـتک و  هـصرع  نـالاعف  دـیتاسا و  ناتــسا ، یــصصخت  یاـه  هناـخباتک ناسانــشراک  ناریدـم ، عـمج  رد 

دیناد یم ناگمه  درکراهظا : دـش ، رازگرب  یدرجورب  یولع  تیآ هللا  فارـشا  تحت  مظعادجـسم  هناخباتک  تاسلج  نلاس 
اب هکنیا  زا  تسا و  هداد  رارق  ریثات  تحت  ار  اه  هناخباتک تیلاعف  هتـشذگ  لاـس  ود  رد  اـنورک  سوحنم  سوریو  عویـش  هک 

تیوـضع هک  ارچ  میراد  یلاحـشوخ  زاربا  دـهد ، همادا  دوـخ  راـک  هـب  تـسا  هتـسناوت  عـمجم  نـیا  اـه ، بیـشن زارف و  ماـمت 
.میتسه اتکم  زادنا  مشچ یارجا  لاح  رد  هدرک و  روبع  یدح  ات  یناتسا  یاهزرم  زا  عمجم  نیا  یناگبخن 

هن یا  هدـنیآ رد  هـک  درک  یراودـیما  زاربا  دنتـسه ، اـتکم  وـضع  ناتـسا  حطـس  رد  زکرم  نوـنک ۵۰  اـت  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  یو 
.میشاب هعومجم  نیا  هب  روشک  یهاگشناد  یوزوح و  گرزب  یاه  هناخباتک نتسویپ  دهاش  رود  نادنچ 

تروص هب  اتکم  یاـه  هتیمک تاـسلج  هعومجم ، نیا  یاـه  تیلاـعف راـنک  رد  درک : ناـعذا  هیـضیف  هسردـم  هناـخباتک  ریدـم 
.درک هراشا  ردان » نهک و  یپاچ  عبانم   » هتیمک تاسلج  هب  ناوت  یم هلمج  زا  هک  تسا  یرازگرب  لاح  رد  یصصخت 

اهاه هاگباوخ هاگباوخ رادیاپ /  /  رادیاپ عبانم   عبانم بذج   بذج اباب   همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد ردرد   یلهاتم   یلهاتم هاگباوخ   هاگباوخ تخاس   تخاس یدحاو : : یدحاو
دنوش دنوش یمیم عیمجت   عیمجت یزکرم   یزکرم سیدرپ   سیدرپ ردرد  

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

هناخباتک هناخباتک نیب   نیب یراکمه   یراکمه دیدمت   دیدمت دنتسه / / دنتسه اتکم   اتکم وضع   وضع یایا   هناخباتک هناخباتک یملع  وو   یملع زکرم   زکرم   ۵۰۵۰
اتکم اتکم همالع  وو   همالع هاگشناد   هاگشناد

هک ییاهدورف  زارف و  همه  مغر  یلع  تفگ : اتکم ) ) مق ناتـسا  یـصصخت  یاه  هناخباتک ناسانـشراک  ناریدم و  عمجم  ریبد  هزوح /
یدوز هـــب  میراددــــیما  دنتــــسه و  اـــتکم  وـــضع  یا  هناــــخباتک یــــشهوژپ و  یملع ، زکرم  زورما ۵۰  مــیا ، هتـــشاد اــنورک  ماـــیا  رد 

.دندنویپب هعومجم  نیا  هب  روشک  یهاگشناد  یوزوح و  گرزب  یاه  هناخباتک

 

https://snn.ir/fa/news/978223/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%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%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/978223/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%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%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.hawzahnews.com/news/991404/%DB%B5%DB%B0-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.hawzahnews.com/news/991404/%DB%B5%DB%B0-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87


باـتک و هـتفه  کـیربت  نمـض  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  هناـخباتک  ریدـم  یرهاـط ، یدهمدیـس  تســشن  نـیا  هـمادا  رد 
نآ اـب  نارادـباتک  هـک  یدــیدج  تلاـسر  هراـبرد  تـفگ : درک و  هراـشا  شهوژپ  هـصرع  رد  نارادــباتک  هاـگیاج  هـب  یناوخباـتک 

.تسا هتفرگ  لکش  نآ  اب  بسانتم  ییاه  شقن هداد ،» رادباتک   » ناونع تحت  دنتسه  هجاوم 
هدــنهد ناـشن نـیا  هـک  دــنریذپ  یم زور  تـالوحت  اـب  بساـنتم  ار  یفلتخم  یاـه  شقن نارادــباتک  یلک  روـط  هـب  دوزفا : یو 

.دننک یم تکرح  طیارش  اب  بسانتم  دنراد و  دوخ  یناسرزورب  رد  یعس  تسا و  ثحابم  نیا  هب  اه  هناخباتک صاخ  هجوت 
راـک تلوهـس  یارب  رتویپماـک  زا  هک  دـندوب  ییاـهناگرا  نیلوا  اـه  هناـخباتک داد : همادا  یرادـباتک  باـتک و  هـصرع  لاـعف  نـیا 

دـننک و یم هدافتـسا  اـیند  زور  یاـه  یرواـنف زا  هراومه  هک  دنتـسه  ییاـهنامزاس  زج  یلک  روط  هب  دـندرک و  هدافتـسا  دوـخ 
یلک روط  هب  نارگـشهوژپ و  ناربراک ، زاین  یوگخـساپ  دـنناوتب  ات  دـننک  تکرح  یناهج  تالوحت  اب  ماـگمه  دـننک  یم یعس 

.دنشاب روشک  یناگبخن  هعماج 
باـتک و هـصرع  لاـعف  باـتک و  هناـخ  قباـس  لماعریدـم  هـسیلج  یمـالغ دـیجم  یمیمـص  یملع و  تسـشن  نـیا  هـمادا  رد 
رد هدرک و  هعجارم  هناخباتک  هب  یتحار  هب  رگشهوژپ  ناونع  هب  نونکا  ام  رگا  تفگ : تخادرپ و  نخـس  داریا  هب  یرادباتک 

ناسانـشراک نارادباتک ، دایز  یاه  شالت لصاح  مینک ، یم ادیپ  یـسرتسد  میراد  زاین  هک  یبلطم  هب  یهاتوک  نامز  تدم 
.دوش داجیا  ام  یارب  هافر  یناسآ و  نیا  ات  دندرک  یط  ار  یدنیارف  دنا و  هدیشک تمحز  میظع  یا  هعومجم اه و  هناخباتک

لوغـشم طیارـش  نیرت  تخـس رد  لاـس و  لوـط  رد  ًاـعقاو  هک  میـشاب  نارادـباتک  ناسانـشراک و  تاـمحز  نادردـق  دـیاب  اذـل 
.دنتسه تیلاعف 

باتک هتفه  شیادـیپ  تلع  یدوجو و  هفـسلف  هب  دوخ  نانخـس  زا  یرگید  شخب  رد  یرادـباتک  باتک و  هصرع  لاعف  نیا 
رد یموـمع  یمیدـق  یاـه  هناـخباتک زا  یکی  هک  زیربـت  یزکرم  هناـخباتک  رد  یـسمش  لاـس ۱۳۳۸  رد  دوزفا : درک و  هراــشا 
هاـم رویرهــش  رد  هـک  دــنریگ  یم میمــصت  یعمج  اـب  هارمه  گـنهرف  تـقو  لــک  ریدــم  ناــقهد ، یلع  یاــقآ  تـسا ، ناریا 

.دننک یراذگمان  باتک  هتفه  مان  هب  ار  یا  هتفه
هب ار  راـک  نـیا  هـک  دریگ  یم میمــصت  تـقو  فراــعم  ترازو  دوـش و  یم هدیــشک  نارهت  هـب  گرزب  راــک  نـیا  ربـخ  نآ  زا  سپ 

.دهد ماجنا  یلم  تروص 
دوبمک ود  نیا  هنافساتم  هک  دش  هتفرگ  عبانم  دوبمک  یرگید  هناخباتک و  اب  مدرم  ییانـشآ  یکی  لیلد  ود  هب  میمـصت  نیا 

زوـنه نارادــباتک  اـه و  هناــخباتک هـک  تـسا  یمهم  رایــسب  هـتکن  نـیا  دراد و  دوـجو  اــه  هناــخباتک رد  مـه  زوـنه  هغدــغد  و 
عـالطا حطـس  یرادـقم  اـه  هناـخباتک هک  دـشاب  مزـال  دـیاش  دنناسانـشب و  هعماـج  هب  دـیاب  هک  هنوگنآ  ار  دوـخ  دـنا  هتـسناوتن

.دنهد شیازفا  ار  دوخ  یناسر 
زور نیا  کیربت  نمض  یدرجورب  یمظعلا  تیآ هللا  هناخباتک  ریدم  درون ، هار لیعامـسا  یمیمـص  تسـشن  نیا  یاهتنا  رد 

هعومجم نیا  دیتاسا  تامحز  زا  ینادردق  ساپ  هب  نارادباتک ، ناسانـشراک و  تامحز  زا  رکـشت  ریدقت و  رـضاح و  عمج  هب 
یظوفحم و یفطصم  یرهاط ، یدهمدیس  ینامیلس ، یلع  یداجس ، نسحدیـس  نایاقآ  نیملـسملاو و  مالـسا  ججح  زا 

.دمآ لمع  هب  ریدقت  باتک  هصرع  نالاعف  یرادباتک و  دیتاسا  ناونع  هب  هسیلج  یمالغ  دیجم 
ییابطابط و همالع  هاگشناد  هناخباتک  نیب  همان  مهاـفت یرهاـط  ناـیبجر و  ناـیاقآ  روضح  اـب  تسـشن ، نیا  رد  نینچمه 

.دش دیدمت  اتکم 
نایچ  تسوپربکا زا : شرازگ 

اتکم

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۶طباو 



اتکم

اتکم

اتکم

۲۹۲۹
نابآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۲:۰۰

زوین کاترف  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / انکر   

نانز تیعمج  زا  دـصرد  دودح ۳۶  روشک ، یرامـشرس  نیرخآ  قباطم  دـیوگ : یم جاودزا  نس  هرابرد  سانـش  تیعمج کی 
یناوـج حرط  اریخا  ساـسا  نیمهرب.دــنا  هدرکن جاودزا  زوـنه  هـک  دــنهد  یم لیکــشت  ینارتـخد  ار  لاــس  اـت ۳۴  ناوـج ۱۵ 
ساسا رب  درک : راهظا  سانش   تیعمج قفـشم  دومحم  رتکد  نیالنآ ،  هشرع  شرازگ  هب.تسا  هدش  حرطم  زین  تیعمج 

درجم نانز  لماش  رامآ  نیا  هک  تسا  هدوب  رفن  نویلیم  دودح ۱۴  هلاس  ات ۳۴  نانز ۱۵  دادعت  روشک ، یرامشرس  نیرخآ 
.دوش یم هدرک  جاودزا  لهاتم و  و 

ناــنز نـیا  زا  رفن  نوـیلیم   ۵ مـیریگب ، رظن  رد  یرتـخد » هرود   » ینــس هزاـب  ناوـنع  هـب  ار  لاــس  اـت ۳۵  ینـس ۱۵  هزاـب  رگا 
.دندوب هدرکن  جاودزا رتخد و  ناوج ،

ار روـشک  لاــس  اــت ۳۴  ناوــج ۱۵  ناــنز  تـیعمج  زا  دــصرد  دودــح ۳۶  روـشک ، یرامــشرس  نـیرخآ  ساــسا  رب  عــقاو  رد 
نارتـخد دــصرد  نیرتـمک  یاراد  دزی  نیرتـشیب و  یاراد  مالیا.دــنا  هدرکن  جاودزا  زوـنه  هـک  دــنهد  یم  لیکــشت  ینارتــخد 

هرابرد روشک  یرامـشرس  نیرخآ  جـیاتن  ساـسا  رب  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  یملع  تاـیه  نیاـهلاس  اـت ۳۵  درجم ۱۵ 
ریوـب هیوـلیگهک و  دـصرد ، اـب ۴۶.۵  مـالیا  ناتـسا  داد : هـمادا  دنتـسه ، درجم  نارتـخد  نیرتـشیب  یاراد  هـک  ییاـه  ناتـسا

اـب ۳۹.۹ نارهت  دــصرد ، اـب ۴۰.۷  ناتـسرل  دـصرد ، اـب ۴۱.۴  نانمـس  دـصرد ، اـب ۴۲.۶  هاـشنامرک  دـصرد ، اب ۴۴.۲  دـمحا 
نـس دیناوخب : رتشیب.دنتـسه  هلاس  اـت ۳۵  درجم ۱۵  نارتـخد  دـصرد  نیرتـشیب  یاراد  دــصرد  اـب ۳۹.۷  نـالیگ  دـصرد و 

؟ دیآ یم  ایند  هب  یلاس  هچ  رد  دنزرف  نیلوا  تسا |  لاس  دنچ  یناریا  نانز  نادرم و  جاودزا 
یلامــش و ناـسارخ  داد : حیــضوت  زین  دنتــسه  درجم  نارتـخد  دــصرد  نیرتـمک  یاراد  هـک  ییاــه  ناتــسا هراــبرد  قفــشم 
اب دزی  دـصرد و  دودـح ۲۸  اب  یوضر  ناسارخ  دـصرد ، دودـح ۳۰  اـب  نیوزق  مق و  دـصرد ، دودـح ۳۱  اب  یقرـش  ناجیابرذآ 

یاراد دزی  نیرتـشیب و  یاراد  رهــشوب.دنتسه  هلاــس  اـت ۳۵  درجم ۱۵  نارتـخد  دـصرد  نیرتـمک  یاراد  دــصرد  دودح ۲۷ 
ار ناــنز  یارب  یعطق  درجت  رگا  هـکنیا  ناــیب  اــب  سانــش  تــیعمج  نیارتــشیب  هلاــس و  ناــنز ۴۵  جاودزا   دــصرد  نیرتـمک 

؟؟ دراد دراد قلعت   قلعت اهاه   ناتسا ناتسا مادک   مادک هبهب   درجم   درجم نارتخد   نارتخد رامآ   رامآ نیرتمک   نیرتمک نیرتشیب  وو   نیرتشیب

، روـشک یرامــشرس  نـیرخآ  قباــطم  ;nbsp :& دیوگ ;zwnj& یم ;nbsp& جاودزا نــس  ;nbsp& هراـبرد سانـش  ;zwnj& تـیعمج کـی 
لیکشت ینارتخد  ار  لاس  ات ۳۴  ناوج ۱۵  نانز  تیعمج  زا  دصرد  دودح ۳۶ 

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۷طباو 
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https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-172/742245-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


هب تبـسن  یرتمک  جاودزا  سناش  اـی  هدرکن و  جاودزا  زونه  دـنراد و  نس  لاـس  زا ۴۵  شیب  هک  مینادـب  یناـنز  هب  فوطعم 
دودـح ۲.۳ رتشیب  هلاـس و  هدرکن ۴۵  جاودزا  نانز  نیب  یعطق  درجت  دـصرد  درک : حیرـصت  دـنراد ، ینـس  یاـه  هورگ ریاـس 

تیعمج نیا  زا  دصرد  اهنت ۲.۳  دنا و  هدرک جاودزا  یگلاس  نس ۴۵  ات  نانز  دصرد  رگید ۹۷.۷  ترابع  هب  ای  تسا  دصرد 
.دنراد رارق  یعطق  درجت  نس  رد  الامتحاو  دنا  هدرکن جاودزا  زونه  یگلاس  نس ۴۵  ات 

اب سراف  دصرد ، اب ۳.۸  ناتسزوخ  دصرد ، اب ۵.۴  رهشوب  ناتسا  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  یملع  تایه  نیا  هتفگ  هب 
یعطق درجت  دصرد  نیرتالاب  یاراد  دـصرد  اب ۲.۸  نالیگ  دـصرد و  اب ۳.۳  نارهت  دـصرد ، اب ۳.۴  هاشنامرک  دـصرد ،  ۳.۶

.دنتسه رتشیب  هلاس و  نانز ۴۵ 
اب یبونج  ناسارخ  دصرد ، اب ۱.۵  یوضر  ناسارخ  مق و  دـصرد ، اب ۱.۶  ناـجنز  ناتـسا  هک  تفگ  مه  ار  نیا  نینچمه  یو 

رتشیب هلاس و  نانز ۴۵  یعطق  درجت  دصرد  نیرتمک  یاراد  دصرد ، اب ۰.۸  دزی  دصرد و  اب ۱  یلامش  ناسارخ  دصرد ،  ۱.۴
.دنتسه

دادعت رفن و  نویلیم  دودح ۸  هلاس  ات ۳۴  نارسپ ۱۵  دادعت  روشک ، یرامشرس  نیرخآ  اب  قباطم  هکنیا  نایب  اب  قفـشم 
لاس ات ۳۴  ینـس ۱۵  هورگ  رد  یـسنج  تبـسن  درک : ناشن  رطاـخ  تسا ، رفن  نویلیم  دودـح ۵  هلاس  ات ۳۴  نارتخد ۱۵ 

جاودزا رسپ   ۱۶۰ هدرکن ، جاودزا  رتخد  ره ۱۰۰  لـباقم  رد  ینـس  هزاـب  نیا  رد  هک  تساـنعم  نآ  هب  نیا  تسا و  دودح ۱۶۰ 
اب سانش  تیعمج نیاتسا  جاودزا  نس  رد  درجم  نارتخد  زا  شیب  جاودزا  نس  رد  درجم  نارـسپ  دادعت.دراد  دوجو  هدرکن 

رگا درک : حیرـصت  جاودزا ، یارب  نارـسپ  نارتخد و  ناـیم  نیگناـیم ) روط  هب   ) ینـس هلـصاف  لاـس  ندـش ۵  لئاق  هب  هراـشا 
نارـسپ تیعمج  میریگب ، رظن  رد  ار  هدرکن  جاودزا  هلاس  ات ۳۴  نارتخد ۱۵  تیعمج  هلاس و  ات ۳۹  نارسپ ۲۰  تیعمج 
نویلیم دودـح ۳  درجم  هلاس  ات ۳۴  نارتـخد ۱۵  تـیعمج  رفن و  رازه  نوـیلیم و ۷۰۰  دودـح ۵  درجم  هلاس  ات ۳۹   ۲۰

نـس رد  رتخد  ره ۱۰۰  لـباقم  رد  ینعی  هـک  تـسا  دودـح ۱۹۱  اجنیا  رد  یـسنج  تبـسن  عقاورد  تفگ : قفـشم.تسا  رفن 
نارتـخد ربارب  نینـس ۲  نـیا  رد  هدرکن  جاودزا  نارـسپ  تبـسن  تـفگ  ناوـت  یم مـیراد و  جاودزا  نـس  رد  رــسپ  جاودزا ۱۹۱ 

.تسا
نارتخد دادعت  زا  شیب  درجم  نارـسپ  دادعت  هکارچ  تسا ، جاودزا  نس  رد  یتیـسنج  نزاوت  مدـع  هدـنهد  ناشن  رما  نیا 

.دنک داجیا  جاودزا   رازاب  رد  یتالکشم  دناوت  یم یعامتجا  رظن  زا  رما  نیا  هک  تسا  درجم 
زین روشک  نارتخد  تالیـصحت  نازیم  هرابرد  دوخ  نانخـس  رگید  شخب  رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تایه  وضع 

زا دصرد   ۳.۵ داوساب و   هلاـس  ات ۳۵  نارتخد ۱۵  زا  دـصرد   ۹۶.۵ دـصرد ،" ود   " یرامـشرس یاه  هداد ساسا  رب  دوزفا :
.دنتسه داوس  یب نارتخد  نیا 

دصرد  ۲۸.۵ مـلپید ، دـصرد   ۱۱.۶ ییاـمنهار ، دـصرد   ۱۲ ییادـتبا ، کردـم  یاراد  نارتـخد  دـصرد  ینـس ۱۱  هزاـب  نیمه  رد 
یاراد دصرد  دشرا و ۰.۳  یـسانشراک  کردم  دصرد   ۴.۴ یسانشراک ، دصرد   ۲۰ ینادراک ، دصرد   ۶.۳ یهاگشناد ، شیپ 

یاه تیدودحم لیلد  هب  رـضاح  لاح  رد  درک : دیکات  دوخ  نانخـس  نایاپ  رد  سانـش  تیعمج نیا.دنتـسه  یرتکد  کردم 
یتح یفطاع و  یناور و  بیسآ  دنتـسه ، هجاوم  نآ  اب  روشک  نارتخد  هک  یلئاسم  نیرتمهم  زا  یکی  روشک ؛ رد  ییانورک 

.تسا ییاهنت  عامتجا و  رد  روضح  مدع  زا  یشان  ینامسج 
دوبن یـشزومآ ، یاه  طیحم  رد  هناتـسود  یاـه  هورگ اـب  فیعـض  طاـبترا  یگناـخ ، یاـه  هنیطنرق ندـش  ینـالوط  هنافـساتم 
یاه بیسآ ضرعم  ار  رت  ناوج  نارتخد  هژیو  هب  نارتخد و  زا  یرایسب  انورک ، نارود  رد  دیفم  یاه  یمرگرـس تاحیرفت و 

یشزومآ و نالوئسم  هژیو  هب  نالوئسم و  تسا  یرورـض  اتـسار  نیا  رد  درک : دیکات  یو.تسا  هداد  رارق   یفطاع  یناور و 
.دننک کمک  اهنآ  یروآ  بات شیازفا  یفطاع و  یناور ، یزاسزاب  هب  فلتخم  قرط  زا  اه  هاگشناد سرادم و  رد  یتیبرت 

.دبلط یم اه  هاگشناد سرادم و  شیاشگ  زا  سپ  ار  رما  نایلوتم  نالوئسم و  یدج  هجوت  رما  نیا 
دـصرد دودــحجاودزا ۱۷  نـس  نیرتهب.دــنراد  هدــهع  رب  نیگنــس  یا  هـفیظو هـنیمز  نــیا  رد  زین  اــه  هداوناــخ رگید  یوــسزا 

.تسا لاس  یالاب ۳۵  هدش ، یروآدنزرف  هب  رجنم  هک  روشک  یاه  یرادراب
.تسا هدوب  دصرد  هد  زا  رتمک  شیپ ، ههد  ود  رد  ددع  نیا 

.یروآدنزرف ای  لیصحت  ای  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  نانز  یروآدنزرف  ندرک و  راک  نیب  یا  هناگود المع 

 



.یروآدنزرف ای  لاغتشا  ای 
.دنک تیامح  دراد ، لاغتشا  ای  دنک  یم لیصحت  هک  ینز  زا  هک  تسا  تیمکاح  هفیظو  نیا 

.تسا یلم  مادقا  ثحب و  کی  یروآدنزرف ، زا  تیامح 
.هدرک ادیپ  شیازفا  هتشذگ ، یاه  لاس رد  ام  لاس  زا ۳۵  دعب  یاه  یرادراب

.تشاد دهاوخ  یرتشیب  شیازفا  مه  زاب  یتآ  یاه  لاس رد  هک  تسا  نیا  ام  ینیب  شیپ 
دعب دـننک و  یم جاودزا  رترید  دـنزادنا ، یم ریخات  هب  ار  دوخ  جاودزا  دـنزادنا ، یم ریخات  هب  ار  دوخ  یرادراب  هک  ینانز  تبـسن 

تیعمج و یناوج  حرط  تاـیئزج   : دـیناوخب رتشیب.تسا  هدـش  رتـشیب  دـنزادنا ، یم ریخاـت  هب  ار  یروآدـنزرف  مه  جاودزا  زا 
یروآدنزرف 

دیناوخب : اجنیا  رد  ار  یدرگبو  رابخا 

توص  مینک + ؟ هفاضا  ناهفصا  بآ  هب  بعکم  رتم  درایلیم  کی  هنالاس  هنوگچ  دور /  هدنیاز  نارحب  یارب  لح  هار   ۳

؟ دوب دیفم  ربخ  نیا  ایآ 

 ۰

۰
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هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوین کاترف  دراد - ؟ قلعت  اه  ناتسا مادک  هب  درجم  نارتخد  رامآ  نیرتمک  نیرتشیب و   

۲۹۲۹
نابآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۵:۲۲۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / لاس  راعش   

زا فده  هک  نیا  هب  هراشا  اب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  تسرپرس  یدمتعم ، هللادبع  رتکد  تسشن  نیا  رد  لاس : راعش 
مولع رد  لوـحت  یارب  دـیتاسا  لیـسناتپ  تیفرظ و  زا  هدافتـسا  یارب  هاگـشناد  یگداـمآ  مـالعا  لوا  هلهو  رد  تسـشن  نیا 
یارب یماگ  هباثم  هب  دوخ  رگید ، یاه  تسـشن تسـشن و  نیا  رد  هدش  نایب  بلاطم  نیودت  : » درک راهظا  تسا ، یناسنا 

هب ات  دراد  ترورض  یلیخ  ندرک  دنتـسم  نیا  دشاب و  دناوت  یم یناسنا  مولع  لوحت  هزوح  رد  یملع  تایبدا  ندرک  مهارف 
نیا رب  دیکات  اب  یو  « .مینک هدافتسا  اه  نیا زا  میناوتب  میراد  یتایلمع  یرگـشنک  میتسه و  یهاگـشناد  هک  نیا  یاضتقا 

همالع هاگشناد  یناــسنا  موـلع  رد  لوـحت  هاگــشهوژپ  : » دوزفا تـسا ، یراذگتــسایس  دــنمزاین  موـلع  نـیا  رد  لوـحت  هـک 
.درک دهاوخ  هدافتسا  دوجوم  یاه  تیفرظ زا  یبوخ  هب  یئابطابط 

ناـمتفگ کـی  بلاـق  رد  ار  لوـحت  نیا  میناوـتب  هک  تسا  نیا  میتـسه  لـئاق  اـضف  نـیا  رد  دوـخ  یارب  هـک  راـک  نـیرت  یلـصا
هک مـیراد  یگداـمآ  میـشاب و  هتـشاد  یلیمکت  تالیــصحت  نایوجــشناد  ناداتــسا و  نـیب  رد  هاگــشناد و  یاـضف  رد  یملع 
یاه نابز هب  ات  مینک  کمک  یتح  میهد و  رـشن  پاچ و  یناسنا  مولع  رد  لوحت  درکیور  نیمه  اـب  ار  یبساـنم  یاـه  اوتحم

یناـسنا موـلع  رد  لوـحت  یگنوـگچ  صوـصخ  رد  یدــمتعم  « .دریگ رارق  یملع  هعماـج  تمدــخ  رد  اــت  دوـش  هـمجرت  رگید 
.میا هدیسر  یگنوگچ  هب  میدرک و  رذگ  یتسیچ  ییارچ و  زا  یعون  هب  هراب  نیا  رد  تبحص  اب  : » تفگ

راـک هدـش و  ثحب  یناـسنا  موـلع  لوـحت  یگنوـگچ  نآ  زا  رتارف  یتـح  ییارچ و  یتـسیچ و  دروـم  رد  هتـشذگ  یاـه  لاـس رد 
.تسا هدش 

یاه یاه  همانرب نییبت  رد  یناسنا  مولع  رد  لوحت  یاروش  دعب  یگنهرف و  بالقنا  یلاع  یاروش  هک  یمادـقا  لاح  ره  هب 
نـالا اـت  دوش و  یرگنزاـب  دـیاب  یـسرد  یاـه  هماـنرب هک  دندیـسر  هجیتـن  نیا  هب  دوب و  یگنوگچ  ثحب  کـی  دنتـشاد ، یـسرد 

: داد همادا  یو  « .تسا هدوـب  لوـحت  یگنوـگچ  هراـبرد  تـکرح  مادـقا و  کـی  نـیا  هدـش و  یرگنزاـب  هماـنرب  اـه  دـص زا  شیب 
زاین همانرب  رییغت  رانک  رد  یرگید  لمکم  رـصانع  نآ  زا  سپ  هک  دسر  یم رظن  هب  اما  دراد ، همادا  نانچمه  تارییغت  نیا  »
ادـیپ ار  دوخ  شنک  زین  اـه  هماـنرب رییغت  هک  دـش  ثعاـب  دوخ  یدوخ  هب  نیا  دـشن و  ققحم  یلیـالد  هب  رـصانع  نآ  هک  دوـب 

.دنکن
، دـنک راـتفر  هب  لیدـبت  قـقحم و  ار  اـه  نـیا دـیاب  هـک  یـسک  یلو  درک ، ادـیپ  رییغت  یـسرد  یاـه  لصفرـس اـه و  هماـنرب ـالثم 

.تسا داتسا 
، دنـشاب هدـش  انغا  تاعوضوم  یـسرد و  بلاطم  هب  تبـسن  ام  ناداتـسا  هک  نیا  رد  دوخ و  ناداتـسا  ندرک  ماگمه  رد  اـم 

یملع طلــسم  ناــمتفگ  هـب  لیدــبت  دــیاب  یناــسنا  موــلع  رد  لوــحت  « .میــشاب هتــشاد  قــیفوت  میتــسناوتن  یلیلد  ره  هــب 
، میتـسه هجاوم  نآ  اـب  یلم  حطـس  رد  هک  یدـج  یاـه  ثحب زا  هکنیا  ناـیب  اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  تسرپرسدوش 

نیا رد  هک  مینک  یم سح  : » درک راهظا  تسا ، یملع  طلـسم  ناـمتفگ  هب  یناـسنا  مولع  رد  لوحت  عوضوم  لیدـبت  ثحب 

مولع مولع ردرد   لوحت   لوحت صخاش   صخاش   ۴۴ یزاس ، ، یزاس یمالسا   یمالسا یزاس  وو   یزاس یموب   یموب ندرک ، ، ندرک یدربراک   یدربراک یدمآزور ، ، یدمآزور
تسا تسا یناسنا   یناسنا

هبنشود یئابطابط  نیـسحدمحمدیس  همالع  تشادگرزب  تبـسانم  هب  یناسنا » مولع  رد  لوحت  یگنوگچ   » یـشیدنا مه تسـشن 
یزاـجم یروـضح و  تروـص  هـب  یئاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  دانــسا  زکرم  یزکرم و  هناـخباتک  تاـعامتجا  نلاـس  لـحم  رد  ناـبآ   ۲۴

.دش رازگرب 
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هراـب نیا  رد  هک  میهاوخ  یم یـشزومآ  یاـه  هورگ همه  زا  مینک و  عورـش  ار  اـه  ثحب نیا  هک  میراد  ار  نیا  ناوت  هاگـشناد 
.دنشاب هتشاد  یتابثا  هاگن  همه  تسین  مزال  دننک و  رازگرب  تسشن  دننک و  ثحب 

.دنک نایب  دیاب  ار  دوخ  رظن  زین  دنک  یم راکنا  تسا و  یندشن  نیا  دنک  یم رکف  یسک  رگا  یتح 
.میهد ماجنا  دیاب  یتامادقا  یزاس  نامتفگ  یاتسار  رد  دسر  یم رظن  هب 

.دنک یم لقتنم  ار  دوخ  مایپ  هک  تسا  یمادقا  تسشن  نیا 
دازآ دــقن و  یاــه  یــسرک هـک  نـیا  صوـصخ  رد  یو  « .میوـش ثـحب  دراو  هنوـگچ  هـک  تـسا  یراــکهار  هـئارا  اــه  ثـحب نـیا 

: درک دــیکات  مـینزب ، فرح  میناوـتب  لوــحت  نـیا  هراــبرد  اــت  دــننک  یم مـهارف  ار  مزــال  یاــه  هداد یزادرپ  هـیرظن  یــشیدنا و 
.تسا یزاس  نامتفگ  نیا  یاتسار  رد  همه  یلیمکت  تالیصحت  نایوجشناد  هب  نامتفگ  نیا  لاقتنا  »

اب اـت  دـنک  کـمک  اـم  هـب  دـناوت  یم دـنا ، هدرک  راـک  هـنیمز  نـیا  رد  هـک  ییاـه  داـهن دـیتاسا و  ماـمت  اـب  طاـبترا  یزاـس و  هـکبش 
.دشاب هتشاد  زین  یصقاون  اه  راک نیا  تسا  نکمم  یتح  میوش و  هجاوم  تسا  هدش  ماجنا  هک  ییاه  راک

صخاش  ۴« .مینک هدافتـسا  نآ  زا  میناوت  یم مه  ام  دـنا و  هداد  ماجنا  نارگید  هک  تسا  ییاه  هار اه  نیا لاـحره  هب  اـما 
، درک هجوت  نآ  هب  دـیاب  یناـسنا  مولع  لوحت  عوضوم  رد  هک  ییاـه  ثحب زا  یکی  یدـمتعمیناسنا  مولع  لوحت  رد  رظندـم 

دنک اـم  تکرح  یهاـگ  هک  تسا  هدـش  ثعاـب  یتسیچاـن  نیا  یتـح  : » تفگ تسناد و  نآ  یتسیچاـن  یتـسیچ و  هب  هجوت 
.دوش

هک دـنک  یم مهارف  ار  یطیارـش  دراد ، دوجو  یناـسنا  مولع  رد  لوحت  هب  تبـسن  یهاـگ  هک  یتسرداـن  تاروصت  تاـماهبا و 
.دوش یم قافتا  نیا  ثعاب  یتسیچان  رتشیب  دتفا و  قافتا  ناراکمه  زا  یضعب  زا  درط  تلاح  راکنا و  تلاح  کی 

مولع یاه  هتـشر « .تسا رظندـم  صخاش  هـب ۴  هجوـت  مـینک  یم حرطم  یناـسنا  موـلع  رد  لوـحت  هراـبرد  هـک  یفیرعت  رد 
لوـحت هجو  کـی  : » درک راـهظا  تسا ، یدـمآزور  صخاـش  هک  صخاـش  نـیلوا  هراـبرد  یودنتـسه  هـنهک  ناریا  رد  یناـسنا 

.دوش دمآزور  دیاب  یا  هتشر ره  رد  یناسنا  مولع  رد  شناد  نیا  هک  تسا  نیا 
رد دــیاب  میتـسه  دــقتعم  اـم  هـک  یملع  یــساملپید  نآ  یتـح  یدــمآزور و  نـیا  ناوـت  یم یئاــبطابط  همالع  هاگـشناد  رد 

.دوش ماجنا  دتفا ، قافتا  همالع  هاگشناد 
تبسن یتخانـش  کی  دیاب  دتفا ، قافتا  یملع  دمآ  تفر و  ایند و  رترب  یاه  هاگـشناد اب  ام  ناداتـسا  لماعت  تسا  رارق  رگا 

.مینک ادیپ  دتفا ، یم یقافتا  هچ  یدج  ثحابم  رد  ایند  ربتعم  یاه  هاگشناد رد  هک  نیا  هب 
هب یزاـین  هک  دـنیوگب  هزوـح  نیا  رد  هک  دنـشاب  یدارفا  رتـمک  ـالامتحا  میتـسین و  ینارگن  راـچد  یلیخ  صخاـش  نـیا  رد  اـم 

یاـه ثحب رمع  زا  دنتـسه و  هنهک  ناریا  رد  یناـسنا  موـلع  یاـه  هتـشر : » دوزفا هاگـشناد  داتـسا  نیا  « .تسین یدـمآزور 
.تسا هتشذگ  ههد  دنچ  اه  سالک رد  هدش  حرطم 

.تسا بوخ  یلیخ  دننک ، هدافتسا  دنناوتب  یسیلگنا  عبانم  زا  دنشاب و  انشآ  یسیلگنا  نابز  هب  ام  ناداتسا  رگا  لاح 
.دنوش یم یدایز  هلصاف  ندروآ  دوجو  هب  ثعاب  دنرادن ، ار  ییاناوت  نیا  هک  یناداتسا  یلو 

هتــشاد نآ  یارب  فــلتخم  یاــه  هماــنرب دــیاب  دــشاب و  ساــسح  نآ  هـب  دــیاب  اــم  هاگــشناد  هـک  تـسا  صخاــش  کــی  نـیا 
مود صخاـش  هب  هـمادا  رد  یدـمتعمدنریگب  راـک  هـب  ار  دوـخ  شناد  دـنناوت  یمن یناـسنا  موـلع  نالیـصحتلا  غراـف « .میـشاب

اب دـیاب  هعماج  هاگـشناد و  اب  گـنهامه  ماـظن  رد  یناـسنا  مولع  : » تفگ تخادرپ و  یناـسنا  مولع  ندرک  یدربراـک  ینعی 
.دشاب یعامتجا  یاه  تیلاعف هب  یهد  تهج  ای  تکرح  رد  ورشیپ  دیاب  هاگشناد  دنشاب و  هتشاد  دنویپ  مه 

.درادن یعامتجا  یاضف  رد  یشقن  دربراک و  چیه  یناسنا  مولع  هزوح  زورما  هک  لیاح  رد 
هب ار  اه  نیا هک  درادـن  یتراهم  یلو  تسا ، هاگآ  تایرظن  اـه و  هاگدـید زا  هک  دوش  یم لیـصحتلا  غراـف  یلاـح  رد  وجـشناد 

.دریگ راک 
کمک یعامتجا  تالکـشم  لح  هب  میهد و  هئارا  یتامدخ  هک  میور  شیپ  یتمـس  هب  اه  فرح نیا  لد  زا  هک  میناوتب  دـیاب 

رد هک  دراد  زاـین  تـسا  هدرک  یراذـگ  هیامرـس  اـه  نآ یور  هـک  دوـخ  یاـه  دادعتـسا هـب  هعماـج  : » درک حیرـصت  یو  « .مـینک
.دنشاب هعماج  تالکشم  لئاسم و  تمدخ 

مه تسا و  ماـجنا  لـباق  مولع  نیا  ندرک  یتراـهم  یـسرد و  یاـه  هماـنرب رییغت  بلاـق  رد  مه  موـلع  نیا  ندرک  یدربراـک 

 



رد دـنناوتب  دـننک  یم ادـیپ  فلتخم  یاه  هتـشر رد  هک  یـصصخت  اـب  اـم  نالیـصحتلا  غراـف هک  درک  مهارف  یا  هنیمز ناوت  یم
یناــهج شناد  هعـــسوت  تــهج  رد  یموــب  شناد  « .دــننک هدافتـــسا  دوــخ  یـــصصخت  یاــه  هدـــیا زا  دـــشر ، زکارم  بلاــق 
نودــب : » درک راـهظا  یناـسنا  موـلع  رد  یرگن  یموـب  یزاــس و  یموـب  ثـحب  موـس و  صخاــش  هـب  هراــشا  اــب  یدمتعمتــسا 

روشک رد  تایرظن  تاقیقحت و  نیا  لـصا  یناـسنا ، مولع  رد  یـصصخت  هتـشر  ره  رد  تفگ  دـیاب  طـیرفت  طارفا و  هنوگره 
.دتفا یم قافتا  دراد  یرگید 

.تسا هدش  ماجنا  رگید  یاج  رد  تسا ، هدش  هیرظن  کی  یانبم  یروآ و  عمج  هک  ییاه  هداد
، مینک یم تبحص  میراد  یبرغ  ناوجون  هرابرد  عقاو  رد  مینک ، تبحص  ناوجون  دروم  رد  میهاوخب  سالک  رد  ام  رگا  الثم 

تفاـب نآ  رد  تسا و  هدـمآ  یبرغ  یاـه  روشک زا  هک  تسا  یباـتک  مینک ، یم هدافتـسا  سیردـت  یارب  نآ  زا  هک  یباـتک  اریز 
سیردت یانبم  میربب و  هعماج  تمـس  هب  ار  یناسنا  مولع  نیا  هک  دوش  هتفگ  رگا  : » داد همادا  یو  « .تسا هدش  هتـشون 

روحم و تفاب  روحم ، تخاس  یناسنا  مولع  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دـشاب ، ینادـیم  قیقحت  یموب و  تاـعلاطم  ساـسا  رب 
.تسا روحم  گنهرف 

هعماج میراد  زاین  ام  اذـل  تسین ؛ رگید  مولع  لثم  مولع  نیا  دراد و  یتوافتم  یناـعم  فلتخم  یاـه  تفاـب رد  راـتفر  کـی 
هدیدان یانعم  هب  یزاس  یمالسا  « .مییامن هدافتـسا  نآ  زا  مینک و  اوتحم  نتم و  هب  لیدبت  ار  نآ  مینک و  هعلاطم  ار  دوخ 

اـه و راـکنا زا  یرادــقم  تـسا  نـکمم  : » درک ناـیب  یزاـس  یمالــسا  صخاـش  هراــبرد  یدمتعمتــسین  یبرغ  شناد  نـتفرگ 
.ددرگرب صخاش  نیا  هب  اه  درط

نیا ثحب  الثم  صخاـش  نیا  رد  یلو  دـشاب ، رتشیب  شریذـپ  دنـشاب و  هتـشادن  هغدـغد  دارفا  یلبق  صخاـش  رد ۳  دیاش 
.مینکن کیژولوئدیا  ار  ملع  هک  تسا 

.دشاب هتشادن  دوجو  یفسلف  هیرظن  نآ  تشپ  هک  تسا  ملع  مادک  تسین و  کیژولوئدیا  ریغ  یملع  چیه  تفگ  دیاب 
ناتـسود هغدـغد  دوش  هجوت  اه  یتسیچاـن هب  رگا  اذـل  درادـن ؛ دوجو  نید  یب  ناـسنا  تسا و  نید  عون  کـی  زین  ینید  یب 

یاـه رواـب زا  یکی  : » تفگ تخادرپ و  صخاـش  نیا  صوـصخ  رد  تسرداـن  یاـه  رواـب هـب  هـمادا  رد  یو  « .دوـش یم فرطرب 
زا رپ  دـیاب  میناـسرب ، وجـشناد  تسد  هب  میـسیونب و  میهاوـخ  یم یـسانش  ناور  یباـتک  رگا  ـالثم  هک  تسا  نـیا  تسرداـن 

.دوش یزاس  یمالسا  هنوگ  نیدب  ات  دشاب  هیآ  ثیدح و 
یروص و ییاور  دیاب  مه  دسرب  وجشناد  تسد  هب  دهاوخ  یم هک  یباتک  هک  میراد  داقتعا  اقافتا  تسا و  هابتشا  رواب  نیا 

.دشاب هتشاد  ییاوتحم  مه 
هاگشناد تسرپرـس  « .تـسا هابتـشا  مـیهد ، سرد  فراـعم  یــسانشناور  باـتک  بلاـق  رد  ـالثم  هـک  دـشاب  نـیا  زا  ریغ  رگا 

.تسا هناملاع  فرح  کی  دوش ، یم دیکأت  ینابم  هب  تبسن  هک  نیا  : » دوزفا یئابطابط  همالع 
یتفرعم و ینابم  کـی  ساـسا  رب  هناسانـش و  ناـسنا  هیرظن  کـی  ساـسا  رب  هک  دوش  یم تبحـص  یناـسنا  مولع  زا  یتقو 

.میراد فالتخا  مه  اب  میهافم  ینابم  رد  ام  تسا ، هتفرگ  لکش  یسانش  شزرا 
.تسا ییارگ  یدام  اتدمع  زورما  یناسنا  مولع  ینابم 

زا هک  نیا  زج  میرادـن  یا  هراـچ تحاـس  نـیا  رد  هـک  تـسا  یتـسیز  نآ  تحاـس  کـی  دراد و  فـلتخم  یاـه  تحاـس ناـسنا 
.مینک هدافتسا  یبرجت  ییارگ و  تابثا  یاه  شور

یمالـسا زا  تحبـص  هکنیا  نایب  اب  یدـمتعم  « .دراد زین  یونعم  تحاس  تسین و  یتسیز  تحاس  ناـسنا  دوجو  ماـمت  اـما 
تحاس کی  مهف  دـح  رد  دـیاب  میراد و  زاین  یرـشب  شناد  نآ  هب  تسین و  یبرغ  شناد  نتفرگ  هدـیدان  یاـنعم  هب  یزاـس 

.تسا یتسردان  رواب  یبرغ  مولع  هب  نتشادن  جایتحا  سپ  : » درک راهظا  مینک ، هدافتسا  نآ  زا 
.تسین یروتسد  ملع  دنیوگ  یم ای 

.دوش یم توافتم  یلیخ  ام  یشزرا  یاه  یریگ تهج  ریثات  تحت  یملع  یاه  تیلاعف یلو  تسا ، تسرد  نیا 
، دـنیوگ یم رگید  یخرب  : » داد همادا  یو  « .مینک صخـشم  میناوـتب  ار  یملع  تکرح  یوـس  تمـس و  هک  تـسا  نـیا  ثـحب 

ریغ یناـسنا  موـلع  رد  لوـحت  سپ  تـسا ، هدـشن  هـیهت  یدــج  عباـنم  اوـتحم و  هدــش  هدز  فرح  هـک  یتدــم  نـیا  رد  نوـچ 
.تسا نکمم 

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۱۲طباو 



نامتـسد زین  نالا  هک  نیا  نمـض  تسا ، رب  نامز  ثحب  کی  نیا  مینک و  یمن هاگن  ثحب  نیا  هب  ادرف  زورما و  یارب  ام  اـما 
تـسا و یبرجت  مـلع  نردــم ، مـلع  دــنیوگ  یم رگید  یخرب  : » دوزفا هاگــشناد  داتــسا  نــیا  « .تــسین یلاــخ  هراــب  نــیا  رد 
هچ ات  یملع  باـتک  کـی  رد  دـینک  هاـگن  هک  تسا  یفاـک  تسا و  تسرداـن  زین  فرح  نیا  هک  درک  یمالـسا  ار  نآ  ناوت  یمن

.تسین هبرجت  رب  ینتبم  دراد و  دوجو  یملع  ریغ  یاه  هرازگ هزادنا 
هدـش هئارا  یفلتخم  یاه  میاداراپ دوش و  یمن اکتا  ییارگ  تابثا  ییارگ و  هبرجت  درکیور  هب  اهنت  زین  برغ  رد  یتح  هزورما 

رادروخرب دوخ  هژیو  هاگیاج  زا  ناریا  رد  یناسنا  مولع  ارچ  « .تسا واـکانعم  زاـسانعم و  دوجوم  کـی  ناـسنا  هکارچ  تسا ،
یتاقیقحت یدج  یاه  هژورپ هب  لیدبت  دیتاسا  کمک  اب  ار  اه  تبحـص نیا  مامت  مراودـیما  نم  هک  نیا  نایب  اب  یو  ؟ تسین

، ینامز دنیآرف  کی  رد  هک  دشاب  نیا  لصاح  دوش و  فیرعت  دشرا  یسانشراک  یرتکد و  یاه  همان نایاپ  نآ  لد  زا  مینک و 
میراد و ار  ناوت  نیا  ام  میراد ، غارس  یئابطابط  همالع  هاگشناد  رد  هک  یلیسناتپ  اب  : » درک دیکات  میربب ، شیپ  هب  یماگ 

.میهد ماجنا  یهورگ  تروص  هب  ار  اه  راک یخرب  میراد  زاین  هتبلا 
.تسین یتحار  راک  دریگب ، یدیدج  درکیور  اب  عبنم  هیهت  هب  میمصت  داتسا  کی  زورما  رگا  تسا و  یراوشد  اعقاو  راک 

.تسا ریذپان  بانتجا  نشور و  ریسم  کی  نیا  اما 
رثا دوش و  یم رتـشیب  یناـسنا  موـلع  هتـشر  هب  هعماـج  یدـنم  هقـالع  میریگب ، رارق  میناوـتب  ریـسم  نیا  رد  هک  یتبـسن  هب 

هزورما ارچ  هـک  لاوـس  نـیا  حرط  اـب  یو  « .دــهد یم ناـشن  ار  شدوـخ  رتـشیب  هعماـج  رد  یناـسنا  موـلع  شقن  یــشخب و 
سح یهاـگ  هک  تسا  نیا  نآ  لـیلد  : » درک راـهظا  تسین ،؟ رادروخرب  دوخ  هژیو  هاـگیاج  زا  اـم  هعماـج  رد  یناـسنا  مولع 

هچ دـنهد و  ماـجنا  دـنناوت  یم یراـک  هچ  رگم  دـندش  لیـصحتلا  غراـف  یناـسنا  موـلع  یاـه  هتـشر رد  هک  یناـسک  دـننک  یم
.دنراد یشقن 

باــختنا یاــج  هـب  روـشک  رترب  یاــه  دادعتــسا ددرگرب و  قــیرط  نـیا  زا  دــناوت  یم هـتفر  تـسد  زا  هاــگیاج  نـیا  زا  یــشخب 
مهارف ار  یناـسنا  موـلع  یاـقترا  هـنیمز  نـیا  دــنیایب و  یناـسنا  موـلع  یاـه  هتــشر تمــس  هـب  دــنناوت  یم رگید  یاـه  هتــشر

زا یناسنا » مولع  رد  لوحت  یگنوگچ   » یشیدنا مه  تسـشن  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یشهوژپ  نواعم  .دنک » یم
.تفگ نخس  هزوح  نیا  رد  قیمع  یلوحت  هب  یبای  تسد یارب  یناسنا  مولع  ماظنریز  جنپ  هب  هجوت  تیمها 

دیاب ناهاوخ  لوحت  نارظن و  بحاص  ادتبا  هکنیا  هب  هراشا  نمـض  تسـشن  نیا  رد  یدابآزوریف  یناقهد  لالجدیـس  رتکد 
هب دـحاو و  ماـظن  کـي  ملع ، داـهن  : » تفگ دراد ، یتاـمازلا  هچ  دوش و  یم ققحم  هنوگچ  یناـسنا  موـلع  لوـحت  هک  دـننادب 

.تسا هتسويپ  مه 
.تسا ملع  نیا  یاه  ماظن ريز  مامت  رد  هبناج  همه  لوحت  مزلتسم  يناسنا  مولع  رد  لوحت 

مولع لوحت  اه ، ماظنریز ریاس  نتفرگ  هديدان  ماظنریز و  کی  هب  هجوت  اما  درک ؛ یدنب  تیولوا  ناوت  یم  صوصخ  نیا  رد 
یيارگ ليلقت زا  نآ  عبت  هب  ميـشاب و  هتـشاد  لوحت  هب  دـنم  ماظن هاگن  دـياب  : » دوزفا یو  .دـش » دـهاوخن  یپ  رد  ار  یناسنا 

.میزیهرپب
.داد لیلقت  شیاه  ماظنریز ای  داعبا  زا  یکی  هب  ناوت  یمن ار  یناسنا  مولع  رد  لوحت 

دروم اب  اتـسار  مه  دـیاب  زین  دراوم  ریاس  اما  دـشاب ؛ هتـشاد  یرتشیب  تیروف  ماظن  ريز  کي  تيمها  ظاـحل  زا  تسا  نکمم 
.دننک ادیپ  لوحت  یروف ،

نواــعم .دروــخب » مـه  رب  مـلع  ماــظن  نزاوــت  مـیهد  هزاــجا  دــیابن  تـسا و  رتدــب  يگتفاــين  هعــسوت  زا  نوزوماــن  هعــسوت 
، مـلع دــيلوت  : » تـفگ درک و  یناـسنا  موـلع  ماـظن  ريز  جــنپ  هـب  یا  هراـشا هـمادا  رد  یئاــبطابط  همالع  هاگشناد  یشهوژپ 
هب کیکفت  هب  دـیاب  هک  تسا  یناسنا  مولع  ماـظن  ریز  جـنپ  قيوشت ، صيـصخت و  اـضاقت و  قیقحت ، میلعت و  ملع ، عيزوت 

، ملع دـیلوت  یارب  هکنیا  هب  هراشا  اب  یدابآزوریف  یناقهدـملع  دـیلوت  ماظن  .درک » داجیا  لوحت  اه  نآ رد  تخادرپ و  اه  نآ
.دننک ادیپ  لوحت  دیاب  هعلاطم  عوضوم  ققحم و  ای  زادرپ  هیرظن  : » تفگ دنوش  لوحتم  دیاب  مولعم  ملاع و  ادتبا 

یو .دـشاب » هدـننک  کمک  رایـسب  دـناوت  یم ریـسم  نیا  رد  یعامتجا  - یناسنا یاه  هدـیدپ اه و  تیعقاو هب  هجوت  نینچمه 
؛ دــشاب نآ  رب  زکرمت  نیرتـشیب  دــیاب  هـک  تـسا  یمهم  شخب  یناـسنا  موـلع  یرکف  راــتخاس  ییاوـتحم و  لوـحت  : » دوزفا

.دوش داجیا  یناسنا  مولع  یرکف  راتخاس  نآ  هطساو  هب  ات  درک  داجیا  ییاوتحم  لوحت  دیاب  ینعی 

 



رامـش هـب  شناد  مـلع و  هـچنآ  یقلت  فـیرعت و  رد  لوـحت  اـه و  میاداراـپ اـه ، تفاـیهر اـه ، هـیرظنارف رد  لوـحت  نـینچمه 
.تسا ملع  دیلوت  ماظن  ینوگرگد  یاه  هار زا  دیآ  یم

اـه و هـیرظن لوـحت  شناد ، عاوـنا  طاـبترا  یگنوـگچ  رد  لوـحت  یتخانــش ، شور  یاــه  تفاــیهر رد  لوـحت  رگید ، یوـس  زا 
یناــقهد .دــنیآ » یم رامــش  هـب  یناــسنا  موـلع  رد  ینوـگرگد  داــجیا  دراوـم  زا  عباــنم  نوـتم و  لوـحت  یملع و  یاــه  لدــم

لوحت افرـص  : » تفگ دوش  یتارییغت  شوختـسد  دـیاب  زین  یناسنا  مولع  یعامتجا  راتخاس  هکنیا  هب  هراشا  اب  یدابآزوریف 
رد لـلملا  نـیب  طـباور  داتـسا  نـیا  .تـسا » مـهم  رایــسب  زین  یملع  عاـمتجا  هعماـج و  رییغت  تـسین و  زاـسراک  اوـتحم  رد 

بـالقنا یلاـع  یاروـش  هـلمج  زا  يملع  راذـگ  تسايـس یاـه  ناـمزاس اـهراتخاس و  رد  یــسیدرگد  داـجیا  تـیمها  زا  هـمادا 
اه هعومجم نیا  مامت  ندرک  لمع  یلوحت  موزل  رب  تفگ و  نخـس  اـه  یـسرك زا  تياـمح  تئيه  مولع و  ترازو  یگنهرف ،

.درک دیکات  هتشر  کی  رد  ینوگرگد  هب  یبای  تسد یارب 
ود نیا  هك  یناـمز  اـت  : » دوزفا تفگ و  نخـس  یگنهرف  یعاـمتجا و  راـتخاس  راـتفاب و  رد  لوـحت  صوـصخ  رد  نینچمه  وا 

.تشاد دهاوخن  ار  مزال  ريثات  یلوحت  یاوتحم  دنكن ، اديپ  لوحت  مهم 
دنك یم نييعت  هعماج  رب  مكاح  تينالقع  هعماج و  رب  مکاح  یاه  شزرا اه ، تنـس گـنهرف و  عاـمتجا ، هعماـج و  لوحت 

.تسا رتشيب  یملع  هچ  هب  شيارگ  هک 
عیزوـت ماـظن  .دــهد » یم خر  رترید  لوـحت  دــنوشن ، لـئاق  یناـسنا  موـلع  یارب  یتینأـش  گـنهرف ، هعماـج و  هـک  یناـمز  اـت 
ییازفا مه  یشیدنا و  مه  یللملا ، نیب  یلخاد و  یطابترا  یاه  هکبـش لیکـشت  یزاس ، نامتفگ یدابآزوریف  یناقهدملع 

یاه صخاش نیرت  مهم زا  ار  رـشن  پاچ و  ماظن  اه و  شیاـمه اـه و  هرگنک اـه و  هراونـشج یناـسنا ، مولع  ناگدـننکدیلوت 
.تسناد عیزوت  ماظن  یلوحت 

اما مينك ، یم دـيلوت  ار  اوتحم  ام  : » تفگ قيقحت  ميلعت و  ماظن  صوصخ  رد  هاگـشناد  داتـسا  نیاـقیقحت  میلعت و  ماـظن 
.درادن شياجنگ  نآ  فرظ 

؛ نآ زا  جراـخ  طـیحم  رد  هـن  دوـش  یزادرپ  هـيرظن  اـه  هاگــشناد دوـخ  رد  دـياب  دوـش  دــيلوت  یتـسرد  هـب  مـلع  ميهاوـخب  رگا 
ماـظن .دوـش   » داـجیا  یزوـمآ  تراـهم شهوژپ و  شزوـمآ ، ماــظن  رب  مکاــح  تفاــيهر  دركيور و  رد  لوـحت  دــیاب  نیارباــنب 

زا یمین  : » تـفگ تـسناد و  مـهم  رایــسب  ار  اـضاقت  ماـظن  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یـشهوژپ  نواـعمملع  یارب  اـضاقت 
.ددرگ یم زاب  هعماج  یاضاقت  نازیم  هب  دهدب  خر  تسا  رارق  یناسنا  مولع  رد  هک  یلوحت 

ییاز لاغتـشا هاگـشناد ، تلود و  نیب  یزاسدامتعا  يناسنا ، مولع  ندرك  یدربراك  هب  دـیاب  ماـظن  نیا  ندرک  لوحتم  یارب 
صيـصخت و ماظن  دـياب  هکنیا  هب  هراشا  اب  نایاپ  رد  یوقيوشت  صيـصخت و  ماظن  .تخادرپ  » یلغـش  یاه  هزيگنا داجیا  و 

فیرــش یتعنــص  هاگــشناد  یباـیزرا  یاـه  صخاـش : » تـفگ دوـش  هـتفرگ  رظن  رد  یناـسنا  موـلع  یارب  یتواــفتم  يباــيزرا 
.تسین یئابطابط  همالع  هاگشناد  یسررب  اب  بسانتم 

صیــصخت یاـه  ماـظن رد  لوـحت  نیارباـنب  دوـش ؛ هـتفرگ  رظن  رد  اـه  یباـیزرا رد  یناـسنا  موـلع  صاـخ  یاـه  صخاـش دـیاب 
یــشیدنا مـه تســشن  « .دــشاب رثوـم  هـنیمز  نـیا  رد  دــناوت  یم یناــسنا  موـلع  هدــننکدیلوت  یاــهداهن  یباــیزرا و  عباــنم ،

رد نابآ  هبنـشود ۲۴  یئابطابط  نیـسحدمحمدیس  همالع  تشادـگرزب  تبـسانم  هب  یناسنا » مولع  رد  لوحت  یگنوگچ  »
رازگرب یزاـجم  یروضح و  تروص  هب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  دانـسا  زکرم  یزکرم و  هناخباتک  تاعامتجا  نلاـس  لـحم 

.دندرک ینارنخس  تسشن  نیا  رد  ناگبخن  دیتاسا و  زا  یعمج  دش و 
خیرات ییاـبطابط ،) همالع  هاگشناد  یلیلحت  هناـسر   ) اـنطع تیاـسزا  هـتفرگرب  تاـفاضاو  صیخلت  یکدــنا  اـب  لاـس ، راـعش 

www.atna.ir، ۳۰۳۱۸۰ ۳۰۳۱۸۱ و ربخ  : دک  ، ۱۴۰۰ نابآ  ۲۴: راشتنا

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۱۴طباو 
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سرپانیس یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / انسیا   

اب نامزاس  نیا  تمه  هب  هک  حرط  نیا  یهاگـشناد ، داهج  تاراشتنا  نامزاس  یمومع  طباور  زا  لقن  هب  انـسیا  شرازگ  هب 
یناـمزاس یاهدـحاو  رد  دوـش ، یم ارجا  یناـسنا  موـلع  هزوـح  رد  اـه  باـتک نیرتدـیدج  نیرت و  مـهم یـسررب  دـقن و  فدـه 

.دش دهاوخ  رازگرب  یهاگشناد  داهج  هعومجم 
مولع یاه  باتک یـسررب  دـقن و  تیروحم  اـب  ییاـه  تسـشن هلـسلس  ناـبزیم  حرط  نیا  بلاـق  رد  هدـننکرازگرب  یاهدـحاو 

.دوب دنهاوخ  یناسنا 
(، (س ارهزلا هاگشناد  یبرغ ، ناجیابرذآ  یقرش ، ناجیابرذآ  لماش  یهاگشناد  داهج  دحاو  ناتسا و ۲۰  رد ۱۶  حرط  نیا 

ملع و هاگـشناد  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  ناجنز ، ناتـسزوخ ، یراـیتخب ، لاـحمراهچ و  نارهت ، هاگـشناد  مـالیا ، زربلا ،
.دوش یم رازگرب  دزی  رنه و  هاگشناد  یزکرم ، نالیگ ، دمحاریوب ، هیولیگهک و  نامرک ، ناتسدرک ، مق ، نیوزق ، تعنص ،

.دش رازگرب  یراج  لاس  هامرهم  نخس ۲۸  لصف  یلم  حرط  هرود  نیمود  هیماتتخا  مسارم 
مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

سرپانیس دش -  زاغآ  نخس  لصف  یلم  حرط  هرود  نیموس   

۳۰۳۰
نابآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
۰۷:۰۰



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / کانبات   

صوصخ رد  ناـبهگن  یاروش  هیور  لـیلحت  دـقن و  عوضوم  اـب  ناـبهگن  یاروش  هدکـشهوژپ  یزادرپ  هیرظن  یـسرک  نیموس 
یـسرک نیموس  کانبات ؛»  » شرازگ هب.دـش  رازگرب  هام  ناـبآ  هبنـش ۲۵  هس  زور  رـصع  یلحم  یاه  اروش تیحالـص  دودح 

روپ ینیـسح  یبـتجم  دیـس  روـضح  اـب  یلحم  یاـه  اروـش تیحالـص  دودـح  نوـماریپ  ناـبهگن ، یاروـش  هیور  لـیلحت  دـقن و 
مولع قوقح و  هدکشناد  داتسا  یمتسر  یلو  رتکد ، نابهگن ، یاروش  هدکشهوژپ  یدربراک  یاه  شهوژپ نواعم  یناکدرا 
همالع هاگشناد  یـسایس  موـلع  قوـقح و  هدکـشناد  رایداتـسا  هداز  حـالف  دـمحم  یلع  رتـکد  نـینچمه  نارهت و  یــسایس 
هتفاـی روـضح  هسلج  نیا  رد  زادرپ  هیرظن  ناوـنع  هب  هک  یناـکدرا  روـپ  ینیـسح  یبـتجم  دیـس  رتکد.دـش  رازگرب  ییاـبطابط 
هچنآ تفگ : اتـسور  رهـش و  یلحم  یاـه  اروش یاـه  تیحالـص دوـجو  صوـصخ  رد  ناـبهگن  یاروـش  ی  هیور نوـماریپ  دوـب ،
هدادن هئارا  اه  اروش یدرکلمع  هطیح  تیحالص  ی  هرابرد یلقتسم  یلیـصفت  هیرظن  اروش  نونکات  هکنیا  تسا ، صخـشم 

«« نخس نخس لصف   لصف  » » یلم یلم حرط   حرط هرود   هرود نیموس   نیموس زاغآ   زاغآ

نیا هرود  نیموس  زاغآ  زا  یناسنا ) مولع  یاه  باتک یـسررب  دـقن و  یاه  تسـشن هلـسلس  « ) نخـس لـصف   » یلم حرط  هناـخریبد 
.داد ربخ  باتک  هتفه  اب  نامزمه  حرط 

نابهگن نابهگن یاروش   یاروش هیور   هیور یساسا  وو   یساسا نوناق   نوناق مدصکی   مدصکی لصا   لصا هبهب   نانادقوقح   نانادقوقح دقن   دقن

هب اـهاروش  دیـسر و  بیوـصت  هـب  بـالقنا  یاروـش  نوناـق  رد  یــساسا  نوناـق  بیوـصت  زا  شیپ  اـهاروش  هزوـح  رد  نوناـق  نیتـسخن 
یراذـــگ و هماــن  نــییآ  هزوــح  رد  یفیاــظو  تاراــیتخا و  هــک  دـــندش  هتخانـــش  زکرمت  مدـــع  رب  ینتبم  ماــظن  ناــکرا  زا  یکی  ناوــنع 

زوجم هار  داجیا  یتح  ضراوع و  عضو  شزومآ و  یتشادـهب ، ینارمع ، یگنهرف ، فلتخم  یاـه  شخب رد  هتـشاد و  یراذـگ  تاررقم
.دنتشاد تیلاعف  یریگ و  میمصت 

 

https://www.isna.ir/news/1400082922836/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D9%86
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نابهگن یاروش  ی  هیور تروص  هب  هک  تسا ، یـساسا  نوناق  اب  سلجم  تابوصم  قاـبطنا  رب  رظاـن  دوش ، یم هئارا  هچنآ  و 
نوناق بیوصت  زا  شیپ  اـه  اروش هزوح  رد  نوناـق  نیتسخن  درک : ناـشنرطاخ  هاگـشناد  داتـسا  نیا.تسا  هدـش  جارختـسا 
زکرمت مدــع  رب  ینتبم  ماـظن  ناـکرا  زا  یکی  ناوـنع  هـب  اـه  اروـش دیــسر و  بیوـصت  هـب  بـالقنا  یاروـش  نوناـق  رد  یــساسا 

فلتخم یاه  شخب رد  هتـشاد و  یراذـگ  تاررقم یراذـگ و  هماـن  نییآ  هزوح  رد  یفیاـظو  تاراـیتخا و  هک  دـندش  هتخاـنش 
یو.دنتـشاد تیلاـعف  یریگ و  میمـصت  زوجم  هار  داـجیا  یتـح  ضراوع و  عـضو  شزوـمآ و  یتشادـهب ، ینارمع ، یگنهرف ،

رد دوـــش و  یم بیوـــصت  لاــس ۶۱  رد  اــه  اروــش تیلاــعف  هدودـــحم  رد  هــچنآ  یـــساسا ، نوناــق  بیوــصت  زا  سپ  دوزفا :
اه اروش تیحالـص  هتـشاد و  توافت  اه  اروش هب  هیلوا  هاـگن  اـب  دریگ  یم تروص  نآ  رد  زین  یتاحالـصا  یاه ۶۵ و ۶۹  لاس

مدع ماظن و  نکر  کی  ناونع  هب  اتـسور  رهـش و  یاه  اروش هب  راذگنوناق  هدـش و  زیچان  درخ و  یراذـگ  تاررقم  هب  دودـحم 
رتکد.دسانـش یم مدـصکی  لصا  فلاـخم  ار  یتراـظن  یاـه  بیوصت اـه  اروش تیحالـص  رد  فیفخت  اـب  هدرکن و  هاـگن  زکرمت 

یاه لاـس رد  دریگ ، یم تروص  هک  یتاحالـصا  دوجو  اـب  درک : دـیکات  هسلج  نیا  همادا  رد  نینچمه  یناـکدرا  روپ  ینیـسح 
هاـگن راذـگ  نوناـق  دـسر  یم رظن  هب  دوـش و  یمن هداد  اتـسور  رهـش و  یاـه  اروـش هب  ینادـنچ  ییاـطعا  یاـه  تیحالـص دـعب 

لیمکت ییارجا و  یاـه  هاگتـسد راـکمه  ناوـنع  هـب  ار  اتـسور  رهـش و  یاـه  اروـش درکیور  هتـشادن و  اـه  اروـش هـب  یلقتــسم 
لاس رد  درک : حیرـصت  همادا  رد  نابهگن  یاروش  هدکـشهوژپ  یدربراک  یاه  شهوژپ نواـعم.تسا  هتـسناد  اـه  نآ هدـننک 

.میوش یم وربور  تسا ، یرکف  أشنم  کی  زا  هتفرگرب  هک  نابهگن  یاروش  ی  هیور نیلوا  اب   ۸۲
لباـق تیحالـص  لاـس ۸۲  رد  اـما  تـسین ، صخــشم  نآ  یاـنبم  هـک  دوـش  یم هـتفرگ  یتاــبوصم  هـب  مدــصکی  لــصا  داریا 

رد اروش  تراـظن  یارب  یدویق  دوـجو  اـب  لاس ۷۵  ناـمه  رد  اـه  تیحالـص هدودـحم  دوش و  یمن اـطعا  اـه  اروش هب  یهجوت 
رارق هشقاـنم  دروم  فلتخم  لـفاحم  رد  ار  اروش  هیور  لـیلحت  هتفرگ و  رارق  داریا  دروم  دـناوت  یم هک  دوـش ، یم هتفرگ  رظن 

هحیـال نوناـق  بیوـصت  نـینچمه  دـنب ۲۸ و  و ۳  هداــم ۲  بیوـصت  نوـماریپ  لاـس ۸۲ و  رد  درک : ناـشنرطاخ  یو.دــهد 
لاس بوصم  هدوزفا  شزرا  نینچمه  اه و  رهـش رد  زبس  یاـضف  شرتسگ  حالـصا و  حرط  یلیر  لـقن  لـمح و  زا  تیاـمح 

رب ندنام  یقاب  اب  هتـشادن و  یرادانعم  رییغت  اتـسور  رهـش و  یاه  اروش هب  نابهگن  یاروش  درکیور  هک  دهد  یم ناشن   ۸۷
زین قـلطم  وـحن  هـب  یباوصتــسا  ار  نآ  دــناد ، یمن فرــص  یعالطتــسا  هـچ  رگا  ار  اروــش  نآ  تراــظن  مدــصکی ، لــصا  داریا 

تیمها هب  هراشا  اب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  داتسا  هداز  حالف  دمحم  یلع  رتکد  تسشن  نیا  همادا  رد.تسا  هتسنادن 
یلحم زکرمت  مدـع  ماظن  رد  ار  اه  اروش هک  تیعطق  مدـع  یگناگود و  نیا  تفگ : یللملا  نیب یاه  داهن رد  اـه  اروش شقن 

رارق یـسررب  دروم  دـیاب  هک  تسا ، یـساسا  نوناق  ای  نابهگن  یاروش  رظنم  زا  فیلکت  نییعت  مدـع  نیا  و  ریخ ، اـی  مینادـب 
ار تسا  هدـشن  هدرمـش  ماظن  ناکرا  زا  یکی  ناونع  هب  اه  اروش هک  صقن  نیا  داد : همادا  یو.تسا  هشقانم  لحم  دریگ و 
لصا ۶ رد  یساسا  نوناق  درک : ناشنرطاخ  هداز  حالف.درک  یـسررب  یـساسا  نوناق  زیگنارب  شلاچ  درکیور  ناونع  هب  دیاب 
ار زکرمت  مدـع  هب  لئاق  تراظن  مدـصکی ، لصا  رد  اـما  هتخانـش ، یریگ  میمـصت  ناـکرا  زا  یکی  ناونع  هب  ار  اـه  اروش ای ۷ ،

ًافرـص اـی  اـه و  یرادرهـش اـی  یزکرم  تـلود  یاـه  تسایـس هدـننک  هیجوـت  ناوـنع  هـب  ار  اـه  اروـش تیحالـص  دندنـسپ و  یمن
زادرپ هیرظن نداد  رارق  بطاخم  اب  تسـشن  نیا  همادا  رد  نینچمه  یو.دـنرادنپ  یم یمدرم  یاه  تیلاعف رانک  رد  یئوزاـب 

هب ناــبهگن  یاروـش  هاــگن  هـک  تـسا  نآ  دریگ  رارق  یــسررب  دروــم  دــیاب  هـک  یرگید  بـلطم  درک : ناــشنرطاخ  هـسلج  نـیا 
رتـشیب تسا  لـئاق  یلحم  یاـه  اروش یارب  ناـبهگن  یاروش  هک  یتراـظن  اـیآ  تسا ؟ هنوـگچ  اـه  نآ تراـظن  عوـن  اـه و  اروـش
دانتـسا هب  دشاب  یتابوصم  نتفرگ  مزلتـسم  هک  یراکتبا  میمـصت  عون  ره  هک  یلاح  رد  تسا ؟ یباوصتـسا  ای  یعالطتـسا 

رب لاـس ۵۸  رد  اـه  اروـش نوناـق  بیوـصت  دـسر  یم رظن  هـب  داد : هـمادا  یو.تـسین  اـه  اروـش تاراـیتخا  رد  مدـصکی  لـصا 
رهـش و یاـه  اروـش یـساسا  نوناـق  هتفرگ و  تروـص  یناـقلاط  هللا  تیآ رثوـم  تامادـقا  اـه و  اروـش تیلاـعف  هنیمز  ساـسا 

یاـه تیلاـعف ندرک  لـیخد  یارب  ییوزاـب  ناوـنع  هب  ًافرـص  ار  نآ  هتخانـش و  یلحم  یاـه  تلود ناوـنع  هب  رتـمک  ار  اتـسور 
دون و لصا  رد  تراظن  مهم  هژاو  دـیلک  درک : حیرـصت  نینچمه  ییابطابط  همالع  هاگشناد  داتسا  نیا.دسانش  یم یمدرم 

یاروش رد  اتـسور  رهـش و  یاه  اروش یارب  هک  یتراظن  هدودـحم  ایآ  دوش  صخـشم  دریگ و  رارق  لماک  دـیکات  دروم  دـیاب  هن 
زا لـبق  نوناـق  هب  اـکتا  اـب  ار  اـه  تراـظن یخرب  ناوـت  یمن نوـچ  یعالطتـسا ، اـی  تـسا  یباوصتـسا  تـسا ، روـصتم  ناـبهگن 
رگا درک : ناشنرطاخ  هاگـشناد  داتـسا  نیا.درک  در  یـساسا  نوناق  مدـصکی  لصا  هب  دانتـسا  اـب  ار  یخرب  هتـشون و  بـالقنا 

 



ماع و تیحالـص  کی  نآ  هب  دـیاب  مینادـب ، یلحم  داهن  کی  ناونع  هب  میـسانشب و  زکرمت  مدـع  ماظن  ناونع  هب  ار  اـه  اروش
هاگـشناد داتـسا  یمتـسر  یلو  رتکد.دـشاب  هتـشاد  رثوم  شقن  یرهـش  یاه  تیلاـعف یاـه  هزوح رد  دـناوتب  اـت  میهد  یتاذ 

کی ناونع  هب  یللملا  نیب  یاه  داهن رد  رهش  یاه  اروش یرادرهش و  هاگیاج  رب  دیکات  اب  تسـشن  نیا  همادا  رد  زین  نارهت 
یلحم تراظن  داهن  کی  ناونع  هب  ار  اـه  اروش راذـگنوناق  هک  تسین  صخـشم  رـضاح  لاـح  رد  تفگ : یریگ  میمـصت  داـهن 

هاگشناد داتسا.دراد  یدایز  هلصاف  ینونک  تامازلا  اه و  تیعقاو اب  تسین و  نشور  نآ  تارایتخا  یدنب  هقبط  هتفریذپ و 
نـشور نادـنچ  اتـسور  رهـش و  یاـه  اروش تراـظن  عون  نوماریپ  ناـبهگن  یاروش  رظن  تشاد : راـهظا  هسلج  نیا  رد  نارهت 
تراظن عون  رد  دوجوم  ماهبا  نارهت ، هاگشناد  داتسا  نیا  ی  هتفگ هب  ؟ یباوصتسا ای  تسا  یعالطتـسا  تراظن  ایآ  تسین ،

رتکد.تسا روشک  هرادا  رد  رهش  یاروش  یاروش  هاگیاج  ندوبن  نشور  زا  یشان  اتسور  رهش و  یاه  اروش یارب  هدش  لئاق 
یاـه اروـش یاـه  تیحالـص هزوـح  رد  اـه  شلاـچ نیرتـگرزب  زا  یکی  هب  نداد  همتاـخ  یارب  دـسر  یم رظن  هب  تـفگ : یمتـسر 

تراظن هدودحم  اه و  نآ تارایتخا  هاگیاج  فیرعت  زا  سپ  تساجک و  اه  اروش هاگیاج  مینک ، صخـشم  ادتبا  دـیاب  یلحم 
.درادرب ماگ  روشک  هعسوت  ینارمع و  یاه  همانرب اب  بسانتم  ناوتب  ات  دوش  صخشم  اه  نآ

۳۰۳۰
نابآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۲:۴۶



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انلیا   

یلاـع هســسوم  طـسوت  ناــبآ )  ۲۰/ هبنــشکی  ) زورما اـهراکهار ، اــه و  شلاــچ یراــکنامیپ  یاــهدادرارق  هـمیب  قـح  راــنیبو 
.دوش یم رازگرب  یعامتجا  نیمات  یاه  شهوژپ

همیب قـح  راـنیبو  ناریا  یرادا  قوـقح  نـمجنا  یراـکمه  اـب  یعاـمتجا  نیماـت  شهوژپ  یلاــع  هســسوم  اــنلیا ، شرازگ  هـب 
.دنک یم رازگرب  ار  اهراکهار  اه و  شلاچ یراکنامیپ  یاهدادرارق 

تئیه وضع  دـنواده  یدـهم  یعامتجا ، نیمات  نامزاس  نامیپ  بیارـض  صیخـشت  یـسررب و  هرادا  سیئر  هفینح ، همطاف 
یرگنـس راوتـسا  شروک  ناریا ، نواعت  قاتا  یزیر  همانرب رامآ و  ریدم  ییافطـصم  یلع  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  یملع 

نانارنخـس زا  ناریا  یناـمتخاس  یاـه  تکرـش یاکیدنـس  یقوقح  ریدـم  یلکت  دـمحم  ناریا و  یرادا  قوقح  نمجنا  سیئر 
.دنتسه تسشن  نیا 

هورگ ریدــم  ناـگرزاب ، اویــش  تســشن و  نـیا  سیئر  یعاــمتجا ، نیماــت  شهوژپ  یلاــع  هســسوم  سیئر  ینودرک ، هـبزور 
.تسا نآ  ریبد  یعامتجا  نیمات  شهوژپ  یلاع  هسسوم  یقوقح 

.دوش یم رازگرب  زورما  تعاس ۱۳  تسشن ، نیا 
دنوش : لصتم  هسلج  هب  کنیل  نیا  قیرط  زا  دنناوت  یم نادنم  هقالع

https://webinar.ssor.ir/b/adm-mak-m۱q-mhk

/ مایپ یاهتنا 

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب اهراکهار   اهراکهار اهاه  وو   شلاچ شلاچ یراکنامیپ   یراکنامیپ یاهدادرارق   یاهدادرارق همیب   همیب قحقح   رانیبو   رانیبو

یاه شهوژپ یلاع  هسـسوم  طـسوت  ناـبآ )  ۲۰/ هبنـشکی  ) زورما اهراکهار ، اه و  شلاـچ یراـکنامیپ  یاـهدادرارق  همیب  قح  راـنیبو 
.دوش یم رازگرب  یعامتجا  نیمات 

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۱۷طباو 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1159562-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%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.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1159562-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%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


۳۰۳۰
نابآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۳:۵۶



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / مینست  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

تسا نیا  دراوم  نیا  زا  یکی  مدرک ؛ حرطم  ار  یتاکن  نابهگن  یاروش  مرتحم  یاضعا  زا  یخرب  روضح  رد  نم  : » دوزفا یو   
، هدیـسر بیوـصت  هـب  یمالــسا  بـالقنا  زا  سپ  یمالــسا ، یاروـش  سلجم  رد  هـک  نیناوـق  نـیا  زا  مادـکچیه  اـعقاو  اـیآ  هـک 

دندرک دـییات  روکذـم  یاروش  وضع  ناراوگرزب  زا  یخرب  لاوس  نیا  باوج  رد  تسا ؟ هدوبن  یـساسا  نوناـق  لصا ۱۰  اب  ریاغم 
مالعا ناـبهگن  مرتحم  یاروش  هک  میراد  یدروم  اـم  ناـبهگن  یاروش  خـیرات  رد  اـیآ  یلو  هدوب ، ریاـغم  نیناوق  زا  یدادـعت  هک 

یمالسا یاروش  سلجم  هب  هداعا  یساسا ، نوناق  لصا ۱۰  اب  تریاغم  مدع  تلع  هب  لاثم  یارب  نوناق  کی  هک  دشاب  هدرک 
یلاـحرد نیا  دـینیب و  یمن یمالـسا  یاروـش  سلجم  یاـه  تریاـغم مـالعا  رد  ار  یا  هقباـس نینچ  امـش  هنافـساتم  دوـش ؟ یم

هیرهم دروـمرد  هژیو  هب  هداوناـخ  هب  طوـبرم  نیناوـق  زا  یخرب  رد  دـیاب  اـم  هک  تسا  دـنلب  یداـیز  یاهادـص  نوـنکا  هـک  تـسا 
لبق رد  نینقت  هزوح  رد  هدمآ  شیپ  تاقافتا  صوصخ  رد  یتشهب  دیهش  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  .مینک » یـشیدنازاب 

رد بـالقنا  یزوریپ  زا  لـبق  رد  هـک  ینیناوـق  هـب  مـیدرگ  یمرب یتـقو  اـم  : » تـشاد ناـعذا  یمالـسا  بـالقنا  یزوریپ  زا  دـعب  و 
هداوناـخ هزوح  هب  طوـبرم  دـسر و  یم بیوـصت  هب  هک  ینوناـق  نیلوا  مینک  یم هظحـالم  هدیـسر ، بیوـصت  هب  هداوناـخ  هزوـح 

لاس ۱۳۰۴ هاـم  ید  رد  شاِرف  رد  لـتق  مییوگ  یم نآ  هب  ًاحالطـصا  هک  تسا  یمومع  تازاـجم  نوناـق  هدام ۱۷۹  دوش ، یم
.دوش یم حالصا  لاس ۶۱  رد  بالقنا  یزوریپ  زا  سپ  هتبلا  دسر و  یم بیوصت  هب 

« .دـهد یم ناـشن  ار  هداوناـخ  هب  طوـبرم  تاـعوضوم  نـیا  لاـس ۳۷  رد  یندـم  نوناـق  هـک  دـینیب  یم امــش  نآ  زا  دـعب  اـما   
نیا رد  هک  تسا  هدـش  نـینقت  جاودزا  حاـکن و  صوـصخ  رد  هدام ۱۳۰۴  ات  یندـم  نوناـق  هدام ۱۲۵۶  : » درک هفاـضا  نشور 

رب هک  تسا  نیا  عوـضوم  نـیا  لـیلد  دـییامرف و  یمن هظحـالم  هـیرهم  نازیم  صوـصخ  رد  یا  هـتکن چـیه  هدـش  هـتفگ  داوـم 
هک ینآرق  حالطصا  کی  زا  هدافتسا  اب  مه  رثکا  دروم  رد  دشاب و  هتـشاد  تیهام  دیاب  لقا  نازیم  زا  هیرهم  ام ، هقف  ساسا 
هن هدـمآ و  ام  هقف  رد  هن  هیرهم  یدایز  ای  یمک و  رد  تیدودـحم  دـنیامرف  یم ناش  یهقف نوتم  رد  دـننک  یم هدافتـسا  اهقف 

.تسا هدمآ  هعوضوم  قوقح  رد  لاس ۱۳۹۱  ات 

رد هحیال  نیا  رد  دـنام  یم لطعم  یمالـسا  یاروش  سلجم  رد  لاـس  تفه  تدـم  هب  هک  یا  هحیـال لاـس ۱۳۹۱  رد  ینعی   
(۲  ) هدام .تسا       » هتفرگ  تروص  نآ  یراذـگ  نوناق هک  مینک  هظحـالم  میناوت  یم اـم  هداوناـخ  تیاـمح  نوناـق  هدام ۲۲ 

یرجم ای  هیئارجا  هدـننکرداص  هاگداد  یارجا  تمـسق  زا  معا  یأر ، هدـننکءارجا  عجرم  یلام : یاه  تیموکحم  یارجا  نوناق 
نکمم ًانوناق  هک  رگید  وحن  ره  هب  زین  نوناق و  نیا  رد  هدش  ینیب شیپ قرط  زا  هل  موکحم یاضاقت  هب  تسا  فلکم  تباین ،

.دنک مادقا  هب  موکحم نازیم  هب  نآ  فیقوت  هیلع و  موکحم لاوما  ییاسانش  هب  تبسن  دشاب ،

زرا و تمیق  هنیمز  رد  یناوارف  یناـهگان  تارییغت  دـهاش  هک  ماـیا  نیا  رد  مینـست ، یرازگربخ  یئاـضق  راـگنربخ  شرازگ  هب 
یهدـب هیرهم و  تخادرپ  هنیمز  رد  هدـش  ررـضتم  نایاقآ  زا  یدادـعت  هیحاـن  زا  یفلتخم  تاـعمجت  میتسه ، دـهاش  هکس 

.میدوب دهاش  یمالسا  یاروش  سلجم  لباقم  ناتسراهب و  نادیم  رد  دوخ 
نوناق حالـصا  یاتـسار  رد  ار  ییاه  حرط دندش  نآ  رب  سلجم  ناگدنیامن  زا  یدادـعت  هتفرگ  تروص  تاعمجت  نیا  بسح 

نیناوق نیناوق یخرب   یخرب تریاغم   تریاغم هیرهم ؛ ؛ هیرهم نیناوق   نیناوق حالصا   حالصا یتخانش   یتخانش هعماج   هعماج یقوقح  وو   یقوقح یجنس   یجنس ترورض ترورض
یعامتجا  || یعامتجا ییاضق   ییاضق یقوقح  وو   یقوقح یساسا   یساسا نوناق   نوناق لصا  ۱۰۱۰   لصا اباب   هداوناخ   هداوناخ هزوح   هزوح

ییاه یگدیچیپ هلئـسم  نیا  هدرک و  ادیپ  یتموکح  رادتقا  لامعا  هزوح ی  نینقت و  هزوح ی  تراظن ، هزوح ی  رد  یهاگیاج  هیرَهم 
نیناوق دیابن  هک  تسا  نآ  رب  یلیلد  ریخا  یمروت  یاه  کوش رثا  رد  هکس  تمیق  ی  هلئـسم .تسا  هتـشاد  لابندب  ام  هعماج ی  رد 

.دوش هدز  مهرب  اه  هداوناخ 

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۱۸طباو 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/08/30/2611638/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84-10-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/08/30/2611638/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84-10-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C


دهاـش اـهنآ  رد  ناوت  یم ار  فـلتخم  بناوـج  نتفرگن  رظنرد  یگدز و  باتـش لوا ، هلحرم  رد  دـیاش  هک  دـنهدب  هئارا  هیرهم 
.دوب

نیا دیــسر ، یئاـضق  یقوـقح و  نویــسیمک  تـسد  هـب  هـک  فـلتخم  یاـه  حرط یاــه  تـشگرب تـفر و  اــب  رــضاح  لاــح  رد 
مه یهاــگ  زا  ره  هـک  دراد  یــسررب  تـسد  رد  هــیرهم  نوناــق  حالــصا  یاتــسار  رد  رــضاح  لاــح  رد  ار  یحرط  نویــسیمک 
رانک رد  هدـش و  یا  هناسر دنتـسه  ثحابم  نیا  ناـیرج  رد  هک  یدارفا  اـی  نویـسیمک  یاـضعا  طـسوت  حرط  نیا  زا  یدراوم 

.تسا هتشاد  هارمه  هب  مه  ار  یا  هدننک نارگن دراوم  صاخ  یاه  یراودیما
رتهب هیرهم  هب  هطوبرم  نیناوق  حالـصا  صوصخ  رد  ددـعتم  یاه  حرط ندـش  حرطم  تاقافتا و  نیا  ماـمت  زا  لـبق  دـیاش 

یقوقح و یاهرظنم  زا  یفلتخم  یاه  ترورض مه  نالا  ات  هک  تخادرپ  نیناوق  حالصا  یجنـس  ترورـض هلئـسم  هب  تسا 
زا یدراوم  سبح و  نادـنز ، یداـصتقا ، هنیمز  هب  دـناوت  یم مه  رتـشیب  هک  تسا  هدـش  حرطم  ناـحارط  طـسوت  یعاـمتجا 

.ددرگرب هنیمز  نیا  رد  تسد  نیا 
یجنس ترورض  " تسـشن رد  یتشهب ، دیهـش  هاگـشناد  هداوناخ  هدکـشهوژپ  سیئر  یملع و  تئیه  وضع  نشور ، دمحم 
ترورـض هیرهم و  نوناـق  حالـصا  صوـصخ  رد  یتخانـش ،" هعماـج  یقوـقح و  رظنم  زا  هیرهم  هـب  طوـبرم  نیناوـق  حالـصا 

کی تسا  رارق  رگا  مییوگ  یم هعوضوم  قوقح  رد  هچ  هقف و  رد  هچ  ام  : » تشاد راهظا  عوضوم  نیا  هب  هننقم  هوق  دورو 
، دوش دـقعنم  دارفا  نیباـم  یف یدادرارق  اـی  دـشاب و  هتـشاد  لاـبند  هب  دارفا  یارب  ار  یراـثآ  دـقع  نآ  دوـش و  داـجیا  یدـقع 

.دنهد ماجنا  ار  راک  نیا  هدارا  یدازآ  اب  دیاب  دارفا 
الوـمعم تسا ؟ بساـنم  دورو  نیا  نازیم  هـچ  هـب  دـنک  دورو  دـهاوخب  تـلود  اـی  تموـکح و  مدرم  یـصوصخ  روـما  رد  رگا 

هبنج ناـشدورو  دـیاب  دـننک  دورو  هداوناـخ  هژیو  هب  دارفا  یـصوصخ  هزوح  رد  دـنهاوخ  یم اـه  تلود یتـقو  دوـش  یم هتفگ 
رد یـساسا  نوناـق  مـهد  لـصا  بجوـم  هـب  داـهن ؛ نـیا  لیکـشت  یارب  بساـنم  یاـهرتسب  داـجیا  دـشاب و  هتـشاد  یتیاـمح 

هداوناــخ و ماکحتــسا  هداوناــخ و  داــجیا  هـب  هــک  دوــش  تیادــه  ییوــسو  تمــس رد  دــیاب  تاررقم  نیناوــق و  هــمه  ناریا 
« .دنک کمک  نآ  لالحمضا  زا  یریگولج 

تاررقم و نیناوــق و  هــمه  تــسا ، یمالـــسا  هعماــج  یداــینب  دـــحاو  هداوناــخ  هــک  اـــجنآ  زا  یـــساسا : نوناـــق  لـصا ۱۰ 
طباور یراوتــسا  نآ و  تسادــق  زا  یرادــساپ  هداوناــخ ، لیکــشت  ندرک  ناــسآ  تـهج  رد  دــیاب  طوـبرم  یاــه  یزیر هماــنرب

.دشاب یمالسا  قالخا  قوقح و  هیاپ  رب  یگداوناخ 
تـسا نیا  دراوم  نیا  زا  یکی  مدرک ؛ حرطم  ار  یتاکن  نابهگن  یاروش  مرتحم  یاضعا  زا  یخرب  روضح  رد  نم  : » دوزفا یو 

، هدیـسر بیوـصت  هب  یمالـسا  بـالقنا  زا  سپ  یمالـسا ، یاروـش  سلجم  رد  هک  نیناوـق  نیا  زا  مادـکچیه  اـعقاو  اـیآ  هـک 
دندرک دییات  روکذم  یاروش  وضع  ناراوگرزب  زا  یخرب  لاوس  نیا  باوج  رد  تسا ؟ هدوبن  یساسا  نوناق  لصا ۱۰  اب  ریاغم 
مالعا نابهگن  مرتحم  یاروش  هک  میراد  یدروم  ام  نابهگن  یاروش  خـیرات  رد  ایآ  یلو  هدوب ، ریاغم  نیناوق  زا  یدادـعت  هک 
یاروـش سلجم  هـب  هداـعا  یـساسا ، نوناـق  لـصا ۱۰  اـب  تریاـغم  مدـع  تـلع  هـب  لاـثم  یارب  نوناـق  کـی  هـک  دــشاب  هدرک 

نیا دـینیب و  یمن یمالـسا  یاروش  سلجم  یاه  تریاغم مالعا  رد  ار  یا  هقباس نینچ  امـش  هنافـساتم  دوش ؟ یم یمالـسا 
درومرد هژیو  هب  هداوناخ  هب  طوبرم  نیناوق  زا  یخرب  رد  دـیاب  ام  هک  تسا  دـنلب  یدایز  یاهادـص  نونکا  هک  تسا  یلاـحرد 

« .مینک یشیدنازاب  هیرهم 
یزوریپ زا  دعب  لبق و  رد  نینقت  هزوح  رد  هدمآ  شیپ  تاقافتا  صوصخ  رد  یتشهب  دیهـش  هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع 

هب هداوناـخ  هزوح  رد  بـالقنا  یزوریپ  زا  لـبق  رد  هک  ینیناوق  هب  میدرگ  یمرب یتقو  اـم  : » تشاد ناـعذا  یمالـسا  بـالقنا 
هداـم دوش ، یم هداوناـخ  هزوـح  هب  طوـبرم  دـسر و  یم بیوـصت  هب  هک  ینوناـق  نیلوا  مینک  یم هظحـالم  هدیـسر ، بیوـصت 

بیوصت هب  لاـس ۱۳۰۴  هاـم  ید  رد  شاِرف  رد  لـتق  مییوـگ  یم نآ  هب  ًاحالطـصا  هک  تـسا  یموـمع  تازاـجم  نوناـق   ۱۷۹
.دوش یم حالصا  لاس ۶۱  رد  بالقنا  یزوریپ  زا  سپ  هتبلا  دسر و  یم

« .دهد یم ناشن  ار  هداوناخ  هب  طوبرم  تاعوضوم  نیا  لاس ۳۷  رد  یندم  نوناق  هک  دینیب  یم امش  نآ  زا  دعب  اما 

نیا رد  هک  تسا  هدـش  نینقت  جاودزا  حاکن و  صوصخ  رد  هدام ۱۳۰۴  ات  یندم  نوناق  هدام ۱۲۵۶  : » درک هفاضا  نشور 

 



رب هک  تسا  نیا  عوضوم  نیا  لـیلد  دـییامرف و  یمن هظحـالم  هیرهم  نازیم  صوـصخ  رد  یا  هتکن چـیه  هدـش  هتفگ  داوـم 
ینآرق حالطـصا  کی  زا  هدافتـسا  اب  مه  رثکا  دروم  رد  دـشاب و  هتـشاد  تیهام  دـیاب  لقا  نازیم  زا  هیرهم  ام ، هقف  ساسا 
هدمآ ام  هقف  رد  هن  هیرهم  یدایز  ای  یمک و  رد  تیدودحم  دـنیامرف  یم ناش  یهقف نوتم  رد  دـننک  یم هدافتـسا  اهقف  هک 

.تسا هدمآ  هعوضوم  قوقح  رد  لاس ۱۳۹۱  ات  هن  و 
رد هحیال  نیا  رد  دـنام  یم لـطعم  یمالـسا  یاروش  سلجم  رد  لاـس  تفه  تدـم  هب  هک  یا  هحیـال لاـس ۱۳۹۱  رد  ینعی 

« .تسا هتفرگ  تروص  نآ  یراذگ  نوناق هک  مینک  هظحالم  میناوت  یم ام  هداوناخ  تیامح  نوناق  هدام ۲۲ 
 
 
 

هدــننکرداص هاــگداد  یارجا  تمــسق  زا  مـعا  یأر ، هدــننکءارجا  عـجرم  یلاــم : یاــه  تیموـکحم  یارجا  نوناــق  ( ۲  ) هداـم
وحن ره  هب  زین  نوناـق و  نیا  رد  هدـش  ینیب شیپ قرط  زا  هل  موـکحم یاـضاقت  هب  تسا  فـلکم  تباـین ، یرجم  اـی  هیئارجا 

.دنک مادقا  هب  موکحم نازیم  هب  نآ  فیقوت  هیلع و  موکحم لاوما  ییاسانش  هب  تبسن  دشاب ، نکمم  ًانوناق  هک  رگید 
عجرم زین  دـشاب  هدرک  اضاقت  ار  نآ  لـیوحت  ییاسانـش و  هل  موکحم هدوب و  نیعم  نیع  هب  موکحم هک  یدروم  رد  هرـصبت - 

.تسا لام  نآ  فیقوت  ییاسانش و  هب  فلکم  یار  هدننکءارجا 
هک یزیچ  نآ  تفگ : درادـن ، ار  مزال  ییاراک  نوناق  نآ  شیازفا  ای  شهاـک  هیرهم و  نازیم  نییعت  یارب  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 

تروص نیا  ریغ  رد  اریز  دوـش  تیاـعر  دـیاب  ناـنز  قوـقح  هکنیا  تسا و  هنیمز  نیا  رد  حیحـص  یزاـس  گـنهرف دراد  ییاراـک 
دیاب دننک  یم رکف  هزورما  نانز  هکنآ  دننامه  دننک  افیتسا  ار  ناشقوقح  دنناوتب  نانز  هک  دـیآ  یم دوجو  هب  یرگید  یاه  هار
هیتآ یارب  یمرها  هیرهم  عقاو  رد  یتـح  دـشاب و  هتـشاد  هجوـت  تیلباـق  اـه  هیرهم نیا  هک  دـنریگب  رظن  رد  ار  ییاـه  هیرهم

.دوش یم هتفرگ  رظن  رد  نانز  یداصتقا 
میداهن و او  شدوخ  لاح  هب  ار  هعماج  میـشاب ، هتـشاد  هنیمز  نیا  رد  وگخـساپ  یاـه  همیب هعماـج  لـک  رد  هکنیا  یاـج  هب 

یکی دنک  یم رکف  مناخ  کی  هک  تسا  یعیبط  دنک و  نیمات  ار  شدوخ  هیتآ  دناوت  یم هک  یشور  ره  هب  یسکره  میا  هتفگ
.تسا فازگ  الاب و  هیرهم  تسا ، دوجوم  هک  ییاه  هار زا 

تــسیز رد  هـیرهم  هاـگیاج  صوـصخ  رد  ییاــبطابط ، همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وــضع  یمرک ، یقتدــمحم  هــمادا  رد 
هلخادـم نینچمه  هداوناخ و  ظفح  تشادـهگن و  یارب  مه  اه و  هداوناخ یریگ  لکـش ناـمز  رد  مه  یناریا ، یاـه  هداوناـخ

کی میراد ؛ ینادرگرـس  دنچ  یراذگ ، تسایـس تلود و  هلخادم  هرابرد  ام  : » تفگ هیرهم  نوناق  حالـصا  ردراذـگ  نوناق  ی 
زا یتواـفتم  یاـه  میژر هک  میناد  یم یرثکادـح ؟ تلود  اـی  میتـسه  یلقادـح  تلود  عفادـم  اـیآ  هک  تسا  نـیا  ینادرگرس 

قلطم روط  هب  میناوت  یمن ام  تسا و  بترتم  نآ  رب  یدیاوف  اه و  یدمآراک ناشمادک  ره  دراد و  دوجو  اه  تلود  هلخادم 
هداـیپ هعماـج  کـی  رد  نآ  زا  یلماـک  هعوـمجم  کــی  مینیبـب  دــیاب  عـقاو  رد  مـینیزگرب ، ار  یلقادــح  اــی  یرثکادــح  هلخادــم 

.ریخ ای  دوش  یم
اــصخشم ییاـپورا و  یاـهروشک  یــضعب  رد  مـیراد ، یلقادــح  تـلود  کـی  اـکیرمآ  لـثم  اــهروشک  زا  یــضعب  رد  اــم  ــالثم 

« .میراد یرثکادح  ی  هلخادم لدم  کی  یوانیدناکسا  یاهروشک 
اب راگزاس  یعامتجا  یراذـگ  تسایـس ثحب  رد  ای  هداوناخ  قوقح  ثحب  رد  تلود  هلخادـم  هک  تسا  نیا  اـم  لاؤس  ـالاح  »

دوجو یرثکادح  هلخادم  رد  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  تفگ : لاوس  نیا  حرط  اب  یمرک  یلقادح ؟ ای  تسا  یرثکادح  هلخادـم 
ناگدــناماج و زا  ناـناوتان ، یارب  دــیاب  تـلود  ـالثم  تـسا ؛ یهاـفر  یاـه  متــسیس هـئارا  تـلود و  یتیاــمح  هلخادــم  دراد ،
زا دـیاب  دارفا  ییاـه  هرود رد  دـنکب ، ییاـه  کـمک دـشاب و  هتـشاد  ییاـه  هناـعا دـندنام  اـج  یداـصتقا  تباـقر  رد  هـک  یناـسک 

تلود هـب  دــیاب  مــه  دــعب  هــب  ییاــج  کــی  زا  لیــصحت و  نارود  یدازوــن ، نارود  لــثم  دنــشاب  رادروــخرب  تــلود  تیاــمح 
امـش زا  یرثکادـح  تلود  دـینیبب ، یبیـسآ  دوخ  یگدـنز  لوط  رد  تهج  ره  هب  امـش  رگا  دـنزادرپب و  ینیگنـس  یاـه  تاـیلام

.درک دهاوخ  تیامح 
« .دنک هلخادم  یصوصخ ،_ هزوح  ره  هن  دراد _ یراذگ  نوناق تیلباق  هک  یصوصخ  هزوح  رد  دناوت  یم نیاربانب ؛

 



، ییاـپورا روشک  دـنچ  یلامـش و  یاـکیرمآ  رد  رتشیب  هک  یلاربـیل  یاـه  لدـم لـثم  یلقادـح ، هلخادـم  رد  : » داد همادا  یو 
دروم دوش و  یم هتـشاذگ  مارتحا  اه  مدآ یـصخش  یاـه  هدارا یـصخش و  تامیمـصت  هب  تسا و  یلقادـح  تلود  هلخادـم 
کی تسا  یتـموکح  یاـه  تبقارم تیاـمح و  تاـیهافر ، ثحب  هک  ییاـج  رد  اـم  دـسر  یم رظن  هب  .دریگ « » یم رارق  دـییأت 
کی تسا ، تموـکح  اـب  رگیدـکی و  اـب  اـهمدآ  یبلـس  طـباور  نوناـق و  تراـظن ، ثحب  هک  ییاـج  نآ  میراد ، یلقادـح  تـلود 

.میراد ار  یرثکادح  تلود  مزیناکم 
.دنک یم تریح  راچد  تموکح  یاهراتفر  ربارب  رد  ار  یعامتجا  هندب  هک  تس  ییاهزیچ زا  یکی  نیا 

( ...و کدوک  هدنیآ ی  نیمضت   ) دازون نیا  تایهافر  نیمأت  یارب  دازون و  کی  دلوت  ماگنه  رد  الثم 
رب ار  دوـخ  هدارا  تـلود  ...و  یزاــس  مـیقع تـیعمج ، لرتــنک  لــثم  لــئاسم  یــضعب  رد  اــما  دراد  یلقادــح  روــضح  تـلود 

.دهد یم رارق  تیولوا  رد  درف  هدارا 
نیکمت امش ، تراظن  نیناوق و  هب  دیابن  هک  دنک  یم ساسحا  دوش و  یم یضراعت  راچد  امش  بطاخم  یطیارش  نینچ  رد 

« .دهد رد  نت  دنک و 
نیا تسا و  یتموکح  رادـتقا  لامعا  هزوح  نینقت و  هزوح  تراظن ، هزوح  هک  تسا  ییاج  کـی  هیرَهم  تسا  دـقتعم  یمرک 

.تسا هدرک  ادیپ  ام  هعماج  رد  ییاه  یگدیچیپ هلئسم 
تیهام روشک و  رد  یقوقح  یهقف  هبنج  یرـسکی  هیرهم  درک « : حیرـصت  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع 
تمــالع هـک  یــشکشیپ  هیدــه  هـیرهم ، گــنهرف  نآ  رد  هـک  میتـفرگ  یگنهرف  کــی  زا  ار  هـیرهم  اــم  ینعی  دراد ؛ یخیراــت 

نداد هدــش و  یم هداد  نز  هـب  جاودزا  زا  لــبق  هدوــب و  تـسا  نز  کــی  زا  یراگتــساوخ  تساوــخرد  رد  درم  کــی  تقادــص 
هظحل ره  هک  هدوـب  نِید  کـی  تشادـن  ار  هـیرهم  نآ  درم  رگا  ینعی  تـسا ؛ هدوـب  لـصا  فـالخ  نآ  ندادـن  لـصا و  هـیرهم 

« .تسا هتشاد  هبلاطم  ناکما 
یعاـمتجا یگنهرف  ینعم  کـی  نـالا  دراد ، مه  یقوـقح  یهقف  داـعبا  هک  هـیرهم  یخیراـت  تیهاـم  نـیا  اـما  دوزفا « : یو 

رد هچ  هیرهم  هکنیا  تسا ؛ یتلزنم  یانعم  تیجوز ، هطبار  زا  شیپ  اـنعم  نیا  زا  یمهم  شخب  تسا ؛ هدرک  ادـیپ  یرگید 
نکمم نارتـخد  یارب  هتبلا  تسا ، هداوناـخ  کـی  یعاـمتجا  یداـصتقا و  هاـگیاپ  رگناـیب  رتـخد  هیحاـن  رد  هچ  رـسپ و  هیحاـن 

« .دشاب هتشاد  فعاضم  مارتحا  تفارش و  عون  کی  تسا 
زا تیامح  نیمـضت  هداوناخ و  موادـت  نیمـضت  جاودزا و  یتناراگ  مومهفم  جاودزا  زا  دـعب  هیرهم  هکنیا  رب  دـیکات  اـب  یمرک 

یعاـــمتجا مــظن  رد  اـــم و  یقوــقح  مــظن  رد  هــک  دراد  دوــجو  یقلت  نــیا  : » درک هفاـــضا  تــسا  هدرک  ادـــیپ  ار  نز  قوــقح 
.دوش یرادساپ  وا  زا  اه  مرها زا  یرسکی  اب  دیاب  تس و  یفیعض دوجوم  کی  نز  عقاو  رد  ام ، هداوناخ 

دراد دوجو  نز  یارب  هک  یمرها  اهنت  تسا و  فیعض  وا  زا  ینوناق  یاه  تیامح ینعی  تسا  فیعـض  نز  مییوگ  یم هکنیا 
« .تسا هیرهم  ثحب 

کی اـم  فرط  کـی  زا  ینعی  تسا ؛ ییاـمن  ضقاـنت راـتفر  کـی  مه  هبنج  نیا  زا  راذـگ  نوناـق فـیلکت  ـالاح  : » داد هـمادا  یو 
رب اـه  مدآ هـک  مـیراد  یعاـمتجا  تـیعقاو  کـی  دــنک و  یم هبلاـطم  ار  هتــشذگ  ِیخیراـت  ِیاــنعم  هـک  مـیراد  یهقف  نوناــق و 

.دننک یم لماعت  مه  اب  نآ  ساسا 
هدـش ببـس  ار  یلئاـسم  هدـمآ  اـم  قوـقح  رد  هـک  هـچ  نآ  اـب  هـیرهم  یزورما  درکراـک  اـنعم و  قیبـطت  مدـع  هلخادـم و  نـیا 

« .تسا

یکی درک « : حیرـصت  روشک  رد  هیرهم  ینوناـق  داوم  تارییغت  صوصخ  رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیهوضع 
سبح تازاجم  هیرهم و  تخادرپ  مدع  یراگنا  مرج تسا  هتفرگ  تروص  نانز  قوقح  زا  تیامح  دـصق  هب  هک  یتارییغت  زا 

.تسا نز  قوقح  زا  تیامح  هیرهم ، ثحب  رد  راذگ  نوناق تخادرپ  نیا  یلصا  هدیا  تسا ؛
زا اـه  نادــنز ندــش  رپ  رب  ینبم  تـفرگ  ماـجنا  هـک  یلیلحت  ساـسا  رب  دــندمآ  هـک  تـسا  نـیا  هداـتفا  هـک  یقاــفتا  نـیمود 

فقـس اـت  هیئاـضق  هوـق راذـگ و  نوناـق هک  دـندرک  حرطم  ار  هیرهم  فقـس  نوناـق  هـیرهم و  فقـس  ثـحب  هـیرهم ، ناینادـنز 
« .دنک یفرعم  لام  رهوش  فرط  زا  دیاب  تسا  ددع  دازام ١١ � یعدم  هک  نز  نآ ، دازام  رد  هداد و  افیتسا  ار  هکس  � ١١

 



ار نانز  قوقح  ام  هعماج  رد  نادرم  هک  تسا  دقتعم  هدـیا  کی  نانز ، قوقح  زا  عافد  هناگود  نیا  رد  : » درک هفاضا  یمرک 
نیدنچ ام  هک  یلمع  نیا  هک  تسا  دقتعم  رگید  هدیا  یرثکادح و  هلخادم  تمـس  هب  میورب  دیاب  سپ  دننک  یمن تخادرپ 

ار ینوناق  یاه  تیمورحم زا  یـضعب  ای  میدرک  یم طبـض  ار  ناشقوقح  ای  میدرک  یم ینادـنز  ار  نادرم  هک  میا  هتـشاد لاـس 
ورملق هداوناــخ و  ورملق  یارب  مییاــیب  ــالاح  دوـش ، لزلزتــم  هداوناــخ  تـسا  هدــش  ثعاــب  مـیدرک ، یم لاــمعا  اــهنآ  هـیلع 

« .مینکب صخشم  یا  هدودحم دح و  کی  اه  مدآ نیبام  یف تاقفاوت 
تـسا و هاــگآ  دنمــشوه و  رایــسب  ناریا  رد  هداوناــخ  : » تـفگهیرهم اــب  هـطبار  رد  اــه  هداوناــخ درکلمع  هـب  هراــشا  اــب  یو 

.تسا دنک  تیاعر  دیاب  اجنیا  هداوناخ  ره  هک  ینزاوت  جاودزا و  یا  هلدابم یطبارت و  تیهام  هب  شساوح 
یدایز تمیق  هکس  هکنیا  هب  هجوت  اب  میدرک ، نیعم  هکس  ات ١١ � ار  هیرهم  فقس  نوناق  میدمآ  یتقو  لاثم ، ناونع  هب 

زا یـشخب  یافیتسا  ای  هناخ  لثم  نیزگیاج  یاه  هیرهم هب  دـندرب  هانپ  اـه  هداوناـخ هک  دوب  نیا  داـتفا  هک  یقاـفتا  تشادـن 
.الط بلاق  رد  هیرهم 

یمامـضنا یدنمـشوه  یطبارت و  یا و  هلدابم هنیمز  کی  رد  هن  ای  دـننکب  ار  راک  نیا  دـندش  یم قفوم  اه  هداوناخ اـیآ  هکنیا 
« .دنراد ار  یدنمشوه  نیا  اه  هداوناخ تلود ، تموکح و  یزاب  زا  رظنفرص  ینعی  دوش ، هدیمهف  دیاب 

دشاب هتشاد  هجوت  دیاب  درپسب و  ناشدوخ  هب  دیاب  ار  دارفا  نیب  یـضارت  رما  یـصوصخ  هزوح  راذگنوناق  داد « : همادا  یو 
مه هـب  دــنراد  ییاـهدرکراک  هعماـج  رد  هـک  اـهرثکت  نآ  دــنک ، یم ادــیپ  دورو  راذــگنوناق  یتـقو  رثـکتم  هعماـج  کـی  رد  هـک 

، دوش یم غرم  هدـننک  فرـصم  دروخ  یمن غرم  هک  یـسک  نآ  دـیهد ، یم غرم  نپوک  امـش  یتقو  لاثم  ناونع  هب  دزیر ، یم
امـش یتـقو  دوـش ، یم هدـننک  فرـصم  تـسین  نـیزنب  هدـننک  فرـصم  هـک  یــسک  نآ  یهد  یم رارق  نـیزنب  هیمهــس  یتـقو 

ات یور ١١ � مــه  نآ  هدوــب ، هکـــس  اــی ۱۴  یور ۵۰  دوــخ  هــیرهم  هراــبرد  شرظن  هــک  یــسک  نآ  هکــس ، دـییوگ ١١ � یم
رد هک  ور  یترثک  کی  امش  عقاو  رد  تسا ، هکس  اجنیا ۱۱۰  لقادح  تسا و  لقادح  لابند  راذگنوناق  اجنیا  ینعی  ددنب ، یم

« .دیهد یمن هعماج  هب  نآ  یازا  رد  یزیچ  دیزیر و  یم مه  هب  تساهدرکراک  یرسکی  یاراد  هعماج 
رد هـیرهم  یلمع  هـبرجت  امــش  رگا  تـسا ؛ هداـتفا  یقاــفتا  هـچ  ــالمع  مینیبـب  مییاــیب  دــیاب  اــم  : » تـفگ همتاــخ  رد  یمرک 

فدـه اب  اـی  ناـنز  قوقح  زا  عاـفد  فدـه  اـب  هچ  هیرهم  نیناوق  رییغت  تازاوم  هب  هک  دـینیب  یم دـینیبب ، ار  ریخا  یاـه  لاـس
یموــمع و تادـــهاشم  یرتــسگداد ، تاــضق  تــسا ، هدـــهاشم  لـــباق  حوــضو  هــب  زیچ  کـــی  هداوناـــخ  ناـــیک  زا  عاـــفد 

ظفح مرها  زا  هیرهم  اقیقد  هدمآ و  نییاپ  ام  هعماج  رد  هیرهم  ءافیتسا  هک  دننک  یم دـییأت  ار  نیا  یمومع  یاه  شهوژپ
درکراـک کـی  هکنیا  نودـب  نادرم  تردـق  لیدـعت  مرها  هب  هدـش  لیدـبت  ناـنز  قوقح  زا  تیاـمح  مرها  زا  اـی  هداوناـخ  ناـیک 

« .تسا هتشاد  یلام  درکراک  هیرهم  نوناق  یلصا  عضو  رد  هک  یتروص  رد  دشاب ، هتشاد  یلام 
/ مایپ یاهتنا 
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داصتقا لصف  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / تراجت  لصف   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

زا شیب  هک  دنادب  دیاب  تسا  یتباقر  تیزم  بسک  لابند  هب  تلود  رگا  زورما  تفگ : روپسابع  تراجت -  لصف  ييامنگرزب :  
شرازگ هب.دنک  یراذگ  هیامرـس  یناسنا  عبانم  درکلمع  تیفیک  یور  دـیاب  تاعالطا  ماخ و  داوم  یژولونکت ، هیامرـس ، لماع 
داتـسا ییاـبطابط و  همـالع  هاگـشناد  یملع  تئیه  وـضع  روپـسابع ، ساـبع  رتـکد  وـگو ، تفگ  وـیدار  یلیلحت  یربـخ  هاـگیاپ 
وگتفگ هجدوب ۱۴۰۱  رد  تلود  نانکراک  قوقح  فقـس  فک و  نییعت  درومرد  یداصتقا » یوگتفگ   » همانرب اب  تیریدم  هزوح 

.درک

یناسنا یناسنا عبانم   عبانم درکلمع   درکلمع تیفیک   تیفیک یور   یور ربرب   تلود   تلود یراذگ   یراذگ هیامرس هیامرس موزل   موزل
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یرورــض ار  درکلمع  رب  ینتبم  یاــه  تـخادرپ  یارب  یــصوصخ  شخب  یتــح  اــیند و  قـفوم  یاــهوگلا  زا  یوریپ  روپــسابع   
.دشاب هبرجت  یلیصحت و  کردم  عبات  دیابن  ًافرص  اه  تخادرپ  دوزفا : دناوخ و 

: تفگ اهنآ  یبایزرا  مدـع  ناریگ  میمـصت  ناریدـم و  باختنا  رد  حـماست  زا  داقتنا  اـب  همـالع  هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع   
.مینک یمن  باختنا  یا  هتسیاش  ناریدم  ام  هک  تسا  نیا  لکشم  اما  دنتسه  یندش  لح  ام  لئاسم 

ييامنگرزب :
لماـع زا  شیب  هک  دـنادب  دـیاب  تـسا  یتباـقر  تـیزم  بـسک  لاـبند  هـب  تـلود  رگا  زورما  تـفگ : روپـسابع  تراـجت -  لـصف 
شرازگ هب.دـنک  یراذـگ  هیامرــس  یناـسنا  عباـنم  درکلمع  تـیفیک  یور  دــیاب  تاـعالطا  ماـخ و  داوـم  یژوـلونکت ، هیاـمرس ،
داتـسا ییابطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  روپـسابع ، ساـبع  رتـکد  وگو ، تفگ  ویدار  یلیلحت  یربـخ  هاـگیاپ 

هجدوـب ۱۴۰۱ رد  تـلود  ناـنکراک  قوـقح  فقـس  فـک و  نـییعت  دروـمرد  یداـصتقا » یوـگتفگ   » هماـنرب اـب  تیریدـم  هزوـح 
.درک وگتفگ 

، یژولونکت هیامرس ، لماع  زا  شیب  هک  دنادب  دیاب  تسا  یتباقر  تیزم  بسک  لابند  هب  تلود  رگا  زورما  تفگ : روپسابع 
.دنک یراذگ  هیامرس  یناسنا  عبانم  درکلمع  تیفیک  یور  دیاب  تاعالطا  ماخ و  داوم 

زین دزمتـسد  قوـقح و  یاـه  یگژیو  هب  میراد  یتـلود  یرو  هرهب  هزوـح  رد  یدـج  تالکـشم  اـم  هکنیا  هب  هراـشا  نمـض  یو 
دـشاب هتـشاد  ار  نانکراک  همه  هیلوا  یاهزاین  نیمات  ناوت  ینعی  دشاب  یفکم  دیاب  دزمتـسد  قوقح و  دوزفا : درک و  هراشا 

.دوش هتفرگ  رظن  نآ  رد  زین  یهدزاب  رثکادح  دشاب و  زاس  هزیگنا  و 
دراد یـساسا  تالاکـشا  تلود  یدـمآرد  راـتخاس  هکنیا  ناـیب  اـب  وگ  تفگ و  وـیدار  رد  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وـضع 

اهدـیاب نیا  نـتفگ  هکیتروـصرد  دـندرک  هدافتـسا  دـیاب »  » هژاو زا  ًاـبترم  ریخا  لاـس  کـی  یط  هماـنرب  ماـظن  ناریدـم  تـفگ :
.تشاد دهاوخن  لابند  هب  یلوحت 

یرورــض ار  درکلمع  رب  ینتبم  یاــه  تـخادرپ  یارب  یــصوصخ  شخب  یتــح  اــیند و  قـفوم  یاــهوگلا  زا  یوریپ  روپــسابع 
.دشاب هبرجت  یلیصحت و  کردم  عبات  دیابن  ًافرص  اه  تخادرپ  دوزفا : دناوخ و 

: تفگ اهنآ  یبایزرا  مدـع  ناریگ  میمـصت  ناریدـم و  باختنا  رد  حـماست  زا  داـقتنا  اـب  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وـضع 
.مینک یمن  باختنا  یا  هتسیاش  ناریدم  ام  هک  تسا  نیا  لکشم  اما  دنتسه  یندش  لح  ام  لئاسم 

یتـلود شخب  رد  تمدـخ  ناربـج  ماـظن  ِیرظن  یاـنبم  دروـمرد  یداـصتقا  سانـشراک  روـپ  یوـضر  نیـسح  رتـکد  همادا ، رد 
تمدــخ ناربــج  ماــظن  متــسیس  اــت  مــیدرک  داــجیا  یتــلود  تــخادرپ  ماــظن  رد  ار  یتارییغت  هتــشذگ  راودا  رد  اــم  تــفگ :

.تسه هدوب و  مکاح  ام  تمدخ  ناربج  ماظن  رب  ینوریب  لئاسم  هشیمه  اما  دوش  هنالداع  یهدناماس و 
لرتنک تیفافـش و  نادـقف  زا  لکـشم  هکلب  تسین  نوناق  نادـقف  اـم  تمدـخ  ناربج  ماـظن  لکـشم  نیرتگرزب  دوزفا : یو 

.تسا
تمدخ ناربج  ماظن  هلکاش  تفگ : دناوخ و  یرورـض  ار  تمدخ  ناربج  متـسیس  یزاس  فافـش  یداصتقا  سانـشراک  نیا 

.تشاد دوجو  مه  بالقنا  لبق  هک  تسا  یزایتما  متسیس  یانبم  رب  ام  روشک  رد 
هک دوش  رت  هنالداع  یروط  دیاب  اه  قوقح  درک : دـیکأت  اه  هاگتـسد  یخرب  رد  قوقح  لیدـعت  موزل  هب  هراشا  اب  روپ  یوضر 
اب هن  دوش  رت  هنالداع  بیارـض  یزاـیتما و  متـسیس  تیفرظ  زا  هافتـسا  اـب  اـه  قوقح  دوش و  فقوتم  یهورگ  نیب  تباـقر 

.اه هژیو  هداعلا  قوف  نتفرگ 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

داصتقا لصف  ناریا -  یصصخت  تیاس  یناسنا -  عبانم  درکلمع  تیفیک  یور  رب  تلود  یراذگ  هیامرس موزل   
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

یراکمه اب  ناـبآ  هبنـش ۲۹  زور  ناـبز ، ییایناپـسا وگ و  یـسراپ نارعاـش  یللملا  نیب  تسـشن  رهم ، یرازگربـخ  شرازگ  هب 
رازگرب یزاـجم  یاـضف  رد  دـیردام  یاـخیربن  هاگــشناد  رد  عـقاو  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  لـلملا  نـیب شخب  ماـیخ  زکرم 

.دش
، دنله نکاس  ناتسناغفا و  دلوتم  یفکاع  اینات  ناتـسکیجات ، زا  دازرون  یلعرون  ناریا ، زا  یرـسایک  یداه  تسـشن  نیا رد 

ناهج کیزکم ، زا  ورگنـسیس  سردنآ  یویلوب و  نکاس  دـیردام و  دـلوتم  لاتندورف  اکیـسج  یلیـش ، زا  زاید  وگوه  روتکیو 
.دنتشاذگ کارتشا  هب  ار  دوخ  یرعش 

دوـخ زا  رعـش  کـی  شناوـخ  هب  هماـنرب  لوا  شخب  هماـنرب ، ریدـم  یریبـش  همجن  طـسوت  ناگدـننک  تکرـش  یفرعم  زا  سپ 
.تشاد صاصتخا  ناش  یرعاش کبس  هرابرد  تبحص  نانامهم و 

یسایس و دید  زا  غراف  امش  یرعش  ناهج  رد  هک  دندوب  لاوس  نیا یوگخساپ  تسـشن ، رد  نارـضاح  مه  مود  شخب  رد 
درذگ ؟ یم هچ  یعامتجا 

همطاـف مدـقم ، ناریج  ماـیخ ، زکرم  لوئـسم  رف  تاـیب همطاـف  ماـیخ ، زکرم  سیئر  یریبـش  هـمجن  روـضح  اـب  تسـشن  نـیا
بلاطم میظنت  رد  یتخدیب  هدئام  دنتشاد و  هدهع  هب  ار  نانارنخـس  نخـس  همجرت  هک  یدابآ  عیفـش  یدهم  نایزرواشک و 

.دوب هارمه  همانرب ، قبط  بلاطم  یراذگ  کارتشا  و 
.دوش یم رازگرب  نابز  ییایناپسا  وگ و  یسراف  نارعاش  رگید  روضح  اب  هویش  نیمه  هب  راب  کی هامراهچ  ره  تسشن  نیا
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رمها لالح  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / انریا   

هاگشناد یلم  تینما  هدکشهوژپ  سییر  یرتنالک ، هللارصن  رادرس  رمحا ، لاله  تیعمجزا  انریا  هبنـشود  زور  شرازگ  هب 
اب هک  هدوب  نیا  ام  شالت  تفگ : جیـسب  هتفه  کـیربت  حلـسم و  یاـهورین  لکداتـس  زا  ینادردـق  نمـض  یلم  عاـفد  یلاـع 

.میسرب یدنمدوس  جیاتن  هب  حلسم  یاهورین  نیب  یراکمه  اه و  هرود  نیا  یرازگرب 
نیب قوقح  یاتـسار  رد  رمحا  لـاله  خرـس و  بیلـص  یللملا  نیب  تضهن  اـب  یدنمـشزرا  یاـه  یراـکمه  زین  نیا  زا  شیپ 

.میا هتشاد  هناتسودرشب  للملا 
هناحلـسم تامـصاخم  رب  مکاح  لوصا  دعاوق و  هعومجم  ناونع  هب  هناتـسودرشب  للملا  نیب  قوقح  فیـصوت  نمـض  یو 

دشدش رازگرب   رازگرب نابز   نابز ییایناپسا ییایناپسا وگوگ  وو   یسراپ یسراپ یارعش   یارعش یللملا   یللملا نیب نیب تسشن   تسشن

.دش رازگرب  یزاجم  یاضف  رد  نابآ  هبنش ۲۹  زور  نابز  ییایناپسا وگ و  یسراپ یارعش  یللملا  نیب تسشن 

دشدش رازگرب   رازگرب یلم   یلم عافد   عافد یلاع   یلاع هاگشناد   هاگشناد ردرد   هناتسودرشب   هناتسودرشب قوقح   قوقح هسردم   هسردم

هناخباتک هناخریبد و  تکراشم  یراکمه و  اب  حلـسم  یاهورین  یارب  هناتـسودرشب  لـلملا  نیب  قوقح  هزییاـپ  هسردـم  اـنریا - نارهت -
هس تدم  هب  زورما  زا  یدربهار  تاقیقحت  یلم و  عافد  یلاع  هاگشهوژپ  هاگشناد و  هناتسودرشب و  قوقح  یلم  هتیمک  یصصخت 

.درک راک  هب  زاغآ  یلم  عافد  یلاع  هاگشناد  رد  زور 

 

https://www.mehrnews.com/news/5357804/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D9%88-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5357804/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D9%88-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84550979/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84550979/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


یاـهورین شنم  راـتفر و  زا  ییزج  هناتــسودرشب ، لـلملا  نـیب  نیناوـق  لوـصا و  درک : ناـیب  یللملا  نـیب  یلم و  حطــس  رد 
.تسا هناحلسم  تامصاخم  رد  حلسم 

یرتـکد هتـشر  یوجـشناد  شریذـپ  هـب  مادـقا  یلم  عاـفد  یلاـع  هاگـشناد  نوناـق ، نـیا  قـقحت  یاتـسار  رد  داد : هـمادا  یو 
یاـه هزوح  رد  یروـشک  یرگـشل و  ناهدـنامرف  نیب  زا  شریذـپ  نیا  هک  درک  لاـس ۱۳۹۹  رد  یدربهار  لـلملا  نیب  قوقح 

.دوب یعافد 
ناریدـــم و ناهدـــنامرف ، زا  رفن  روــضح ۳۷  اــب  هرود  نـیا  درک : هفاــضا  هرود  نــیا  تاــییزج  حیــضوت  اــب  یرتنــالک  رادرس 

لک داتــس  عاـفد و  ترازو  یماـظتنا ، یورین  هاپــس ، شترا ، هـلمج  زا  یماـظن  یاـه  ناـگرا  یماـمت  زا  یمازعا  ناسانــشراک 
یلم هتیمک  هناخریبد  کرتشم  همانمهافت  دافم  یارجا  یاتـسار  رد  ییادـتبا  ماگ  اـت  دـش  دـهاوخ  رازگرب  حلـسم  یاـهورین 

.دشاب یلم  عافد  یلاع   هاگشناد  هناتسودرشب و  قوقح 
ییاسانش نمض  ییاه  هرود  نینچ  یرازگرب  تفگ : نینچمه  یلم   عافد  یلاع  هاگشناد  یلم  تینما  هدکشهوژپ  سییر 

شیپ نیودــت  یراـکمه  هـلمج  زا  هماـنمهافت  رگید  فادــها  یارجا  یارب  شـالت  اـه و  یتساــک  یخرب  عـفر  اــه و  تـیفرظ 
اه هرود  نیا  ات  دراد  مامتها  نایماظن ، یارب  لمعلاروتسد  یـشزومآ و  تاوزج  هیهت  یگنج و  میارج  نوناق  هحیال  سیون 

.دوش رازگرب  زین  فلتخم  لوصف  رد 
هناتـسودرشب قوقح  یلم  هتیمک  یـصصخت  هناـخباتک  هناـخریبد و  لوئـسم  نیناوـق و  لوـصا و  لـک  ریدـم  ینالـصا ، راـبج 

هک هناتـسودرشب  للملا  نیب  قوقح  هزییاپ  هسردـم  نیتسخن  یرازگرب  زا  یدنـسرخ  زاربا  نمـض  زین  رمحا  لـاله  تیعمج 
همان نییآ  بجوم  هب  هناتـسودرشب ، قوقح  یلم  هتیمک  تفگ : دوب ، هبناج   دـنچ  یاه  شـالت  اـه و  یریگیپ  زا  یا  هجیتن 

هب ناریا  یمالـــسا  یروــهمج  تــلود  یاهدــهعت  یاــفیا  یاتـــسار  رد  لاــس ۱۳۷۸ و  رد  ناریزو  مرتــحم  تأــیه  بوــصم 
میهاـفم دـعاوق و  لوـصا ، جـیورت  شزوـمآ و  روـظنم  هـب  ونژ ۱۹۴۹ و  هناـگراهچ  یاـه  نویـسناونک  رد  تیوـضع  ی  هطـساو

هدـیدرگ سیــسأت  حلــسم  یاـهورین  هژیو ، هـب  هعماـج و  داـحآ  ناـیم  یلم و  حطــس  رد  هناتــسودرشب  لـلملا  نـیب  قوـقح 
.تسا

یللملا نیب  یاه  سنارفنک  راک  روتسد  رد  هراومه  هناتسودرشب  للملا  نیب  قوقح  جیورت  شزومآ و  داد : همادا  ینالصا 
تیعمج ناگدـنیامن  اـه و  تلود  یماـمت  ناگدـنیامن  روـضح  اـب  راـبکی ، لاـس  راـهچ  ره  هـک  رمحا ، لـاله  خرـس و  بـیلص 
سیئوس ونژ  رد  لاس ۲۰۱۹  هک  یـسنارفنک  نیرخآ  رد  هتـشاد و  رارق  دوش ، یم  رازگرب  رمحا  لاله  خرـس و  بیلـص  یاه 

یهار هشقن  میروایب : هناخ  هب  ار  هناتـسودرشب  للملا  نیب  قوقح   » ناونع اب  هنیمز  نیا  رد  یمهم  هماـنعطق  دـش ، رازگرب 
.دیسر بیوصت  هب  یلم » حطس  رد  هناتسودرشب  للملا  نیب  قوقح  رتهب  یارجا  یارب 

تیاـعر هـب  نیمــضت  تیاـعر و  تـیمها  رب  دــیکأت  نمــض  تـسا ، هدرک  ءاـضما  ار  نآ  زین  ناریا  تـلود  هـک  هماــنعطق ، نـیا 
زا دوـخ ، موـس  دــنب  رد  یللملا ، نـیبریغ  یللملا و  نـیب  هناحلــسم  یاـه  همــصاخم رد  هناتــسودرشب  لــلملا  نـیب  قوـقح 

نانکراک هژیو  هب  مدرم و  مومع  نایم  رد  هناتسودرشب  قوقح  شناد  جیورت  اب  هطبار  رد  اه  تلود  یاهراکتبا  اه و  شالت 
.دنک یم  لابقتسا  ًایوق  یماظن 

حوطــس و هـیلک  رد  دربـن  ساـسح  تخــس و  نیداـیم  رد  یماـظن  یاـهورین  یتاـیح  شقن  تـیمها و  رب  دـیکات  اـب  ینالــصا 
یلاع تراظن  همصاخم و  تیریدم  تیاده و  رد  تفگ : دشرا ، ناهدنامرف  هژیو  هب  حلسم ، یاهورین  نیگنـس  تیلوئـسم 

راکدوخ همین کیـسالک ، یاه  هناماس  یریگراکب  بسانت  ترورـض و  رب  تراظن  ساسح  مهم و  دنیارف  رب  نانآ  میقتـسم  و 
رب مکاح  قوقح  دـعاوق  ضقن  ای  تیاعر و  رد  حلـسم  یاهورین  مامت  ماـت و  تیلوت  زا  یکاـح  یتاحیلـست ، راـکدوخ  ماـمت و 

.تسا هناتسودرشب  للملا  نیب  قوقح  نامه  ای  هناحلسم  یاه  همصاخم
هناتـسودرشب للملا  نیب  قوقح  شناد  یزاس  هنیداـهن  هجیتن ، رد  ییازفا و  شناد  یـشخب ، یهاـگآ  شزومآ ، ور ، نیا  زا 

یللملا نیب  دـهعت  ماجنا  نسح  نماض  دـناوت  یم  نیقی  عطق  هب  حلـص  نامز  رد  حلـسم  یاهورین  فلتخم  یاه  هیـال  رد 
.دشاب روشک  یلم  عفانم  نیمضت  میکحت و  نآ  عبت  هب  تلود و 

رد هژیو ، هب  حلـسم ، یاهورین  درکلمع  هیور و  هب  هراشا  اب  رمحا  لاله  تیعمج  هناتـسودرشب  نیناوق  لوصا و  لک  ریدـم 
هب یدـنبیاپ  یاـیوگ  اـهنت  هـن  تامادــقا  نـیا  یگمه  درک : ناـیب  ناـمروشک  هـیلع  قارع  یلیمحت  گـنج  لاـس  تـشه  لوـط 

 



شخبدــیون هـکلب  تـسا ، یمالــسا  - یناریا یاـه  هزوـمآ  هیاـپ  رب  روـشک  حلــسم  یاـهورین  یمجاـهت  هـن  یعاــفد و  نیرتـکد 
بجوــم هـب  یللملا  نـیب  حطــس  رد  ناــمروشک  یللملا  نــیب  دــهعت  تیاــعر  هــب  نیمــضت  تیاــعر و  هــب  هنادــجم  ماــمتها 

.دشاب یم  زین  ونژ  هناگراهچ  یاه  نویسناونک 
زکارم اـه و  هاگـشناد  رد  مرتـحم  ناداتـسا  شناد  زا  یریگ  هرهب  اـب  ییازفا و  مه  یـشیدنا و  مه  یراـکمه ، اـب  نیقی ، هـب 

رتراـبرپ حلـسم  یاـهورین  ناـیم  رد  ار  هناتـسودرشب  قوقح  جـیورت  شزومآ و  مهم  هلوقم  ناوت  یم  روشک  یلاـع  شزوـمآ 
.تخاس

نامز رد  تاحیلست  هناتـسودرشب ، للملا  نیب  قوقح  لوصا و  دمآرد و  هلمج  زا  یـشزومآ  نیوانع  هزور  هس  هرود  نیا  رد 
قوقح ضقن  لابق  رد  یرفیک  تیلوئـسم  هناتـسودرشب ، للملا  نیب  قوقح  یربیاس و  گنج  هناحلـسم ، یاـه  همـصاخم 
قوقح رد  یگنج  ناریا  تیعضو  هناحلسم ، همصاخم  ار  یدادما  یکشزپ و  نانکراک  زا  تیامح  هناتسودرشب ، للملا  نیب 

دیتاـسا طـسوت  هناحلــسم  یاـه  همــصاخم  رد  تـسیز  طـیحم  یگنهرف و  لاوـما  زا  تیاـمح  هناتــسودرشب و  لــلملا  نـیب 
.دش دهاوخ  هداد  شزومآ  ییابطابط  همالع  هاگشناد  نارهت و  هاگشناد  هاگشناد 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

رمها لالح  دش -  رازگرب  یلم  عافد  یلاع  هاگشناد  رد  هناتسودرشب  للملا  نیب  قوقح  هزییاپ  هسردم   

رمها لالح  دش -  رازگرب  یلم  عافد  یلاع  هاگشناد  رد  هناتسودرشب  للملا  نیب  قوقح  هزییاپ  هسردم   

۱۱
رذآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۲:۵۵

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ون  یامنیس   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هب اـی  دـنبای  روـضح  نارهت  رـصاعم  یاـهرنه  هزوـم  هناـخباتک  رد  تسـشن  نـیا  رد  تکرــش  یارب  دـنناوت  یم  نادـنم  هقـالع   
https://zoom.us/j/۹۶۱۰۷۲۲۸۳۹? موز رد  ار  تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشن  نیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنآ  تروــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص 

.دننک اشامت   pwd=eXNzRDVLc۲hOaEFnU۰JXams۲MGRVdz۰۹

اـت ۲۸ تـسا و  هدـش  رازگرب  نارهت  رـصاعم  یاـهرنه  هزوـم  رد  هاـم  ناـبآ  زا ۱۱  یباحـس  یدـهم  راـثآ  رب  یرورم  هاگــشیامن   
.دراد همادا  هامرذآ 

.دنتسه هاگشیامن  نیا  یبدا  شخب  روتیرویک  یدمحا  بارهس  یرنه و  روتیرویک  ییابطابط ، هدژم   

 < وـن یامنیــس  دوـش  یم  رازگرب  یباحــس  یدـهم  یــسانش  هـمجرت  هـمجرت و  تســشن  ؛  نارهت رــصاعم  یاـهرنه  هزوـم  رد 
یمسجت         یاهرنه  سیورس 

نیمود نارهت ،  رــصاعم  یاـهرنه  هزوـم  یموـمع  طـباور  زا  لـقن  هـب  و  وـن "  یامنیــس  یلیلحت "  یربـخ  هاـگیاپ  شرازگ  هـب 
زور ات ۱۸  تعاس ۱۶  یـسانش " همجرت  همجرت و   " ناونع اب  یباحـس  یدهم  راثآ  رب  یرورم  هاگـشیامن  یـصصخت  تسـشن  
ریبد دوش و  یم  رازگرب  نیـالنآ  یروضح و  تروـص  هب  نارهت  رـصاعم  یاـهرنه  هزوـم  هناـخباتک  رد  هاـمرذآ  مود  هبنـش  هس 

.تسا یدمحا  بارهس  تسشن  نیا 
ناـگرهم ینارنخـس  اـب  یـسانش " هـمجرت  یاـه  هـیرظن تـسورپ و  زا  یباحــس  هـمجرت  ناوـنع "  اـب  تســشن  تـسخن  شخب 

اـت ۱۶:۴۵ تعاـس ۱۶  ییاــبطابط ، همالع  هاگشناد  یملع  تاـیه  وـضع  هـسنارف و  تاــیبدا  ناــبز و  یارتـکد  هداز ، یماــظن

دوش دوش یمیم   رازگرب   رازگرب یباحس   یباحس یدهم   یدهم یسانش   یسانش همجرت   همجرت همجرت  وو   همجرت تسشن   تسشن

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۲۶طباو 

http://www.cinemayeno.com/index.aspx?&siteid=1&pageid=125&newsview=93906
http://www.cinemayeno.com/index.aspx?&siteid=1&pageid=125&newsview=93906


وـضع یـسانش و  ناـبز  یــسانش و  اـنعم  هناـشن -  یارتـکد  مزع ، کـین  یراـهطا  هیــضرم  مود  شخب  رد  دوـش و  یم  رازگرب 
رب یراووب  مادام  هایـس و  خرـس و  یباحـس : یدهم  زا  همجرت  ود  لیلحت   " ناونع اب  یتشهب  دیهـش  هاگـشناد  یملع  تایه 

.دنک یم  ینارنخس  ات ۱۷:۴۵  تعاس ۱۷  وکاوتربُما ") یرظن  یارآ  ساسا 
هب اـی  دـنبای  روـضح  نارهت  رـصاعم  یاـهرنه  هزوـم  هناـخباتک  رد  تسـشن  نـیا  رد  تکرــش  یارب  دـنناوت  یم  نادـنم  هقـالع 

https://zoom.us/j/۹۶۱۰۷۲۲۸۳۹? موز رد  ار  تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــشن  نیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنآ  تروـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص 
.دننک اشامت   pwd=eXNzRDVLc۲hOaEFnU۰JXams۲MGRVdz۰۹

اـت ۲۸ تـسا و  هدـش  رازگرب  نارهت  رــصاعم  یاـهرنه  هزوـم  رد  هاـم  ناـبآ  زا ۱۱  یباحـس  یدـهم  راـثآ  رب  یرورم  هاگــشیامن 
.دراد همادا  هامرذآ 

.دنتسه هاگشیامن  نیا  یبدا  شخب  روتیرویک  یدمحا  بارهس  یرنه و  روتیرویک  ییابطابط ، هدژم 

۱۱
رذآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۱:۴۷


۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / مینست  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

تیامح هب  طوبرم  نیناوق  صوصخ  رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یسایس  مولع  قوقح و  هدکشناد  یملع  تئیه  وضع   
یراگنا مرج  یعرـش  باجح  نودـب  نانز  هکنیا  باـجح و  ثحب  صوصخ  رد  ی ۶۳۸  هدام هرصبت  : » درک حیرـصت  ناکدوک  زا 
ناکدوک ینـس  هچ  ات  مینادب و  هرـصبت  نیا  قادصم  دیاب  هنوگچ  ام  ار  کدوک  هک  تسا  یدراوم  نآ  زا  مه  نیا  تسا ، هدـش 

رد دسر  یم رظن  هب  هک  تسه  یمالـسا  باجح  تیاعر  موزل  امنیـس  رد  دعب  هب  اجنآ  زا  دنـشاب و  دوخ  شـشوپ  اب  دـنناوت  یم
هداـم ۶۴۰ رد  یرفیک  نیناوق  ناـمه  رد  : » داد همادا  یو  .تسا » هدـشن  بوـتکم  هک  دـنچ  ره  میا  هدیـسر یجیاـتن  هب  هیور 
تفع و هک  دوـش  شخپ  امنیـس  رد  یریوـصت  رگا  هک  دـنک  یم تبحـص  دروـم  نـیا  رد  لاس ۱۳۷۵ ، یمالـسا  تازاجم  نوناق 

دیوـگ یم هک  تسا  یبوـخ  هرـصبت  هداـم ۶۴۰  هرـصبت  اـما  دراد ، تازاـجم  تـسا و  مرج  دـنک  دراد  هـحیرج  ار  یموـمع  قـالخا 
هب دوش ، یمن دنتـسه  ییالقع  لالح  تحلـصم  ای  یملع  دـصاقم  یارب  یعرـش  نیزاوم  تیاعر  اب  هک  یدراوم  لماش  اه  نیا
هک میهد  ناشن  ار  یزیچ  میهاوخ  یم شلاچ  کی  لکـشم ، کـی  نداد  ناـشن  یارب  امنیـس  رد  اـم  هک  یدراوم  دـسر  یم رظن 

دهد یم هزاـجا  هـتفرگ و  ار  نـیا  یوـلج  هـک  تـسا  راذــگنوناق  ریبدــت  یتـسرد  هـب  هرــصبت  نـیا  تـسا ، مرج  یداـع  تلاــح  رد 
نیا مه  ینوناق  کی  : » تفگ هاگآ  .میـشاب » هتـشاد  ار  ریواـصت  نیا  ملیف  رد  یگنهرف  اـی  یـشزومآ  ثحب  کـی  یارب  میناوتب 
غوـلب ریز  هـک  تـسا  یـسک  لـفط  هدـش  هـتفگ  نآ  رد  هـک  لاـس ۱۳۹۹  ناـناوجون  لاـفطا و  زا  تیاـمح  نوناـق  مـیراد ، رخاوا 

زا یلصفم  رایـسب  تروص  هب  نوناق  نآ  رد  تسا و  هدیـسر  یعرـش  غولب  هب  هک  تسا  لماک  ریز ۱۸  ناوجون  دشاب و  یعرش 
...و کدوک  هب  تبسن  یراگنا  لهس  یهجوت و  یب  یراگن ، هزره 

نیا مینک و  هدافتـسا  ملیف  کـی  رد  یکدوک  زا  میهاوخ  یم اـم  لاـثم  یارب  هک  تسا  نیا  درک  حرطم  دوـش  یم هک  یلاوـس   
ی ۹ و هدام دنب ۵  نیب  مکاح  طیارش  سپ  تسه  لاغتـشا  نیا  رگا  تسا ، هدیـسرن  ینوناق  نس  هب  دراد و  لاس  کدوک ۱۲ 

تیاعر تیاعر زورما   زورما یامنیس   یامنیس ردرد   کدوک   کدوک قوقح   قوقح کدوک /  /  کدوک یامنیس   یامنیس یقوقح   یقوقح یسررب   یسررب
یعامتجا یعامتجا ییاضق   ییاضق یقوقح  وو   یقوقح درکن   درکن غالبا   غالبا ارار   کدوک   کدوک قوقح   قوقح یلم   یلم دنس   دنس لبق   لبق تلود   تلود /؟/؟ دوش دوش یمیم

||

دـسر یم رظنب  هک  تـسا  ییاـضف  کـی  یدـنب و  هدر  ماـظن  کـی  رد  ناریا  یامنیـس  ییاـبطابط : همـالع  هاگـشناد  یملع  تأـیه  وـضع 
یاـه شلاـچ لـئاسم و  هـب  شا  یجورخ کدوـک ، یامنیــس  دــسر  یم رظن  هـب  اـما  دــشابن ؛ بساـنمان  ناـکدوک  یارب  اـه  مـلیف بلاـغ 

.دشابن کدوک  هلئسم  یلیخ  دیاش  هک  دزادرپ  یم یا  هعماج

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/09/01/2612202/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/09/01/2612202/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF


هناورپ رودـص  وئدـیو و  دیالـسا و  مـلیف و  شیاـمن  رب  تراـظن  هماـن  نـییآ  رب  هراـشا  اـب  یو  تـسا »؟ هنوـگچ  کدوـک  لاغتـشا 
هک یرگید  دراوم  ای  نز  روضح  عون  زا  یزیمم  دراوم  نآ  هدـمآ و  یزیمم  دراوم  : » دوزفا ههد ۶۰  رد  ناریزو  تئیه  شیامن 

انشآ نمضتم  هک  ییاه  ملیف دیوگ  یم هک  دراد  یا  هرصبت نآ  هدام ۳  اما  دوش ، طوبرم  مه  کدوک  ثحب  هب  دناوت  یم هدمآ 
...و یناسنا  نونف  ییایفارغج  فلتخم  تحاسم  طیحم و  عیانص ، رنه ، ماوقا ، موسر و  بادآ و  اب  هدننیب  ندرک 

لاس بوصم  هک  ناریا  یمالـسا   یروهمج  راک  نوناـق  رد  درک « : هفاـضا  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع   
.دنک راک  دناوت  یمن مامت  لاس  ریز ۱۵  کدوک  هک  هدش  هتفگ  کدوک  راک  دروم  رد  ات ۸۴  داوم ۷۹  رد  تسا   ۱۳۶۹

ناور و رب  یرایـسب  یفنم  تـبثم و  تاریثاـت  ناوـجون  کدوـک و  یامنیـس  مینـست ، یرازگربـخ  یئاـضق  راـگنربخ  شرازگ  هـب 
تسا زاین  لیلد  نیمه  هب  تسا ، رت  یوق یـشزومآ  لفحم  نارازه  زا  ریثات  نیا  یهاگ  دراد و  ناناوجون  ناکدوک و  هیحور 

.میوش انشآ  هزوح  نیا  یاهدیابن  اهدیاب و  اب  هک 
.تسا ابیز  درف و  هب  رصحنم  ناناوجون  ناکدوک و  یایند 

.تسا زیگنارب  شلاچ  راوشد و  زین  نآ  ندیشک  ریوصت  هب  تبسن  نیمه  هب 
.دننام یم  اهدای  رد  هشیمه  هک  دنا  هدوب راذگریثأت  یردق  هب  ناوجون ، کدوک و  یاه  ملیف زا  یخرب  لاح  نیا  اب 

هب میقتـسم  ریغ  تروـص  هب  ناـناوجون  ناـکدوک و  یریذـپ  وـگلا  تیبرت و  یاتـسار  رد  راذـگریثأت  لـماوع  نیرت  مهم زا  یکی 
نآ رثا  دـشاب ، رت  میقتـسم ناوجون  کدوک و  یارب  یتیبرت  شور  هچره  دـهد  یم ناشن  تاقیقحت  جـیاتن  دـنور ، یم رامش 

ره یگنهرف  یعاـمتجا و  یقـالخا ، تـیبرت  دـننام  ییاـه  هزوـح رد  یتـیبرت  یاـه  شور نیارباـنب  دوـب ؛ دـهاوخ  رت  بولطماـن
.تسا رترثؤم  دشاب  رت  میقتسم ریغ  ردقچ 

رد کدوک " یامنیس  قوقح و   " تسـشن رد  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  هاگآ ،» دیحو   » اتـسار نیا  رد 
.درک میسقت  هتسد  هس  هب  ناوت  یم ار  کدوک  یامنیس  : » تشاد راهظا  کدوک  یامنیس  یدنب  میسقت صوصخ 

دـشاب و هتـشاد  کدوک  بطاخم  هک  ییامنیـس  مود  دنـشاب ، هتـشاد  یلـصا  یاـه  شقن نآ  رد  ناـکدوک  هک  ییامنیـس  کـی 
.دراد ار  کدوک  عوضوم  طقف  ود  نیا  زا  یادج  هک  ییامنیس  موس 

« .دنتسه دحاو  عوضوم  کی  زا  کدوک  یامنیس  توافتم  فیرعت  مادک  ره  هس  نیا 
.دریگ یم ربرد  ار  ملیف  زا  یعون  اه  فیرعت نیا  زا  مادکره  : » داد همادا  هاگآ 

هک تسا  کدوـک  هب  طوـبرم  ملیف  عوـضوم  مه  دراد و  دوـجو  ملیف  رد  کدوـک  مـه  دیفـس ، کـنکداب  مـلیف  لاـثم  روـط  هـب 
.ناکدوک ات  دنا  هدوب نالاسگرزب  رتشیب  نآ  بطاخم 

هکـسوس هلاـخ  گتـشه  دیفـس و  یناـشیپ  یوـهآ  هناـگ  هس  یاـه  مـلیف مـنک ، هراـشا  یزورما  یاـه  مـلیف هـب  مهاوـخب  رگا 
اه نآ رد  هک  یلئاسم  زا  یلیخ  دـننک و  یم حرطم  ار  نالاسگرزب  لئاسم  یلو  دـنراد  هک  ییا  هناکدوک رواک  روکد و  مغر  یلع

ناـیب ار  دراد  دوـجو  کدوـک  قوـقح  هزوـح  رد  هـک  ییاـه  شلاـچ رتـشیب   تـسا و  نـالاسگرزب  کرد  هریاد  رد  دوـش  یم ناـیب 
« .دنک یم

کدوک  یامنیس  قوقح و 
رد قوـقح  هتــسد  کـی  : » تـفگ داد  یاـج  هتــسد  ود  رد  ناوـت  یم ار  کدوـک  یامنیــس  قوـقح و  هـطبار  هـکنیا  ناـیب  اـب  یو 

.تسا هدش  هداد  شیامن  هک  تسا  یقوقح  یاه  هولج ییامنزاب  یانعم  هک  تسا  کدوک  یامنیس 
، جـنرب هسیک  ، اه شوم رهـش  اه ، کـسورع  دزد  دیفـس ، کـنکداب  نامـسآ ، یاـه  هچب دـننام  ییاـه  ملیف  رد  لاـثم  روط  هب 

. دراد دوجو  یقوقح  یاه  هولج یبوچ  یاهریت  تفه  یزمرق و  هالک  رانلگ ،
.تسا قوقح  رد  امنیس  لئاسم  میظنت  رگید  هتسد 

سیه یداهرف و  رغـصا  یابیز  رهـش  یاه  ملیف رد  ار  اـه  تازاـجم ناـکدوک و  یرفیک  قوقح  زا  ییاـه  هولج لاـثم  روط  هب 
.درک دهاشم  ناوت  یم هدنشخرد  ناروپ  دننز  یمن دایرف  اهرتخد 

زا رداـن  ییادـج  یزیربـت ، لاـمک  زا  رداـم  ملیف  هب  ناوت  یم تسا  حرطم  اـهنآ  رد  هداوناـخ  قوـقح  هک  ییاـه  ملیف هلمج  زا 

 



.درک هراشا  یبیعش  زورهب  زا  بوکراد  ملیف  ای  یداهرف و  رغصا  نیمیس 
یرفیک و قوقح  هزوح  هب  یدیس  نموه  هدز  گنز  کچوک  یاهزغم  ییاتـسور و  دیعـس  زا  مین  شیـش و  یرتم  یاه  ملیف

« .دراد هراشا  ردخم  داوم  لئاسم 
یاـقآ هتخاـس  دـیجم  یاـه  هصق ملیف  رد  مینک ، هراـشا  یقوـقح  تالکـشم  زا  یا  هنوـمن هب  مهاوـخب  رگا  داد « : همادا  یو 
یدایز تقو  هک  نیا  صوصخ  رد  تسا  دیجم  تیـصخش  نامه  هک  یگیبرقاب  یدهم  ملیف ، هنحـص  تشپ  رد  دمحا ، روپ 

.دنک یم ضارتعا  تسا  هدش  دراو  بیسآ  شلیصحت  هب  هتشاذگ و  ملیف  یارب 
دنمجرا ناکدوک  زا  ییاه  قح دـیاب  دراد و  دوجو  دـنوش  یم رـضاح  نیبرود  یولج  رد  هک  یناـکدوک  همه  یارب  هلئـسم  نیا 

« .دهدن رارق  اعش  عاعشلا  تحت  اهنآ  یگدنز  رگید  داعبا  هک  دوش  هتسناد 
.دریگ یم یاج  هتسود  رد  مه  هلئسم  نیا  : » درک هفاضا  امنیس  رد  کدوک  قوقح  صوصخرد  هاگآ 

تـسا کدوـک  هک  امنیـس  بطاـخم  زا  میهاوـخ  یم هک  تسا  یناـمز  نـیا  هـک  تـسا  مـلیف  بطاـخم  کدوـک  لوا  هتـسد  رد 
.دننک یم ادیپ  هولج  رگیزاب  تروص  هب  رتشیب  هک  تسا  ملیف  لماوع  زا  کدوک  مود  هتسد  رد  یلو  مینک  تیامح 

.دوش میسقت  رت  یصصخت رت و  یئزج یاه  هتسد  هب  دناوت  یم دوخ  تسا  ملیف  لماوع  زا  کدوک  هک  نیا 
ناـکدوک قـالخا  ناور و  حور و  تمالـس  زا  ندرک  تبقارم  یارب  ینـِس  یدـنب  هتـسد اوتحم و  یزیمم ، ثحب  لوا  هتـسد  رد 

.تسا حرطم  کدوک  راک  قوقح  ثحب  هک  تسا  ملیف  لماوع  زا  کدوک  هک  مود  هتسد  رد  یلو  تسا  حرطم 
تفاب تسا و  هسنارف  روشک  یارب  تسا و  یدنب  بوچراچ یاراد  هک  اه  یزیمم اه و  یدنب هتـسد نیا  بلاغ  هدـنب ، رظن  هب 

.« درک هدافتسا  نا  زا  ناوت  یمن  دراد ، ام  روشک  اب  یتوافتم 
مینز یم فرح  دنتسم  ای  یناتساد  یامنیس  دروم  رد  مینک ، یم تبحص  امنیس  رد  کدوک  قوقح  زا  ام  یتقو  : » دوزفا یو 

.دوش تیاعر  کدوک  یگنهرف  قوقح  دیاب  هک  تسا  حرطم  هلئسم  نیا  هک 
قرف دوـش  هتخاـس  کدوـک  زا  دــهاوخ  یم یدنتــسم  هـک  نـیا  اـب  دــنک  یم یزاـب  یــشقن  کدوـک  کـی  یتـقو  لاــثم  روـط  هـب 

.دنک یم
هدـنیآ رد  هک  دوش  هداد  ناـشن  کدوک  زا  یریواـصت  دراد  ناـکما  ینعی  تسا  ملیف  زا  رت  ناـیرع رایـسب  ریوـصت  دنتـسم  رد 

« .دنک ضارتعا  نآ  هب  تبسن  کدوک  نامه 
هب دـیاب  مینک ، تبحـص  میهاوخب  رگا  ناریا  یقوقح  هزوح  رد  : » درک نایب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع 

.مینک عوجر  تسا  قوقح  نامتخاس  ساسا  هیاپ و  هک  یدنورهش  رشب و  قوقح 
هب دـیاب  مینکب  هدافتـسا  کدوک  راـک  زا  میهاوخب  رگا  هک  دراد  نیا  هب  هراـشا  کدوک  قوقح  هیمـالعا  نویسناونک ۱۹۵۹  رد 

.دروخن همطل  ششزومآ  هب  هک  یروط  هب  مینک  هجوت  کدوک  قالخا  حور و  مسج و  تمالس 
ار نالاسگرزب  یدمناوت  یرکف و  یندب و  دـشر  لماکت ، دـلوت  زا  دـعب  لبق و  کدوک  نوچ  دـنک  یم هراشا  هیمالعا  نیمه  رد 

.دراد تیامح  تبقارم و  هب  زاین  درادن ،
هعماج یـساسا  نکر  هداوناـخ  هک   تسا  هدـش  ناـیب  لـئاسم  نیا  لـماک  روط  هب  کدوک  قوقح  نویـسناونک ۱۹۸۹  رد  اما 
تیاـمح هداوناـخ  زا  دــننک ، یم دــشر  نآ  رد  لــماک  روـط  هـب  دارفا  هـک  دــشاب  یطیحم  هداوناــخ  هـک  نـیا  یارب  اــم  تـسا و 

.تسا یلصا  نکر  نیمه  زا  هتفرگرب  کدوک  قوقح  مینک و  یم
هدـش هتفرگ  رظن  رد  کدوک  یارب  یمومع  قوقح  یدنورهـش و  اـی  رـشب  قوقح  داـعبا  ماـمت  کدوک  قوـقح  نویـسناونک  رد 

« .تسا
ناکدوک زا  تیامح  هب  طوبرم  نیناوق 

.تسا هتفای  شرتسگ  رایسب  نیون ، یاه  یروآ نف دورو  اب  یرفیک  قوقح  ورملق 
یرفیک تاررقم  زا  یرایـــسب  عوــضوم  یرادینـــش ، یرادـــید و  راــثآ  نوــچ  تاــطابترا  تاــعالطا و  یرواـــنف  یاـــه  هدروآرف

.دنا هتشگ
هدرک نوگرگد  ار  مرج  باکترا  مئارج  هویش  ناراذگنوناق ، زا  رتدوز  هشیمه  نوچ  نامرجم  هک  تسا  یتالوحت  نینچ  وریپ 

.دنا هدرک یرفیک  قوقح  ورملق  دراو  ار  یدیدج  مئارج  و 

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۲۹طباو 



اتـسار نیا  رد  درک و  یریگراکب  بیوصت و  یدـیدج  تاررقم  ناریا ، راذـگنوناق  هک  دوب  یمئارج  نینچ  هب  شنکاو  لابند  هب 
مرج باکترا  یارب  یا  هلیـسو ناونع  هب  هاگ  مرج و  عوضوم  ناونع  هب  هاگ  ار -  یرادینـش  یرادـید و  راثآ  هناـیار و  یروآ  نف

.درک یراگنا  مرج – 
عقاورد هک  دراد  دوجو  نآ  هدنبیز  اه  تازاجم مئارج  لصف  کی  تسا ، هدش  هتـشون  ینوناق  هاگره  هک  تسا  دقتعم  هاگآ 

نجهتـسم لذـتبم و  راـثآ  یا ، هناـیار مـیارج  رد  یرـصب و  یعمــس و  روـما  رد  یــصاخشا  تازاـجم  هوـحن  نوناـق  نـیمه  رد 
ماظن هب  دـنک  یم ادـیپ  یرـست  دراد  مه  نآ  هک  تسا  هدـش  فیرعت  اـه  تازاـجم یرـسکی  یتسردـب  تسا و  هدـش  فیرعت 

اه هزوح دیاب  نآ  راکهار  یارب  هک  دنکب  کاکطـصا  داجیا  کدوک  روضح  شقن  ثحب  رد  دناوت  یم عوضوم  نیا  یدنب و  هدر 
.دوش ادج  مه  زا 

ریثـکت و عـیزوت ، دـیلوت ، یلـصا  لـماوع  هک  تـسا  هدـش  هـتفگ  یرـصب  یعمـس و  تازاـجم  نوناـق  هداـم ۳  رد  لاــثم  یارب 
ای هتـشاد و  یمالـسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  زا  تیلاعف  زوجم  هک  نیا  زا  معا  زاـجمریغ  یرـصب  یعمـس و  راـثآ  ناگدـنراد 

هحورـشم یاـه  تازاـجم  زا  یکی  هـب  زوـجم  لاـطبا  رب  هوـالع  دروـم  بـسح  رثا  یاوـتحم  هـب  هجوـت  اـب  دنــشاب  زوـجم  نودـب 
.دش دنهاوخ  موکحم 

تیامح هب  طوبرم  نیناوق  صوصخ  رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یسایس  مولع  قوقح و  هدکشناد  یملع  تئیه  وضع 
مرج یعرــش  باـجح  نودــب  ناــنز  هـکنیا  باــجح و  ثـحب  صوـصخ  رد  ی ۶۳۸  هداـم هرــصبت  : » درک حیرــصت  ناـکدوک  زا 
ینس هچ  ات  مینادب و  هرـصبت  نیا  قادصم  دیاب  هنوگچ  ام  ار  کدوک  هک  تسا  یدراوم  نآ  زا  مه  نیا  تسا ، هدش  یراگنا 
رظن هب  هک  تسه  یمالـسا  باجح  تیاعر  موزل  امنیـس  رد  دـعب  هب  اجنآ  زا  دنـشاب و  دوخ  شـشوپ  اـب  دـنناوت  یم ناـکدوک 

« .تسا هدشن  بوتکم  هک  دنچ  ره  میا  هدیسر یجیاتن  هب  هیور  رد  دسر  یم
تبحـص دروـم  نیا  رد  لاس ۱۳۷۵ ، یمالـسا  تازاـجم  نوناـق  هداـم ۶۴۰  رد  یرفیک  نیناوـق  ناــمه  رد  : » داد هـمادا  یو 
تازاـجم تسا و  مرج  دـنک  دراد  هحیرج  ار  یموـمع  قـالخا  تفع و  هک  دوـش  شخپ  امنیـس  رد  یریوـصت  رگا  هـک  دـنک  یم

یارب یعرـش  نیزاوم  تیاـعر  اـب  هک  یدراوم  لـماش  اـه  نیا دـیوگ  یم هک  تسا  یبوخ  هرـصبت  هدام ۶۴۰  هرـصبت  اـما  دراد ،
نداد ناشن  یارب  امنیس  رد  ام  هک  یدراوم  دسر  یم رظن  هب  دوش ، یمن دنتسه  ییالقع  لالح  تحلصم  ای  یملع  دصاقم 

یتـسرد هب  هرـصبت  نیا  تسا ، مرج  یداـع  تلاـح  رد  هـک  مـیهد  ناـشن  ار  یزیچ  میهاوـخ  یم شلاـچ  کـی  لکـشم ، کـی 
ملیف رد  یگنهرف  اـی  یـشزومآ  ثحب  کـی  یارب  میناوـتب  دـهد  یم هزاـجا  هتفرگ و  ار  نیا  یوـلج  هک  تسا  راذـگنوناق  ریبدـت 

« .میشاب هتشاد  ار  ریواصت  نیا 
هدش هتفگ  نآ  رد  هک  لاس ۱۳۹۹  ناناوجون  لافطا و  زا  تیامح  نوناق  میراد ، رخاوا  نیا  مه  ینوناق  کی  : » تفگ هاـگآ 
نآ رد  تسا و  هدیـسر  یعرـش  غوـلب  هب  هک  تسا  لـماک  ریز ۱۸  ناوجون  دـشاب و  یعرـش  غولب  ریز  هک  تسا  یـسک  لـفط 

، تسا هدرک  تحبص  ...و  کدوک  هب  تبسن  یراگنا  لهس  یهجوت و  یب  یراگن ، هزره  زا  یلصفم  رایسب  تروص  هب  نوناق 
« .درک هدافتسا  نآ  زا  دوش  یم تسه  ملیف  لماوع  زا  ای  دنک  یم یزاب  یملیف  رد  کدوک  هک  یماگنه  رد  اه  نیا زا 

: دوزفا دوش ، یم هچ  وا  لیـصحت  ثحب  مینیبب  دـیاب  دـینک  یم هدافتـسا  امنیـس  رد  کدوک  زا  امـش  یتقو  هکنیا  نایب  اب  یو 
تیلوئـسم هک  یـصاخشا  مامت  ینوناق و  ناتـسرپرس  نیدلاو و  زا  کی  ره  هک  هدـش  هتفگ  هدام ۷  رد  نوناـق  نیمه  رد  »

نوناق قبط  کدوک ، لیصحت  قح  رد  دنکب  لامها  رگا  دنک ، یم راک  کدوک  اب  امنیس  هزوح  رد  هک  یسک  ای  دنراد  یرادهگن 
تازاـجم دـیاب  تسه ، ربتعم  ناـنچمه  هک  لاس ۱۳۵۳  رد  یناریا  ناـناوج  لاـفطا و  لیـصحت  تاـناکما  لـیاسو و  نیماـت 

« .دوش
ی ۱۸ هدام زاـسملیف ، یارب  دـشاب  یرطخ  کـی  دـناوت  یم نوناـق  نیا  و ۱۹  هداـم ۱۸  کدوک ، دنتـسم  دروـم  رد  تفگ : هاـگآ 

دیوگ یم هک  ی ۱۹  هدام ای  دـنداد  شرازگ  ار  ناوجون  باکترا  هب  عورـش  ای  مرج  عوقو  هک  یناسک  تیوه  یاـشفا  دـیوگ  یم
.دوش یم بوسحم  مرجم  دنکب  اشفا  ار  هدید  هزب ناوجون  رارسا  تاعالطا و  ای  تیوه  سک  ره 

یاضف رد  ناناوجون  ناکدوک و  زا  تنایـص  دنـس  اـم  دوش ؛ یمن متخ  اـج  نیمه  هب  کدوک  یقوقح  عباـنم  : » داد همادا  یو 
فیرعت تنایـص  اجنآ  هدیـسر و  یزاجم  یاضف  یلاـع  یاروش  بیوصت  هب  یاه ۹۹ و ۱۴۰۰  لاـس  رد  هک  میراد  ار  یزاـجم 

کدوک شخب  یلاعت  ملاس و  دـیفم ، هدافتـسا  یارب  ار  بسانم  طیارـش  هک  یباجیا  یبلـس و  تامادـقا  هعومجم  هک  هدـش 

 



هتفگ هدـش و  هدرب  مان  ناـناوجون  ناـکدوک و  نـالاسدرخ و  زا  مه  زاـب  اـجنآ  رد  و  دـنک ، یم مهارف  یزاـجم  یاـضف  ربارب  رد 
زا نیدـلاو ، یزاـس  هاـگآ  زا  اوـتحم ، یدـنب  هدر  زا  مـینک ، داـجیا  نـالاسدرخ  یارب  ینما  یزاـجم  یاـضف  میهاوـخ  یم هدــش 

« .تسا هدش  تبحص  ...و  هدنزاس  دیفم  یاوتحم  دیلوت 
نامز رد  تسا ، یگنهرف  بالقنا  یاروش  لاس ۱۳۹۷  بوصم  هک  ناوجون  کدوک و  قوقح  یلم  دنـس  : » درک هفاضا  هاگآ 

کدوـک قوـقح  زا  هراـبود  مـه  اـج  نآ  دـندرک ، غـالبا  ار  نآ  یــسیئر  یاـقآ  یلعف  تـلود  رد  هدـشن و  غـالبا  هتــشذگ  تـلود 
کی ام  یقوقح  دانـسا  دایدزا  هلئـسم ی  ِدوخ  تسه و  دنـس  ود  مه  زاب  لصفم  نوناق  ود  رانک  رد  ینعی  دنک  یم تبحص 

.دبلطیم ار  ییادج  ثحب 
قح تمالـس ، قح  ننـس ، بادآ و  یارجا  شـشوپ و  شیوگ ، ناـبز ، قح  لـثم  ناـکدوک  نوگاـنوگ  قوقح  زا  دنـس  نیا  رد 

.تسا هدش  هدرب  مان  ...و  یداصتقا  قوقح  شزومآ ،
.تسا عونمم  راک  ینوناق  نس  زا  شیپ  کدوک  لاغتشا  هدش  هتفگ  دنس  نیا  رد 

نیا مینک و  هدافتـسا  ملیف  کـی  رد  یکدوک  زا  میهاوـخ  یم اـم  لاـثم  یارب  هک  تسا  نیا  درک  حرطم  دوـش  یم هک  یلاوـس 
ی ۹ هدام دنب ۵  نیب  مکاح  طیارش  سپ  تسه  لاغتـشا  نیا  رگا  تسا ، هدیـسرن  ینوناق  نس  هب  دراد و  لاس  کدوک ۱۲ 

»؟ تسا هنوگچ  کدوک  لاغتشا  و 
ههد ۶۰ رد  ناریزو  تئیه  شیامن  هناورپ  رودص  وئدـیو و  دیالـسا و  ملیف و  شیامن  رب  تراظن  همان  نییآ  رب  هراشا  اب  یو 

کدوک ثحب  هب  دـناوت  یم هدـمآ  هک  یرگید  دراوم  اـی  نز  روضح  عون  زا  یزیمم  دراوـم  نآ  هدـمآ و  یزیمم  دراوـم  : » دوزفا
بادآ و اـب  هدـننیب  ندرک  انـشآ  نمـضتم  هـک  ییاـه  مـلیف دـیوگ  یم هـک  دراد  یا  هرـصبت نآ  هداـم ۳  اـما  دوش ، طوـبرم  مه 

دراوم نآ  دـنناوت  یم دنـشاب ، ...و  یناـسنا  نوـنف  ییاـیفارغج  فـلتخم  تحاـسم  طـیحم و  عیانـص ، رنه ، ماوـقا ، موـسر و 
رد دناوت  یم هک  تسا  یزیمم  دراوم  لماش  یدـح  رد  تیانج  گنج و  تنوشخ ، هنحـص  ینعی  دـنهد ، شـشوپ  ار  یزیمم 

درکیور کی  اب  تسا و  یـشهوژپ  یـشزومآ و  یملع و  ملیف  نیا  رگا  اما  دنکب ، قدص  مه  دـشاب  ملیف  رد  رگا  کدوک  دروم 
« .تسا یا  هدننک مرگلد  هرصبت  نیا  دهد و  ششوپ  ار  نآ  دناوت  یم دوش  یم ماجنا  شخب  یلاعت 

ملیف نآ ، رد  تسا ، هدـش  غالبا  تشهبیدرا ۱۴۰۰  رد  هک  میراد  یزاس  ملیف هناورپ  لمعلاروتـسد  کی  : » درک حیرـصت  یو 
.دنوش یم فیرعت  ...و  یا  هفرح نادرگراک  هدننک ، هیهت  نادرگراک و  ییامنیس ،

قالخا تیاعر  یتراظن ، یقوقح ، یلام ، تادـهعت  ملیف ، دـیلوت  لحارم  لـماک  تیلوئـسم  دـیوگ  یم نآ  هدام ۶  دنب ۳  رد 
.تسا هدننک  هیهت  ی  هدهع رب  یفنص  تاررقم  زین  نامزاس و  تاررقم  هعوضوم و  نیناوق  بوچراچ  رد  یا  هفرح

نیا دـیاب  تسا و  دراوـم  نیا  لوئـسم  هدـننک  هیهت  تسا ، هدـننک  هیهت  ماـن  هب  هـناورپ  رودـص  هـکنیا  هـب  هجوـت  اـب  نیارباـنب 
« .دشاب هتشاد  رظن  دم  ار  تاعوضوم 

هدروآ رب  رــس  تـسا  یتـقو  دــنچ  مـه  یدــیدج  دوـجوم  کـی  هررقم  نوناـق و  زا  رپ  یناریا  یاـیند  نـیا  رد  داد : هـمادا  هاـگآ 
ناشراک هب  هک  دراد  مزـال  ار  یتعاـمج  کـی  شدوخ  دـنک و  یم یزاـس  تاررقم دراد  بیجع  هک  امیـسوادص  یارتاـس  تسا ؛

.دنک یگدیسر 
هتفگ ناناوجون  ناکدوک و  قوقح  زا  تنایص  لمعلاروتسد  دروم  رد  اجنآ  رد  یشیدنا و  مه مان  هب  دراد  یتمـسق  کی  الثم 

اه لـمعلا روتـسد  نیا  لرتـنک  هب  نیدـلاو  هتفگ  دراذـگ و  یم یدـنب  هدر هنیمز  نـیا  رد  دراد  مـه  ارتاـس  ینعی  تـسا ، هدـش 
: منک یم نایب  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسه  اه  لمعلاروتسد نیا  رد  یدایز  یاهزیچ  دنزادرپب و 

شیامن یگناخ  هکبـش  یاه  یزیمم  رد  هک  دیدید  اریخا  دـنوش ، یزیمم  دـنناوت  یم یتحار  هب  هک  تسا  ییاهزیچ  اه  نیا 
.تسا ریگرد  نآ  اب  ارتاس  دش و  اپ  هب  ییاهادص  رس و  هک 

لاس بوصم  هک  ناریا  یمالـسا   یروهمج  راـک  نوناـق  رد  درک « : هفاـضا  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وـضع 
.دنک راک  دناوت  یمن مامت  لاس  ریز ۱۵  کدوک  هک  هدش  هتفگ  کدوک  راک  دروم  رد  ات ۸۴  داوم ۷۹  رد  تسا   ۱۳۶۹

تـشه یزور  زا  یراک  تعاس  دهد ، یکـشزپ  شیامزآ  دیاب  رظن  دروم  درف  هکنیا  هلمج  زا  هدش  هتـشاذگ  شیارب  یتامازلا 
تخـس و راک  دـهد ، ماجنا  دـناوت  یمن بش  رد  راک  دـهد ، ماجنا  دـیابن  یفاضا  راـک  دـشاب ، رتمک  تعاـس  مین  دـیاب  تعاـس 
وا هب  یتوافتم  راک  دیاب  هک  دوب  یروط  یکشزپ  تاشیامزآ  باوج  رگا  دهد ، ماجنا  دناوت  یمن نیگنـس  راب  لمح  روآ ، نایز 

 



بوخ یلیخ  هک  تسه  یلغاشم  یرـسکی  هدش  هتفگ  هکنیا  دـنکب و  ار  راک  نیا  دـیاب  امرفراک  رودـقمالا  یتح دـش  یم هداد 
مامت زا ۱۸  دـعب  یارب  نیاربانب  دزادـنا  یم رطخ  هب  راک  نیح  رد  ار  ناوج  رگراک  ناور  حور و  قالخا و  تمالـس  اما  دنتـسه 

.تسه دعب  هب  لاس )  ۱۹)
راک امنیـس  رد  کدوک  یرگیزاب  راک  اـیآ  ـالاح  دـنک ، یم قدـص  مه  امنیـس  دروم  رد  هک  تسه  کدوک  اـب  راـک  تاـمازلا  اـهنیا 

»؟ دوش یم بوسحم  یروآ  نایز تخس و 
شدوخ یداع  تلاح  نیمه  رد  هک  تسا  ییاضف  کی  یدـنب و  هدر ماظن  کـی  رد  ناریا  یامنیـس  : » تفگ همتاـخ  رد  هاـگآ 

ات ادـتبا  زا  ناریا  رد  کدوـک  یامنیـس  دـسر  یم رظنب  دـشابن و  بساـنمان  ناـکدوک  یارب  اـه  ملیف بلاـغ  دـسر  یم رظنب  مه 
.تسا هدوب  یرکف  نشور یامنیس  ییاهدورف  زارف و  دوجو  اب  نالا 

هلئسم یلیخ  دیاش  هک  دزادرپ  یم یا  هعماج یاه  شلاچ لئاسم و  هب  شا  یجورخ کدوک ، یامنیس  دسر  یم رظن  هب  اما 
« .دشابن کدوک 

/ مایپ یاهتنا 

۱۱
رذآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۴:۵۸

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انکیا   

اـضردیس نیملـسملاو  مالـسالا  تجح فیلأـت  یریـسفت ،» یاـه  شور  » باـتک دـقن  یفرعم و  تسـشن  اـنکیا ، شرازگ  هـب 
ینارنخـس اب  رذآ  لوا  زورما ، مق ، هاگـشناد  سردم  ییودرف  یتزع  اضردـمحم  مق و  هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع  بدؤم ،

نیملـسملاو مالـسالا  تـجح ییاـبطابط و  همالع  هاگـشناد  یملع  تـئیه  وـضع  نسحروــپ ، مساــق  نـینچمه  ناــفلؤم و 
ار روـــپ  مساـــق نـــسحم  نانخـــس  نـــتم  هـــمادا  رد.دـــش  رازگرب  مـــق  هاگــــشناد  یملع  تـــئیه  وـــضع  یرجت  یلعدـــمحم 
تسا و ریـسفت  تیمها  مه  نآ  لیلد  تسا و  رادروخرب  ییالاب  رایـسب  تیمها  زا  یریـسفت  یاـه  شور ثحب  ؛ دـیناوخ یم

.تسناد نآرق  یالاب  تیمها  رد  دیاب  مه  ار  ریسفت  نتشاد  تیمها  لیلد 
.تسا هدوب  بیشن  زارف و  ُرپ  مالسا ، ناهج  رد  ریخا  نرق  مین  رد  ثحب  نیا  هک  مینک  هجوت  دیاب  اما 

لـالخ رد  ناـهوژپ  نآرق نارـسفم و  تسا و  هدوبن  هقباـس  یب کیـسالک  نوـتم  رد  یریـسفت  یاـه  شور یتـسیچ  زا  ثحب 
ای نآرقلا » موـلع  یف  ناـهربلا   » رد یـشکرز  ًـالثم  دـنا ؛ هدرک حرطم  ار  یثحاـبم  دـنا و  هدـش دراو  عوـضوم  نیا  هـب  ریـسافت 

.دنا هتخادرپ یریسفت  یاه  شور شناد  هب  یثحابم ، یط  نورسفملا » ریسفتلا و   » رد تفرعم  موحرم 
نیا رد  یراــثآ  زین  هـیکرت و ...  هراــق ، هبــش  رد  ناــنبل و  قارع ، رــصم ، ریظن  ییاــهروشک  رد  نـینچمه  نــیمز و  برغم رد 
یاـه شور هب  هـک  مـیراد  یراـثآیداقتنا  یلیلحت و  یاـهدرکیور  اـب  یریـسفت  یاـه  شور نییبـت.تسا  هدـش  نیودـت  هـنیمز 

اه شور مامت  دنتـسه و  عماج  روط  هب  هک  میراد  یراثآ  هنومن  یارب  دـنزادرپ ؛ یم یداقتنا  یلیلحت و  درکیور  اـب  یریـسفت 
تشون و هنیمز  نیا  رد  یباتک  هک  میراد  ار  رهیزدلگ  اه ، یبرغ نایم  رد  ًالثم  دننک ؛ یم یسررب  ار  یریـسفت  یاه  شیارگ و 

.میتشاد ار  یبهذ  نیسح  زین  مالسا  ناهج  رد 
هک دـبلط  یم ناـنچمه  اـما  میا  هدرک هدافتـسا  اـهنآ  زا  هدـش و  نیودـت  هنیمز  نیا  رد  یدنمـشزرا  یاـه  باـتک مه  ناریا  رد 

.میهد رارق  دوخ  یاه  شهوژپ عوضوم  ار  هلئسم  نیا 

یریسفت یریسفت یاه   یاه شور شور باتک   باتک توق   توق فعض  وو   فعض طاقن   طاقن ربرب   یریرقت   یریرقت

باـتک فعـض  توق و  طاـقن  صوصخ  رد  یتاحیـضوت  هئارا  هب  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع  روپ ، مساـق نسحم 
دناوـت یم هـک  تـسا  باـتک  ناوـنع  دوـش  فرطرب  دـناوت  یم هـک  یتالاکـشا  هـلمج  زا  درک : ناـیب  تـخادرپ و  یریــسفت » یاـه  شور »

.دنشوکب رتشیب  اه  شور فیرعت  ندرک  نقتم رد  دنناوت  یم نافلؤم  هکنیا  رگید  دشاب و  رت  عماج

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۳۲طباو 
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رد صوصخ  هب هک  میا  هتـشاد هنیمز  نیمه  رد  یدایز  توافتم و  تـالاقم  اـه و  هلاـسر هک  دـنناد  یم ناداتـسا  ناـققحم و 
هنیمز نیا  رد  بدؤم  رتکد  هک  یراک  اما.تسا  هدروخ  مقر  هصرع  نیا  رد  یمهم  لوحت  هک  دهد  یم ناشن  ریخا  نرق  مین 
همادا رد  دــنا ، هتــشون ار  یرخاــف  رثا  هـکارچ  میوـگب ؛ دازیرم  تـسد ناــشیا  هـب  هطــساو  نـیا  هـب  دــیاب  دــنا و  هداد ناــماس 

.تسا هتفای  ناماس  ریسفت  یشهوژپ  یاه  شور هصرع  رد  هک  تسا  ییاه  ششوک
.ما هدرک سیردت  ار  باتک  نیا  مه  هدنب  تسا و  دایز  باتک  یایازم  تانسحم و 

.تسا هدش  رورم  دیتاسا  طسوت  هدش و  میظنت  هیهت و  هار  هشقن  کی  یانبم  رب  باتک  نیا 
.تسا هدش  یراک  شکچ حالطصا  هب  هتشاد و  رظان  باتک  نینچمه 

زا سپ  باـتک ، نیا  رد.اـه  شیارگ مه  یکی  اـه و  شور ثـحب  یکی  تـسا ؛ هدـش  یهد  ناـماس نادـیم  ود  رد  هـکنیا  رگید 
.تسا هدش  هئارا  شیارگ  شور و  هلوقم  زا  فافش  ریوصت  کی  یلصا ، میهافم  تایلک و  ثحب 

یرادرب هرهب یبوـخ  هب  دـیدج  یمیدـق و  عباـنم  زا  تسا و  هدوـب  داـیز  رایـسب  مه  عباـنم  تسا و  ناور  رایـسب  ناـفلؤم  ملق 
.دنا هدرک

، ثیح نیا  زا  تسا و  ناـققحم  هـمه  یارب  سرد  کـی  دوـش ، هـتفرگ  شیپ  رد  باـتک  شراـگن  یارب  یا  هـیور نـینچ  هـکنیا 
.تسا مامت  درادن و  یصاخ  لکشم  باتک 

تاظحالم و یملع ، راک  نوماریپ  ردـقچ  ره  هک  دـسر  یم منهذ  هب  منک  یم رورم  ار  بتک  رگید  باتک و  نیا  هک  یتقو  اـما 
دوخ هتـشر و  نآ  عفن  هب  دوش  یم لیمکت  یدـعب  یاه  شیاریو رد  دوش ، حرطم  نارظن  بحاص دـیتاسا و  طسوت  یتاـیرظن 

هب اــجنیا  ردــنآ  دوــبهب  یارب  ییاهداهنــشیپ  باــتک و  نوــماریپ  یتاظحالم.دــننک  یم هدافتـــسا  هــک  دوــب  دــهاوخ  یناــسک 
حالص رگا  ناتسود  دش و  دهاوخ  پاچ  ًاددجم  باتک  نیا  هک  مراد  نانیمطا  منک و  یم هراشا  ییاهداهنشیپ  تاظحالم و 

.دنهدب رارق  رظندم  ار  تاداهنشیپ  نیا  دنناوت  یم دندید 
ریـس دوش ، هظحالم  لودج  نیا  رگا  تسا و  هدـمآ  هیلوا  تاحفـص  رد  یلودـج  باتک  نیا  رد  هک  تسا  نیا  تاکن  زا  یکی 

.تسا هدمآ  نآ  رد  شیارگ  شور و  ظاحل  هب  هعیش  ریسافت  نیرت  مهم یخیرات 
انشآ ریـسافت  نیا  اب  یـسانشراک  نایوجـشناد  هک  ثیح  نیا  زا  تسا ؛ دنمـشزرا  راک  کی  یلودج  نینچ  هئارا  هکنیا  نمض 

.درک حرطم  نآ  دروم  رد  ناوت  یم مه  یتاظحالم  اما  دنوش ، یم
، یریـسفت شور  زا  روـظنم  هدـمآ ، مه  باـتک  نیا  رد  یتـسرد  هب  هک  یفیرعت  ساـسارب  هک  تسا  نیا  تاـظحالم  زا  یکی 

شور ناوـنع  هب  هک  ییاـه  ثحب لـیلد ، نـیمه  هب.دـنک  یم هدافتـسا  اـهنآ  زا  هـک  تـسا  یعباـنم  هـب  رـسفم  دانتـسا  هوـحن 
ییاور و ینآرق ، یاـه  شور زا  یکی  رد  یوـحن  هب  هکنیا  اـی  دوـش  هداد  حیـضوت  دـیاب  اـی  تسا  هدـمآ  لودـج  نـیا  رد  عماـج 

.دوش نقتم  یلقع 
، نآرق زا  ریـسفت  نـالف  رد  هـک  تـفگ  ناوـت  یم ًـالثم  مینادـب ؛ شور  ناوـنع  هـب  ار  عماـج  شور  میناوـتن  دـیاش  هنوـمن  یارب 

ناونعدـشاب رت  عماج دـناوت  یم باتک  ناونع.تسا  هدـش  هدافتـسا  نارـسفم  یلقع  یاه  تفایهر اه و  طابنتـسا تایاور و 
یاـه شیارگ رتـشیب  اـه ، لصفرــس یاـه  ناوـنع دــعب ، هـب  مـهدزاود  سرد  زا  اـما  تـسا  یریــسفت  یاـه  شور باـتک  نـیا 

شـشوپ ار  اه  لصف نیا  مامت  هک  داد  رارق  مه  ناونع  یور  ار  اه  شور اه و  شیارگ دوش  یم مناد  یمن تسا و  یریـسفت 
.دنهدب رظن  هنیمز  نیا  رد  نافلؤم  دیاب  هتبلا  هک  ریخ  ای  دهد 

تاماقم یف  هداعسلا  نایب  ریـسفت  : » دنا هتفگ نافلؤم  هدمآ ، کی  تسیب و  هحفـص  رد  هک  یلودج  رد  هکنیا ، رگید  هتکن 
«. تسا ینافرع  شور ، ظاحل  هب  هدابعلا ،

.دریگ یم تروص  یطلخ  ینافرع  ینطاب و  ریسافت  نیب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
ریـسفت یارب  ینعی  دنا ؛ هدید اه  نیا نیب  یا  هطبار تبـسن و  کی  دنراد و  یبوخ  ثحب  باتک  نیا  رد  زین  بدؤم  رتکد  دوخ 

هب دشاب  رتهب  دـیاش  نیاربانب  تسا ؛ ینافرع  شور  نآ ، یاه  هعومجمریز زا  یکی  هک  دـنا  لئاق یـضیرع  ضرع  کی  ینطاب 
.دوش هتفگ  نخس  دوهش  و فشک زا  ینطاب  ترابع  یاج 

یکی دـیوگ : یم دـنک ، یم ثحب  مالـسا » رد  نآرق   » باتک رد  هک  یتقو  میریگب ، رظن  رد  مه  ار  ییابطابط  همالع  رگا  یتح 
نیاربانب دـنادب ؛ ینافرع  ار  ریـسفت  نیا  دـیآ  یمن یـسک  اما  تسا  نآرق  ندوب  هیـال هیـال هب  داـقتعا  نآرق ، ریـسفت  یناـبم  زا 

 



مینک هجوت  دـیاب  اما  تسا  هدـش  هراشا  مه  مینـست  ریـسفت  هب  لودـج  نیا  رد.دوش  هتـسیرگن  رت  قیقد اـه  شور رد  دـیاب 
.تسا یمالک  شیارگ  نآ  بلاغ  شیارگ  اذل  تسا ؛ نازیملا »  » زا هتفرگرب  ریسفت  نیا  هک 

نآرق هب  نآرق  نآ ، بلاغ  هجو  هکنآ  لاح  تسا ، هدـش  هتـسناد  عماـج  زین ، نازیملا »  » ریـسفت شور  لودـج ، نیمه  رد 
.تسا

نیا زا  ادــتبا  رد  وجــشناد  نوـچ  دوـب ؛ رتــهب  دــندروآ  یم اــه  تسوــیپ باــتک و  رخآ  رد  ار  لودــج  نـیا  رگا  دــیاش  ور  نـیا زا 
.دهد قیبطت  دناوت  یم دعب  دنک و  یم ادیپ  یتسرد  فیرعت  اه  شور

تواـفتم یلقع  ریــسافت  نوـچ  دــشاب ؛ یلقع  دــیآ  یمن رظن  هـب  هـک  تـسا  هزورد  تزع  ریــسفت  زین  اـه  لاــثم زا  رگید  یکی 
.دنتسه

یفرعم تفر  یم راظتنا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدـشن  یفرعم  ریـسافت  یارب  ینافرع  شیارگ  چـیه  لودـج  نیا  رد  نینچمه 
هتـسد نیا  وزج  تسناوت  یم هداعـسلا » ناـیب   » هنوـمن یارب  دـنا ؛ هدرک فـیرعت  ار  یناـفرع  شیارگ  ناـفلؤم  هکارچ  دوـش ؛

ار نآ  توافت  دنا و  هدرک هئارا  نآ  زا  یفیرعت  کی  یتسرد  هب  نافلؤم  هک  تسا  یگدنـسب  نآرق دروم  رد  یدعب  ثحب.دشاب 
.دنا هدرک نایب  نآرق  زا  یرثکادح  هدافتسا  اب 

هداز یمکح یعقرب ، دـننام  ییاه  هنومن دـشاب و  اهنیا  هارمه  یرتشیب  یاه  لاثم رگا  اـما  دـنا  هدروآ مه  یا  هنومن نینچمه 
.دوب هدننک  کمک یلیخ  دش ، یم حرطم  یجلگنس  تعیرش  و 

ًالثم دنک ؛ کمک  دنروایب  ار  ییاه  هنومن نآرق ، هب  نآرق  یریـسفت  شور  یـسانش  بیـسآ ثحب  رد  دش  یم دیاش  نینچمه 
لاـح دراد  مه  ییاـه  بیـسآ اـما  تـسا  یریـسفت  شور  هویـش و  نـیرت  مـهم دـیاش  هزورما  نآرق ، هـب  نآرق  ریـسفت  شور 
هطرو هب  ما  تسا  نآرق  هب  نآرق  ریـسفت  شور ، نیا  مییوـگب  هک  مینک  ادـیپ  ار  یا  هنوـمن روـطچ  هک  تسا  نیا  مـهم  هـتکن 

.تسا هداتفا  یگدنسب  نآرق
یکی.دوـب دـهاوخ  اـجک  تسرداـن  یطارفا و  هدافتـسا  نیا  دـهد  ناـشن  هک  درک  رکذ  ار  اـهنیا  زا  هنوـمن  ود  اـی  یکی  ناوـت  یم

لقع دیاب  هک  هدـش  یفرعم  نینچ  یریـسفت  شور  نیا  یلقع ، ریـسفت  هب  طوبرم  شخب  رد  هک  تسا  نیا  تاکن  زا  رگید 
.دشاب عبنم  ریسفت  رد 

اما عـبنم ، تقو  کـی  تسا و  رازبا  هباـثم  هب  ریـسفت  تقو  کـی  هک  هدـش  هراـشا  تسا و  یتـسرد  رایـسب  فرح  تراـبع  نیا 
تسا و یرازبا  ریـسفت  اـجنیا  میهد  ناـشن  هک  دـشاب  هارمه  لاـثم  اـب  رگا  تسا و  ساـسح  رایـسب  اـهزرم  هک  میوگب  دـیاب 

ثحب رد  دـیاب  ارچ  هک  تسا  نیا  رگید  هتکن  کیتسین  ینابم  حرط  هب  یزاین.دـشاب  هدـننک  کمک دـیاش  یعبنم ، رگید  یاـج 
هنیمز نیا  رد  دـنراد و  ار  یریـسفت  یناـبم  دنمـشزرا  باـتک  ناـفلؤم ، دوـش ؟ هدرب  یناـبم  زا  نخـس  یریـسفت  یاـه  شیارگ

نیا رد  اـما  مـینک  یم اـنبم  هـب  فوـطعم  ار  شور  سپـس  مییوـگ و  یم نخـس  عـبنم  زا  ًـالومعم  اـم  دنتـسه و  مـه  طلــسم 
هک دوب  رتـهب  دـیاش  تسا و  رـسفم  صـصخت  هب  فوطعم  شیارگ  نوچ  مینک ؟ تبحـص  یناـبم  زا  تسا  مزـال  اـیآ  شیارگ 

طلخ دشاب  ریـسفت  دعاوق  لوصا و  هک  یرگید  باتک  لصفرـس  اب  اه  لصفرـس نیا  هک  یوحن  هب دمآ ؛ یم تایلک  رد  ینابم 
هب باـتک ، نیا  هک  منک  هراـشا  هتکن  نیا  هب  دـیاب  ناـیاپ  رد.شیارگ  هن  تـسا  شور  هـب  فوـطعم  یناـبم ، نیارباـنب  دوـشن ؛

باــتک دــنا ، هدــش هتـــشون  هزورما  هــک  ییاــهراک  زا  یخرب  هــب  نــیزم  رخآ  رد  دراد و  هــک  یراــتخاس  دورو و  هویـــش  لــیلد 
مایپ یاهتنا.تسا  یدنمشزرا 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انکیا   

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب شهوژپ » » شهوژپ ردرد   قالخا   قالخا هزییاپ   هزییاپ  » » هسردم هسردم

.دوش یم رازگرب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یوس  زا  هدنیآ  هتفه  شهوژپ » رد  قالخا  هزییاپ   » هسردم
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یارب رازگرب و  هاـمرذآ ۱۴۰۰  هبنـشراهچ ۱۰  ات  هبنـشکی ۷  زور  زا  شهوژپ » رد  قـالخا  هزییاـپ   » هسردـم اـنکیا ، شرازگ  هـب 
نیا یاه  تسشن رد  روضح  یارب.دوش  یم رداص  هرود  رد  تکرش  یهاوگ  دنشاب ، هتشاد  روضح  هرود  مامت  رد  هک  یناسک

مایپ یاهتنا.دینک  هعجارم   https://meeting.atu.ac.ir/ch/akhlagh کنیل هب  هرود 
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نیالنآ یرهشمه  یلصا : عبنم   ۲۱۰۵۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۱   / شیدناون   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.تسا اه  هشیلک نیا  یایوگ  دوخ  دنک ، یمن هیرگ  گرزب  درم  کی  هک  انعم  نیا  هب   Big boys don’t cry یناهج ترابع   

هک ینامزاس   ) Mankind Initiative طسوت هدـش  یروآدرگ  دوجوم  رامآ  نیرخآ  زا  یا  هداـم یا ۵۰  هعوـمجم  دوزفا : یو   
تنوشخ لاـس ۲۰۱۸  رد  هـک  یناـسک  زا  مراـهچ  کـی  دـهد  یم ناـشن  دـنک ،) یم تیاـمح  یگناـخ  تنوـشخ  درم  ناـینابرق  زا 

.دندوب درم  دنا  هدرک شرازگ  ناتسلگنا  رد  سیلپ  یاهورین  هب  ار  یگناخ 

ناج دوخ  یلبق  کیرش  ای  رـسمه  تسد  هب  درم  لاس ۱۶  نامه  رد  سیلگنا   ONS رامآ یلم  هرادا  یاه  هداد ساـسا  رب   
نز و رفن  ود  یگناخ  تنوشخ  یناـبرق  هس  ره  یازا  هب  دـنک  یم هراـشا   Mankind هک روطناـمه  دـنا و  هداد تسد  زا  ار  دوخ 

.دوب دنهاوخ  درم  رفن  کی 

تمالس هب  دننک  یم  یعس  یرایسب  نآ  رد  هک  یزور  دوب ، درم  یناهج  زور  ربماون  هتشذگ ۱۹  زور  یریما : اضر  شیدناون -
هدـنام لوـفغم  هراوـمه  اـه  هشیلک  یخرب  تخاـس  هطـساو  هب  هنافـساتم  هک  یعوـضوم  دـنزادرپب ، ناـهج  رد  نادرم  ناور 

زا رود  هـب  یهاـگ  یتـح  راوتــسا و  مـکحم و  یــسنج  ار  درم  هـک  اـم  گـنهرف  لـثم  ییاـه  گـنهرف  رد  صوـصخ  هـب  تـسا ،
.دنشک یم  ریوصت  هب  یناسنا  یعیبط  تاساسحا 

! دنک یمن  هیرگ  هک  درم 
!؟ ارچ میدیسرپن  نارگید  دوخ و  زا  زگره  اما  میدینش ، ار  نآ  یکدوک  زا  نادرم  ام  همه  هک  تسا  یا  هلمج  نیا 

!؟ تسین ناسنا  درم  رگم 
!؟ دوش یمن  نیگمغ  درم  رگم 

زا دراذگب و  تسود  کی  یتح  ای  ردام  ای  رسمه  یاه  هناش  یور  رس  دراد  زاین  یهاگ  دنک ، هیرگ  دراد  زاین  یهاگ  مه  درم 
! تسکش دهاوخ  هنرگو  دنک  هیکت  نارگید  رب  دیاب  یهاگ  تسا  هاگ  هیکت  شدوخ  هک  درم  دیوگب ، درذگ  یم  وا  رب  هچنآ 
یب دـنا و  هدـش  یحور  یاـهرازآ  ماـسقا  عاوـنا و  راـچد  طـلغ  یاـهرواب  نیمه  تحت  هک  یدرم  اـه  نوـیلیم  نارازه و  لـثم 

.دنرب یم  جنر  یحور  یاه  یرامیب  زا  دننادب  هکنآ 
یم هچ  تالکـشم  نیا  راـب  ریز  اـضعب  نادرم  تسا و  داـیز  دـح  هچ  اـت  یگدـنز  تالکـشم  اـهزور  نـیا  هـک  مـیناد  یم  هـمه 

تروـص یرتـشیب  فاـحجا  ناـش  قـح  رد  یداـمتم  نورق  رد  مه  عـقاو  هـب  هـک  ناوناـب  قوـقح  زا  قـح  هـب  هـشیمه  دنـشک ،

!! نکنک هیرگ   هیرگ نمنم ؛ ؛ درم   درم نکنک   هیرگ   هیرگ

، دنزادرپب ناهج  رد  نادرم  ناور  تمالس  هب  دننک  یم  یعس  یرایسب  نآ  رد  هک  یزور  دوب ، درم  یناهج  زور  ربماون  هتشذگ ۱۹  زور 
لثم ییاه  گنهرف  رد  صوصخ  هب  تسا ، هدـنام  لوفغم  هراومه  اـه  هشیلک  یخرب  تخاـس  هطـساو  هب  هنافـساتم  هک  یعوضوم 

.دنشک یم  ریوصت  هب  یناسنا  یعیبط  تاساسحا  زا  رود  هب  یهاگ  یتح  راوتسا و  مکحم و  یسنج  ار  درم  هک  ام  گنهرف 

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۳۵طباو 
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زا دـیاب  مه  رابکی  الاح  یلو  ار  ناـشناردام  نارـسپ  دـننک ، کرد  ار  دوخ  نارـسمه  نادرم  هکنیا  زا  میتشون  میتفگ و  هتفرگ 
رخآ هب  ییاهنت  رد  اـهنآ  دـنهدن  هزاـجا  دنـشاب و  ناـشهاگ  هیکت  یهاـگ  دـنبایرد  ار  دوخ  نادرم  هک  میهاوخب  ار  نیا  ناوناـب 

! دینکب ار  نآ  روصت  هک  تسا  یزیچ  زا  رت  کانسرت  درم  کی  طخ  رخآ  دنسرب ، طخ 
التبم نادرم  موس  ود  ابیرقت  یلک  روط  هب  هکنیا  نایب  اب  روشک  هرواشم  یسانشناور و  ماظن  نامزاس  یزکرم  یاروش  ریبد 
گنز کـی  ناوـنع  هب  هلاـسم  نیا  تفگ : دنتـسین ، ناـمرد  هجلاـعم و  لاـبند  هب  زگره  ناـهج  حطـس  رد  ناور  تـالالتخا  هـب 
دننک یم ساـسحا  هک  یناـمز  طـقف  بلغا  نادرم  هکارچ  دوش ؛ یم  بوـسحم  ناـهج  حطـس  رد  نادرم  هعماـج  یارب  رطخ 

، دوشن عقاو  رثوم  اه  کمک  نیا  رگید  دیاش  نامز  نآ  رد  دـننک و  یم کمک  تساوخرد  دـنا ؛ هدیـسر هار  رخآ  طخ و  رخآ  هب 
دنناــم یریذــپان  ناربــج  برخم و  هدــننک  هلباــقم  یاــه  مسیناــکم زا  ماــگنه  نآ  رد  نادرم  تـسا  نـکمم  هـک  یروــط  هــب 

.دننک هدافتسا  یشکدوخ 
ناور تمالـس  هلاـسم  بلغا  هکنیا  ناـیب  اـب  نادرم ، یناـهج  زور  اـب  ناـمزمه  انـسیا ، اـب  وگو  تفگ رد  جاـترد  زربـیرف  رتـکد 
ناور تمالــس  یناـهج  تیعــضو  ناـیب  هـب  دوـش ، یم هجوـت  نآ  هـب  رتـمک  هدـش و  هـتفرگ  هدـیدان  ناـهج  حطــس  رد  نادرم 
هچنآ زا  شیب  نادرم  دــهد  یم  ناــشن  هـک  یلیلد  نـیرت  یلــصا  ناصــصختم ، ناــمگ  هـب  درک : راــهظا  تــخادرپ و  نادرم 
راـمآ هـب  تبــسن  اـهنآ  یــشکدوخ  یناـهج  راـمآ  یـالاب  نازیم  دـنرب ؛ یم جــنر  ناور  تمالــس  تالکــشم  زا  دوـش  یم شرازگ 

.تسا ناهج  حطس  رد  نادرم  یناور  تالالتخا  زا  هدش  شرازگ 
یـشکدوخ رتـالاب  خرن  یگدرـسفا و  رت  نییاـپ نازیم  نیب  فـالتخا  ناور و  تمالـس  درف  هـب  رـصحنم  یوـگلا  یو ، هـتفگ  هـب 

یاـه کـمک تساوـخرد  نیب  نیا  رد  تسا و  نادرم  نـیب  رد  شوماـخ  نارحب  کـی  هدـنهد  ناـشن  ناـهج  حطـس  رد  نادرم 
.دنک کمک  نادرم  ناور  تمالس  هب  دناوت  یم هک  تسا  یراکهار  نیرت  رثوم  نیرتهب و  یا ، هفرح

ناور تمالـس  یاقترا  شیازفا و  یارب  ییاهراکهار  هئارا  موزل  رب  دـیکات  اب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تایه  وضع 
هب ـالتبم  نادرم  راـمآ  تواـفت  دریگ  رارق  هجوـت  دروـم  دـیاب  اـهراکهار  نیا  اـب  هطبار  رد  هک  یمهم  هـتکن  داد : هـمادا  نادرم ،

یرتشیب یناور  یناشیرپ  زا  نادرم  دـهد  یم ناشن  هک  تسا  ناـهج  حطـس  رد  نادرم  یـشکدوخ  راـمآ  یناور و  تـالالتخا 
نیا رد  ندرم  تفگ  دیاب  رت  حـضاو روط  هب  دـننک و  یمن تفایرد  ار  مزال  یـصصخت  یا و  هفرح یاه  کمک اما  دـنرب  یم  جـنر 

.دننک یمن کمک  تساوخرد  هنیمز 
نیرت بلاج  دیاش  اتسار  نیا  رد  دوزفا : یلاثم  رکذ  اب  یو  دنتـسه  یـشکدوخ  ضرعم  رد  نانز  زا  رتشیب  ربارب  هس  نادرم 
رتشیب نادرم ، نانز و  ناـیم  زا  طـسوتم  روط  هب  یلاـح  رد  هک  تسا  نیا  ناـهج  حطـس  رد  اـه  هتفاـی نیرت  هدـننک  نارگن  و 

زا رتـشیب  یهجوـت  لـباق  نازیم  هـب  نادرم  یـشکدوخ  راـمآ  هـک  دـنوش  یم هداد  صیخـشت  ناـنز  یناور  یحور و  تالکــشم 
.تسا نانز 

رد یناهج  رامآ  قبط  هک  یروط  هب  دنتسه ، یشکدوخ  ضرعم  رد  نانز  زا  رتشیب  ربارب  هس  نادرم  ناهج  حطس  رد  ینعی 
رد گرم ، هب ۲۲.۲  یهجوت  لباق  نازیم  هب  ناهج  حطـس  رد  هلاـس  ات ۵۹  نادرم ۴۵  رد  یشکدوخ  هتـشذگ ، لاس  شش 

.تسا هتفای  شیازفا  تیعمج  رازه   ۱۰۰
رد تـالالتخا  نیرت  عیاـش  ار  هدـشن  ناـمرد  هدـشن و  هداد  صیخـشت  تـالالتخا  ناریا  یتیبرت  یـسانشناور  نمجنا  سیئر 

لالتخا یعامتجا ، بارطـضا  لـالتخا  هژیو  هب  بارطـضا  هب  ناوت  یم تـالالتخا  نیا  هلمج  زا  داد : همادا  تسناد و  نادرم 
.درک هراشا  یگدرسفا  نامه SAD و  ای  یلصف  یفطاع  لالتخا  مسیلکلا ، داوم و  فرصم  ءوس  یلمع ، یرکف و  ساوسو 
دناوت یم یعامتجا  هنیشیپ  ای  داژن  سنج ، نس ، نتفرگ  رظن  رد  نودب  یناور  تشادهب  تالکشم  ناور و  تمالس  هچرگا 

.میوش یم لفاغ  نادرم  زا  تاقوا  بلغا  اما  دراذگب ؛ یاج  رب  ار  یبرخم  تاریثات  دارفا  همه  رب 
هک درک  دــیکات  تــسناد و  یطیحم  یناور و  یکیژوــلویب ، لــماوع  زا  یبــیکرت  ار  نادرم  رد  عیاــش  یناور  تــالالتخا  جاــترد 

نیا توافتم  تاریثات  دریگ ؛ رارق  هجوت  دروم  دـیاب  هچنآ  دـنراد و  دوجو  درم ) نز و   ) سنج ود  ره  رد  هدـش  داـی  تـالالتخا 
.تسا نانز  نادرم و  رب  تلالتخا 

یارب نادرم  کـمک  تساوخرد  نتـسناد  بیع "  " و گـنن "  " هب هراـشا  اـب  سانـشناور  نیا  کـمک  تساوخرد  نتـسناد  گـنن " "
دنتـسه ییاه  هشیلک زا  یـشان  تارکفت  نیا  داد : حیـضوت  ییاهرواب  تارکفت و  نینچ  هشیر  هرابرد  دوخ ، تالکـشم  لـح 

 



.دور یم راظتنا  نادرم  یارب  ناهج  حطس  رد  یگنهرف  ره  رد  هداوناخ ، هعماج و  فرط  زا  هک 
.تسا اه  هشیلک نیا  یایوگ  دوخ  دنک ، یمن هیرگ  گرزب  درم  کی  هک  انعم  نیا  هب   Big boys don’t cry یناهج ترابع 

زاربا ار  دوـخ  تاـساسحا  دنـشاب ، مکحم  تخـس و  دـیاب ،"  هک  دوـش  یم هتخوـمآ  نارـسپ  هب  لوـمعم  روـط  هب  دـلوت  ودـب  زا 
". تسا یگنادرم  هن  فعض و  هناشن  فطاوع  زورب  دنوش و  ربهر  دننکن ،

.دنک یم کمک  گنن  نیا  هب  هدش و  نادرم  رد  یتارکفت  نینچ  ثعاب  هک  تسا  یزیچ  نامه  اقیقد  اه  هشیلک نیا 
یناور یاـه  ناــمرد تفاــیرد  رد  تـسا  نـکمم  دنتــسه  دــنبیاپ  یا  هـشیلک هـنادرم  یاــهراجنه  هـب  هـک  یناــسک  ور  نـیا  زا 

.دراد ییازس  هب  شقن  زین  نادرم  ناور  تمالس  تالکشم  شیازفا  رد  یتارکفت  نینچ  رگید  یوس  زا  دننک و  تمواقم 
زا نادرم  ناور  تمالـس  هـک  تـسا  دـقتعم  نـینچمه  روـشک  هرواـشم  یـسانشناور و  ماـظن  ناـمزاس  یزکرم  یاروـش  ریبد 

یرتـمک تیوـلوا  زا  ناـنز  ناور  تمالــس  اـب  هسیاـقم  رد  هدـشن و  جـیار  یا و  هناـسر یدـج ، یفاـک  هزادــنا  هـب  هعماـج  فرط 
نارواشم هب  دوخ  تالکـشم  لـح  یارب  رتمک  نادرم  هک  دـشاب  یلیـالد  هلمج  زا  دـناوت  یم  دوخ  رما  نیا  تسا و  رادروخرب 

.دننک یم  کمک  تساوخرد  هعجارم و 
نادرم ناور  تمالـس  هب  سک " چـیه   " هک دـنک  داـجیا  ار  هابتـشا  رواـب  نیا  دـناوت  یم هجوـت " دوـبمک   " هـکنیا ناـیب  اـب  جاـترد 

رد دـش و  دـهاوخ  ناـیفارطا  هداوناـخ و  ناتــسود و  فرط  زا  تواـضق  یرواد و  بجوـم  زین  نآ  ناـیب  دــهد و  یمن تـیمها 
: درک حیرــصت  دوــش ، یم  ناور  تمالـــس  شیازفا  دربــهار  نیرترثوــم  زا  نادرم  هدافتـــسا  شهاــک  هــب  رجنم  زین  تیاــهن 

تــشادهب اـب  هـطبار  رد  هعماـج  شرگن  رییغت  نادرم ، ناور  تمالــس  یاـهراکهار  زا  هدافتــسا  یارب  مدـق  نـیلوا  نیارباـنب 
.تسا نادرم  فرط  زا  کمک  تساوخرد  نوماریپ  یاه  تواضق صوصخ  هب  نادرم  یناور 

زاـین دوـخ  یگدـنز  زا  یعطقم  رد  نارگید  یا  هفرح تیاـمح  هب  تیـسنج  هب  هجوـت  نودـب  اـم  همه  هک  تسا  نـیا  تـقیقح 
.میراد

همالع هاگـشناد  یملع  تاــیه  وــضع  دوــش  یم روــصت  هــک  تــسا  یزیچ  نآ  زا  رت  یداــع نادرم  هــیلع  یگناـــخ  تنوــشخ 
اب درک و  ناوـنع  نادرم  هـیلع  جــیار  تنوـشخ  عوـنا  زا  یکی  ار  یگناـخ  تنوـشخ  دوـخ  نانخــس  رگید  شخب  رد  ییاــبطابط 
درد هک  دراد  دوجو  یمومع  روصت  نیا  هکیلاـحرد  داد : حیـضوت  نادرم  ناور  تمالـس  رب  اـه  تنوشخ  نیا  ریثاـت  هب  هراـشا 
نآ زا  رت  یداع نادرم  هیلع  یگناـخ  تنوشخ  اـما  دـننک  یم لـمحت  ناـنز  طـقف  هک  تسا  یزیچ  یگناـخ  تنوشخ  زا  یـشان 

.دوش یم روصت  بلغا  هک  تسا  یزیچ 
یکیزیف و بیــسآ  زا  ییـالاب  دــصرد  ناـنز  هـک  دــهد  یم ناـشن  ناـهج  طاـقن  یخرب  رد  یمــسر  یاـه  یجنــسرظن اــهرامآ و 

.دننک یم دراو  دوخ  درم  کیرش  رب  ار  یرابجا  یناور و  یفطاع و  لرتنک  نینچمه 
هک ینامزاس   ) Mankind Initiative طسوت هدـش  یروآدرگ  دوجوم  رامآ  نیرخآ  زا  یا  هداـم یا ۵۰  هعوـمجم  دوزفا : یو 

تنوشخ لاس ۲۰۱۸  رد  هک  یناسک  زا  مراهچ  کـی  دـهد  یم ناـشن  دـنک ،) یم تیاـمح  یگناـخ  تنوشخ  درم  ناـینابرق  زا 
.دندوب درم  دنا  هدرک شرازگ  ناتسلگنا  رد  سیلپ  یاهورین  هب  ار  یگناخ 

ناج دوخ  یلبق  کیرش  ای  رـسمه  تسد  هب  درم  لاس ۱۶  نامه  رد  سیلگنا   ONS رامآ یلم  هرادا  یاه  هداد ساـسا  رب 
نز و رفن  ود  یگناخ  تنوشخ  ینابرق  هس  ره  یازا  هب  دنک  یم هراشا   Mankind هک روطنامه  دنا و  هداد تسد  زا  ار  دوخ 

.دوب دنهاوخ  درم  رفن  کی 
هک دـنا  هتفگن سک  چـیه  هـب  ناـنز  زا  دـصرد  اـب ۱۹  هسیاـقم  رد  نادرم  زا  دــصرد  هک ۴۹  تسا  نیا  هجوـت  لـباق  هـتکن  اـما 
هک دنتـشاد  راهظا  دنا  هداد شرازگ   Mankind هب ار  تنوشخ  نیا  هک  ینادرم  دـصرد  دـنا و  هدوب یگناخ  تنوشخ  یناـبرق 

.دنتفرگ یمن سامت  زگره  دوبن  سانشان  کمک  طخ  رگا 
سامت زا  دـصرد  هک ۹۵  دـهد  یم شرازگ  نـینچمه  ناـمزاس  نـیا  داد : هـمادا  ناریا  یتـیبرت  یـسانشناور  نـمجنا  سیئر 

یرابجا و ۳ لرتنک  دصرد   ۱۳ یلام ، دصرد   ۲۳ یناور ، دصرد   ۴۱ یمسج ، دصرد   ۶۸ یفطاع ، تنوشخ  زا  شناگدنریگ 
.دنرب یم جنر  یسنج  تنوشخ  زا  دصرد 

هراشا دننام  یم یقاب  هدـنهد  رازآ  راب و  تنوشخ  طباور  رد  نادرم  ارچ  هکنیا  دروم  رد  کیمداکآ  تاقیقحت  رد   Mankind
ندـیدن زا  سرت  دـصرد ، اـب ۷۱  قشع  دـصرد ، اـب ۸۹  نادـنزرف  دروـم  رد  ینارگن  هب  هـب  رما  نـیا  یلـصا  لـیالد  هـک  دـنک  یم

 



رود هب  لیامت  مدـع  دـصرد ، اب ۵۲  تلاـجخ  دـصرد ، اب ۵۲  نتفر  یارب  ییاـج  نتـشادن  دـصرد ، اب ۶۸  ناشنادـنزرف  هرابود 
.ددرگ یم زاب  دصرد  اب ۲۸  یشکدوخ  هب  دیدهت  دصرد و  اب ۴۶  ردام  زا  نادنزرف  ندرک 

یاـهریقحت ریاـس  یعاـمتجا و  گـنا  اـب  تسا  نکمم  دـننک  یم شرازگ  ار  تنوـشخ  هک  ینادرم  سانـشناور ، نیا  هـتفگ  هـب 
ناور تمالــس  تیعــضو  شرازگ  یارب  رگید  عناـم  کـی  ناوـنع  هـب  دـناوت  یم هـک  دــنوش  هجاوـم  دوـخ  یگنادرم  هـب  طوـبرم 

.دنک لمع  نادرم 
دروـم تدـش  هب  فـلتخم  تاـعلاطم  نـیب  رد  ناـنز  هـب  تبـسن  نادرم  هـیلع  تنوـشخ  یبـسن  عویـش  هـکنیا  ناـیب  اـب  جاـترد 
نیا رب  ناـققحم  زا  یخرب  هـک  تـفگ  مـه  ار  نـیا  درادــن ، دوـجو  یراـمآ  هداد و  الــصا  اـهروشک  یخرب  زا  تـسا و  هشقاــنم 

دنهد و یم ناشن  اهرامآ  هک  دشاب  یزیچ  نآ  زا  رتشیب  تسا  نکمم  درم  ناینابرق  یعقاو  دادعت  اتسار  نیا  رد  هک  دنرواب 
.ددرگ یم  زاب  دننک ، یمن شرازگ  ار  دوخ  هیلع  تنوشخ  هک  ینادرم  دادعت  هب  نآ  لیلد 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

نیالنآ یرهشمه  لودج -  نادرم |  هیلع  یگناخ  تنوشخ  شیازفا  دنرب |  یم جنر  اه  تنوشخ عون  نیا  زا  نادرم   

باختنا باختنا -  تیاس  نادرم |  هیلع  یگناخ  تنوشخ  شیازفا  دنرب |  یم جنر  اه  تنوشخ عون  نیا  زا  نادرم   

باتزاب دنرب -  یم جنر  اه  تنوشخ عون  نیا  زا  نادرم   

نیالنآ افش  یگناخ -  تنوشخ  ربارب  رد  نادرم  توکس  للع   

۲۲
رذآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
۰۸:۴۷



امیس ادص و  یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

داد حیـضوت  هاگـشناد  نیا  نایوجـشناد  یروضح  شزومآ  تیعـضو  نیرخآ  هرابرد  رهم ، راگنربخ  اب  وگتفگ  رد  یمدآ  یلع 
و ۱۴۰۰ و لاـس ۱۳۹۹  یدورو  یرتـکد  عطقم  نایوجـشناد  یروضح  شزوـمآ  هدـش  ذاـختا  تامیمـصت  ساـسارب  تفگ : و 
( رذآ  ۶  ) هامرذآ لوا  هتفه  زا  یاه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ، یدورو  یشزرو  مولع  هتشر  یسانشراک  عطقم  نایوجـشناد  نینچمه 

.دوش یم  زاغآ 
رد یموبریغ  نایوجـشناد  ناکـسا  هرابرد  اه  ینارگن  هب  هراشا  اب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  تسرپرس 
هب یهاگباوخ  یهافر و  تالیهست  هئارا  یروضح ، شزومآ  یاه  شلاچ  نیرتمهم  زا  یکی  تفگ : هاگـشناد  یاه  هاگباوخ 

فدـه یاه  هورگ  یموبریغ  نایوجـشناد  دادـعت  ییوجـشناد  تنواـعم  شرازگ  ساـسارب  هک  تسا  یموبریغ  نایوجـشناد 
هدش مالعا  رازه و ۷۲۲  یتشادـهب  یاه  لـکتورپ  تیاـعر  اـب  اـنورک و  طیارـش  رد  اـه  هاـگباوخ  تیفرظ  تسا و  رفن   ۳۷۳

.درادن دوجو  یروضح  شزومآ  لوا  زاف  رد  یموبریغ  نایوجشناد  ناکسا  ثیح  زا  یلکشم  نیاربانب  تسا ؛
دنا  هدرک  قیرزت  ار  زد  ود  دیتاسا  دصرد   ۶۸/ نویسانیسکاو هرابرد  دیتاسا  یراهظادوخ  جیاتن 

شزوـمآ تاـمازلا  زا  یکی  ار  نایوجـشناد  نادـنمراک و  زا  مـعا  فدـه  هورگ  زد  ود  ره  لـماک  نویــسانیسکاو  هـمادا  رد  یو 
۹۵۸ کینورتکلا ، یریگدای  زکرم  شرازگ  رب  انب  دیتاسا و  یراهظادوخ  همانشسرپ  ساسارب  تفگ : درک و  ناونع  یروضح 

.دنا هدزن  نسکاو  دیتاسا  دصرد  لداعم ۷  رفن  دنا و ۷۱  هدرک  تفایرد  نسکاو  دیتاسا  دصرد  لداعم ۹۳  رفن 
.دنا هدرک  تفایرد  ار  زد  کی  دیتاسا  دصرد  نسکاو و ۲۵  زد  ود  دیتاسا  دصرد  نینچمه ۶۸ 

همالع همالع هاگشناد   هاگشناد دیتاسا   دیتاسا نایوجشناد  وو   نایوجشناد نویسانیسکاو   نویسانیسکاو رامآ   رامآ

نامز نویـسانیسکاو ، هرابرد  دـیتاسا  نایوجـشناد و  یراهظادوخ  جـیاتن  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  یـشزومآ  تنواـعم  تسرپرس 
.درک مالعا  ار  تاناحتما  یرازگرب  تیعضو  یروضح و  شزومآ  زاغآ 

 

https://www.mehrnews.com/news/5357772/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/5357772/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87


.دنا هداد  خساپ  همانشسرپ  نیا  هب  رفن  رازه و ۲۹  عومجم  رد 
دنا  هدزن  نسکاو  نایوجشناد  دصرد   ۱۲

رازه و  ۸ تفگ : درک و  هراـشا  اـه  نآ  یراـهظادوخ  ساـسارب  همالع  هاگشناد  نایوجـشناد  نویـسانیسکاو  رامآ  هب  یمدآ 
هدز نسکاو  رفن  رازه و ۶۳۲  ینعی ۷  نایوجشناد  دصرد  هک ۸۸  دنا  هداد  خساپ  نسکاو  همانـشسرپ  هب  وجـشناد   ۶۸۸

.دنا هدزن  نسکاو  دصرد  دنا و ۱۲ 
لداعم دصرد  دنا و ۳۶  هدرک  تفایرد  ار  نسکاو  زود  ود  هک  رفن  رازه و ۸۸۱  ینعی ۴  دصرد  دادعت ۵۶  نیا  زا  نینچمه 

.دنا هدرک  قیرزت  نسکاو  زد  کی  رفن  رازه و ۵۷۱   ۲
مالقا نیمات  یتشادهب و  یاه  لکتورپ  تیاعر  هکنیا  رب  دـیکات  اب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  تسرپرس 

یلیمکت تالیصحت  نایوجشناد  درک : حیرـصت  تسا ، هاگـشناد  تشادهب  زکرم  ییوجـشناد و  تنواعم  هدهعرب  یتشادهب 
یقاـب تیفرظ  هب  هجوـت  اـب  یا  هرود  تروـص  هب  دنتـسه  هلاـسر  هماـن و  ناـیاپ  لازوـپورپ ، بیوـصت  نیودـت و  هلحرم  رد  هک 

.تسا مهارف  اه  نآ  یارب  یشزومآ  یاهاضف  رد  روضح  ناکما  دنوش و  یم  هداد  ناکسا  اه  هاگباوخ  هدنام 
اه  هاگباوخ  رد  یناریاریغ  نایوجشناد  ناکسا  طرش 

موـلع هتـشر  نایوجـشناد  یرتـکد و  نایوجـشناد   ) فدـه یاـه  هورگ  یناریاریغ  نایوجـشناد  هک  درک  مـالعا  هـمادا  رد  یو 
.دنوش یم  هداد  ناکسا  اه  هاگباوخ  رد  لماک  نویسانیسکاو  تروص  رد  یسانشراک ) عطقم  رد  یشزرو 

تسا  یروضح  یرتکد  یاه  هلاسر  زا  عافد  تاسلج 
یروضح تروص  هب  یرتکد  یاه  هلاسر  زا  عافد  تاسلج  هکنیا  هب  هراشا  اب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  لوسم  ماقم  نیا 

.دش دهاوخ  رازگرب  یروضح  تروص  هب  زین  دشرا  یاه  همان  نایاپ  زا  عافد  تاسلج  تفگ : دوب ، دهاوخ 
تسا  یروضح  ینایاپ  یاه  نومزآ  دوش / یم  رازگرب  یروضح  مه  لوا  لاسمین  رد  یرتکد  عماج  نومزآ 

، دـش دـهاوخ  رازگرب  یروـضح  تروـص  هب  فدـه  یاـه  یاـه  هورگ  نایوجـشناد  یناـیاپ  یاـه  نوـمزآ  هکنیا  ناـیب  اـب  یمدآ 
.دوش یم  رازگرب  یروضح  تروص  هب  یرتکد  عطقم  یلیصحت ۱۴۰۱-۱۴۰۰  لوا  لاسمین  رد  عماج  نومزآ  درک : حیرصت 

یم رازگرب  یزاـجم  تروـص  هب  هتـشذگ  لاـسمین  لـثم  دنتـسین ، لومـشم  هک  ینایوجـشناد  ریاـس  تاـناحتما  اـه و  سـالک 
.دوش

بـسح یروضح  تروص  هب  یلیـصحت  عطاـقم  ریاـس  رد  اـه  سـالک  یخرب  یرازگرب  یارب  اـضاقت  تروص  رد  درک : ناـیب  یو 
.تسا ریذپ  ناکما  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  دییات  اب  هدکشناد ، سیئر  مالعا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

امیس ادص و  یرازگربخ  همالع -  هاگشناد  ناداتسا  نایوجشناد و  نویسانیسکاو  رامآ   

زوینایرآ دنا -  هدرک قيرزت  ار  زد  ود  ديتاسا  دصرد   ۶۸ تسا / يروضح  يناياپ  ياه  نومزآ  

۲۲
رذآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
۰۸:۵۴



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

ههادـب "، " عـمج رد  تبحـص  سرتـسا  لرتـنک  "، " رادـیاپ سفن  هـب  داـمتعا  داـجیا  ، " انـسیا نایوجـشناد  هاگـشاب  شرازگ  هـب 
همانرب نیا  رد  هک  تسا  ییاه  لصفرـس  هلمج و  زا  ندب " نابز   " و نحل " ادص و  نایب ، شرورپ  "، " یمالک شوه  "، " ییوگ

«« مالک مالک ردرد   سفن   سفن هبهب   دامتعا   دامتعا نایب  وو   نایب نفنف    » » عماج عماج هرود   هرود یرازگرب   یرازگرب

یم رازگرب  ییاـبطابط ، همـالع  هاگـشناد  ارجا  یگدـنیوگ و  نوناـک  تـمه  هـب  مـالک » رد  سفن  هـب  داـمتعا  ناـیب و  نـف   » عماـج هرود 
.دوش

 

https://www.isna.ir/news/1400090201034/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.isna.ir/news/1400090201034/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85


.دوش یم  هتخادرپ  اه  نآ هب 
هـسلج تشه  تدم  هب  یلا ۲۰ ، تعاس ۱۸  هبنـش  هس  یاهزور  هامرذآ  زا ۱۰  یگیب ، نسح اسهم  سیردـت  اب  هاـگراک  نیا 

.دوش یم  رازگرب  یروضح ) هسلج  ود  یزاجم و  هسلج  شش  )
.دننک هعجارم  مارگلت  رد  @ kanoonha_atu هسانش هب  مان  تبث  تهج  دنناوت  یم  نادنم  هقالع 

مایپ یاهتنا 

۲۲
رذآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۰:۲۳



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

ییارگ عـقاو "، " ندــب هعلاـطم  ترورــض  "، " هزاـت شور  کـی  هباــثم  هـب  هراعتــسا  ، " انــسیا نایوجــشناد  هاگــشاب  شرازگ  هـب 
هراعتسا  " و هراعتسا " نابز و  یتخانـش  تسیز  بصع ـ  یاه  مزیناکم "، " نهذ ندب و  نایم  یفخم  ییورهار  هتفای : مسج

ییاه لصفرس  ثحابم و  هلمج  زا  دننک "؟ یم شقن  یافیا  تمالس  یرامیب و  رد  هنوگچ  اه  هراعتـسا نوخ : تشوگ و  رد 
.دوش یم  هتخادرپ  اه  نآ هب  هرود  نیا  رد  هک  تسا 

مهن زا  ییاــبطابط ، همالع  هاگشناد  ینیلاـب  یـسانشناور  یرتکد  یوجـشناد  یدـمحارای ـ  نیـسح  سیردـت  اـب  هماـنرب  نیا 
.دوش یم  رازگرب  نیالنآ  تروص  هب  یلا ۱۹  ، تعاس ۱۶  اه ، هبنش هس هامرذآ ،

.دننک هعجارم  @ kanoonha_atu مارگلت هسانش  هب  مان  تبث  تهج  دنناوت  یم  نادنم  هقالع 
مایپ یاهتنا 

۲۲
رذآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۰:۴۴



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انلیا   

اهدادیور عیاقو ، هب  اهدنتـسم ، درک  دیکات  هعماج  گنهرف  ندش  یریوصت  هب  هراشا  اب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  داتسا 
.دنهد یم یریذپرواب  رابتعا و  رابخا  و 

: تــفگ اــنلیا  راــگنربخ  هــب  هعماــج  رد  دنتــسم  تــیمها  هراــبرد  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  داتــسا  یدـحاو ،» یدــهم  »
.تسا دنتسم  دروآ ، لمع  لها  میمصت و  لها  مشچ  شیپ  ار  اه  هلئسم ناوتب  هک  یعبنم  نیرت  مهم

تسیچ امش  دنس  دنیوگ  یم هلئسم  یسررب  یارب  دراد و  یگدیـسر  هب  زاین  یعوضوم  کی  هک  دنیوگ  یم یتیعقوم  کی  رد 
دنتـسم ملیف  قیرط  زا  دراد  دوجو  هعماج  رد  یتوق  اـی  فعـض و  هطقن  ـالخ ، کـی  هک  یناـمز  دراد ؟ دوجو  لکـشم  نیا  هک 

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب هراعتسا » » هراعتسا اباب   یتمالس   یتمالس اتات   یرامیب   یرامیب زازا    » » رانیبو رانیبو

اب یتمالـس  اـت  یراـمیب  زا   » راـنیبو ییاـبطابط ، همـالع  هاگـشنادرمحا  لـاله  نوناـک  یراـکمه  اـب  یعاـمتجا  یـسانش  بیـسآ  نوناـک 
.دنک یم رازگرب  ار  هراعتسا »

دهد دهد یمیم رابتعا   رابتعا تیعقاو   تیعقاو هبهب   دنتسم ، ، دنتسم

رابخا اهدادیور و  عیاقو ، هب  اهدنتـسم ، درک  دیکات  هعماج  گنهرف  ندـش  یریوصت  هب  هراشا  اب  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  داتـسا 
.دنهد یم یریذپرواب  رابتعا و 

 

https://www.isna.ir/news/1400090201149/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%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/1400090201149/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1160445-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1160445-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF


.دریگ یم رارق  هجوت  دروم  رت  شیب
رد هیجوت و  هب  تبـسن  دـناوت  یم هک  تسا  یا  هناـسر تـالوصحم  عون  نیرت  شخب رثا  دنتـسم  ملیف  منک  یم رکف  عقاو  رد 

.دنک مادقا  لئاسم  هب  تبسن  نیلوئسم  نداد  رارق  نایرج 
لاـصتا هـتفرگ ، رارق  لابقتــسا  دروـم  هزادــنا  نـیا  اـت  دنتــسم  هـک  نـیا لـیلد  تـفگ : دنتــسم  مـلیف  زا  لابقتــسا  هراـب  رد  وا 

.تسا عوضوم  هب  هطساوالب 
، دوجوم ینوریب  تیعقاو  هکلب  تسین ، دشاب  نادرگراک  هدنـسیون و  نهذ  هتخادرپ  هتخاس و  هک  یتیاور  هنوگ  چـیه ینعی 

.تسا هدمآرد  ریوصت  هب  یصخش  طسوت 
: تفگ اهوجـشناد  نایم  دنتـسم  هاگیاج  هرابرد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یـشزومآ  یژولونکت  هورگ  یملع  تئیه  وـضع 
رب ۷۰ غلاب  تسا و  مشچ  تاـعالطا ، دورو  یاـه  لخدـم نیرت  یلـصا زا  یکی  هک  دـنراد  دـیکات  عوضوم  نیا  یور  اـه  هیرظن

.دوش یم ماجنا  قیرط  نیا  زا  ناسنا  یاه  یریگدای دصرد 
دهاوـخب رگا  شزوـمآ  هزوـح  رد  اـصوصخم  یلوـصحم  ره  تسا و  ییاـنیب  هوـق  مهم  هاـگیاج  هدـنهد  ناـشن  عوـضوم  نـیا 

.دوش دیلوت  یا  هناسر یریوصت و  تروص  هب  تسا  رتهب  دشاب  رت  شخبرثا
یدیلوت تالوصحم  مامت  نیب  رد  ار  رثا  نیرت  شیب دـناوت  یم لیلد  نیمه  هب  تسا ، یگژیو  نیا  یاراد  مه  دنتـسم  ملیف 

.دشاب هتشاد  هزوح  نیا 
بو یاـیند  رد  اوـتحم  دـیلوت  یارب  هک  ییاـهدروکر  رـضاح  لاـح  رد  مینک  هاـگن  رگا  تسا ، یلعف  ناـسنا  هـقئاذ  رگید  هـتکن 
دراد تسود  ینعی  تسا  ندـش  یرـصب  تمـس  هب  تکرح  لاح  رد  تدـش  هب  یزورما  رـشب  هک  دـه  یم ناشن  دراد ، دوجو 

.دراد دوجو  مه  ام  یاهوجشناد  رد  عوضوم  نیا  دنک و  اشامت  کیفارگوفنیا  سکع و  هاتوک ، پیلک 
.دنتسه تادنتسم  دنمزاین  عیاقو  نتفریذپ  یارب  اه  نآ

.دوب اه  ملیف نیمه  مدرک  یم هدافتسا  اهوجشناد  هب  شزومآ  یارب  نم  هک  یعبانم  زا  یکی  انورک  زا  شیپ 
هراونــشج یرازگرب  تـیمها  هراــبرد  شرورپ  شزوــمآ و  ترازو  شهوژپ  ناــمزاس  یــشزومآ  یرواــنف  دــشر  هـلجم  ریبدرس 

دناوت یم دراد ، هک  یعوضوم  یایفارغج  هرتسگ  تاعوضوم و  عونت  هطساو  هب  دنتسم  ملیف  هزوح  تفگ : تقیقح  امنیس 
تیمها مه  لکـش ، نیا  اب  عماج  هراونـشج  کی  یرازگرب  اتعیبط  دـنک و  دـیلوت  هنیمز  نیا  رد  یدایز  عونتم و  تـالوصحم 

.تسا دیدج  دارفا  دورو  یارب  یقوشم  مه  دهد و  یم ناشن  ار  عوضوم 
نیا هک  یتـیمها  هب  هجوـت  اـب  هک  دـش  دـهاوخ  یزاـسملیف  هصرع  لـماش  شا  هجیتـن دـشاب  رت  هدرتـسگ قاـفتا  نیا  هـچره 

.دناشک یم هعماج  لد  هب  ار  عوضوم  دراد  عوضوم 
هک ییاهرازبا  تفگ : دنتسم  یامنیس  هب  نابطاخم  هقالع  هرابرد  نایاپ  رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  ییوجشناد  نواعم 
رد یتح  تسا ، مهم  رایـسب  تاعوضوم  نیا  هب  نتخادرپ  نتخاس و  یارب  دـنراد  یـسرتسد  نآ  هب  ام  ناـناوجون  ناـناوج و 
ریغ یاـنعم  هـب  نـیا  هـتبلا  تخاـس ، دنتــسم  ناوـت  یم مـه  هداـس  رازبا  اـب  هـک  هدـش  تـکرح  تمــس  نـیا  هـب  رــضاح  لاـح 

.تسین یزاسدنتسم  ندش  تیمها  یب  یصصخت و 
.درک دهاوخ  کمک  دنتسم  یامنیس  دشر  هب  عوضوم  نیا  ندش  یمومع  منک  یم رکف  اما 

.دوش یم رازگرب  هامرذآ  ات ۲۵  زا ۱۸  مدقم  یدیمح  دمحم  یریبد  اب  تقیقحامنیس »  » هراونشج نیمهدزناپ 
/ مایپ یاهتنا 

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۴۱طباو 



۲۲
رذآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۳:۴۴



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یعامتجا یناور  دعب  یسررب  "، " HIV  / یو یآ  چا  یرامیب  یا  هناسر  دعب  یسررب  ، " انسیا نایوجشناد  هاگـشاب  شرازگ  هب   
ناردام تایبرجت  نایب   " و توافت " یامگیتسا  رتسب  رد  یو  یآ  چا  "، " اه شزرا  ءایحا  نمجنا  یفرعم  "، " یو یآ  چا  یرامیب 

.تسا رانیبو  نیا  یرازگرب  یاهروحم  ثحابم و  هلمج  زا  یو " یآ  چا  هب  التبم  ناردام  روضح  اب  تمالس  یماح 

یعامتجا یناور  دعب  یسررب  "، " HIV  / یو یآ  چا  یرامیب  یا  هناسر  دعب  یسررب  ، " انسیا نایوجـشناد  هاگـشاب  شرازگ  هب 
تاـیبرجت ناــیب   " و تواــفت " یاــمگیتسا  رتـسب  رد  یو  یآ  چا  "، " اــه شزرا  ءاــیحا  نـمجنا  یفرعم  "، " یو یآ  چا  یراــمیب 
.تسا رانیبو  نیا  یرازگرب  یاهروحم  ثحابم و  هلمج  زا  یو " یآ  چا  هب  التبم  ناردام  روضح  اب  تمالس  یماح  ناردام 

بنیز رتـکد  ییاــبطابط ، همالع  هاگـشناد  تاـطابترا  موـلع  هورگ  ریدــم  یکیناـخ ـ  یداـه  رتـکد  ینارنخــس  اــب  هماــنرب  نـیا 
هعماج دار ـ  یعیفر  دـمحا  یلع  رتکد  بایناوت ، ءاـیحا و  نمجنا  لماعریدـم  ینابعـش ـ  ههلا  یعاـمتجا ، راکددـم  یریـصن ـ 

تســـشن و ریبد  یدـــمحم ـ  هیـــضرم  یـــشزیمآ و  یاــه  تنوــفع  یو و  یا  چا  تــبقارم  تاـــقیقحت  زکرم  وــضع  ساـــنش 
هب ، ۲۰ یلا تعاـس ۱۷  هاـمرذآ ، هبنــشراهچ ۱۰  زور  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  یعاـمتجا  یراکددـم  یرتکد  یوجـشناد 

.دوش یم  رازگرب  نیالنآ  تروص 
سامت ۰۹۳۰۴۱۴۹۶۸۲ و۰۹۰۳۱۲۹۷۸۷۴  یاـه ۰۹۱۵۶۴۸۹۷۰۳ ، هرامـش  اـب  ماـن  تبث  تـهج  دـنناوت  یم  نادـنم  هقـالع

.دنریگب
مایپ یاهتنا 

۳۰۳۰
نابآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
ناریا۱۱:۵۰ نایوجشناد  همانربخ  یلصا : عبنم   ۱۸۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

رـسارس یاـه  هاگـشناد لقتـسم  نایوجـشناد  یمالـسا  نـمجنا  رتـفد   ۱۱ وجــشناد ، یرازگربــخ  هاگــشناد  هورگ  شرازگ  هـب 
ماظن رب  مکاح  راصحنا  اب  هلباـقم  یکـشزپ و  هتـشر  تیفرظ  شیازفا  اـب  اـت  دنتـساوخ  روهمج  سیئر  زا  یا  هماـن یط  روشک 

نیملـسملاو مالـسالا تجح تسا : ریز  حرـش  هب  همان  نیا  نتم.دنک  لمع  تاباختنا  نامز  رد  دوخ  یاه  هدعو هب  تمالس 
راک روتسد  رد  هب  هجوت  اب  ًامارتحا  ؛ مکیلع مالسناریا یمالسا  یروهمج  مرتحم  تسایر  یسیئر  میهاربا  دیس  یاقآ  بانج 
زا یدارفا  یراـگن  هماــن یگنهرف و  بــالقنا  یلاــع  یاروـش  طــسوت  یکــشزپ  هتــشر  شریذــپ  تـیفرظ  شیازفا  نـتفرگ  رارق 

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب یویو   یآیآ   چاچا   یناهج   یناهج زور   زور رانیبو   رانیبو

یناهج زور  رانیبو  اه ، شزرا یایحا  نمجنا  یراکمه  اب  ییابطابط  همالع  هاگـشناد  یعامتجا  یراکددم  ییوجـشناد  یملع  نمجنا 
.دننک یم رازگرب  ار  یو  یآ  چا 

شیازفا شیازفا یارب   یارب روهمج   روهمج سیئر   سیئر زازا   لقتسم   لقتسم نایوجشناد   نایوجشناد یمالسا   یمالسا نمجنا   نمجنا رتفد   رتفد تساوخرد  ۱۱۱۱   تساوخرد
یکشزپ یکشزپ هتشر   هتشر شریذپ   شریذپ تیفرظ   تیفرظ

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

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۴۲طباو 

https://www.isna.ir/news/1400090201472/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DA%86-%D8%A2%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400090201472/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DA%86-%D8%A2%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/978537/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://snn.ir/fa/news/978537/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C


شراگن لاح  رد  هک  نونکا.مینک ضرع  ناتتمدخ  ار  یتاکن  میدید  مزال  دوخ  رب  حرط ، نیا  اب  تفلاخم  رد  یکـشزپ  هعماج 
.دراد رارق  تمالس  ماظن  رظنم  زا  یخیرات  یاه  هزاب نیرت  مهم زا  یکی  رد  روشک  میتسه  همان  نیا 

لاس اـت ۳۰  روشک  دـنملاس  تیعمج  تمالـس ، تیعمج و  هزوـح  ناسانـشراک  ماـمت  لوـق  قاـفتا  رظن و  راـهظا  ساـسا  رب 
.تفرگ دهاوخ  رارق  ایند  یاه  روشک نیرت  نسم هرمز  رد  ناریا  دش و  دهاوخ  ربارب  زا ۳  شیب  هدنیآ 

.تسا نس  شیازفا  اب  ینامرد  تامدخ  هب  زاین  شیازفا  رگنایب  اه  شهوژپ تاعلاطم و 
راشف دش و  دهاوخ  یداع  تیعضو  ربارب  نیدنچ  روشک  رد  یکـشزپ  ینامرد و  تامدخ  هب  زاین  هک  تسا  ینعم  نادب  نیا 
قطانم زا  یرایـسب  رد  مدرم  دیرـضحتسم ، هک  هنوگ  نامه.درک دـهاوخ  لـیمحت  روشک  تمالـس  متـسیس  رب  ار  یفعاـضم 

.دنتسه هجاوم  کشزپ  دیدش  دوبمک  اب  روشک 
ناـبایخ یباوـخ و  رداـچ  هب  روـبجم  کـشزپ ، هب  یـسرتسد  یارب  هک  یمدرم  لیـس  تلم و  ناگدـنیامن  یپرد  یپ تاـضارتعا 

.تساعدم نیا  هاوگ  نیرت  گرزب دوخ  دنا  هدش ینامرد  زکارم  اه و  ناتسرامیب لباقم  نارهت  ای  اه  ناتسا زکارم  رد  یباوخ 
هک تسا  ییورین  دوبمک  زا  هتـسخ  نامرد  رداک  تسا و  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  انورک  یپ  رد  یپ  یاه  کـیپ تمالـس  ماـظن 
دنک تـیزیو  ار  ناراـمیب  تـسد  هـب  مرـس  دوـش  روـبجم  تمالــس  عفادـم  دیهــش  هـکنیا.درک  ناـیع  ناـگمه  رب  اـنورک  نارحب 

اب لاـس  ناـیلاس  هـک  دراد  بـلط  تـعفنم یا  هدــع یتقاـیل  یب یتیاــفک و  یب دیهــش و  نـیا  یراکادــف  تعاجــش و  زا  ناــشن 
دودعم یزور  نینچ  رد  ات  دنا  هدش یکشزپنادند  یکشزپ و  تیفرظ  شیازفا  زا  عنام  یکـشزپ  تیفرظ  نتـشاد  هگن دودحم 

ًاریخا.دـنهد تاجن  ار  ینانطو  مه ات  هدز  انورک  یاـیرد  هب  لد  هتفرگ ، تسد  فک  هب  ار  دوخ  ناـج  دـنوش  روبجم  یناکـشزپ 
یکـشزپنادند یکـشزپ و  شریذپ  تیفرظ  شیازفا  حرط  ریدـقت  لباق هناعاجـش و  یمادـقا  رد  یگنهرف  بالقنا  یلاع  اروش 

.تسا هداد  رارق  راک  روتسد  رد  ار 
ناتـسگنهرف سیئر  یدـنرم ، رتکد  ًاریخا.تسا  هتفرگرارق  هنابلطراصحنا  یاـه  هاگدـید دـیدش  همجه  دروم  هنافـسأتم  اـما 

یلاع ترضح هب  باطخ  یا  همان رد  ههد ۷۰  رد  هداوناخ  میظنت  حرط  یرجم  تشادهب و  قبـسا  یارزو  زا  یکـشزپ ، مولع 
تیفرظ شیازفا  ناقفاوم  لیالد  هوبنا  نایم  زا  دوخ ، همان  رد  ناشیا.دنا  هدش حرط نیا  ندـش  جراخ  روتـسد  زا  راتـساوخ 

.دنا هداد خساپ  زین  لیلد  هس  نیمه  هب  دوخ  نامگ  هب  هداد و  لیلقت  ییادتبا  لیلد  هس  هب  ار  اه  نآ یکشزپ ،
رد تشادـهب  ترازو  طـسوت  هدـش  ماـجنا  تاـعلاطم  هب  یدـنرم ، رتـکد  درک  میهاوخ  یـسررب  ار  ناـشیا  لالدتـسا  همادا  رد 
هب کشزپ  ار ۱۵  کشزپ  هنارـس  دندناوخ و  هابتـشا  ساسا  زا  ار  کشزپ  دوبمک  هیـضرف  دـنا و  هدرک دانتـسا  هتـشذگ  نایلاس 
دنـس نامه  رد  دـنرادن  عالطا  ناشیا  ایوگ  اما  دـندرک ؛ نایب  رفن  رازه  ار ۱۲۴  ناکـشزپ  لک  دادـعت  رفن و  رازه  ره ۱۰  یازا 

اب هدــش  هدز  نـیمخت  کــشزپ  رازه  ناکـشزپ ۷۸  دادـعت  هدـش  هیهت لاـس ۱۳۹۴  رد  تشادــهب  ترازو  طـسوت  هـک  یناـمرد 
! کشزپ رازه  هن ۱۲۴  دیسر  میهاوخ  کشزپ  رازه  هب ۱۰۱  نونکات  لاس  نآ  زا  نالیصحتلا  غراف دادعت  ندوزفا 

هب هاگ  چـیه تیفرظ  شیازفا  نیقفاوم  هک  یتروص  رد  دـندرک  هسیاقم  هدز  نارحب  یاه  روشک اب  ار  ناریا  ناـشیا  یفرط  زا 
یاــه روــشک زارت  مــه ار  یمالـــسا  ناریا  هراوــمه  دـــنا و  هدرکن دانتـــسا  هدوــب  ناریا  زا  رت  نییاــپ هــک  ییاــه  روــشک هــنارس 

یاه روشک نیگناـیم  مه  زاـب  مینادـب  تسرد  زین  ار  رفن  رازه  ره ۱۰  یازا  هب  کـشزپ  ضرف ۱۵  رگا.دندناوخ  هتفای  هعـسوت
کـشزپ هنارــس  یدـنرم ، رتـکد.تسا  کـشزپ  اــت ۵۰  نـیب ۳۰  ورــشیپ  یاــه  روـشک هنارــس  تـسا و  زا ۲۳  شیب  هــــقطنم 
کشزپ ات ۳۰  ییاپورا ۲۵  یاه  روشک نیگنایم  دندرکن  هراشا  اما  دـندرک ، ناونع  رفن  رازه  ره ۱۰  یازا  هب  ار ۵  صصختم 
یربهر مظعم  ماقم  یغالبا  تمالـس ، یلک  یاـه  تسایـس قفا ۱۴۰۴ و  رد  زادـنا  مشچ دنـس  ساسا  رب  تسا  صـصختم 

رد زین  کشزپ  هنارـس ۱۵  نتفرگ  رظن  رد  ضرف  اب  نونکا  اما  دشاب ، هقطنم  یاه  روشک دمآرـس  دیاب  ناریا  لاس ۱۳۹۳  رد 
ار کشزپ  هنارـس  شیازفا  دـنراد  تشادـهب  ترازو  رد  ینالوط  هقباس  هک  ناـشیا  همادا ، رد.دراد  رارق  هقطنم  مهدزون  هبتر 

نراـقت مدــع  ییاـقلا  یاـضاقت  داـجیا  لـماع  نـیرت  مـهم دــنناد  یمن اــیوگ  یلو  دنتــسناد ، ییاــقلا  یاــضاقت  داــجیا  لــماع 
.تسا روحم  تمدخ  تخادرپ  ماظن  کشزپ و  رامیب و  تاعالطا 

دوخ هقباس  تردق و  زا  اه  لاس نیا  رد  ارچ  دنتـسه  ییاقلا  یاضاقت  نارگن  رگا  هک  دنهد  خساپ  دیاب  یدنرم  رتکد  بانج 
روـشک و یلاـم  عباـنم  ناـمز  مه ندـیعلب  لاـح  رد  هک  یتـخادرپ  ماـظن  حالـصا  تمالـس و  کـینورتکلا  هدـنورپ  یارجا  یارب 

یکــشزپ تـیفرظ  شیازفا  هـک  دـنا  هدرک ناوـنع  یرگید  تمــسق  رد  ناشیا.دــنا  هدرکن یا  هدافتــسا تـسا ، مدرم  تمـالس 

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۴۳طباو 



مهتم نـیرت  گرزب دوـخ  ناـشیا  دـهد  یم خر  یقاـفتا  نـینچ  ًاـعقاو  رگا  دـش  دـهاوخ  یکــشزپ  یدــمآراک  طوقــس  هـب  رجنم 
تفای و شیازفا  لاس  رد  رفن  ات ۶۰۰  اه  هدکشناد زا  یضعب  رد  یکشزپ  تیفرظ  ناشیا  ترازو  نامز  رد  هک  ارچ  دنتـسه ،

ناکـشزپ یدـعب  لـسن  ناگدـنهد  شزوـمآ  تمالـس و  ماـظن  ناراد  بصنم نوـنکا  مـه نارود  نآ  لیـصحتلا  غراـف ناکـشزپ 
قطانم کشزپ  دوبمک  لضعم  لح  بجوم  یدـهعت  نایوجـشناد  شریذـپ  نوناق  یارجا  دنتـسه ، یعدـم  ناشیا.دنتـسه 

تــشادهب ترازو  طـسوت  هاـگ  چـیه نونکاـت ، لاـس ۹۲  زا  نوناـق  نـیا  هـک  دــنرادن  عـالطا  اــیوگ  اــما  دــش ، دــهاوخ  مورحم 
هک یلاحرد تسا  هدیـسر  دصرد  هب ۶  یدهعت  نوناق  ساسا  رب  یکـشزپ  ناگدش  هتفریذـپ دـصرد  ًاریخا  تسا و  هدـشنارجا 

.دشاب شریذپ  دصرد  دیاب ۳۰  نوناق  ساسا  رب 
یرارکت خــساپ.درپس  تمالــس  ماــظن  ناــعفنیذ  هـب  دــیابن  ار  یراذــگ  تسایــس هـک  تـسا  اعدــم  نـیا  رب  یلیلد  دوــخ  نـیا 

نیا اهنت  اهنت و  مدرم  مورحم و  قطانم  ناگدنیامن  ناسانـشراک ، یاه  تساوخرد ربارب  رد  تمالـس  ماظن  ناراذگ  تسایس
.تسا هدوب  لوپ  قیرزت  اه و  هنیزه شیازفا 

ربارب زا ۵  شیب  ناکشزپ  قوقح  هک  تمالـس  لوحت  حرط  رد  دوش  مدرم  تیمورحم  عفر  هب  رجنم  رارق  رگا  یقافتا  نینچ 
یناوــج حرط  یلاــع  ترــضح ًاریخا  مییاــمن  ضرع  ناتتمدــخ  ار  یا  هـتکن تـسا  مزــال  اــهتنا  رد.داد  یم خر  تفاــی  شیازفا 

.دیدرک غالبا  ارجا  یارب  ار  تیعمج 
هداوناخ میظنت  یـسانشراک  ریغ  حرط  لصاح  هدـنیآ  ناـیلاس  رد  تیعمج  یدـنملاس  نارحب  هک  میوش  روآداـی  تسا  مزـال 

ریدـقتدروم حرط  نـیا  یارجا  لـیلد  هـب  دـندوب و  حرط  نـیا  یلـصا  یرجم  یدـنرم  رتـکد  هـک  تـسا  داـتفه  هـهد  لـیاوا  رد 
.دنتفرگ رارق  یناهج  یاه  نامزاس

تیعمج یدــنملاس  ینعی  نـکمم  یاـه  نارحب نـیرت  کاـنلوه زا  یکی  ضرعم  رد  ار  روـشک  هداوناـخ ، مـیظنت  حرط  یارجا 
.تسا هداد  رارق 

رد یناـمرد  تامدــخ  هـب  زاـین  یدــعاصت  دــشر  هـب  خــساپ  یارب  راـکنا  لـباقریغ یلح  هار یکــشزپ  شریذــپ  تـیفرظ  شیازفا 
یهارود کی  رـس  رب  امـش  تلود  نونکا  مه یـسیئر ، یاقآ  بانج.تسا  تیعمج  یدـنملاس  نارحب  رثا  رد  هدـنیآ  ناـیلاس 

.دراد رارق  ساسح 
اه دوبمک تمالس و  ماظن  ناماسبان  تیعضو  زا  تساه  لاس هک  دوش  یم متخ  یناسک  نابلطراصحنا و  عفانم  هب  هار  کی

ییوگخــساپ هنوــگ  چــیه دــنا و  هدــیچیپ روــشک  یارب  ار  یــسانشراک  ریغ  هخـــسن  ره  هدرک و  هدافتـــسا  مدرم  یاــه  جــنر و 
.دنتشادن

تمالـس و ماـظن  رب  مکاـح  راـصحنا  اـب  هلباـقم  یروـهمج و  تساـیر  تاـباختنا  ناـمز  رد  ناـتیاه  هدـعو هب  لـمع  رگید ، هار 
.تسا روشک  هدنیآ  مدرم و  عفن  هب  دوجوم  عضو  رییغت 

 - یمالـسا یاروش  سلجم  مرتحم  ناگدـنیامن  یربـهر -  مظعم  ماـقم  رتـفد  تشونور - : یدـهلا  عبتلا  نم  یلع  مالـسلاو 
نمجناـیتشهب دیهـش  یکـشزپ  مولع  نایوجـشناد ۱۳۴۸  یمالـسا  نمجناـیگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروش  مرتـحم  یاـضعا 

یکـشزپ موـلع  هاگــشناد  لقتــسم  نایوجــشناد  یمالــسا  نمجنازاریــش  یکــشزپ  موـلع  لقتــسم  نایوجــشناد  یمالــسا 
هاگـــشناد نایوجــــشناد  یمالــــسا  نمجناـــیئابطابط  همـالع  هاگــشناد  لقتـــسم  نایوجــــشناد  یمالــــسا  نمجناـــجوسای 

یمالسا دازآ  هاگشناد  لقتسم  نایوجشناد  یمالسا  نمجنا  ( نارهاوخ  ) مق هاگشناد  نایوجشناد  یمالسا  نمجنانانمس 
هاگـــشناد لقتـــسم  نایوجـــشناد  یمالـــسا  نمجناــکارا  هاگـــشناد  لقتـــسم  نایوجـــشناد  یمالـــسا  نمجناــجرک  دـــحاو 

دنجریب هاگشناد  لقتسم  نایوجشناد  یمالسا  نمجنایزار  هاگشناد  لقتسم  نایوجشناد  یمالسا  نمجناهیمورا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناریا نایوجشناد  همانربخ  دنک -  لمع  تمالس  ماظن  رب  مکاح  راصحنا  اب  هلباقم  هرابرد  دوخ  هدعو  هب  روهمج  سیئر   

 - دینک لمع  تمالس  ماظن  رب  مکاح  راصحنا  نتسکش  هدعو  هب  روهمج : سییر  هب  باطخ  ییوجشناد  یاه  لکشت  
سراف یرازگربخ 

 - اناف دینک -  لمع  تمالس  ماظن  رب  مکاح  راصحنا  نتسکش  هدعو  هب  روهمج : سییر  هب  باطخ  ییوجشناد  یاه  لکشت  

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۴۴طباو 



تمالس وراد و  یلیلحت  یربخ  هاگیاپ 

۳۰۳۰
نابآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۲:۰۸



ناریا نایوجشناد  همانربخ  یلصا : عبنم   ۱۸۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یاهروشک نیگنایم  دندرکن  هراشا  اما  دندرک  ناونع  رفن  رازه  ره ۱۰  یازا  هب  ار ۵  صصختم  کشزپ  هنارس  یدنرم ، رتکد   
، تمالـس یلک  یاه  تسایـس قـفا ۱۴۰۴ و  رد  زادـنا  مـشچ دنـس  ساـسا  رب  تـسا    صـصختم  کـشزپ  اـت ۳۰  ییاپورا ۲۵ 

نتفرگ رظن  رد  ضرف  اب  نونکا  اما  دشاب  هقطنم  یاهروشک  دمآرس  دیاب  ناریا  لاس ۱۳۹۳  رد  یربهر  مظعم  ماقم  یغالبا 
.دراد رارق  هقطنم  مهدزون  هبتر  رد  زین  کشزپ  هنارس 

دوخ هقباس  تردق و  زا  اه  لاس نیا  رد  ارچ  دنتـسه  ییاقلا  یاضاقت  نارگن  رگا  هک  دنهد  خساپ  دیاب  یدنرم  رتکد  بانج   
روـشک و یلاـم  عباـنم  ناـمز  مـه ندـیعلب  لاـح  رد  هـک  یتـخادرپ  ماـظن  حالــصا  تمالــس و  کـینورتکلا  هدــنورپ  یارجا  یارب 

.دنا هدرکن یا  هدافتسا تسا ، مدرم  تمالس 

مورحم قطانم  کشزپ  دوبمک  لضعم  لح  بجوم  یدـهعت  نایوجـشناد  شریذـپ  نوناق  یارجا  دنتـسه ، یعدـم  ناـشیا   
تسا و هدشنارجا  تشادهب  ترازو  طسوت  هاگ  چـیه نونکات ، لاس ۹۲  زا  نوناق  نیا  هک  دنرادن  عالطا  ایوگ  اما  دش  دـهاوخ 

دیاب نوناق  ساسا  رب  هک  یلاحرد تسا  هدیـسر  دصرد  هب ۶  یدهعت  نوناق  ساسا  رب  یکـشزپ  ناگدش  هتفریذپ دصرد  ًاریخا 
.دشاب شریذپ  دصرد   ۳۰

یکـشزپ مولع  هاگـشناد  نیدـنچ  لقتـسم  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا  سراـف ، یرازگربـخ  تمالـس  راـگنربخ  شرازگ  هب 
.دندش یکشزپ  یاه  هتشر تیفرظ  شیازفا  راتساوخ  روهمج  سییر  هب  باطخ  یا  همان رد  روشک 

مرتـحم تساـیر  یـسیئر    میهاربا  دیـس  یاـقآ  باـنج  نیملـسملاو  مالـسالا تـجح تـسا : ریز  حرــش  هـب  هماـن  نـیا  نـتم 
هتـشر شریذـپ  تیفرظ  شیازفا  نتفرگ  رارق  راـک  روتـسد  رد  هب  هجوـت  اـب  ًاـمارتحا  مکیلع   مـالس ناریا  یمالـسا  یروهمج 

دوخ رب  حرط ، نیا  اب  تفلاخم  رد  یکشزپ  هعماج  زا  یدارفا  یراگن  همان یگنهرف و  بالقنا  یلاع  یاروش  طسوت  یکـشزپ 
نیرت مهم زا  یکی  رد  روشک  میتـسه  هماـن  نیا  شراـگن  لاـح  رد  هک  نوـنکا مینک   ضرع  ناتتمدـخ  ار  یتاکن  میدـید  مزـال 

.دراد رارق  تمالس  ماظن  رظنم  زا  یخیرات  یاه  هزاب
لاس اـت ۳۰  روشک  دـنملاس  تیعمج  تمالـس ، تیعمج و  هزوـح  ناسانـشراک  ماـمت  لوـق  قاـفتا  رظن و  راـهظا  ساـسا  رب 

.تفرگ دهاوخ  رارق  ایند  یاهروشک  نیرت  نسم هرمز  رد  ناریا  دش و  دهاوخ  ربارب  زا ۳  شیب  هدنیآ 
.تسا نس  شیازفا  اب  ینامرد  تامدخ  هب  زاین  شیازفا  رگنایب  اه  شهوژپ تاعلاطم و 

راشف دش و  دهاوخ  یداع  تیعضو  ربارب  نیدنچ  روشک  رد  یکـشزپ  ینامرد و  تامدخ  هب  زاین  هک  تسا  ینعم  نادب  نیا 
.درک دهاوخ  لیمحت  روشک  تمالس  متسیس  رب  ار  یفعاضم 

.دنتسه هجاوم  کشزپ  دیدش  دوبمک  اب  روشک  قطانم  زا  یرایسب  رد  مدرم  دیرضحتسم ، هک  هنوگ  نامه
ناـبایخ یباوـخ و  رداـچ  هب  روـبجم  کـشزپ ، هب  یـسرتسد  یارب  هک  یمدرم  لیـس  تلم و  ناگدـنیامن  یپرد  یپ تاـضارتعا 

ربرب مکاح   مکاح راصحنا   راصحنا نتسکش   نتسکش هدعو   هدعو هبهب   روهمج : : روهمج سییر   سییر هبهب   باطخ   باطخ ییوجشناد   ییوجشناد یاه   یاه لکشت لکشت
دینک دینک لمع   لمع تمالس   تمالس ماظن   ماظن

راتـساوخ روـهمج  سییر  هـب  باـطخ  یا  هماـن رد  روـشک  یکـشزپ  موـلع  هاگـشناد  نیدـنچ  لقتــسم  نایوجــشناد  یمالــسا  نـمجنا 
.دندش یکشزپ  یاه  هتشر تیفرظ  شیازفا 
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.تساعدم نیا  هاوگ  نیرت  گرزب دوخ  دنا  هدش ینامرد  زکارم  اه و  ناتسرامیب لباقم  نارهت  ای  اه  ناتسا زکارم  رد  یباوخ 
هک تسا  ییورین  دوبمک  زا  هتـسخ  نامرد  رداک  تسا و  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  انورک  یپ  رد  یپ  یاه  کـیپ تمالـس  ماـظن 

.درک نایع  ناگمه  رب  انورک  نارحب 
نیا یراکادـف  تعاجـش و  زا  ناـشن  دـنک  تـیزیو  ار  ناراـمیب  تـسد  هـب  مرـس  دوـش  روـبجم  تمالـس  عفادـم  دیهــش  هـکنیا 
عنام یکشزپ  تیفرظ  نتشاد  هگن دودحم  اب  لاس  نایلاس  هک  دراد  بلط  تعفنم یا  هدع یتقایل  یب یتیافک و  یب دیهش و 

هب ار  دوخ  ناج  دـنوش  روبجم  یناکـشزپ  دودـعم  یزور  نینچ  رد  اـت  دـنا  هدـش یکـشزپنادند  یکـشزپ و  تیفرظ  شیازفا  زا 
 . دنهد تاجن  ار  ینانطو  مه ات  هدز  انورک  یایرد  هب  لد  هتفرگ ، تسد  فک 

یکـــشزپ و شریذــپ  تــیفرظ  شیازفا  حرط  ریدـــقت  لــباق هناعاجـــش و  یمادـــقا  رد  یگنهرف  بــالقنا  یلاــع  اروــش  ًاریخا 
.تسا هداد  رارق  راک  روتسد  رد  ار  یکشزپنادند 

.تسا هتفرگرارق  هنابلطراصحنا  یاه  هاگدید دیدش  همجه  دروم  هنافسأتم  اما 
ههد رد  هداوناخ  میظنت  حرط  یرجم  تشادهب و  قبسا  یارزو  زا  یکشزپ ، مولع  ناتسگنهرف  سیئر  یدنرم ، رتکد  ًاریخا 

.دنا هدش حرط نیا  ندش  جراخ  روتسد  زا  راتساوخ  یلاع  ترضح هب  باطخ  یا  همان رد   ۷۰
لیلقت ییادـتبا  لیلد  هس  هب  ار  اـه  نآ  یکـشزپ ،  تیفرظ  شیازفا  ناـقفاوم  لـیالد  هوبنا  ناـیم  زا  دوخ ، هماـن  رد  ناـشیا 

.دنا هداد خساپ  زین  لیلد  هس  نیمه  هب  دوخ  نامگ  هب  هداد و 
 . درک میهاوخ  یسررب  ار  ناشیا  لالدتسا  همادا  رد 

دوبمک هیـضرف  دـنا و  هدرک دانتـسا  هتـشذگ  ناـیلاس  رد  تشادـهب  ترازو  طـسوت  هدـش  ماـجنا  تاـعلاطم  هب  یدـنرم ، رتـکد 
ار ۱۲۴ ناکشزپ  لک  دادعت  رفن و  رازه  ره ۱۰  یازا  هب  کشزپ  ار ۱۵  کشزپ  هنارس  دندناوخ و  هابتـشا  ساسا  زا  ار  کشزپ 
لاس ۱۳۹۴ رد  تشادـهب  ترازو  طسوت  هک  ینامرد  دنـس  نامه  رد  دـنرادن  عالطا  ناشیا  ایوگ  اما  دـندرک ؛ ناـیب  رفن  رازه 
هب نونکات  لاس  نآ  زا  نالیـصحتلا  غراف دادـعت  ندوزفا  اب  هدـش  هدز  نیمخت  کـشزپ  رازه  ناکـشزپ ۷۸  دادعت  هدش  هیهت

! کشزپ رازه  هن ۱۲۴  دیسر  میهاوخ  کشزپ  رازه   ۱۰۱
هب هاگ  چیه تیفرظ  شیازفا  نیقفاوم  هک  یتروص  رد  دـندرک  هسیاقم  هدز  نارحب  یاه  روشک  اب  ار  ناریا  ناشیا  یفرط  زا 

یاـــهروشک زارت  مــه ار  یمالـــسا  ناریا  هراوـــمه  دـــنا و  هدرکن دانتـــسا  هدوـــب  ناریا  زا  رت  نییاـــپ هــک  ییاـــهروشک  هـــنارس 
.دندناوخ هتفای  هعسوت

تسا و زا ۲۳  شیب  هقطنم  یاـهروشک  نیگناـیم  مـه  زاـب  مینادـب  تـسرد  زین  ار  رفن  رازه  ره ۱۰  یازا  هـب  ضرف ۱۵  رگا 
.تسا کشزپ  ات ۵۰  نیب ۳۰  ورشیپ  یاهروشک  هنارس 

یاهروشک نیگنایم  دندرکن  هراشا  اما  دندرک  ناونع  رفن  رازه  ره ۱۰  یازا  هب  ار ۵  صصختم  کشزپ  هنارس  یدنرم ، رتکد 
، تمالس یلک  یاه  تسایـس قفا ۱۴۰۴ و  رد  زادـنا  مشچ دنـس  ساـسا  رب  تسا    صـصختم  کـشزپ  ات ۳۰  ییاپورا ۲۵ 

رظن رد  ضرف  اـب  نوـنکا  اـما  دـشاب  هـقطنم  یاـهروشک  دمآرــس  دـیاب  ناریا  لاـس ۱۳۹۳  رد  یربـهر  مظعم  ماـقم  یغـالبا 
.دراد رارق  هقطنم  مهدزون  هبتر  رد  زین  کشزپ  هنارس  نتفرگ 

ییاقلا یاضاقت  داـجیا  لـماع  ار  کـشزپ  هنارـس  شیازفا  دـنراد  تشادـهب  ترازو  رد  ینـالوط  هقباـس  هک  ناـشیا  همادا ، رد 
ماـظن کـشزپ و  راـمیب و  تاـعالطا  نراـقت  مدـع  ییاـقلا  یاـضاقت  داـجیا  لـماع  نـیرت  مـهم دـنناد  یمن اـیوگ  یلو  دنتــسناد 

.تسا روحم  تمدخ  تخادرپ 
دوخ هقباس  تردق و  زا  اه  لاس نیا  رد  ارچ  دنتـسه  ییاقلا  یاضاقت  نارگن  رگا  هک  دنهد  خساپ  دیاب  یدنرم  رتکد  بانج 

روـشک و یلاـم  عباـنم  ناـمز  مه ندـیعلب  لاـح  رد  هک  یتـخادرپ  ماـظن  حالـصا  تمالـس و  کـینورتکلا  هدـنورپ  یارجا  یارب 
.دنا هدرکن یا  هدافتسا تسا ، مدرم  تمالس 

دـش دهاوخ  یکـشزپ  یدـمآراک  طوقـس  هب  رجنم  یکـشزپ  تیفرظ  شیازفا  هک  دـنا  هدرک ناونع  یرگید  تمـسق  رد  ناشیا 
تیفرظ ناـشیا  ترازو  ناـمز  رد  هـک  ارچ  دنتـسه ، مـهتم  نـیرت  گرزب دوـخ  ناـشیا  دـهد  یم خر  یقاـفتا  نـینچ  ًاـعقاو  رگا 
نوـنکا مه نارود  نآ  لیـصحتلا  غراـف ناکـشزپ  تفاـی و  شیازفا  لاـس  رد  رفن  ات ۶۰۰  اه  هدکـشناد زا  یـضعب  رد  یکـشزپ 

.دنتسه ناکشزپ  یدعب  لسن  ناگدنهد  شزومآ  تمالس و  ماظن  ناراد  بصنم

 



مورحم قطانم  کشزپ  دوبمک  لضعم  لح  بجوم  یدـهعت  نایوجـشناد  شریذـپ  نوناـق  یارجا  دنتـسه ، یعدـم  ناـشیا 
تسا هدشنارجا  تشادهب  ترازو  طسوت  هاگ  چیه نونکات ، لاس ۹۲  زا  نوناق  نیا  هک  دنرادن  عالطا  ایوگ  اما  دش  دـهاوخ 
نوناق ساسا  رب  هک  یلاحرد تسا  هدیـسر  دـصرد  هب ۶  یدهعت  نوناق  ساسا  رب  یکـشزپ  ناگدش  هتفریذـپ دـصرد  ًاریخا  و 

.دشاب شریذپ  دصرد  دیاب ۳۰ 
.درپس تمالس  ماظن  ناعفنیذ  هب  دیابن  ار  یراذگ  تسایس هک  تسا  اعدم  نیا  رب  یلیلد  دوخ  نیا 

مدرم مورحم و  قطانم  ناگدنیامن  ناسانـشراک ، یاه  تساوخرد ربارب  رد  تمالـس  ماظن  ناراذـگ  تسایـس یرارکت  خـساپ 
.تسا هدوب  لوپ  قیرزت  اه و  هنیزه شیازفا  نیا  اهنت  اهنت و 

ربارب زا ۵  شیب  ناکشزپ  قوقح  هک  تمالـس  لوحت  حرط  رد  دوش  مدرم  تیمورحم  عفر  هب  رجنم  رارق  رگا  یقافتا  نینچ 
.داد یم خر  تفای  شیازفا 

غـالبا ارجا  یارب  ار  تـیعمج  یناوـج  حرط  یلاـع  ترــضح ًاریخا  مییاـمن  ضرع  ناتتمدــخ  ار  یا  هـتکن تـسا  مزــال  اــهتنا  رد 
.دیدرک

هداوناخ میظنت  یـسانشراک  ریغ  حرط  لصاح  هدـنیآ  ناـیلاس  رد  تیعمج  یدـنملاس  نارحب  هک  میوش  روآداـی  تسا  مزـال 
ریدـقتدروم حرط  نـیا  یارجا  لـیلد  هـب  دـندوب و  حرط  نـیا  یلـصا  یرجم  یدـنرم  رتـکد  هـک  تـسا  داـتفه  هـهد  لـیاوا  رد 

.دنتفرگ رارق  یناهج  یاه  نامزاس
تیعمج یدــنملاس  ینعی  نـکمم  یاـه  نارحب نـیرت  کاـنلوه زا  یکی  ضرعم  رد  ار  روـشک  هداوناـخ ، مـیظنت  حرط  یارجا 

.تسا هداد  رارق 
رد یناـمرد  تامدــخ  هـب  زاـین  یدــعاصت  دــشر  هـب  خــساپ  یارب  راـکنا  لـباقریغ یلح  هار یکــشزپ  شریذــپ  تـیفرظ  شیازفا 

.تسا تیعمج  یدنملاس  نارحب  رثا  رد  هدنیآ  نایلاس 
.دراد رارق  ساسح  یهارود  کی  رس  رب  امش  تلود  نونکا  مه یسیئر ، یاقآ  بانج 

اهدوبمک تمالس و  ماظن  ناماسبان  تیعضو  زا  تساه  لاس هک  دوش  یم متخ  یناسک  نابلطراصحنا و  عفانم  هب  هار  کی
ییوگخــساپ هنوــگ  چــیه دــنا و  هدــیچیپ روــشک  یارب  ار  یــسانشراک  ریغ  هخـــسن  ره  هدرک و  هدافتـــسا  مدرم  یاــه  جــنر و 

.دنتشادن
تمالـس و ماـظن  رب  مکاـح  راـصحنا  اـب  هلباـقم  یروـهمج و  تساـیر  تاـباختنا  ناـمز  رد  ناـتیاه  هدـعو هب  لـمع  رگید ، هار 

.تسا روشک  هدنیآ  مدرم و  عفن  هب  دوجوم  عضو  رییغت 
یمالـسا نمجنا  یتـشهب  دیهـش  یکـشزپ  مولع  نایوجـشناد ۱۳۴۸  یمالـسا  نمجنا  یدـهلا   - عـبتلا  نـم  یلع  مالـسلاو 

نمجنا جوسای  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لقتسم  نایوجشناد  یمالسا  نمجنا  زاریش  یکشزپ  مولع  لقتـسم  نایوجـشناد 
یمالسا نمجنا  نانمس  هاگشناد  نایوجشناد  یمالسا  نمجنا  یئابطابط  همالع  هاگشناد  لقتسم  نایوجشناد  یمالسا 

نمجنا جرک  دـحاو  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  لقتـسم  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا  نارهاوـخ )  ) مق هاگـشناد  نایوجـشناد 
یمالـسا نمجنا  هیمورا  هاگـشناد  لقتـسم  نایوجـشناد  یمالـسا  نـمجنا  کارا  هاگـشناد  لقتـسم  نایوجـشناد  یمالـسا 

/ مایپ یاهتنا  دنجریب  هاگشناد  لقتسم  نایوجشناد  یمالسا  نمجنا  یزار  هاگشناد  لقتسم  نایوجشناد 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناریا نایوجشناد  همانربخ  دنک -  لمع  تمالس  ماظن  رب  مکاح  راصحنا  اب  هلباقم  هرابرد  دوخ  هدعو  هب  روهمج  سیئر   

 - اناف دینک -  لمع  تمالس  ماظن  رب  مکاح  راصحنا  نتسکش  هدعو  هب  روهمج : سییر  هب  باطخ  ییوجشناد  یاه  لکشت  
تمالس وراد و  یلیلحت  یربخ  هاگیاپ 

یکشزپ هتشر  شریذپ  تیفرظ  شیازفا  یارب  روهمج  سیئر  زا  لقتسم  نایوجشناد  یمالسا  نمجنا  رتفد  تساوخرد ۱۱   
وجشناد یرازگربخ  - 

 



۳۰۳۰
نابآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۱:۱۸



ناتسبش یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۲۴۰۰۰  رگید  عبنم   ۵   ۰   ۰   / انلیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ناـگرهم ینارنخـس  اـب  یـسانش » هـمجرت  یاـه  هـیرظن تـسورپ و  زا  یباحـس  هـمجرت   » ناوـنع اـب  تسـشن  تـسخن  شخب   
رازگرب ات ۱۶:۴۵  تعاس ۱۶  ییابطابط ، همالع  هاگـشناد  یملع  تایه  وضع  هسنارف و  تاـیبدا  ناـبز و  یارتکد  هداز ، یماـظن
یملع تایه  وضع  یـسانش و  نابز یـسانشانعم و  هناشن –  یارتکد  مزع ، کین  یراهطا  هیـضرم  مود  شخب  رد  دوش و  یم

یارآ ساـسا  رب  یراووب  ماداـم  هایـس و  خرـس و  یباحـس : یدـهم  زا  همجرت  ود  لـیلحت   » ناونع اـب  یتشهب  دیهـش  هاگـشناد 
.دنک یم ینارنخس  ات ۱۷:۴۵  تعاس ۱۷  وکاوتربُما ») یرظن 

تروص هب  ای  دنبای  روضح  نارهت  رصاعم  یاهرنه  هزوم  هناخباتک  رد  تسـشن  نیا  رد  تکرـش  یارب  دنناوت  یم نادنمقالع   
https://zoom.us/j/۹۶۱۰۷۲۲۸۳۹? موز رد  ار  تســـــــشن  نیــــــالنآ 

.دننک اشامت   pwd=eXNzRDVLc۲hOaEFnU۰JXams۲MGRVdz۰۹

اـت ۲۸ تـسا و  هدـش  رازگرب  نارهت  رـصاعم  یاـهرنه  هزوـم  رد  هاـم  ناـبآ  زا ۱۱  یباحـس  یدـهم  راـثآ  رب  یرورم  هاگــشیامن   
.دراد همادا  هامرذآ 

یاهرنه هزوم  رد  هام  رذآ  مود  یباحـس  یدـهم  راثآ  رب  یرورم  هاگـشیامن  راـثآ  دـقن  یـسررب و  یـصصخت  تسـشن  نیمود 
.دوش یم رازگرب  نارهت  رصاعم 

رب یرورم  هاگشیامن  یصصخت  تسشن  نیمود  نارهت ، رصاعم  یاهرنه  هزوم  یمومع  طباور  زا   لقن  هب  انلیا  شرازگ  هب 
هزوم هناخباتک  رد  هامرذآ  مود  هبنش  هس  زور  ات ۱۸  تعاس ۱۶  یسانش » همجرت  همجرت و   » ناونع اب  یباحـس  یدهم  راثآ 

.تسا یدمحا  بارهس  تسشن  نیا  ریبد  دوش و  یم رازگرب  نیالنآ  یروضح و  تروص  هب  نارهت  رصاعم  یاهرنه 
ناـگرهم ینارنخـس  اـب  یـسانش » هـمجرت  یاـه  هـیرظن تـسورپ و  زا  یباحـس  هـمجرت   » ناوـنع اـب  تسـشن  تـسخن  شخب 

اـت ۱۶:۴۵ تعاـس ۱۶  ییاــبطابط ، همالع  هاگشناد  یملع  تاـیه  وـضع  هـسنارف و  تاــیبدا  ناــبز و  یارتـکد  هداز ، یماــظن
وــضع یــسانش و  ناـبز یــسانشانعم و  هناـشن –  یارتـکد  مزع ، کــین  یراــهطا  هیــضرم  مود  شخب  رد  دوـش و  یم رازگرب 

رب یراووب  مادام  هایس و  خرـس و  یباحـس : یدهم  زا  همجرت  ود  لیلحت   » ناونع اب  یتشهب  دیهـش  هاگـشناد  یملع  تایه 
.دنک یم ینارنخس  ات ۱۷:۴۵  تعاس ۱۷  وکاوتربُما ») یرظن  یارآ  ساسا 

تروص هب  ای  دنبای  روضح  نارهت  رصاعم  یاهرنه  هزوم  هناخباتک  رد  تسـشن  نیا  رد  تکرـش  یارب  دنناوت  یم نادنمقالع 
https://zoom.us/j/۹۶۱۰۷۲۲۸۳۹? موز رد  ار  تســــشن  نیــــالنآ 

.دننک اشامت   pwd=eXNzRDVLc۲hOaEFnU۰JXams۲MGRVdz۰۹
اـت ۲۸ تـسا و  هدـش  رازگرب  نارهت  رــصاعم  یاـهرنه  هزوـم  رد  هاـم  ناـبآ  زا ۱۱  یباحـس  یدـهم  راـثآ  رب  یرورم  هاگــشیامن 

.دراد همادا  هامرذآ 
.دنتسه هاگشیامن  نیا  یبدا  شخب  روتیرویک  یدمحا  بارهس  یرنه و  روتیرویک  ییابطابط ، هدژم 

/ مایپ یاهتنا 

رصاعم رصاعم یاهرنه   یاهرنه هزوم   هزوم ردرد   یباحس   یباحس یدهم   یدهم یسانش   یسانش همجرت همجرت همجرت  وو   همجرت تسشن   تسشن

رـصاعم یاهرنه  هزوم  رد  هام  رذآ  مود  یباحـس  یدـهم  راـثآ  رب  یرورم  هاگـشیامن  راـثآ  دـقن  یـسررب و  یـصصخت  تسـشن  نیمود 
.دوش یم رازگرب  نارهت 

 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1159463-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1159463-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1


هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناتسبش یرازگربخ  نارهت -  رصاعم  یاهرنه  هزوم  رد  یباحس  یدهم  یسانش  همجرت  همجرت و  تسشن   

رگشیاپ نارهت -  رصاعم  یاهرنه  هزوم  رد  یباحس  یدهم  یسانش  همجرت  همجرت و  تسشن   

ترازو یمالسا -  داشرا  گنهرف و  ترازو  رصاعم |  یاهرنه  هزوم  رد  یباحس  یدهم  یسانش  همجرت  همجرت و  تسشن   
یمالسا داشرا  گنهرف و 

ابص یرازگربخ  نارهت -  رصاعم  یاهرنه  هزوم  رد  یباحس  یدهم  یسانش  همجرت همجرت و  یسررب   

نیالنآ رنه  رصاعم -  یاهرنه  هزوم  رد  یباحس  یدهم  یسانش  همجرت یسررب   

۳۰۳۰
نابآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۴:۳۱



زوین وسارف  یلصا : عبنم   ۱۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / نارهت  قفا   

نیمأـت ناـمزاس  ناـمرد  شخب  رد  تاـطابترا  تاـعالطا و  یروآ  نـف دربراـک  راـنیبو  نارهت ، قـفا  هـمیب  سیورـس  شرازگ  هـب 
وـضع ییاـقآ  هفطاـع  یعاـمتجا ، نیماـت  ناـمزاس  کـینورتکلا  تمالـس  هرادا  سیئر  یمراـط ، مارهــش  روـضح  اـب  یعاـمتجا 
تئیه وضع  یبارهم  دوواد  نارهت و  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  ناتسغاب  یربنق  سابع  نارهت ، هاگشناد  یملع  تئیه 
ریدـم یدارمادـخ  دـحاولادبع  تســشن  ریبد.دـش  دــهاوخ  رازگرب  یگنهرف  تاـعلاطم  یناـسنا و  موـلع  هاگــشهوژپ  یملع 
تعاس لاس  هاـم  ناـبآ هبنـشکی ۳۰  هـسلج ، نیا.دوـب  دـهاوخ  یعاـمتجا  نیماـت  شهوژپ  یلاـع  هســسوم  یقوـقح  هورگ 

هعجارم ریز  سردآ  هـــب  دـــنناوت  یم  هـــسلج  نـــیا  هـــب  دورو  یارب  نادـــنم  هقـــالع دوـــش و  یم رازگرب  یلا ۱۷:۳۰   ۱۵:۳۰
اهراکهار اه و  شلاچ یراکنامیپ  یاـهدادرارق  همیب  قح  راـنیبو  https://webinar.ssor.ir/b/adm-fzi-ipp-sa۷: دننک

روضحاب رانیبو  نیا.دوش  یم رازگرب  یعاـمتجا  نیمأـت  شهوژپ  یلاـع  هسـسوم  ناریا و  یرادا  قوقح  نمجنا  یراـکمه  اـب 
تئیه وضع  دـنواده  یدـهم  یعامتجا ، نیمات  نامزاس  ناـمیپ  بیارـض  صیخـشت  یـسررب و  هرادا  سیئر  هفینح  همطاـف 
یرگنـس راوتـسا  شروک  ناریا ، نواعت  قاتا  یزیر  همانرب رامآ و  ریدم  ییافطـصم  یلع  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  یملع 
دهاوخ رازگرب  ناریا  ینامتخاس  یاه  تکرـش  یاکیدنـس  یقوقح  ریدم  یلکت  دمحم  ناریا و  یرادا  قوقح  نمجنا  سیئر 

ریدم ناگرزاب  اویش  تسشن  ریبد  یعامتجا و  نیمات  شهوژپ  یلاع  هسسوم  سیئر  ینودرک  هبزور  تسـشن ؛ سیئر.دش 
لاـس ۱۴۰۰ هاـم  ناـبآ هبنــشکی ۳۰  هـسلج ، نیا.دوـب  دــهاوخ  یعاـمتجا  نیماــت  شهوژپ  یلاــع  هســسوم  یقوـقح  هورگ 

هعجارم ریز  کــــــنیل  هـــــب  دــــــنناوت  یم هـــــسلج  نـــــیا  هـــــب  دورو  یارب  نادــــــنم  هقــــــالع دوـــــش و  یم رازگرب  تعاـــس ۱۳ 
/ مایپ یاهتنا  https://webinar.ssor.ir/b/adm-mak-m۱q-mhk: دننک

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوین وسارف  یعامتجا -  نیمات  شهوژپ  یلاع  هسسوم  زورما  یشزومآ  یاهرانیبو   

انلیا دوش -  یم رازگرب  اهراکهار  اه و  شلاچ یراکنامیپ  یاهدادرارق  همیب  قح  رانیبو   

ربخ کسویک  یعامتجا -  نیمات  شهوژپ  یلاع  هسسوم  زورما  یشزومآ  یاهرانیبو   

انلیا دوش -  یم رازگرب  اهراکهار  اه و  شلاچ یراکنامیپ  یاهدادرارق  همیب  قح  رانیبو   

یعامتجا یعامتجا نیمات   نیمات شهوژپ   شهوژپ یلاع   یلاع هسسوم   هسسوم زورما   زورما یشزومآ   یشزومآ یاهرانیبو   یاهرانیبو

نادنورهش قوقح  یرگ  هبلاطم دیما و  یادص 

 

http://ofoghtehran.ir/73912/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88/
http://ofoghtehran.ir/73912/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88/


۳۳
رذآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
۰۵:۵۷۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

نمجنا تمه  هب  هیرهم  هلئسم  لوح  یزاجم  یدرگزیم  هبنـش  زور  ینیـسح ؛ سگرن  وجـشناد - یرازگربخ  یعامتجا  هورگ 
.دیدرگ رازگرب  یتشهب  دیهش  هاگشناد  هداوناخ  هدکشهوژپ  ییوجشناد  یملع 

هعماــج یقوـقح و  رظنم  زا  هـیرهم  هـب  طوـبرم  نیناوــق  حالــصا  یجنــس  ترورــض  نآ  یروــحم  عوــضوم  هـک  هماــنرب  نـیا 
یملع تئیه  یمرک  یقتدـمحم  رتکد  دـش ؛ رازگرب  یعامتجا  یقوقح و  یاه  هزوح زا  نامهم  راهچ  روضح  اب  دوب  یتخانش 
یدــهم رتـکد  یتـشهب ، دیهــش  هاگــشناد  هداوناـخ  هدکــشهوژپ  سیئر  نـشور  دــمحم  رتـکد  ییاـبطابط ، همالع  هاگـشناد 

یملع تئیه  وضع  یریدـغ  ورهام  رتکد  یمالـسا و  یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ زکرم  یقوقح  سانـشراک  یکلملادـبع 
.یتشهب دیهش  هاگشناد  هداوناخ  هدکشهوژپ 

.تشاد دهاوخ  همادا  نمجنا  نیا  یقوقح  یاه  هبنش هدنیآ  تاسلج  رد  عوضوم  نیا 
لدب یراذگتسایس  هزوح  یـسانشراک و  لفاحم  یمومع ، یاضف  رد  لاجنجرپ  تاعوضوم  زا  یکی  هب  هیرهم  هلئـسم  اریخا 
همادا رد.تـسا  هـنمادرپ  ثـحب  نـیا  ندــناسر  هجیتــن  هــب  یارب  یتاــسلج  یرازگرب  لاــح  رد  سلجم  نوــنکا  مــه  هدــش و 
یرکف ناـنز  یداـصتقا  هیتآ  یارب  یتـقو  تسین /  زیاـج  رـسعم  بلج  نشور : رتـکد  : دـیناوخ یم ار  هسلج  نیا  زا  یـشرازگ 
داـجیا یدـقع  کـی  تسا  رارق  رگا  دوش  یم هتفگ  هعوضوم  قوقح  رد  هچ  هقف و  رد  هچدـننک  یم هدافتـسا  هیرهم  زا  دـشن 

.دنهد ماجنا  ار  راک  نیا  هدارا  یدازآ  اب  دیاب  دارفا  دشاب  هتشاد  لابند  هب دارفا  یارب  ار  یراثآ  دقع  نآ  دوش و 
ناشدورو دـیاب  دـننک  دورو  هداوناخ  هژیو  هب دارفا  یـصوصخ  هزوح  رد  دـنهاوخ  یم اـه  تلود یتقو  دوش  یم هتفگ  ًـالومعم 

میکحت تـهج  رد  دــیاب  تاررقم  نیناوـق و  هـمه  یــساسا  نوناــق  مـهد  لــصا  بجوـم  هـب دــشاب ؛ هتــشاد  یتیاــمح  هـبنج 
.دشاب هداوناخ 

زا سپ  هـک  نیناوـق  نـیا  زا  مادــک  چــیه ًاـعقاو  اـیآ  مدرک  ضرع  ناــبهگن  یاروـش  مرتـحم  یاــضعا  زا  یخرب  روـضح  رد  نـم 
نوناق اـت ۱۳۰۴  هداـم ۱۲۵۶  رد  ؟ تـسا هدوـبن  یـساسا  نوناـق  لـصا ۱۰  اـب  ریاـغم  هدیـسر ، بیوـصت  هب  یمالـسا  بـالقنا 

ساـسا رب  نوـچ  دـییامرف ؛ یمن هظحـالم  هیرهم  نازیم  صوـصخ  رد  یا  هتکن چـیه  تـسه  حاـکن  صوـصخ  رد  هـک  یندـم 
اهقف هک  ینآرق  حالطصا  کی  زا  هدافتسا  اب  مه  رثکا  دروم  رد  دشاب و  هتـشاد  تیهام  دیاب  لقا  نازیم  زا  هیرهم  ام ، هقف 

.هدماین هیرهم  یدایز  ای  یمک و  رد  تیدودحم  اراطنق " ولو   " دننک یم هدافتسا  ناش  یهقف نوتم  رد 
.تسا هدماین  قوقح  رد  مه  لاس ۱۳۹۱  ات 

هداـم ۲۲ بلاـق  رد  دوـب ، هدـنام  لـطعم  یمالـسا  یاروـش  سلجم  رد  لاـس  تفه  تدـم  هـب هـک  یا  هحیـال لاـس ۱۳۹۱  رد 
یاـه تیموکحم یارجا  هوحن  نوناـق  قبط  هداـم ۲۲  زا  لـبق.دوش  یم بیوصت  صوصخ  نیا  رد  هداوناـخ  تیاـمح  نوناـق 

درم ای  هک  تشاد  همادا  ینامز  اـت  سبح  نیا  دـشیم ؛ تشادزاـب  تخادرپ  مدـع  هیرهم و  تساوخرد  ضحم  هب  درم  یلاـم 
.دنک تابثا  ار  دوخ  راسعا  ای  دنک  تخادرپ  ار  هیرهم 

راک نیا  دناوت  یم زین  میقتسم  تروص  هب  ای  دهدب  راسعا  تساوخرد  نادنز  زا  امتح  دیاب  درم  هک  دوب  نیا  نامز  نآ  ثحب 
هدام بیوصت  زا  دعب.دوب  نتفر  نادنز  رب  ضرف  شیپ  ینعی  دشاب ؛ دیاب  نادنز  قیرط  زا  امتح  هک  دنتفگ  تاضق  دـنکب ؟ ار 
شیپ هک  اتسور  یرـس  کی  رد  الوا  داتفا ؟ یقافتا  هچ  هکـس  ینوناق ۱۱۰  فقـس  صوصخ  رد  هداوناخ  تیامح  نوناـق   ۲۲

.دنراذگب هکس  امتح ۱۱۰  دیاب  هک  دش  نیا  دارفا  یمومع  یقلت  دنتشاد  رتمک  یاه  هیرهم نیا  زا 
دروـم رد  نـم  رظنب.دـشیم  هـک  یتروـص  رد  تشاذـگ ؛ هکـس  زا ۱۱۰  شیب  دوــش  یمن هـک  دــش  نـیا  رگید  یخرب  یقلت  اــمود 

کیکی اهاه   تیامح تیامح ردرد   یمرک : : یمرک دینزن / / دینزن هداوناخ   هداوناخ تیامح   تیامح نوناق   نوناق هدام  ۲۲۲۲   هدام هبهب   تسد   تسد نشور : : نشور
یرثکادح یرثکادح تلود   تلود کیکی   تیمکاح   تیمکاح اباب   دارفا   دارفا بلُص   بلُص طباور   طباور ردرد   میراد  وو   میراد یلقادح   یلقادح تلود   تلود

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

 

https://snn.ir/fa/news/978703/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B2%DB%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B5%D9%8F%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C
https://snn.ir/fa/news/978703/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B2%DB%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B5%D9%8F%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C


.درادن ییآراک  نوناق  هیرهم 
.درک یگنهرف  راک  دیاب  کی ،

اب ناـنز  هکنیا  هب  دـیهدب  نت  دـیاب  دـتفین  قاـفتا  نیا  رگا  دوـش ؛ تیاـعر  دـشاب  دـیاب  هـک  یدودـح  رد  ناـنز  قوـقح  دـیاب  ود ،
.دنسرب دوخ  قوقح  هب  هیرهم 

رکف نیا  هب  نانز  دنـشاب ، هتـشاد  دوجو  وگخـساپ  یاه  همیب هکنیا  یاـج  هب  دـشن ، یرکف  ناـنز  یداـصتقا  هیتآ  یارب  یتقو 
.دوش یم هداوناخ  ظفح  یارب  یمرها  ای  دننک  هدافتسا  هیرهم  زا  هک  دنتفا  یم

لالح و مرهم   " دـنیوگ یم نانز  تخـس  طیارـش  رد  هتـشادن ؛ یریثات  چـیه  نم  داقتعا  هب  داتفا ؟ یقافتا  هچ  لمع  رد  یلو 
". دازآ مناج 

رد شیپ  اه  لاـس نم.دنتـسین  یتیعـضو  نینچ  رد  هبطاـق  اـعطق  اـیآ  یلو  دـننک ، هدافتـسا  هیرهم  زا  بسکت  یارب  یکدـنا 
ار درف  هکنیا  هب  دسرب  هچ  تسین  زیاج  رسعم  بلج  هک  متفگ  متـشون  یگتـسکشرو  و  راسعا ... ، ناونع  تحت  هک  یباتک 

.درک سبح  ار  یو  دوش  یم دشاب  فکنتسم  یَلم و  درف  رگا  یلو  نک ، تباث  ار  تراسعا  مییوگب  دعب  میزادنیب و  نادنز  هب 
.تسا هید  هیرهم و  لاثما  یارب  طقف  هلئسم  نیا  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  دیاب  یقیقد  کیکفت  هتبلا 

نآ دوش  یم هتفگ  هک  لاس ۵۲  هیرهم  نیناوق  نم  رظنب.تسین  قداص  نیا  هدش  هدناتس  یلام  الثم  هک  اه  نید هیقب  رد 
هدارا رد  دـیابن  نم  رظن  زا.تـشاد  هـقف  اـب  یرتـشیب  یماـگمه  دـندشیمن ، یـسررب  یعرـش  ظاـحل  هـب  یلیخ  نیناوـق  ناـمز 

قـیقد و تاـعالطا  ساـسا  رب  راـک  دـیاب  مـه  تروـص  نـیا  رد  تـسا ؟ یتیمکاـح  ثـحب  دــییوگ  یم یلو  درک ، تلاـخد  دارفا 
.دورب شیپ  تسرد  ینابم 

هداـم ۲۲ هب  تسد  هک  تسا  نیا  میوـگب  مناوـت  یم هک  یزیچ  اهنت.درادـن  دوـجو  بوـخ  یـسانشراک  ینیـشیپ و  تاـعلاطم 
.دینزن

نیا نوـنکا  هداد و  رارق  ریثاـت  تـحت  ار  نوناـق  نـیا  لاـس ۹۴  رد  یلاـم  یاـه  تیموکحم یارجا  هوحن  نوناـق  و ۷  داوم ۳ 
.درادن یریثات  نوناق 

تیاـمح و هـب  زاـین  هـک  ییاـج  رد  تـسا / دنمــشوه  رایــسب  ناریا  رد  هداوناـخ  اـه  تـلود یزاـب  زا  رظن  فرــص  یمرک : رتـکد 
.دراد دوجو  ینادرگرس  ات  تلود ۴-۳  هلخادم  دروم  ردمیتسه  یلقادح  تلود  کی  تسا ، تبقارم 

.تسا یلقادح  تلود  ای  یرثکادح  تلود  اه  ینادرگرس نیا  زا  یکی 
هعومجم هعماج  کی  رد  مینیبب  دـیاب  طقف  دـنراد ، ییاه  ییآراک مادـکره  تسه و  اـه  ساـسا نیا  رب  یفلتخم  یاـه  میژر

یاـه تـلود یوانیدناکــسا  یاـه  روـشک تـسا و  یلقادــح  تـلود  کـی  اـکیرمآ  ـالثم  ریخ ؛ اـی  دوـش  یم هداـیپ  نآ  زا  یلماـک 
هناعا یاطعا  الثم  تسا ؛ تیامح  تالخادـم ، زا  یکی  تسا ؟ راگزاس  لدـم  مادـک  اب  هداوناخ  رد  هلخادـم.دنراد  یرثکادـح 
تروص نیا  رد  ....و  لیصحت  یدازون و  نارود  لثم  یگدنز  یاه  هزاب کی  رد  دارفا  زا  قلطم  یاه  تیامح ناگدناماج و  هب 

یراذــگ نوناــق  تیلباــق  هـک  یا  یــصوصخ هزوــح  رد  هــتبلا  دــنک ، دورو  یــصوصخ  هزوــح  رد  دــناوت  یم یرثکادــح  تــلود 
.میتسه یلقادح  تلود  کی  تسا ، تبقارم  تیامح و  هب  زاین  هک  ییاج  رد  میا ؟ هداتسیا  اجک  ام  الاح.دراد 

.میتسه یرثکادح  تلود  کی  تسا  تیمکاح  اب  اه  مدآ بلُص  طباور  نوناق و  هک  ییاج  رد 
هک ییاـج  رد  اـما  دوـش ، یمن هدوناـخ  اـی  درف  زا  تیاـمح  تسا  ...و  لیـصحت  لاغتـشا ، ندـمآ ، اـیند  هب  هک  ییاـج  رد  ـالثم 
رب نم  هدارا  دـیوگ  یم تیمکاح  اج  نیا  رد  مینک ؛ یم یدـج  دورو  تسا  یزاس  میقع  یریگـشیپ و  تیعمج ، لرتنک  ـالثم 

.دراد تیولوا  درف  هدارا 
هب اـجنیا  دــهاوخ  یمن دوـش و  یم تریح  کـی  راــچد  بطاــخم  تـسا ، یلقادــح  دوـشب  هـنیزه  دــیاب  هـک  ییاــج  نآ  یتـقو 

.دهدب نت  امش  هتساوخ 
تیهام کی  هیرهم  هدرک ؛ ادـیپ  زین  ییاه  یگدـیچیپ نیا  رب  هوـالع.تسا  یتموکح  رادـتقا  لاـمعا  تراـظن و  هزوح  هیرهم ،

.هدوب تقادص  تمالع  هیده و  هک  دراد  یخیرات 
.هتشاد هبلاطم  ناکما  هظحل  ره  هک  هدوب  ینید  تشادن  درم  مه  رگا  هدشیم و  هداد  جاودزا  زا  لبق 

یارب مـه  دراد ، یتـلزنم  یاـنعم  هـیرهم  تـیجوز  هـطبار  زا  شیپ  هدرک ؛ ادــیپ  یعاــمتجا  - یگنهرف یاــنعم  کــی  نـینچمه 

 



.دراد فعاضم  ییانعم  نارتخد  یارب  دیاش  هتبلا  رسپ ، مه  رتخد 
.تسا هداوناخ  یداصتقا  هاگیاپ  رگنایب 

.هدش نز  قوقح  زا  تیامح  هداوناخ و  موادت  نیمضت  زین  جاودزا  زا  دعب 
.دوشب تیامح  وا  زا  دیاب  تسا و  فیعض  نز ، زا  ینوناق  تیامح  هک  دراد  دوجو  یقلت  نیا 

تیعقاو رد  یلو  دـنک ، یم ار  یخیرات  یانعم  هبلاطم  هقف  نوناـق و  تساـمن ؛ ضقاـنتم  دروم  نیا  رد  راذـگ  نوناـق  فیلکت 
.تسا یعامتجا  - یگنهرف یانعم  یانبم  رب  اه  مدآ لماعت 

، کی تسا ؛ لیلحت  مهف و  لـباق  حطـس  ود  رد  تارییغت.تسا  هدـش  لـئاسم  نیا  ثعاـب  قوقح  اـب  تیعقاو  قیبطت  مدـع 
.هدش هتفرگ  رظن  رد  نانز  قوقح  زا  تیامح  دصق  هب  سبح  هیرهم و  تخادرپ  مدع  یراگنا  مرج 

.دش هداد  رارق  ینوناق  فقس  دش  دایز  هیرهم  یاه  ینادنز نوچ  ود ،
.هدمآ دوجو  هب  هداوناخ  نایک  زا  عافد  نانز و  قوقح  زا  عافد  نیب  یا  هناگود عقاو  رد 

فرط کـی  دوـش و  تیاـمح  ناـنز  زا  دـیاب  دـننک  یمن تخادرپ  ار  هیرهم  نادرم  هک  تسا  دـقتعم  فرط  کـی  هناـگود  نیا  رد 
.تسا هدش  هداوناخ  داهن  لزلزت  ثعاب  نادرم  نتفر  نادنز  هک  تسا  دقتعم  رگید 

نیا رد  دنتـسه و  راـک  یور  هاـگن  نیا  یاـه  مدآ یهاـگ  نوچ  هدـش ؛ یناـمتفگ  مه  هعماـج  رد  یداـیز  دـح  اـت  هلئـسم  نیا 
.هاگن نآ  یاه  مدآ یهاگ  دننک و  یم راک  تهج 

ار یدنمـشوه  نیا  اه  هداوناخ تلود ، ای  تموکح  یزاب  زا  رظن  فرـص  دـننک ؟ یم راـک  هچ  اـه  هداوناـخ یتیعـضو  نینچ  رد 
.تسه جاودزا  یا  هلدابم یطبارت و  تیهام  هب  هداوناخ  ساوح  دنراد ؛

.دوبن دایز  هکس  تمیق  میتشاذگ ، ات  یتقو ۱۱۰ 
.دندروآ هانپ  ...و  الط  شمش  کلم و  نیمز و  لثم  نیزگیاج  یاه  هیرهم هب  اه  هداوناخ طیارش  نآ  رد 

.تسا هکس  تمیق  ندش  نییاپ  الاب و  نیمه  مینزب  تسد  یلیخ  نوناق  هب  دیابن  ام  هک  نآ  یارب  یلیلد 
.دمهفب ار  یدنمشوه  نیا  دیاب  راذگ  نوناق 

.دراپسب ناشدوخ  هب  ار  نیفرط  یضارت  یصوصخ و  رما  دیاب 
.دروخ یم مه  هب  دنراد  ییاه  درکراک هک  اه  رثکت دنک  یم دورو  تیمکاح  یتقو 

فقــس ۱۱۰ یتــقو  دوــش ؛ یم غرم  هدــننک  فرــصم  مــه  درادــن  غرم  فرـــصم  هــک  یدرف  نآ  یهد  یم غرم  نپوــک  یتــقو 
ار هکـــــس  سپ ۱۱۰  تـــــــسا ، نـــیمه ۱۱۰  لقادـــح  تـــسا و  لقادـــح  لاـــبند  هـــب  تیمکاـــح  دـــیوگ  یم درف  یراذــــگ ، یم
رد یلمع  هـبرجت  هدوـب ، هداوناـخ  ناـیک  ظـفح  فدـه  اـب  هـچ  ناـنز و  قوـقح  زا  تیاـمح  فدـه  اـب  هـچ  تارییغت.دراذـگ  یم

یارب یمرها  هب  لیدـبت  ناـنز  قوـقح  زا  تیاـمح  اـی  هداوناـخ  ناـیک  ظـفح  مرها  زا  هیرهم  هک  هداد  ناـشن  ریخا  یاـه  لاـس
نوناـق یلـصا  عـضو  رد  هک  یتروـص  رد  دـشاب ، هتـشاد  مه  یلاـم  درکراـک  هـک  هـک  نـیا  نودـب  هدـش  نادرم  قوـقح  لیدـعت 

.دننک یم دییات  ار  نآ  یمومع  تادهاشم  تاضق و  هک  تسا  یزیچ  نیا  تسا ؛ هتشاد  یلام  درکراک  هیرهم 
تیلک رارمتـسا ، ماود ، نوناق  یاه  یگژیو زاتـسا  قیقد  یاه  رامآ هب  زاین  دوجوم  تیعـضو  صیخـشت  یارب  یریدغ : رتکد 

.تسا تیمومع  و 
لاـس دـنچره  هداوناـخ  نیناوق  یلو  دراد ، ییآراـک  زین  نونکا  مه  یلو  هدـش ، هتـشاذگ  شیپ  لاـس  اـم ۱۰۰  نیناوق  یخرب 

.دنوش یم حالصا  راب  کی 
نوناق دورو  یجنـس  ترورـض  رد.دوبن  حالـصا  هب  یزاین  نالا  تشاد  ییآراک  تیمکاح  یلبق  دورو  رگا  هک  دوش  هجوت  دیاب 
نشور دیاب  هک  تسا  قیقد  یاه  رامآ ساسا  رب  دوجوم  تیعضو  صیخشت  هلئـسم  کی  مدرم  یـصوصخ  طباور  هب  راذگ 

.دوش نایب 
.درک جارختسا  دوش  یم تحار  یلیخ  ار  یموجن  یاه  هیرهم رامآ 

نیگنـس زین  اـت  زا ۱۱۰  رتـمک  اـی  دراد  دوـجو  لکـشم  مه  زاـب  اـیآ  تـسا  هعاطتـسالادنع  هکـس  یـالاب ۱۱۰  هکنیا  هب  هجوـت  اـب 
دنتـسناوت اـه  مناـخ ردـقچ  هدوـب ؟ ردـقچ  هدیـسر  هجیتـن  هب  هـک  هـیرهم  هبلاـطم  یاـه  هدـنورپ هـک  دوـش  هداد  راـمآ  تـسا ؟

.تسا یبساک  فده  دوش  یم دیکات  هکنیا  هژیو  هب  دننک ؟ فیقوت 

 



ررکم یاه  جاودزا رامآ  دندرک ؟ تفایرد  ار  هیرهم  دصرد  دـنچ  تسا  یقفاوت  اه  قالط دـصرد  هک ۹۰  نارهت  لثم  ییاج  رد 
هبلاـطم ناشدــنزرف  ثرا  ناوـنع  هـب  ار  هـیرهم  هـک  ییاـه  هداوناـخ دادــعت  تـسا ؟ ردــقچ  هـیرهم  تفاـیرد  فدــه  هـب  ناـنز 

ناوـت یم میدرب  یپ  زاـین  هب  هکنیا  زا  دـعب.دوش  یم یراذـگ  نوناـق  تیرثـکا  ساـسا  رب  نوـچ  ....و  تسا ؟ ردـقچ  دـننک  یم
.تسا مهم  مادقا  یارب  یجنس  ترورض  یلو  تسا ، بوخ  یراکهار  هچ  هک  درک  یسررب 

ناشیاه هغدغد  دنتسه  لیخد  هلئسم  نیا  رد  دوخ  هک  نادرم  نانز و  هک  تروص  نیا  هب  دوشب  یسانشراک  راک  کی  دیاب 
.دننک حرطم  ار 

یگدـنز رد  ادــعب  هـک  یتالکــشم  رطاـخ  هـب  اـیح و  رطاـخ  هـب  ناـنز  یلو  دــنراذگب ، عـمجت  ناـنز  نادرم  لـثم  دوـش  یم هـتفگ 
ندوـب لـضعم  یکلملادـبع : رتکد.دـنیوگب  ار  لـئاسم  نـیا  هـک  دــنوش  یمن عـمج  ییاـج  دــنیآ  یم شیپ  ناـشیارب  کرتـشم 
هیرهم اــب  بساــنتم  تـبثلا  قـح  تفاــیرد  ــالعف  حرطم  راــکهار  نـیرت  لوـقعم تـسا / هیــضرف  دــح  رد  ــالاب  یاــه  هـیرهم

هک مـیراد  یرگید  لـئاسم  تـسا ؟ حیحـص  تیمکاـح  دورو  اـیآ  هـک  دـندرک  تبحــص  عوـضوم  کـی  یور  افرــص  دیتاساتــسا 
رد صاـخ  روـط  هـب  یلو  تـسه ، اـج  هـمه  رد  هـک  نـید  زا  رارف  ــالثم  دــنک ؛ دورو  دــناوت  یم تیمکاــح  دــنیوگ  یم تیرثـکا 

.هدش ساسح  هیرهم  هلئسم 
ای درب  یم یدایز  نامز  دوش  ماجنا  تابثا  دـنیآرف  ات  میتسه و  هجاوم  یداصتقا  تاناسون  اب  اـم  هرخـالاب  لیدـعت  ثحب  رد 

.هیرهم دنیآرف  ندوب  رب  نامز 
.دنتسه مهم  لئاسم  نیا 

.تسا نیگنس  یاه  هیرهم یلصا  عوضوم.مینک  دورو  دیابن  سپ  تسین  یمومع  نوچ  مییوگب ، دیابن 
.ریخ ای  میناد  یم یعامتجا  لضعم  ار  الاب  یاه  هیرهم ایآ  هک  میهد  خساپ  لاوس  نیا  هب  دیاب  صوصخ  نیا  رد 

لباـقم رد  دـنک و  یم داـجیا  درم  نز و  نیب  یقوقح  لداـعت  لاـثم  ناونع  هب  تسا ؛ یعیبـط  هلئـسم  نیا  دـنیوگ  یم یخرب 
.تسا ...و  هداوناخ  رب  درم  تسایر  قح  قالط ، قح 

دعب درم  دراوـم  یخرب  رد  هدـش و  یمـشچ  مـه  مـشچ و  هـک  مییوـگب  رگا  یلو  مـینک ، دورو  دـیابن  بـخ  مینیبـب  روـطنیا  رگا 
کی نیا  ...و  دنک  یم مک  شدوخ  یراگزاس  زا  الاب  هیرهم  هناوتـشپ  هب  نز  دراوم  یخرب  رد  هدـش و  طقاس  یگدـنز  زا  قالط 

.دوب دهاوخ  یعامتجا  لضعم 
اب دـیاب  مه  یقوـقح  راـکهار  منک  یم دـیکات  هتبلا  یگنهرف ؟ اـی  تسا  یقوـقح  راـکهار  هک  دوـش  یم ثحب  تروـص  نـیا  رد 

.دوش یم حرطم  راکهار  دنچ  تروص  نآ  رد.دشاب  یقوقح  لوصا  تیاعر 
.تحلصم هب  هن  تسا و  یعرش  هن  هک  تسا  فقس  نداد  رارق  هار  کی 

.تسا هیرهم  زا  تایلام  تفایرد  هدش  حرطم  هک  مود  راکهار 
هب روـبجم  ار  درم  وا  نوـچ  دـنک ، تخادرپ  دـیاب  نز  دـندقتعم  یخرب  تسا ؛ ثحب  دـهدب  یـسک  هـچ  ار  تاـیلام  هـکنیا  یور 

نیا اـب  هتفریذـپ و  ار  هیرهم  نیا  وا  نوـچ  دـنک ، تخادرپ  درم  دـیاب  دـندقتعم  رگید  یخرب  هدرک ، یا  هیرهم نـینچ  شریذـپ 
.دراد ار  تخادرپ  یدنمناوت  هک  دهد  یم ناشن  دیاب  راک 

زونه نوچ  تسین ؛ ریذـپ  ناـکما  اـساسا  دوش  تخادرپ  دـهاوخب  هیرهم  تفاـیرد  زا  لـبق  تاـیلام  نیا  رگا  تروـص  ره  رد 
.دریگب قلعت  تایلام  نآ  هب  هک  درادن  دوجو  یلام 

راکهار.تسا هدرکن  یریگولج  نیگنـس  هیرهم  نداد  رارق  زا  هک  دوش  تخادرپ  هیرهم  تفایرد  زا  دعب  دـشاب  رارق  مه  رگا 
.تسا هیرهم  نازیم  اب  بسانتم  تبثلا  قح  تفایرد  دوش  یم حرطم  هک  یموس 

هک دوش  یم نییعت  یفقـس  حرط  نیا  اب  بسانتم  اما  دوش ، یم تفایرد  جاودزا  تبثلا  قح  یارب  یغلبم  رـضاح  لاـح  رد 
.دوش تفایرد  تبثلا  قح  ناونع  هب  نآ  دازام  زا  یدصرد  دوب  نآ  زا  شیب  هیرهم  رگا 

.تسا راکهار  نیا  نونکات  حرطم  یاه  هار نیب  زا  هار  نیرت  لوقعم یلو  تسا ، بوخ  هکنیا  هن  هدنب  رظنب 
.دوش ضارتعا  نآ  هب  هک  دورب  هیئاضق  هوق  بیج  هب  تسین  رارق  مه  لوپ  نیا 

.دوش روشک  رد  جاودزا  هلئسم  نیمه  جرخ  دناوت  یم
.دوش یمن یلو  دوشیم ، جاودزا  زا  عنام  دنیوگیم  یضعب 

 



.دوش یم جاودزا  یاه  هنیزه ریاس  رب  هفاضا  یا  هنیزه دنیوگیم  مه  اه  یضعب
.دوش یسررب  مدرم  تارظن  دوش و  یحارط  ناققحم  طسوت  ییاه  همان شسرپ  هک  تسا  نیا  نم  داهنشیپ 

یقوقح ظاحل  هب  مه  بیوصت  نامز  رد  یتح  هداـم  نیا  هدام ۲۲ ، صوصخ  رد.دوش  یـسررب  نآ  یعامتجا  راثآ  عقاو  رد 
.هتشادن ینشور  یانعم 

 . تسا هداتفا  راک  زا  الک  هک  مه  یلام  یاه  تیموکحم یارجا  هوحن  نوناق  زا  دعب 
.مهدب لصفم  حیضوت  هک  تسا  جراخ  ثحب  زا 

رد ؟ دـنک دورو  دـیاب  راذـگ  نوناـق  هک  تـسه  لـئاسم  مادـک  مییوـگب  دـیاب  هـکلب  تـسین ، هداـم ۲۲  رـس  رب  ثـحب  هـب  یزاـین 
.تسا هیضرف  کی  دح  رد  میوگب  دیاب  هدش  ماجنا  یتاعلاطم  ایآ  هکنیا  صوصخ 

.دوشب لاوس  ناشدوخ  زا  دیاب  سلجم  داهنشیپ  صوصخ  رد 
رگید دراوم  دوشب و  افتکا  تسه  عامجا  هک  یدراوم  هب  افرـص  تسانب  هک  تسا  نیا  منادـیم  نم  هک  یزیچ  نیرخآ  طقف 

.دوشب لوکوم  یرگید  نامز  هب 
.دوشب هچ  هک  تسین  صخشم  الاح 

دح نیا  رد  یعامتجا  یلضعم  الاب  یاه  هیرهمتسین هزادنا  دح و  نیا  رد  یعامتجا  یلـضعم  الاب  یاه  هیرهم یمرک : رتکد 
.تسین دوش  هتخادرپ  نآ  هب  هزادنا  و 

.تسین تیمکاح  هلخادم  نآ  لح  هار  مینادب  لضعم  ار  نآ  هک  مه  ضرف  رب 
.دنک دورو  عیرس  تیمکاح  هک  هدوب  نیا  هشیمه  ضرف  شیپ 

.دشاب الاب  یلیخ  دناوت  یم درادن و  یتیدودحم  چیه  هیرهم  ام  هقف  رد 
مدـع ای  نیجوز  یراـگزاسان  یاـه  دـمایپ عقاو  رد  دـنوش  یم حرطم  ـالاب  یاـه  هیرهم یاـه  دـمایپ ناونع  هب  هک  یدراوم  نیا 

.تسا رگید  لئاسم  ای  اه  نآ شزومآ 
ناسانـشراک هک  هنوـگ  ناـمه  دریگب ؟ لوـپ  میهدـب  جاودزا  هب  هکنیا  هناـهب  هب  مدرم  زا  هک  لـخد  یاـپ  میرواـیب  ار  تموـکح 

هلئـسم نیا  دسر  یم رظنب  تسا و  یجنـس  ترورـض  دـنمزاین  یا  هلئـسمره صوصخ  رد  مادـقا  دـندومن  دـیکات  همانرب  نیا 
.تسا هیرهم  هلئسم  صوصخ  رد  ینونک  تامادقا  مهم  الخ 

هک تـسا  رـضاح  لاـح  رد  هـیرهم  ناینادـنز  دادـعت  دـشیم  هـئارا  فافـش  تروـص  هـب  دـیاب  نونکاـت  هـک  یراـمآ  نـیرت  یهیدـب
.دنک یم لیلحت  نآ  یانبمرب  دهد و  یم رارق  کالم  ار  یددع  یدرف  ره  دوش و  یمن مالعا  هنافساتم 

، مادــقا یارب  میمــصت  یجنــس و  ترورــض  ضرف  اـب  هـک  دوـب  نـیا  تســشن  نـیا  ناـنامهم  رگید  دــیکات  هـک  نآ  هوــالع  هـب 
.دریگب رارق  رظندم  دیاب  هیرهم  هلئسم  ندوب  یهجودنچ 

.دنناد یم نکممریغ  رگید  یخرب  تخس و  ار  نوناق  تسد  هب  نآ  لح  ناسانشراک  یخرب  مه  لیلد  نیمه  هب 
.دنناد یم شا  یعامتجا  راثآ  قیقد  یسررب  هب  طونم  ار  راکهار  نآ  زین  دنهد  یم هئارا  ار  یراکهار  هک  یناسانشراک 

۳۰۳۰
نابآ
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انکیا یلصا : عبنم   ۶۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۱۲   ۰   ۰   / انریا   

« یباراف  » میکح تشادـگرزب  نییآ  رد  هام  نابآ   ۳۰ هبنشکی   زورما  راونا  هللادبعدیـس  انریا ، یگنهرف  راگنربخ  شرازگ  هب 

تسا تسا هدرک   هدرک لیلحت   لیلحت هنافوسلیف   هنافوسلیف ارار   هعماج   هعماج تسایس  وو   تسایس یباراف   یباراف راونا : : راونا

یعاـمتجا یـسایس و  بلاـطم  هـب  یباراـف  لـثم  یفوـسلیف  رتـمک  یمالـسا  ناـمیکح  نـیب  تـفگ : راوـنا ، هللادبعدیــس  اـنریا - نارهت -
.ددرون یمرد ار  یزورما  تایرظن  همه  یندم ، تسایس  هرابرد  وا  هلضاف  هنیدم  رد  یباراف  رصنوبا  لاوقا  .تسا  هتخادرپ 

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۵۴طباو 

https://www.irna.ir/news/84550317/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84550317/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


ناملـسم فوسلیف  نیا  تفگ : یباراف ، زا  هدـنام  یقاب  راثآ  هب  هراـشا  اـب  دـش ، رازگرب  هفـسلف  یناـهج  زور  اـب  ناـمزمه  هک 
هتشاد و رظن  یلمع  تمکح  هعومجم  ریز  ُنُدم  تسایـس  ثحابم  هب  رایـسب  ۀقالع  یمالـسا ، رگید  نافوسلیف  سکع  رب 
تسا و وا  ۀلـضافلا  ۀـنیدملا  لـهاءارآ  باـتک  رت  فورعم اـهنآ  ۀـمه  زا  تسا و  تسد  هب  وا  زا  دـنچ  یبـتک  هـنیمز ، نـیا  رد 

مکح تردق  هب  هک  یمالـسا  یژولوئدـیا  اب  یمالـسا  تسا  یا  هنیدـم وا  ۀلـضاف  ۀـنیدم  تشاد ، هجوت  هلأسم  نیا  هب  دـیاب 
.دریگ یم همشچرس  یهلا  عبنم  زا  نوناق  هنیدم  نیا  رد  دنار و  یم

نیا رد  دـنک و  یم میـسقت  لماکان »  » تاـعامتجا و  لـماک »  » تاـعامتجا هب  ار  یناـسنا  تاـعامتجا  نیا  وا  داد : همادا  یو 
رظن دروـم  تیفیک  ۀـلأسم  وـس  چـیه  هب  دـنک و  یم یـسررب  فرـِص  تـّیمک  ظاـحل  زا  ار  لـماکان  لـماک و  ۀـلأسم  وا  میـسقت 

.تسین یباراف 
و هناـیم » عاـمتجا  «، » گرزب عاـمتجا  : » دوـش یم میـسقت  مـسق  هـس  هـب  تـسا  ّمـک  یاـنبم  یارب  نوـچ  وا  لـماک  عاـمتجا 

«. کچوک عامتجا  »
یعامتجا یـسایس و  بلاطم  هب  یباراـف  لـثم  یفـسلفتم  رتمک  یمالـسا  ناـمیکح  نیب  هک  نیا  ناـیب  اـب  هوژپ  هخـسن  نیا 

سناـسنر و زا  سپ  تسا ، ثحب  وگو و  تفگ دروـم  اـهزور  نیا  هک  ُندـُم  تسایـس  ۀـلأسم  تشاد : راـهظا  تسا ، هتخادرپ 
ملع اـب  ینتـسسگان  دـنویپ  زورما  هدرک  هجاوم  یداـصتقا  ملع  اـب  ار  رـشب  هوبنا ، فرـصم  دـیلوت و  نردـم ، تعنـص  ییادـیپ 
لاب ربارب  رد  تسا  هشپ  لاـب  نوچ  نآ  ربارب  رد  وا  ۀلـضاف  ۀـنیدم  رد  یباراـف  رـصنوبا  لاوقا  هک  تسا  هدرک  ادـیپ  تساـیس 

.نیهاش باقع و 
ۀمـــشچ روخـــشبآ  ود  ره  لــقع  نــید و  هــک  هــتفر  نــیا  رب  رـــصنوبا  هلـــضاف ، ۀـــنیدم  ءارآ  ۀـــلاسر  رد  درک : هفاــضا  راوــنا 

اب رتـشیب  نـید  دــنناسر و  یم تـقیقح  ناگنــشت  هـب  بآ  یئارقتــسا  یــسایق و  یاـه  هلاـیپ اــب  لــقع  یهتنم  دــنا ، تـقیقح
دنهد یم رارق  تقیقح  ناشطع  نیا  رایتخا  رد  ار  تقیقح  زمر  لیثمت و  اـی  یقطنم  یاـه  هلاـیپ نیا  راـنک  رب  ناـبلط  هنـشت

یایرکز نبدمحم  هک  تسا  یهار  رب  هن  و  دشاب » نید  مداخ  دیاب  هفسلف  : » دیوگ یم هک  تسا  یدنک  بوقعی  لثم  هن  وا 
.دنک » یم توعد  همیخ  نیا  هب  تیعرش  زا  غراف  ار  نامدرم  هدز و  همیخ  هسمخ  یامدق  رد   » تسا و یزار 

تسا  هدشن  هدید  یباراف  یکشزپ  ههجو 
ماـمت هـک  نـیا  مـغر  یلع  تـفگ : هـک  دوـب  تسـشن  نـیا  نارنخـس  گرید  نارهت  هاگـشناد  هفـسلف  داتـسا  یبـیبح  یلقفجن 
خیراـت رد  مـه  وا  زا  لـبق  تـسا ، هدــشن  هدرب  ماـن  یو  یکــشزپ  زا  یرثا  چــیه  هدرب ، ماـن  اـج  نآ  رد  ار  یباراـف  یاـه  هلاـسر

.تسا هدشن  یباراف  یکشزپ  تراهم  هب  یا  هراشا یتح  ینعی  تسا  روط  نیمه یطفق  امکحلا 
مدرک یم حیحـصت  ار  یزاریـش  نیدـلا  بطق هیدعـسلا  هفحتلا  باـتک  متـشاد  یتـقو  هـک  دوـب  نـیا  متفاـی  هـک  یبـلطم  اـهنت 

هب لـیلجت  مارتـحا و  اـب  یلیخ  دــنک و  یم لـقن  یباراـف  لوـق  زا  ار  یبـلطم  بـط ، فـیرعت  رد  باـتک و  لـیاوا  رد  هـک  مدــید 
.تسا هدروآ  ار  یباراف  ترابع  نیع  کربت  ّنمیت و  ناونع 

.تسا هدرک  حرطم  بط  فیرعت  رد  بلطم  هحفص  ود  دودح  دیدج  یاه  پاچ رد 
لها هک  یمدآ  نینچ  یتقو  هک  دـیآ  یمرب هتـشاد  تراهم  یکـشزپ  رد  وا  دـیوگ  یم ءابنالا  نویع  باـتک  رد  درک : هفاـضا  یو 

.دیآ تسد  هب  یکشزپ  باب  رد  وا  زا  یا  هتشون دیاب  ًاتدعاق  تسا ؛ نتشون  ملق و 
رد یلک  روـط  هب  ار  دوـش  یم حرطم  بط  رد  هک  یفلتخم  ثحاـبم  تسا و  بط  فـیرعت  دراد ، بـط  رد  یباراـف  هـک  یثـحب 

.دنک یم نایب  هاتوک  راتفگ  بلاق 
.تسا هتفای  ناماس  شناد  کی  یکشزپ  هک  دیوگ  یم  وا 

ناماس هک  ریبعت  نیا  اما  دندوب ، هدرک  راک  یکشزپ  رد  یگرزب  یاه  تیصخش دوب و  هدش  راک  یکشزپ  یور  رب  اه  نرق اریز 
.تسا مهم  رایسب  تسا  هتفای 

مه یکــشزپ  دراد و  تیاـغ  عوـضوم و  تـسا  هتفاــی  ناــماس  هـک  یملع  ره  دــیناد  یم هـک  روـط  ناــمه لــیلد ، نـیمه  هـب 
.دوش یم ققحم  لاعفا  نامه  اب  نآ  تیاغ  هک  یلاعفا  زا  تسا  لمتشم  مه  دراد و  تیاغ  عوضوم و 

.تسا تعانص  کی  یکشزپ  دوزفا : یبیبح 
تـسا یا  یتسردـنت تمالـس و  مه  یکـشزپ  تیلاعف  تیاغ  تسا و  یمدآ  نآ  عوضوم  دور و  یم راک  هب ناـسنا  یارب  بط 

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۵۵طباو 



.دوش یم داجیا  یمدآ  رد  هک 
.تسا تمالس  مه  نآ  هجیتن  تیاهن و  دوش و  یم راک  ناسنا  یور  رب  یبط  لمع  اب  سپ 

یرگید درک و  ظفح  ار  تسا  دوجوم  هک  یا  یتمالـس ات  دوش  یم شـشوک  یکی  دوش ؛ یم ماجنا  راک  ود  اجنیا  دـیوگ  یم  وا 
.دریگ یم ماجنا  هتفر  تسد  زا  تمالس  ندنادرگزاب  یارب  هک  یششوک 

.دنیبب بیسآ  تمالس  هدش  ببس  هداد و  خر  ییاه  یرامیب هک  یماگنه  ینعی 
عفر یارب  ییاــه  شــشوک یکی  تمالــس و  ظــفح  یارب  ییاــه  شــشوک یکی  دوــش ؛ یم تمـــسق  ود  عــقاو  رد  بــط  سپ 

.تسا هدرک  دیدهت  ار  نآ  هدرب و  نیب  زا  ار  تمالس  هک  ییاه  یراوشد
هب دنک  یم کمک  ندروخ  اذغ  هیذـغت و  هک  دـیوگ  یم  هنوگ  نیا مود  لوا و  تمـسق  رد  تشاد : راهظا  هفـسلف  داتـسا  نیا 

تسد زا  تمالس  ات  دنک  یم کمک  وراد  ندروخ  دوش ، فرصم  وراد  ات  دوب  مزال  میدش و  رامیب  ام  رگا  اما  تمالـس ، ظفح 
.ددرگرب هتفر 

هدـید بیـسآ  ای  هدـش  داـجیا  درد  ندـب  زا  یوضع  رد  هک  یماـگنه  ینعی  دـنک  یم هدافتـسا  دـیمکت »  » هملک زا  روط  نیمه
کمک هـتفر  تـسد  زا  یتمالــس  تشگزاــب  هـب  مـه  نـیا  میوـش ، یم نآ  نیکــست  ثعاــب  مرگ  هچراــپ  نداد  رارق  اــب  تـسا ،

.دنک یم
.ددرگ یمرب هتفر  تسد  زا  تمالس  یایحا  هب  زاب  مه  نیا  هک  کرچ  ندیشک  نوریب  مخز و  نتفاکش  ینعی  طب » »

.دور یم راک  هب  یدنب  هتسکش هرابرد  هک  تسا  ربج »  » مه یکی 
ار نآ  مینادرگرب و  دوخ  یاج  رس  هب  ار  هتـسکش  ناوختـسا  مینک  یم شالت  تسا و  هتـسکش  ناوختـسا  هک  یماگنه  ًالثم 

.تسا هتفر  تسد  زا  تمالس  ندنادرگزاب  هرابرد  تسا  یشخب  مه  نیا  میزادنیب ، اج  حالطصا  هب 
یاـضعا کـت  کـت  هکنیا  یکی  دوزفا : درک و  هراـشا  دوش  تیاـعر  بط  شناد  رد  دـیاب  یباراـف  رظن  زا  هک  یدراوم  هب  یبیبح 

.دنوش هتخانش  لماک  روط  هب  ندب 
.دراد یتمالس  تحص و  یا  هنوگ هچ  هب  وضع  ره  هکنیا  نتسناد  نتخانش و  ار  یتمالس  تحص و  عاونا  دعب 

نآ زا  یوضع  ره  اـی  ندـب  داـتفا و  یقاـفتا  رگا  هک  مینادـب  میـسانشب و  ار  اـه  یراـمیب عاونا  دـیاب  تسا  نیا  دروم  نیموـس 
.مینادب یرامیب  ار  نآ  تلع  دهد ، ماجنا  ار  شا  هفیظو تسناوتن 

رارق دـیدهت  دروـم  ار  تحـص  صاـخ  یعوـن  هب  مادـک  ره  دراد و  یعاوـنا  تسا و  یرورـض  مزـال و  مه  اـه  یراـمیب نتخاـنش 
.دهد یم

.تخانش ار  اهنآ  مامت  دیاب  سپ 
.میدرک البق  ار  نآ  ثحب  هک  لاعفا  نامه  هب  ددرگ  یمرب هعومجم  لک  نیاربانب 

.دنا ینطاب اهوضع  نآ  هک  دنوش  یم ییاهوضع  دراو  اه  یرامیب نیا  زا  یضعب  درک : هفاضا  یو 
دـتفا و قاـفتا  ندـب  لـخاد  رد  رگا  یلو  دـید ، میهاوـخ  ار  نآ  تـسا و  راکــشآ  رایــسب  دــشاب  هتــسکش  اـم  تـسد  رگا  ـالثم 

هکنیا هب  بیبـط  سدـح  ندـب و  درکلمع  قیرط  زا  دـیاب  اـهنیا  ماـمت  میتـسین و  نآ  ندـید  هب  رداـق  اـم  دوش  داـجیا  یراـمیب 
.دوش یسررب  نآ ، لح  نامرد و  یارب  ششوک  شالت و  تساجک و  زا  لکشم 

یاه وراد  هداس و  یاهوراد  دنتـسه ؛ عون  ود  هک  اهوراد   اهاذغ و  تخانـش  ار  اه  تخانـش نیا  تمـسق  نیمجنپ  یبیبح 
وراد و دنچ  بیکرت  زا  ینعی  بکرم  یوراد  نابزواگ و  لگ  دننام  زیچ ، کی  ای  ینعی  هداس  یوراد  تفگ : تسناد و  بکرم ،

.دننک یم زیوجت  رامیب  یارب  هک  نآ  طولخم  هراصع و  ای 
یاهرازبا هچ  هک  دـنادب  دسانـشب و  ار  دراد  مزـال  شراـک  یارب  هک  ییاـهرازبا  کـشزپ  هک  تسا  مزـال  یکـشزپ  رد  روط  نیمه

.درب راک  هب  یندب  ره  رد  روطچ  ار  اهنآ  دیاب  هک  دنادب  هتبلا  دراد و  دوجو 
دوـخ دـنا ؛ هدـش هدـیچیپ  رایـسب  یحارج  یاـهرازبا  لـیاسو و  زورما  دـندوب و  هداـس  هتـشذگ  رد  هـک  ییاـهرازبا  هـب  هجوـت  اـب 

.تسا هدرک  داجیا  صصخت  عون  کی  هلئسم  نیمه 
، دــهد یم رارق  دــیکات  دروـم  رایــسب  ار  نآ  یباراــف  هـک  یعوــضوم  نیمــشش  تـشاد : راــهظا  نارهت  هاگــشناد  داتــسا  نـیا 

درف رگا  دوشب و  ظفح  تسه ، یتسردنت   رگا  ات  دوش  ماجنا  دیاب  هک  تسا  ییاهراک  تاررقم  نیناوق و  ظفح  نتخانش و 

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۵۶طباو 



.دوش هدنادرگرب  ددجم  وا  یتمالس  تسا ، هدید  بیسآ 
تاررقم نیناوق و  ظفح  تخانـش و  دوش : یم لکـش  نیمه  هب  بط  شناد  مامت  عقاو  رد  ینعی  تسا  مهم  عوضوم  نیا 

.یتسردنت ندنادرگرب  ای  یتسردنت و  ظفح  یارب  دوش  ماجنا  دیاب  هک  ییاهراک 
اب هک  یکشزپ  شناد  عومجم  ینعی  دراد ، دوجو  راک  نیا  یارب  هک  تسا  ینیناوق  دنک ؛ یم حرطم  هک  یا  هلئـسم نیمتفه 

.دنسانشب دیاب  مه  ار  اهنیا  بیبط  ددرگ ، یمرب رامیب  یاضعا  تمالس  ای  دوش و  یم ظفح  اه  ندب تحص  اهنآ  تیاعر 
ندـب رد  یـشخب  ره  هک  دـنادب  ینعی  دسانـشب ، ار  نیناوـق  نیا  ماـمت  دـیاب  هک  تـسا  نـیا  کـشزپ  هـفیظو  نـیمتفه  ینعی 

نآ دـیاب  حالطـصا   هب  دوش ؛ ضراـع  درف  رب  تسا  نکمم  ییاـه  یراـمیب هچ  هکنیا  مه  دنـسانشب و  دـنک و  یم راـک  هنوگچ 
.دسانشب ار  دنهدب ، تسد  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  نکمم  دنراد و  نآ  یاضعا  ندب و  هک  یا  یعیبط فیاظو 

.دنک یم ادیپ  یعیسو  هنماد  یلیخ  روما  نیا 
، تسا هتـشاد  یرتـشیب  تیمها  هفـسلف  تراـهم  تسا ، هدرک  یم یگدـنز  یباراـف  هک  یا  هرود رد  هک  نیا  هـب  هراـشا  اـب  یو 

نیمه رد  بط ، رد  هن  تسا و  هدش  حرطم  رتشیب  هفـسلف  رد  وا  تراهم  مراهچ ، نرق  لوا  ۀـمین  ای  لوا  شخب  رد  تفگ :
تافو هرود  نیمه  رد  یباراـف  هب  تبـسن  تواـفت  لاـس  هس  اـی  ود  اـب  مه  وا  هک  تسا  هدرک  یم یگدـنز  یزار  یاـیرکز  هرود 

.دنک یم
هتبلا تسا و  اـه  هرود نیمه  رد  مه  وا  تسا ، هیبـطلا  هعانـصلا  لـماک  باـتک  فـلؤم  هـک  مـه  یزاوـها  ساـبع  نـبا  یلع 

.تسا هدوب  زین  اهزور  نآ  هعماج  زاین  ابطا و  هجوت  دروم  وا   باتک  نوناق ، باتک  زا  لبق  ات  هک  میناد  یم
اجنیا رد  هـک  تـسا  ییاـه  ثـحب ...و  طـالخا  جازم و  شناد ، لـماش  یعیبـط  روـما  هـب  مـلع  دــنا  هدرک اـهنآ  هـک  یفیرعت  رد 

.دوش یم حرطم 
ةئاملا باتک  انیـس ، نبا  نوناق  زا  لبق  مینادـب ، اهنآ  ءزج  مه  ار  انیـس  نبا  نوناق  رگا  هک  هرود  نیا  فورعم  یاـه  باـتک زا 

، یئاذک ترفاسم  نآ  رد  هچرگ  تسا ، هدوب  مه  انیـس  نبا  داتـسا  هک  تسا  یحیـسم  لهـس  وبا  زا  ةـیبطلا ، ةعانـصلا  یف 
دنمزاین زونه  هک  هچرگ  هدش ؛ پاچ  راب  دـنچ  مه  لاح  هب  ات  باتک  نیا  تسا ، هدوب  انیـس  نبا  هارمه  یحیـسم  لهـسوبا 

.تسا هناملاع  حیحصت  کی  هب 
تسا  ام  نارگشهوژپ  زا  یخرب  زا  رترصاعم  یباراف ،

یباراف لاـس ۱۹۹۲  زا  اـم  هاگـشناد  ماـن  تفگ : تسـشن  نیا  رد  زین  ناتـسقازق  یباراـف  هاگـشناد  داتـسا  اوکب ، ربنق  هیلاـغ 
.تسا

هک منک  یم راختفا  رایـسب  نم  دوخ  صوصخ  هب  همه  درک و  رییغت  یباراف  هب  هاگـشناد  مسا  ناتـسقازق  لالقتـسا  زا  دعب 
.تسا مالسا  یایند  گرزب  دنمشناد  کی  مان  هاگشناد  نیا  مان 

دوخ زا  لبق  نافوسلیف  راثآ  یارب  لصفم  لماک و  رایـسب  یتاحیـضوت  تسا و  هتـشون  مهم  رایـسب  هلاـسر  نیدـنچ  یباراـف 
.تسا هتشاگن 

دراد شناد  مـلع و  هـک  یـسک  ره  تـسا و  شناد  مـلع و  رد  یتخبـشوخ  دـیلک  هـک  دـسیون  یم یباراـف  تـشاد : راـهظا  یو 
.میسرب یتخبشوخ  هب  میناوت  یم مییوجب  ملع  یگدنز  رد  زور  نیرخآ  ات  نیّلوا  زا  رگا  تسا و  تخبشوخ 

.دوش یم رسیم  شناد  ملع و  بسک  قیرط  زا  یتخبشوخ  ینعی 
چیه دشاب ، هتـشاد  یدب  قالخا  رگا  دراد  یلاع  تالیـصحت  ملع و  هک  یـسک  ره  هک  دـنک  یم هراشا  یبوخ  هتکن  هب  یباراف 

شناد ملع و  هک  نوچ  دنک  حرطم  ملاع  یدرف  دنمـشناد و  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  دناوت  یمن ناسنا  نیا  درادـن و  یا  هدـیاف
.دوش یم رتشیب  ام  تیناسنا  دنک و  یم رت  قالخا شوخ  ار  ام  دنک و  یم تیبرت  ار  ام 

.دراد شزرا  رایسب  دوش و  یم رارکت  ددعتم  روط  هب  یباراف  راثآ  رد  بلطم  ود  نیا 
یعون هب  ار  شناد  ملع و  مینک و  یم یگدـنز  تنرتنیا  هب  هتـسباو  کاـنرطخ و  رایـسب  ییاـیند  رد  اـم  هک  زورما  صوصخ  هب 

.مینک یم تفایرد  فیصوت و  رگید 
: درک نایب  فتـسا  هتفگ  یمهم  رایـسب  فرح  ناسنا  ندـب  یاضعا  هرابرد  راب  نیّلوا  یباراف  هک  نیا  هب  هراـشا  اـب  اوکب ، ربنق 

.تسا ینانوی  دنمشناد  هک  هدوب  سونیلاج  هلاسر  هب  یخساپ  نیا  نارگشهوژپ  هدیقع  هب 

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۵۷طباو 



.تسا طوبرم  ایمیک  هب  تسا و  هاتوک  رایسب  هلاقم  نیا 
میــسقت هورگ  ود  هـب  ار  اـهنآ  دــنک و  یم داـقتنا  ناـنآ  زا  هلاـقم  نـیا  رد  یباراـف  دــندوب و  داـیز  نارگاـیمیک  یباراـف  ناــمز  رد 

.دندرک یم هدافتسا  وس  عوضوم  نیا  زا  دندوب و  گنس  یعون  لابند  هب  هورگ  کی  هک  دنک  یم
یرگید تاـناویح و  تشوـگ  یکی  دـنک : یم هدافتـسا  کاروـخ  عوـن  هـس  ًـالومعم  ناـسنا  داد : هـمادا  هاگــشناد  داتــسا  نـیا 

.یعیبط بآ  یرگید  ناهایگ و 
.تسا ام  یعیبط  یوراد  بوخ  هیذغت  هک  دنک  یم دیکأت  یباراف 

دروم یمالـسا  عماوج  رد  یو  طسوت  راب  نیّلوا  هک  تسا  ام  یتمالـس  دـیلک  ندروخ  اذـغ  تقو  رد  اج و  هب  تسرد و  ینعی 
.تسا هتفرگ  رارق  هراشا 

.دراد یلصفم  رایسب  ثحب  هک  تسا  هتخادرپ  زین  یسانش  هایگ  یسانش و  تسیز  ملع  هب  یباراف  نیا  زا  ریغ 
.تسا هتخادرپ  یسانش  نابز  هب  یباراف  نینچمه 

.تسا هتشاد  یرایسب  شزرا  تیمها و  ناتسقازق  رد  یسانش  یباراف  هکنیا  رگید  هتکن  تفگ : اوکب ، ربنق 
یباراف فورعم  راثآ  زا  یخرب  هک  دـش  یدایز  شالت  قباس  یوروش  نامز  رد  دـعب و  هب  یدالیم  لاس ۱۹۷۰  زا  صوصخ  هب 
یقازق ناـبز  هـب  ار  فورحلا  باـتک  هـتبلا  تایــضایر و   اـی  قـطنم و  هفــسلف ، هزوـح  رد  وا  راـثآ  ریبـک و   یقیــسوم  هژیو  هـب 

.دندرک همجرت 
.دندش همجرت  یقازق  نابز  هب  دعب  دندوب و  هدش  همجرت  یسور  نابز  هب  ادتبا  راثآ  نیا  رتشیب  هتبلا 

نشج هوکشاب  هدرتسگ و  تروص  هب  ار  یباراف  رـصنوبا  درگلاس  نیمهاجنپ  دص و  رازه و  ناتـسقازق  هک  هتـشذگ  لاس  رد 
تاحیـضوت اب  همجرت و  یقازق  نابز  هب  ناهوژپ  یباراف  طـسوت  یلـصا  ناـبز  زا  یباراـف  باـتک  نیدـنچ  لاـس  ود  رد  تفرگ ،

.دش پاچ  لماک  یملع 
کیدزن هدنیآ  رد  میراودیما  تسا و  هدش  عورش  ناتسقازق  رد  یـشهوژپ  یباراف  دیدج  هرود  کی  هک  دهد  یم ناشن  نیا 

ناـهوژپ یباراـف  طـسوت  یلـصفم  یملع  تاحیــضوت  مـینک و  هـمجرت  یــسور  یقازق و  هـب  یلــصا  ناـبز  زا  ار  وا  راـثآ  ماـمت 
.دنوش انشآ  گرزب  میکح  نیا  راثآ  اب  رتشیب  ام  مدرم  دوش و  هتشون 

تسا و زور  هب  وا  رثا  ره  تسا و  ام  نارگشهوژپ  زا  یخرب  زا  رترصاعم  هک  تسا  یدنمـشناد  یباراف  تفگ : نایاپ  رد  یو 
.تسین زور  هب  هنهک و  وا  هشیدنا  هک  درک  رکف  ناوت  یمن
.درک ادیپ  یباراف  راثآ  رد  ار  تالاؤس  باوج  ناوت  یم

.دننک یم ادیپ  راثآ  نیا  رد  ار  یبلاج  بلاطم  ًامتح  منئمطم  منک و  یم قیوشت  یباراف  راثآ  هعلاطم  هب  ار  ناناوج 
درک  لقعت  دبعت و  نایم  عمج  هک  دوب  ناملسم  فوسلیف  نیتسخن  یباراف ،

هفسلف رد  یباراف  ماقم  هک  نیا  نایب  اب  تسشن  نیا  نارنخس  رگید  ناونع  هب  نارهت  هاگشناد  داتسا  برع ، دیـس  نسح 
اما دـنا ؛ هتفگ یناوارف  نانخـس  وا  هشیدـنا  فـلتخم  بناوـج  هراـبرد  تفگ : تسا ، دنمـشزرا  تیمها و  اـب  رایـسب  یمالـسا 

.تسا یمالسا  هفسلف  سسؤم  یباراف ، هک  تسا  هتکن  نیا  رد  ثحب  تسا ، لوادتم  ریخا  یاه  ههد نیا  رد  هک  هچنآ 
هفـسلف خـیرات  هب  هاـگن  یاـنبم  هک  دوـش  یـسررب  دـیاب  هک  نـیا  ینعی  تـسا  لـمأت  لـباق  یمک  نخـس ، نـیا  تراـبع و  نـیا 

.دوش یم حرط  لباق  ینخس  نینچ  هک  تسیچ 
یقیرط ناـمه  هب  ءاـیحا  نیا  تسا و  یمالـسا  هفـسلف  هدـننک  اـیحا  دوخ ، هبون  هب  یباراـف  تفگ  ناوـتب  دـیاش  دوزفا : یو 

.تسا شدوخ  دهع  رد  سُرف  تمکح  هدننک  ایحا  هک  تسا  دقتعم  یدرورهس  هک  تسا 
.تسا توافتم  ثیح  نیا  زا  سیسأت  اب  ءایحا  هملک 

دقتعم رگا  اریز  تسین  یمالسا  هفسلف  دوس  هب  مه  نادنچ  یباراف ، هب  ناونع  نیا  باستنا  یمالسا و  هفسلف  سیسأت 
سیـسأت هب  لئاق  یعطقم  زا  دوش  یمن تسا ، هفـسلف  یمومع  خیرات  اب  دـنویپ  لباق  شخب  یمالـسا  هفـسلف  هک  میـشاب 

.تسا هارمه  عادبا  اب  هشیمه  سیسأت  نوچ  دوب ،
زا ار  یمالـسا  هفـسلف  یخیراـت  هنماد  دـیاب  تسا ، یمالـسا  هفـسلف  سـسؤم  یباراـف  هـک  میـشاب  اـنعم  نـیا  هـب  لـئاق  رگا 

.دنز یم هفسلف  خیرات  تدحو  هیرظن  هب  همدص  نیا  مینک و  ادج  هفسلف  یمومع  خیرات 

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۵۸طباو 



، هفـسلف خـیرات  تدـحو  بلاـق  رد  یمالـسا  هفـسلف  هک  دـشاب  نیا  رب  هدـیقع  دـیاش  هک  دـسر  یم رظن  هب  داد : همادا  برع 
هک یا  یفسلف یاه  شـسرپ هدش و  حرطم  ناناملـسم  ورملق  رد  هک  تسا  خیرات  نیا  رد  یلقع  هشیدنا  روهظ  زا  یـشخب 
رد هفسلف ، نیا  هب  نالئاق  یارب  یمالـسا  هفـسلف  هک  تفگ  ناوت  یم ثیح  نیا  زا  هدش و  حرطم  دنتـشاد  یتسه  زا  اهنآ 

.دنتشاد اه  ناملسم هک  تسا  یفسلف  یاه  شسرپ یورملق  رد  یلقع  شهوژپ  شواک و  یا  هنوگ هب  رظان  عقاو 
زا ثحب  نید و  هفـسلف و  ناـیم  تبـسن  رد  لـمأت  هب  دوخ  یفـسلف  یاـه  شـشوک رد  یباراـف  تفگ : هاگـشناد  داتـسا  نیا 
ار وا  ناوت  یمن مالـسا ، ملاع  رد  اهنآ  حرط  اب  هدوب و  جـیار  مه  نانوی  رد  لئاسم  نیا  رد  لـمأت  هتبلا  هک  تخادرپ  تیندـم 

.تسناد یمالسا  هفسلف  سسؤم 
.درک تافتلا  هفسالف  خیرات  هب  ناوتب  هفسلف  خیرات  یاج  هب  هک  تسا  یسررب  لباق  یرظنم  رد  وا  ندوب  سسؤم 

.دراد توافت  نانوی  نامیکح  اب  ناملسم  نافوسلیف  شسرپ 
.دش رگید  هفسلف  ره  ای  یمالسا  هفسلف  سیسأت  هب  لئاق  لاح  نیع  رد  تسناد و  ینانوی  ًاتاذ  ار  هفسلف  ناوت  یمن

.درادن انعم  نآ  سیسأت  حرط  دشاب  هدمآ  مالسا  ناهج  زا  جراخ  زا  هفسلف  رگا 
نآ یط  هک  تسا  هفـسلف  خیرات  زا  یا  هرود ققحت  هکلب  تسین ، نانوی  هفـسلف  لیـصفت  طسب و  حرـش  یمالـسا  هفـسلف 

.تسا هدرک  ریثأت  زین  ناناملسم  تناید  رد  تبسن  نیا  هتفای و  ققحت  دوجو ، اب  یدیدج  تبسن 
نوطالفا هفـسلف  لوط  رد  یباراف  هشیدـنا  هک  دـهد  یم ناشن  یبوخ  هب  نیمیکحلا  یار  نیب  عمجلا  باـتک  رد  دوزفا : یو 

.تسا وطسرا  و 
هفــسلف رکفت  عوــن  هـک  تـسین  اــنعم  نـیا  یاــیوگ  اــهنت  عــمج ، هـتخادرپ و  ارآ  عــمج  هــب  عــبتت  زا  سپ  باــتک  نــیا  رد  وا 

هب هن  دراد  نانوی  تمکح  اب  قاـبطنا  لـئاسم  یخرب  رد  یمالـسا  هفـسلف  رکفت  عون  هکلب  دراد  ناـنوی  نارود  هب  صاـصتخا 
.لماک روط 

یاـه هشیدـنا یمالـسا و  هفـسلف  ناـیم  عمج  هب  دـنک ، اـفتکا  اـهنآ  یاـه  هشیدـنا ییاسانـش  هب  تساوخ  یمن نوچ  یباراـف 
.دروآ یور  وطسرا  نوطالفا و 

هب ناـنوی ، یفــسلف  هشیدــنا  زا  یرــصانع  نتــسناد  لـیخد  اـب  ناناملــسم و  دزن  لــقع  یقلت  یاــنبم  رب  تسناوـت  یباراــف 
.دبای تسد  یناریا  یمالسا –  ندمت  رد  یفسلف  یسانش  ناهج

.تسین نیا  زا  شیب  یزیچ  یمالسا  هفسلف  دوش و  یم هدید  نانوی  تمکح  زا  ییازجا  وا ، یفسلف  حرط  رد 
نتـسناد یتاذ  هشیدـنا  هب  تقیقح  رد  نآ  یفن  دـش و  زاغآ  نانآ  تیندـم  اـب  هفـسلف  هب  ناناملـسم  هجوت  یباراـف  رظن  هب 

.ددرگ یم زاب  رگید  یاه  ندمت یفن  ناینانوی و  دزن  هفسلف ،
.نانوی تمکح  مان  هب  یا  هدام زا  هتفرگرب  یتروص  هن  تسا  هفسلف  خیرات  موادت  یمالسا ، هفسلف  نیاربانب 

ات هک  هتـسناوت  ریخا  تبـسن  یراوتـسا  تسا و  نـهک  ناریا  گـنهرف  اـب  نآ  یگتخیمآ  یمالـسا ، هفـسلف  یاـه  هصخاـش زا 
.دشخب زکرمت  دوخ  ورملق  رد  ار  یمالسا  هفسلف  نونک 

.تسین اهنآ  زا  کی  چیه  نیع  یمالسا  هفسلف  اما  دنتسه ، یمالسا  هفسلف  یانبم  ناریا  نانوی و  مالسا و  اذه  عم
دبعت نایم  عمج  هک  دوب  ناملـسم  فوسلیف  نیتسخن  تخیمآ و  یفـسلف  یـسانش  ناـهج اـب  ار  هلأـت  یباراـف  تفگ : برع 

بوسحم یباراف  یفـسلف  یاه  شـشوک جـیاتن  زا  یو ، زا  سپ  ناـمیکح  دزن  لاـعف  لـقع  لـیئربج و  تینیع  درک ، لـقعتو 
.دوش یم

.تسا یو  دزن  هفسلف  تلاصا  زا  هتساخرب  میرک  نآرق  هب  وا  هجوت 
.تسا هدوب  هجوت  لباق  لصا  نیا  هب  وا  رظن  رد  زین  لیوأت  قیرط  هکلب 

هدناشن  شیوخ  یقیقح  هاگیاج  رد  ار  هفسلف  نید و  یباراف 
لقع هن  یباراف  هک  نیا  نایب  اـب  تسـشن  نیا  رد  زین  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  هفسلف  هورگ  رایـشناد  نسحروپ ، مساق 

تـساوخ یمن  وا  تشاد » راهظا  دزاس ، جراخ  شتعیرـش  تحاس  زا  ار  نید  ات  هدوب  ددـص  رد  هن  هتـساک و  ورف  نید  هب  ار 
.دهد ناماس  ار  ینایحو  ریغ  ینید  ینوطالفاون ، هاگدید  زا  طاقتلا  اب 

، درادـن هفـسلف  اـب  یـضراعت  یقیقح  نید  تسا  دـقتعم  هدـناشن و  شیوـخ  یقیقح  هاـگیاج  رد  ار  هفـسلف  نـید و  یباراـف 

 



.تسین نید  اب  راگزاسان  زین  نیتسار  هفسلف  هک  روط  نامه
ای دـننک  یم نید  اب  تفاهت  یاعدا  دـنروآ و  یمرب رـس  نیتساران  ینظ و  ۀفـسلف  هک  ییاج  تساهرادـنپ ؛ زا  یـشان  ضراـعت 

.دنک یم زیتس  ضقانت و  یاعدا  هتشادنپ و  یقیقح  نید  ار  نید  زا  یتفرگرب  اهزاجم و  اه ، لاثم
یرباـجلا یرخف و  دـجام  روکدـم ، مـیهاربا  دـننام  ناـهوژپ  یباراـف زا  یرایـسب  هنافـسأتم  هـک  تـسا  نیداـینب  یا  هـتکن نـیا 

.دنشاب هتشاد  نآ  زا  یقیقد  کرد  دنتسناوتن 
دـیامن و کیژولوئدـیا  مهف  هب  مهتم  ار  وا  یرباجلا  ات  دـننک  یم ادـیپ  لیلقت  هفـسلف  لقع و  هن  یباراف  حرط  رد  دوزفا : یو 

.دیآ یم نوریب  شا  یقیقح تحاس  زا  نید  هن 
.تسا راوتسا  نیتسار  ناهرب  رب  هک  یروحم  یلصا  تسا ، داینب  کی  یباراف  دزن  لقع 

.دنک ادیپ  تسد  حیحص  تفرعم  هب  یسایق  ناهرب  کمک  اب  ات  دشوک  یم یمدآ 
.دهد یم قوس  ینیقی  تخانش  هب  ار  ام  ناهرب  رد  لالدتسا  دنیآرف  تسا و  داینب  دوخ  ناهرب ،

یزیچ تفرعم ، زا  خنـس  نیا  نوچ  دنک ، یم یقلت  نید  اب  یراگزاس  رد  ار  ینیقی  تفرعم  یباراف  تشاد : راهظا  نسحروپ 
.تسین بابسا  هب  تفرعم  یتسه و  لصا  تخانش  زج 

ببـس ملاع و  تقیقح  هب  ار  اـم  دـناوت  یم هک  ارچ  دوش ، یم بوسحم  تخانـش  نیرترب  یو  هاگدـید  هب  تخانـش  عون  نیا 
.دناسرب یلوا 

.دش دهاوخ  یتسه  أدبم  هب  تفرعم  ببس  هک  دناد  یم تفرعم  ۀنوگ  نیرت  فیرش نیرترب و  یباراف  ار  تفرعم  نیا 
تسا  هدوب  دوع  هدنزاون  یباراف 

ناـیب اـب  هک  دوب  راـتود  روبنت و  راـت ، هس زاـس  هدـنزاون  یقیـسوم و  رگـشهوژپ  یردـص ، دـمحا  تسـشن  نیا  نارنخـس  رگید 
، دـنا هدوـب دوـع  هدـنزاون  هرود  نآ  یاـه  نیـسیزوم اـه و  هدـنزاون یماـمت  تفگ : تسا ، هدوـب  دوـع »  » هدـنزاون یباراـف  هـکنیا 

هرود نآ  یــسلجم  یمــسر و  زاـس  دوـع ، زاـس  زین  هرود  نآ  رد  تـسا  یمــسر  زاـس  راـت ، زاــس  هـک  اــم  رــصاعم  هرود  دــننام 
.تسا هدوب  یخیرات 

نتم نیا  ساـسا  رب  هـک  یزاـس  هـک  دـسر  یم رظن  هـب  رتـشیب  هـکلب  هدوـبن ، انرـس  هدـنزاون  دـص  رد  دـص  یباراـف  دوزفا  : یو 
.تسا هتخاون  یداب  زاس  ناشیا  سلجم  نآ  رد  هک  تسا  نیا  مینک  طابنتسا  میناوت  یم

یاـهزاس رد  یدـنب  هـقبط میهاوـخب  رگا  هـک  دـسر  یم رظن  هـب  یباراـف ، ریبـک  یقیـسوم  نـتم  ساـسا  رب  ارجاـم  نـیا  زج  هـب 
مامت لمکا  ناسنا  هرجنح  هک  دنک  یم دیق  یباراف  اجنآ  رد  میشاب ، هتشاد  ار  یدنب  هقبط یانبم  میـشاب و  هتـشاد  فلتخم 

.تسین ناسنا  هرجنح  زا  رتالاب  یزاس  چیه  تسا و  اهزاس 
.دنریگ یم رارق  مود  ۀدر  رد  دننکب ، تاکاحم  ار  ناسنا  هرجنح  دنناوت  یم هک  ییاهزاس  دعب  هبترم  رد  داد : همادا  یردص 

انرـس زاـس  دوش ، یم داـی  اـهزاس  لـمکا  ناوـنع  هب  نآ  زا  یباراـف ، ریبـک  یقیـسوم  یاـج  یاـج  رد  هک  ییاـهزاس  نآ  زا  یکی 
.تسا

ار دنک   یم ادا  ناـسنا  هرجنح  هـک  ار  یتاــمغن  یماــمت  دــناوت  یم هـک  ارچ  دــناد  یم اــهزاس  یماــمت  لــمکا  ناوـنع  هـب  ار  نآ 
.دنک یم دای  نآ  زا  اهزاس  لمکا  ناونع  هب  رظنم  نیا  زا  دنک و  تاکاحم 

ود نیا  هب  هجوت  اب  هک  دسر  یم رظن  هب  اه ) یان عاونا  ) دـهد یم رارق  ار  یداب  یاهزاس  ّلوا ، هدر  رد  وا  تفگ : نایاپ  رد  یو 
نتخاوـن ییاـناوت  اـهنیا ، زج  هـب  یباراـف  هـک  درک  حرطم  ار  هیـضرف  نـیا  ناوـت  یم مدرک  ضرع  امـش  تمدـخ  هـک  یعوـضوم 

.تسا هدوب  یداب  زاس  هتخاون ، یم هک  ییاهزاس  زا  یکی  یلو  تسا ، هتشاد  مه  ار  رگید  یاهزاس 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

انکیا تسین -  یفسلف  شیارگ  نیا  دوس  هب  یمالسا  هفسلف  سیسأت »  » هب لوق   

انریا تسا -  هدش  لیدبت  یمالسا  ندمت  رد  هوکشاب  یا  هلق هب  یباراف  گنهرف : ریزو   

انلیا تسوا -  راد  ماو سیئرلا  خیش یتح  هک  یمیکح  فوسلیف و  میناد /؟ یم یمالسا  هفسلف  سسؤم  ار  یباراف  ارچ   

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۶۰طباو 



انکیا یمالسا -  هشیدنا  اب  ینانوی  هشیدنا  نایم  یراگزاس  داجیا  یباراف ؛ گرزب  رنه   

انکیا دوب -  نابز  هفسلف  رکتبم  هک  یفوسلیف  دنزادنیب / هار  یباراف  راثآ  یایحا  تضهن  ناناوج   

رهم یرازگربخ  دوب -  راوشد  اهنآ  لح  هک  تسا  ییاه  هناگود لح  یباراف  یاهزایتما  زا  یکی   

انکیا تسا -  نارگشهوژپ  یخرب  زا  رترصاعم  یباراف   

انریا میا -  هتشاد هفسلف  لاس  رازه  یناکدرا : یرواد   

نیالنآ ناریا  تسا -  هدش  لیدبت  یمالسا  ندمت  رد  هوکشاب  یا  هلق هب  یباراف   

لاس راعش  یمالسا -  ندمت  رد  هوکشاب  یا  هلق یباراف و   

زوین نایدا  تسا -  ینانوی  رکفت  دقتنم  یمالسا و  هفسلف  راذگداینب  یباراف ؛ رصنوبا   

انکیا زاس -  نتخاون  رد  یمالسا  هفسلف  سسؤم  رحبت  تسا / هدوب  یباراف  راد  ماو انیس  نبا  

۳۳
رذآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
۰۸:۳۴۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / یداصتقا  دون   

یور یفلتخم  لماوع  تشاد : راـهظا  یداـصتقا » دون   » اـب وگتفگ  رد  همالع  هاگشناد  داصتقا  داتـسا  یرات ، هللا  حتف رتکد 
شیازفا دـهاش  تسا و  یـشهاک  لاس  ینایم  یاه  هام رد  مروت  خرن  ـالومعم  یلو  تسا  هتـشاد  ریثاـت  مروت  خرن  شهاـک 

.میتسه لاس  ییاهتنا  یاه  هام رد  مروت 
.درب دیهاوخ  یپ  هتکن  نیا  هب  دینک  یسررب  مه  ار  لبق  یاه  لاس نابآ  رهم و  رویرهش ، مروت  رگا 
.تسا هدش  رتهب  هتشذگ  لاس  هب  تبسن  مه  یلوپ  هیاپ  دشر  تیعضو  اهرامآ  قبط  درک : نایب  یو 

شهاک یور  ار  شدوخ  ریثاـت  اـمتح  رویرهش ۹۹ ، هب  تبـسن  رویرهـش ۱۴۰۰  رد  یلوپ  هیاـپ  خرن  شهاـک  لاـثم  ناونع  هب 
مه ار  مدرم  دیرخ  تردق  شهاک  لماع  دوزفا : یرات.دوش  یم هتـساک  تردقرپ  لوپ  پاچ  باتـش  زا  نوچ  درذـگ  یم مروت 

دادـملق رثوم  نادـنچ  مروت  خرن  شهاک  یور  ناوت  یمن دراد ، اضاقت  شیازفا  یور  هک  یریثاـت  یگنیدـقن و  دـشر  لـیلد  هب 
.درک تقد  یلوپ  هیاپ  خرن  شهاک  عوضوم  یور  رتشیب  ریخا  هام  ود  رد  مروت  شهاک  یارب  دیاب  درک و 

۳۳
رذآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
۰۸:۳۸

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انزیل   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یاه هکبـش رد  اوتحم  دـیلوت  لوصا  اـب  ییانـشآ   » هاـگراک ناونع  هب  لاـتیجید  لوحت  هاـگراک  نیمهدزیـس  اـنزیل ، شرازگ  هب   
زا هاــم ۱۴۰۰ ، رذآ    ۴ هبنـشجنپ ، لاتیجید  ) یبایرازاب  تسیژتارتسا  ) روکف یدـسا  ناگژم  سدـنهم  سیردـت  اـب  یعاـمتجا »

ارتـیم رتـکد  هاـگراک  ریبد.دوش  یم رازگرب  ناریا  یناـسر  عـالطا  یرادـباتک و  نمجنا  تکناـک  یبودا  رتـسب  رد  اـت ۱۳  تعاس ۹ 

یور یور ارار   دوخ   دوخ ریثات   ریثات لاس  ۹۹۹۹   لاس هبهب   تبسن   تبسن ریخا   ریخا یاه   یاه هام هام ردرد   یلوپ   یلوپ هیاپ   هیاپ دشر   دشر خرن   خرن شهاک   شهاک ریثات   ریثات
تسا تسا هتشاذگ   هتشاذگ مروت   مروت خرن   خرن شهاک   شهاک

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب یعامتجا » » یعامتجا یاه   یاه هکبش هکبش ردرد   اوتحم   اوتحم دیلوت   دیلوت لوصا   لوصا اباب   ییانشآ   ییانشآ  » » هاگراک هاگراک

.دوش یم رازگرب  یعامتجا » یاه  هکبش رد  اوتحم  دیلوت  لوصا  اب  ییانشآ   » هاگراک ناونع  هب  لاتیجید  لوحت  هاگراک  نیمهدزیس 

 

https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2145175/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3
https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2145175/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3
https://www.lisna.ir/workshop/item/3746-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%C2%AB%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%C2%BB-%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/3746-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%C2%AB%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%C2%BB-%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


کـــــــنیل  رد  دــــــــنناوت  یم نادــــــــنم  هقـــــــالع.تسا ییاــــــــبطابط  همــــــــالع  هاگــــــــشناد  یملع  تأــــــــیه وـــــــضع  یعیمص ،
هاـگراک یهاوگ  ناگدـننک ،  تکرـش هب.دـننک  مادـقا  رظن  دروم  غلبم  زیراو  ماـن و  تبث هب  تبـسن  (  http://yun.ir/eqmtcb)

اب ار  تاـعالطا  مولع  ناصـصختم  یلم  ۀرگنک  نیمـشش  ناریا ، یناـسر  عـالطا یرادـباتک و  یملع  نمجنا.دـش  دـهاوخ  هئارا 
.درک رازگرب  نابآ ١۴٠٠  رد  طبترم  یعوضوم  یاه  تسشن زا  یا  هعومجم

یاـه هکبـش رد  اوتحم  دـیلوت  لوصا  اـب  ییانـشآ   » هاـگراک ناونع  هب  لاـتیجید  لوحت  هاـگراک  نیمهدزیـس  اـنزیل ، شرازگ  هب 
زا هام ۱۴۰۰ ، رذآ    ۴ هبنـشجنپ ، لاتیجید  ) یبایرازاب  تسیژتارتسا  ) روکف یدسا  ناگژم  سدنهم  سیردـت  اب  یعامتجا »

ارتیم رتکد  هاگراک  ریبد.دوش  یم رازگرب  ناریا  یناـسر  عـالطا  یرادـباتک و  نمجنا  تکناـک  یبودا  رتسب  رد  ات ۱۳  تعاس ۹ 
کـــــــنیل  رد  دــــــــنناوت  یم نادــــــــنم  هقـــــــالع.تسا ییاــــــــبطابط  همـــالع  هاگـــشناد  یملع  تأــــــــــیه وـــــــــضع  یعیمص ،

هاگراک یهاوگ  ناگدننک ،  تکرـش هب.دننک  مادقا  رظن  دروم  غلبم  زیراو  مان و  تبث هب  تبـسن  (  http://yun.ir/eqmtcb)
اب ار  تاعالطا  مولع  ناصـصختم  یلم  ۀرگنک  نیمـشش  ناریا ، یناسر  عالطا یرادباتک و  یملع  نمجنا.دش  دـهاوخ  هئارا 

.درک رازگرب  نابآ ١۴٠٠  رد  طبترم  یعوضوم  یاه  تسشن زا  یا  هعومجم
رظن لداـبت  ثحب و  دروم  فلتخم ، یاـهرظنم  زا  تاـعالطا  موـلع  رب  لاـتیجید  لوـحت  یراذـگریثأت  طاـبترا و  هرگنک  نیا  رد 

.تفرگ رارق 

۳۳
رذآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۰:۵۴



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

، همانزارت  ) یـساسا یلام  یاه  تروص اب  ییانـشآ  "،" یرگلیلحت تامازلا  لوصا و  ، " انـسیا نایوجـشناد  هاگـشاب  شرازگ  هب   
یلام یاه  تروص یاهدرکراک  اب  ییانـشآ  ("، " دـقن هوجو  نایرج  تروص  عماج و  ناـیز  دوس و  تروص  ناـیز ، دوس و  تروص 
یاـه هناـماس زا  هدافتـسا  شزومآ  "،" یلاـم یاـه  تروص لـیلحت  رد  نآ  دربراـک  یتامدـقم و   EXCEL شزوـمآ "،" نآ مـالقا  و 
یاـه شور اـب  ییانــشآ  "،" اـه نآ رد  هرــشتنم  تاــعالطا  عاوـنا  اــب  ییانــشآ   ( Codal.ir و  Tsetmc.com  ) سروـب یمــسر 

یفرعم  ("، " هیامرـس راـتخاس  یگنیدـقن ، یروآدوس ،  ) یلاـم یاـه  تبـسن اـب  ییانـَشآ  "،" یلاـم یاـه  تروص لـیلحت  فـلتخم 
یاه تکرش ( EPS  ) دوس نیمخت  یلمع  هاگراک  "،" اه تکرـش یفنم )  ) تبثم لیدعت  لامتحا  فشک  عیرـس  یبیرقت و  شور 

کیمداـکآ یاـه  شور اـب  ییانــشآ  "،" ماهــس یراذــگ  شزرا یناـبم  "،" لوـپ یناـمز  شزرا  یا و  هماــنرب یزیر  هجدوـب "،" یدــیلوت
یدربراـک یاــه  شور شزوـمآ  "،" اــه نآ یاــیازم  بیاــعم و  نودروـگ و  دــشر  , CAPM ,NPV ,DDM  ) ماهــس یراذـگ  شزرا

یلمع هاــگراک  "،" ماهـــس یراذـــگ  شزرا رد  نآ  دربراـــک  عاوــنا P/E و  یفرعم  "،" ناریا ماهــس  رازاــب  رد  ماهـــس  یراذــگ  شزرا
، تفن تمیق  مروت ، هرهب ، خرن  دننام  یداصتقا  نالک  یاهریغتم  زا  هدافتسا  "،" یراذگ هیامرـس یاه  تکرـش  NAV هبساحم
Z- شور میلـسناک ، دـننام  یداینب  ماهـس  فشک  یارب  کیـسالک  یاه  شور "،" ماهـس لیلحت  رد  هیاپ و … یاهالاک  زرا ، خرن 

رازاب رد  یداینب  ماهـس  فشک  یدربراک  یاه  شور شزومآ   " و اه " نآ یایازم  بیاعم و  و  یکـسورتویپ و … رایعم  ، Altman
.دش دهاوخ  هئارا  هاگراک  نیا  رد  هک  تسا  ییاه  لصفرس  ثحابم و  هلمج  زا  ناریا "

«« عماج عماج یداینب   یداینب لیلحت   لیلحت روحمراک « « روحمراک شزومآ   شزومآ هاگراک   هاگراک

ار عماج » یداینب  لـیلحت   » روحمراـک شزومآ  یئاـبطابط ، همـالع  هاگـشناد  یرادـکناب  یلاـم و  تیریدـم  ییوجـشناد  - یملع نمجنا 
.دنک یم رازگرب 

 

https://www.isna.ir/news/1400090302097/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9
https://www.isna.ir/news/1400090302097/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9


، همانزارت  ) یـساسا یلام  یاه  تروص اب  ییانـشآ  "،" یرگلیلحت تاـمازلا  لوصا و  ، " انـسیا نایوجـشناد  هاگـشاب  شرازگ  هب 
یاـه تروص یاـهدرکراک  اـب  ییانـشآ  ("، " دـقن هوجو  ناـیرج  تروـص  عماـج و  ناـیز  دوـس و  تروـص  ناـیز ، دوـس و  تروـص 

زا هدافتـــسا  شزوــمآ  "،" یلاــم یاــه  تروــص لــیلحت  رد  نآ  دربراــک  یتامدــقم و   EXCEL شزوــمآ "،" نآ مــالقا  یلاـــم و 
اب ییانـشآ  "،" اـه نآ رد  هرـشتنم  تاـعالطا  عاوـنا  اـب  ییانـشآ   ( Codal.ir و  Tsetmc.com  ) سروب یمـسر  یاه  هناـماس

 ("، هیامرس راتخاس  یگنیدقن ، یروآدوس ،  ) یلام یاه  تبسن اب  ییانـَشآ  "،" یلام یاه  تروص لیلحت  فلتخم  یاه  شور
(EPS  ) دوس نیمخت  یلمع  هاـگراک  "،" اـه تکرـش یفنم )  ) تبثم لیدـعت  لاـمتحا  فشک  عیرـس  یبیرقت و  شور  یفرعم  "

یاه شور اب  ییانـشآ  "،" ماهـس یراذـگ  شزرا ینابم  "،" لوپ یناـمز  شزرا  یا و  هماـنرب یزیر  هجدوب "،" یدـیلوت یاـه  تکرش
یاـه شور شزوـمآ  "،" اـه نآ یاـیازم  بیاـعم و  نودروـگ و  دـشر  , CAPM ,NPV ,DDM  ) ماهـس یراذـگ  شزرا کیمداکآ 

هاـگراک "،" ماهــس یراذـگ  شزرا رد  نآ  دربراـک  عاوـنا P/E و  یفرعم  "،" ناریا ماهـس  رازاـب  رد  ماهــس  یراذـگ  شزرا یدربراـک 
، مروـت هرهب ، خرن  دـننام  یداـصتقا  نـالک  یاـهریغتم  زا  هدافتـسا  "،" یراذـگ هیامرــس یاـه  تکرــش  NAV هبــساحم یلمع 

دنناـم یداـینب  ماهــس  فـشک  یارب  کیــسالک  یاـه  شور "،" ماهــس لـیلحت  رد  هیاــپ و … یاــهالاک  زرا ، خرن  تـفن ، تـمیق 
فـشک یدربراک  یاه  شور شزومآ   " و اه " نآ یایازم  بیاعم و  و  یکـسورتویپ و … رایعم  ، Z- Altman شور میلسناک ،

.دش دهاوخ  هئارا  هاگراک  نیا  رد  هک  تسا  ییاه  لصفرس  ثحابم و  هلمج  زا  ناریا " رازاب  رد  یداینب  ماهس 
هبنـش هس یاـهزور  نمهب ، یلا ۱۹  هاــمرذآ  زا ۱۶  هیامرــسرازاب ، مـلعم  یروـس  -   یدـهم  سدــنهم  سیردــت  اـب  هرود  نـیا 

.دوش یم  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  یلا ۲۱ ، تعاس ۱۸ 
.دننک هعجارم   https://b۲n.ir/h۳۳۶۳۴ کنیل هب  مان  تبث  تهج  دنناوت  یم  نادنم  هقالع 

مایپ یاهتنا 

۳۳
رذآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۴:۵۸۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انکیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

؛ یتـکازن هـنازرف  دــش ، رازگرب  یزاـجم  یاـضف  رتـسب  رد  رذآ ، هبنـشراهچ ۳  زورما  هـک  یـصصخت  تســشن  نـیا  یادـتبا  رد   
دیدج هژاو  ادتبا  رد  تفگ : دروآ و  نایم  هب  نخـس  لاتیبوم  یگدـنز  کبـس  یـسررب  ییارچ  زا  هاگـشناد  سردـم  رگـشهوژپ و 

.مینک یم فیرعت  ار  تسا  هدمآ  تسدب  لاتیجید  لیابوم و  هژاو  ود  بیکرت  زا  هک  لاتیبوم » »

طاـبترا و یرارقرب  تاـعالطا ، لداـبت  راـبخا ، زا  یهاـگآ  تسا و  هدـش  زیچ  هـمه عـبنم  نایوجـشناد ، یارب  دنمـشوه  نـفلت   
.دنهد یم ماجنا  نآ  کمک  اب  ار  دوخ  هرمزور  یگدنز  تیریدم 

رد لاـتیبوم  یگدـنز  کبـس  ًاـساسا  تفگ : درک و  هراـشا  اـه  روشک ریاـس  ناریا و  رد  یگدـنز  کبـس  تواـفت  هب  همادا  رد  یو   
.تسا توافتم  یبرغ  یگدنز  کبس  اب  ناریا  یهافش  هعماج 

یریذپ یریذپ ریثأت ریثأت تلع   تلع یلیصحت /  /  یلیصحت هتشر   هتشر تیسنج  وو   تیسنج ایفارغج ، ، ایفارغج اباب   لاتیبوم   لاتیبوم یگدنز   یگدنز کبس   کبس طابترا   طابترا
تسیچ تسیچ یطابترا   یطابترا یاه   یاه یژولونکت یژولونکت زازا   ناریا   ناریا هعماج   هعماج

یریذپریثأت تلع  یگدنز و  زا  کبس  نیا  یسررب  ییارچ  زا  ییوجشناد » یگدنز  رد  لاتیبوم  یگدنز  کبس   » یـصصخت تسـشن  رد 
یفنم تبثم و  تارثا  دروم  رد  تسشن  نیا  رد  رضاح  دیتاسا  دمآ و  نایم  هب  نخس  یطابترا  نیون  یاه  یژولونکت زا  ناریا  هعماج 

.دنتخادرپ یگنهرف  یعامتجا و  داعبا  رد  یگدنز  کبس  نیا 

 

https://iqna.ir/fa/news/4015983/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://iqna.ir/fa/news/4015983/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


رد روـشک  تـیعمج  هبطاـق   مـلع ، قاتــشم  ناوـج و  یناـسنا  عباـنم  نتــشاد  لـیلد  هـب  هزورما  اـنکیا ، راـگنربخ  شرازگ  هـب 
.دننک یم هبرجت  ار  ییوجشناد  یگدنز  هتفای و  روضح  اه  هاگشناد

تارکفت و ضرعم  رد  تــالماعت و  نتــشاد  ندوـب و  دوـخ  رب  یکتم  ندوـب ، اــیوپ  ندوـب ، طاــشن  روــشرپ و  ندوــب و  ناوــج 
یلاـتیجید و یاـه  رازبا دورو  اـب  هک  تسا  یگدـنز  کبـس  عون  نیا  یاـه  هراـگنا هلمج  زا  نتفرگ  رارق  فلتخم  یاـه  گـنهرف

.دوش یم هتخانش  ییوجشناد  لاتیبوم  یگدنز  کبس  هب  نایوجشناد  ندوب  تکرح  رد  روط  نیمه 
یرازگرب هب  مادقا  یگدنز  کبس  عون  نیا  داعبا  تخانش  یارب  یهاگشنادداهج  یگنهرف  تاعلاطم  رتفد  اتـسار  نیمه  رد 

یملع تـئیه  وـضع  یدـعاس ، ساـبع  روـضح  اـب  ییوجــشناد » یگدـنز  رد  لاـتیبوم  یگدــنز  کبــس   » یــصصخت تســشن 
.درک هاگشناد  سردم  رگشهوژپ و  یتکازن ، هنازرف  ییابطابط و  همالع  هاگشناد 

؛ یتـکازن هـنازرف  دــش ، رازگرب  یزاـجم  یاــضف  رتـسب  رد  رذآ ، هبنـشراهچ ۳  زورما  هـک  یـصصخت  تســشن  نـیا  یادـتبا  رد 
دیدج هژاو  ادتبا  رد  تفگ : دروآ و  نایم  هب  نخس  لاتیبوم  یگدنز  کبس  یسررب  ییارچ  زا  هاگـشناد  سردم  رگـشهوژپ و 

.مینک یم فیرعت  ار  تسا  هدمآ  تسدب  لاتیجید  لیابوم و  هژاو  ود  بیکرت  زا  هک  لاتیبوم » »
یگدنز کبـس  عون  نیا  زا  یـصخشم  فیرعت  رت  شیپ دش و  رـشب  یگدنز  رد  لوحت  ببـس  لاتیجید  یگدـنز  کبـس  ًاساسا 

، تـلبت پاـت ، پـل دنمـشوه ، نـفلت  لـماش  هـک  هارمه  لاـتیجید  هاگتـسد  لـیابوم و  ندـش  هفاـضا  اـب  اـما  تـشاد ، دوـجو 
نیا یریذپ  کرحت تیلباق  لیلد  هب  دوش و  یم لاتیجید  نیبرود  دنمـشوه و  تعاس  یقیـسوم ، هدننک  شخپ  ناوخباتک ،

.دش یناوارف  تارییغت  شوختسد  زین  لاتیجید  یگدنز  کبس  اه ، هاگتسد
، تنرتـنیا هناـیار ، هارمه ، نـفلت  ماـغدا  هجیتـن  لاـتیبوم  یگدـنز  کبــس  ساـسا  نـیمه  رب  دوزفا : هاگــشناد  سردــم  نـیا 

بـالقنا ناوـنع  هـب  نآ  زا  ناـهج  نادنمــشیدنا  زا  یرایــسب  هـک  تـسا  یگدــنز  هـب  یزاـجم  یعاـمتجا  هکبــش  اـه و  کــمانرب
.دندرک دای  یدعب  یعامتجا 

زا معا  یگدنز  یاه  هصرع نوئش و  همه  رد  نایوجشناد  طسوت  هارمه  لاتیجید  یاه  هاگتسد هدرتسگ  یربراک  هجیتن  رد 
یدیدج یگدـنز  کبـس  هدرک و  رییغت  ییوجـشناد  یگدـنز  کبـس  گنهرف و  یعامتجا ؛ یـصخش و  یگدـنز  راک و  لیـصحت ،

.میرادن نآ  هرابرد  یفاک  شناد  ام  هک  هدش  داجیا 
داــعبا رد  یگدــنز  کبــس  نـیا  یفنم  تـبثم و  تارثا  دروــم  رد  اــه  ینارگن اــه و  دــیما هتخانــشان  مــهبم و  یاــضف  نــیا  رد 

.تسا هدمآ  دوجو  هب  نایوجشناد  ناناوج و  یصخش  یتح  یعامتجا و  یگنهرف ، یشزومآ ،
تـخادرپ و ناربراـک  شنک  یاـه  وـگلا هـب  هـمادا  رد  یتـکازنهارمه  لاـتیجید  یاـه  هاگتـسد زا  نایوجـشناد  یربراـک  یوـگلا 

.میتسه یگدنز  کبس  عون  نیا  کرد  مهف و  تخانش  دنمزاین  تسخن  هلهو  رد  نیاربانب  تفگ :
زا یــشان  ساـسحا  هزیگنا و  اـنعم ، زا  یمهف  ادـتبا  رد  هـک  تـسا  نـیا  ناربراـک  لاـتیبوم  یگدـنز  کبــس  هعلاـطم  زا  فدـه 

ناربراک شنک  یاه  وگلا زا  یـصخشم  حرط  میناوتب  ات  میروایب  تسد  هب یگدنز  رد  هارمه  لاتیجید  یاه  هاگتـسد یربراک 
.میشاب هتشاد 

.میشاب هتشاد  اه  نآ یارب  ینشور  باوج  دیاب  هک  تسا  حرطم  یدایز  تالاؤس  نیب  نیا  رد  اما 
نیا یاـه  دــمایپ راـثآ و  تـسیچ ؟ ناربراـک  هرمزور  یگدــنز  رد  هارمه  لاـتیجید  یاـه  هاگتــسد ناربراـک  یوـگلا  لاــثم  یارب 
نیا اب  ههجاوم  رد  ربراک  یژتارتسا  تسا ؟ هنوگچ  ربراک  ساسحا  ناربراـک و  یارب  یربراـک  نیا  یاـنعم  تسیچ ؟ یربراـک 
دهد یم هئرا  ناربراک  لاتیبوم  یگدنز  کبس  زا  یتسرد  فیصوت  ام  هب  هدش  حرطم  تالاؤس  هب  خساپ  تسیچ ؟ تیعضو 
نیمه یربراک و  نیا  یاـه  دـمایپ راـثآ و  هارمه و  لاـتیجید  یاـه  هاگتـسد یربراـک  یوگلا  هب  میناوت  یم نآ  ساـسا  رب  هک 

.مینک ادیپ  تسد  ناربراک  یاه  یژتارتسا روط 
هارمه لاــتیجید  یاــه  هاگتــسد زا  نایوجــشناد  یربراــک  یوــگلا  هـک  داد  ناــشن  رگــشهوژپ  نـیا  یاــه  هتفاــی دوزفا : یو 

.تسا یدایتعا  یتغارف و  یقیفلت ،
طاـبترا و یرارقرب  تاـعالطا ، لداـبت  راـبخا ، زا  یهاـگآ  تسا و  هدـش  زیچ  هـمه عـبنم  نایوجـشناد ، یارب  دنمـشوه  نـفلت 

.دنهد یم ماجنا  نآ  کمک  اب  ار  دوخ  هرمزور  یگدنز  تیریدم 

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۶۴طباو 



شهاک اه ، یسرتسد شرتسگ  نایوجشناد ، یارب  هارمه  لاتیجید  یاه  هاگتسد یربراک  راثآ  نیرت  مهم یتکازن ، هتفگ  هب
.تسا دیفم  تقو  فالتا  نآ  یفنم  دمایپ  نیرت  مهم و  یبای ، تردق اه و  تیدودحم

یریگ لکـش رد  ار  هعماـج »  » و هارمه » یاـه  یرواـنف «، » ناربراـک  » لـماع هس  ره  یگدـنز ، کبـس  نیا  نییبت  رد  یتکازن 
اب یرواـنف  یقطنم ،» دـنمزاین   » هباـثم هـب وجـشناد  تـفگ : تـسناد و  مـهم  ناـمز » مـه یدونـشخان  یدونــشخ و   » هـبرجت

صاـخ لاـتیبوم  یگدــنز  کبــس  شیاـه » تیدودــحم اـه و  تـیمورحم  » اــب هعماــج  و  ضقاــنتم ،» هناــگود و  یدرکراــک  »
.دننز یم مقر  ار  یناریا  نایوجشناد 

یگنهرف تاعلاطم  درکیور  هعماج ، یروانف و  هطبار  مهف  هب  فلتخم  یاه  درکیور نایم  زا  هاگـشناد ، داتـسا  نیا  هتفگ  هب
.تسا رت  بسانم دوجوم  تیعضو  نییبت  رد  هکبش  رگشنک و  هیرظن  یروانف و 

هنارواـنف و ییارگربـج  هناـگود  زا  نـتفرگ  هلـصاف یرواـنف ، تیلماـع  ماـهبا  هـب  خـساپ  زا  تراـبع  یـسررب  نـیا  یاـه  درواتـسد
هیرظن حالـصا  دـقن و  یرواـنف ، یعاـمتجا  هـبرجت  رد  ریگرد  لـماوع  هـمه  شقن  نـتفرگرظنرد  یرواـنف ، یعاـمتجا  تخاـس 
یگدـنز یاـضف  زا  دارفا  یطاـبترا  نیون  یاـه  یرواـنف دورو  اـب  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  نیا  دـیاب  تسا و  یدونـشخ  هدافتـسا و 

.دنوش یم یروانف  دیدج  یاضف  دراو  ًافرص  دنوش و  یمن جراخ  یلبق 
یملع تئیه  وـضع  یدـعاس ؛ ساـبع  تسـشن  نـیا  ناـیاپ  ردـیطابترا  نیوـن  یاـه  یژوـلونکت زا  ناریا  هعماـج  یریذـپریثأت 

: تفگ تخادرپ و  یطاـبترا  نیوـن  یاـه  یژوـلونکت زا  ناریا  هعماـج  یریذـپریثات  ییارچ  هـب  زین  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد 
.تسا عماوج  رد  یطابترا  یروانف  یراذگریثأت  نازیم  داد  رارق  هجوت  دروم  دیاب  هک  هچنآ 

اه و شزرا اب  بسانتم  هکارچ  دنتـشاد ، یناسکی  تارثا  یطاـبترا  یاـه  یرواـنف عماوج  همه  رد  هک  مینک  اـعدا  میناوت  یمن
.دنشاب هتشاد  توافتم  تاریثأت  دنناوت  یم هعماج  نآ  یاه  تنس

یاـه یرواـنف زا  هعماـج  یریذـپرثا  ییارچ  دروـم  رد  دـیاب  ناـمدوخ  روـشک  رد  رما  نـیا  یـسررب  یارب  لاـح  دوزفا : یدـعاس 
.مینک تبحص  نیون 

.بوتکم هعماج  کی  ات  دنتسه  یهافش  هعماج  کی  رتشیب  ناریا  مدرم 
ار طابترا  نیا  یرارقرب  یارب  مزال  رازبا  اهنت  لاتیبوم  یگدنز  کبـس  تسا ؛ جیار  ام  نایم  ندز  پگ وگ و  و تفگ لیلد  نیا  هب 

.دهد یم رارق  ام  رایتخا  رد 
رد لاـتیبوم  یگدـنز  کبـس  ًاـساسا  تفگ : درک و  هراـشا  اـه  روشک ریاـس  ناریا و  رد  یگدـنز  کبـس  تواـفت  هب  همادا  رد  یو 

.تسا توافتم  یبرغ  یگدنز  کبس  اب  ناریا  یهافش  هعماج 
هعلاطم نیگنایم  هک  درک  ناونع  دیاب  رامآ  رد  تاضقانت  هب  هجوت  اب  تسا و  نییاپ  رایسب  ناریا  رد  هنارـس  هعلاطم  نازیم 

!؟ تسا هقیقد  اهنت ۵  هدش  باسح  یسردریغ  تاعلاطم  ساسا  رب  هک  ناریا  رد 
.دراد رایسب  یطابترا  یاه  یژولونکت زا  ناریا  مدرم  لابقتسا  نازیم  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب 

ریغ نایوجشناد و  یگدنز  کبس  رد  اه  یژولونکت نیا  شریذپ  عون  دوزفا : ییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع 
تفاـیرد یارب  دـنراد و  شیارگ  لوـصولا  لهــس  تاـعالطا  تمــس  هـب  هـشیمه  مدرم  نوـچ  تـسا ، تواـفتم  نایوجــشناد 

ییوجشناد و یگدنز  رد  یدایز  رایسب  ریثات  هک  دنـشاب  هتـشاد  یناهد  هب  ناهد  یاه  هداد دنهاوخ  یم رت  قیمع تاعالطا 
.دراد یصخش 

.دشاب هتشاد  اه  هزوح ریاس  رد  یرگید  تاریثأت  دناو  ت۴ یم یهافش  هعماج 
طارفا راـچد  یطاـبترا  یاـه  یژوـلونکت زا  هدافتــسا  شریذــپ و  رد  دــنرادن  هعلاـطم  هـب  یلاـبقا  مدرم  اــم  هعماــج  رد  یتـقو 

.دش دنهاوخ 
نفلت یژولونکت  زا  رتشیب  دـننک  یم لیـصحت  یجراخ  یاـه  ناـبز هتـشر  رد  هک  ینایوجـشناد  هسنارف  روشک  رد  لاـثم  یارب 

نیب یمیقتـسم  طاـبترا  نیارباـنب  دـننک ؛ یم لیــصحت  داـصتقا  هتــشر  رد  هـک  ینایوجــشناد  اـت  دـننک  یم ییوـج  هرهب هارمه 
.دراد دوجو  لاتیبوم  یگدنز  کبس  اب  یلیصحت  یاه  هتشر

هک یرهـش  نایوجـشناد و  یگدنز  ناکم  تسا و  رثؤم  لاتیبوم  یگدنز  کبـس  رد  زین  نایوجـشناد  تیـسنج  رگید  فرط  زا 
.تسا راذگریثأت  لاتیبوم  یگدنز  کبس  رب  زین  دنناوخ  یم سرد  نآ  رد 

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۶۵طباو 



مه یکینورتکلا  رامعتسا  عون  کی  هدنهد  ناشن  دناوت  یم لاتیبوم  یگدنز  کبـس  تفگ : تسـشن  نیا  نایاپ  رد  یدعاس 
.دشاب

هب هک  هتفرگ  لکـش  یکیرتکلا  رامعتـسا  یعون  دننک  یم رکف  هدرک و  هاگن  یفنم  هدید  اب  دـیدج  یاه  یژولونکت هب  یا  هدـع
مایپ یاهتنا.دهد  ناشن  ار  دوخ  صاخ  یاه  دمایپ هدنیآ  رد  تسا  نکمم  ناهنپ  ادیپان و  تروص 

۱۱
رذآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
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یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  یلصا : عبنم   ۲۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۵   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

یناهج زور  اب  فداصم  هک  هام  ناـبآ  ما  یـس  زور  یگنهرف  رخاـفم  راـثآ و  نمجنا  داهنـشیپ  هب  رهم ، یرازگربخ  شرازگ  هب 
هک تـسا  لــیلد  نآ  هـب  یراذــگمان  نیا.دیــسر  تـبث  هـب  ناریا  یلم  میوــقت  رد  یباراــف »  » زور ناوــنع  هـب  تــسا  هفــسلف 

.دنناد یم یمالسا ندمت  رد  هفسلف  یقیقح  راذگناینب  ار  یباراف » »
فوــسلیف مـیکح و  یباراــف » تشادــگرزب «  مـسارم  یگنهرف  رخاــفم  راــثآ و  نـمجنا  هتــشذگ  زور  تبــسانم  نــیمه  هــب 

.درک رازگرب  یزاجم  یاضف  رد  یجراخ  یناریا و  هتسجرب  ناداتسا  روضح  اب  ار  یناریا  هتسجرب 
تسانیس  نبا  فیدر  مه  یباراف 

نبا اب  فیدر  مه  ار  وا  تسام و  روشک  کی  هجرد  نادنمـشناد  زا  یباراف  تفگ : مالـسا  خـیرات  رگـشهوژپ  ققحم ، یدـهم 
، ءاـشم یاـه  بـتکم یرکف ، بـتکم  رظن  زا  دـننک ، یم یمالـسا  هفــسلف  زا  هـک  یا  یدـنب میــسقت قبط.دـننک  یم رکذ  اـنیس 

.تسا حرطم  هیلاعتم  تمکحو  قارشا 
.دوش یم هدرب  یجیهال  قازرلادبع  یناشاک و  ضیف  اردصالم ، مان  رتشیب  هیلاعتم ، تمکح  رد 

.دنوش یم هدرب  مان  یباراف  انیس و  نبا  ءاشم ، بتکم  رد  یدرورهس و  نیدلا  باهش خیش  قارشا ، بتکم  رد  و 
سرد نـتفر  هار  ماـگنه  هدوـب ، نآ  یاوـشیپ  یعوـن  هـب  هـک  وطـسرا  هـک  تـسا  نـیا  ءاـشم  هیمـست  هـجو  یخرب ، هدـیقع  هـب 

.تسین تسرد  هتبلا  هک  تسا  هداد  یم
نتفر هار  تـقیقح  رد  دــندرک و  یم روـبع  لوـلعم  هـب  تـلع  زا  ینعی  دنتــشاد ، یملع  یــشم  اــهنآ  هـک  تـسا  نـیا  تـسرد 

.دنربب لولعم  هب  یپ  نآ  زا  دنروایب و  ار  تلع  ًالومعم  هک  دوب  یرکف  نتفر  هار  هکلب  دوبن ، یرهاظ 
تسا : هدمآ  یکسردنفریم  هدیصق  رد  یتح  دوش و  یم هدرب  مه  اب  هراومه  انیس  نبا  یباراف و  مان 

یتسالاب  رد  هچ  نآ  دراد  ریز  رد  یتروص  یتسابیز  شوخ  زغن و  نارتخا ، نیا  اب  خرچ 
دیوگ : یم ای 

یتسانیس  یلعوب  رگ  یتسرصنوبا و  رگ  یرهاظ  مهف  چیه  دباین  رد  ار  نخس  نیا 
.تساج هب  یرما  مه  عقاو  رد  هک  تسا  هدمآ  انیس  نبا  اب  فیدر  مه  یباراف  رصن  وبا  مان  هک  مینیب  یم دوزفا : یو 

هب فورحلا  باـتک  دـننام  وا  یاـه  باـتک زا  یــضعب  تـسا و  هدــش  پاـچ  زین  وا  لـئاسر  هتــشاد و  یدنمــشزرا  راـثآ  یباراـف 
هتشاد رظن  رد  دوخ  باتک  نیا  رد  مه  ار  یسانش  نابز  هبنج  یباراف  هک  تسا  نیا  رگناشن  هدش و  پاچ  لقتسم  تروص 

.تسا
کی اـت  هدوـب  یرهـش  ناـمرآ  ناـهاوخ  وا  هک  میبا  یم رد  هلـضافلا  هنیدـملا  لـها  ءارآ  دـننام  یرثا  رد  یباراـف ، راـثآ  نیب  رد 

.دوش بوسحم  رهش  نامرآ  ءزج  ات  دشاب  هتشاد  یتیفیک  هچ  رهش  کی  ای  هعماج 

مالسا مالسا یسایس   یسایس زادرپ   زادرپ هیرظن   هیرظن نیرتگرزب   نیرتگرزب // دوبن دوبن مهمه   انیس   انیس نبا   نبا دوبن   دوبن یباراف   یباراف رگا   رگا

راذگریثأت رایـسب  مه  انیـس  نبا  یور  رب  یباراف  تفگ : هفـسلف  یناهجزور  رد  یباراف  تشادـگرزب  مسارم  رد  هفـسلف  راگدـنام  هرهچ 
.دوبن مه  انیس  نبا  دوبن  یباراف  رگا  دوب و 
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.دشاب امرف  مکح  نآ  رد  تلادع  هنسح و  یاه  تنس مامت  ینعی 
.دراد ترهش  هلضاف  هنیدم  نامه  اب  رتشیب  یباراف  هک  تسا  تهج  نیا  زا 

.دشاب امرفمکح  تمکح  تلادع و  نآ ، رد  هک  یرهش 
نادنمـشناد و بـلغا  تـسا و  هدوـب  مـه  وا  زا  دـعب  نادنمــشناد  هجوـت  دروـم  یباراـف  راـثآ  داد : هـمادا  هـیقف  بـیدا و  نـیا 

.دنناد یم ءاشم  بتکم  ناورشیپ  زا  ار  ود  نیا  دننک و  یم دای  مه  اب  ار  انیس  نبا  یباراف و  یمالسا ، هفسالف 
.دوش هدرب  لولعم  هب  یپ  تلع  زا  هک  تسا  یلقع  یرکف و  شور  بتکم ، نیا  هیمست  هجو  مدرک  ضرع  هک  روطنامه 

هب دنشاب  هتـشاد  یـشم  ای  دننکب  ریـس  تلع  زا  هک  نیا  ات  دوش  ادیپ  دیاب  یزیچ  ره  تلع  شور  نیا  رد  رت  یئزج  روط  هب 
.لولعم تمس 

تسا و هدـش  پاچ  فلتخم  تاعوضوم  رد  مه  وا  لئاسر  تسه و  هدوب و  نادنمـشناد  مارتحا  دروم  هراومه  یباراف  راثآ 
.مدرک ضرع  رتشیپ  هک  روطنامه  تسا ؛ هتشاد  مه  یلقتسم  یاه  باتک

رـصن وـبا  ینعی  گرزب ، میکح  نیا  هب  ار  یزور  یگنهرف  رخاـفم  راـثآ و  نمجنا  هک  تسا  اـج  هب  یلیخ  هک  مـنک  دـیکأت  دـیاب 
.تسا هداد  صاصتخا  یباراف 

دوب  راذگریثأت  رایسب  مه  انیس  نبا  یور  رب  یباراف 
رـصن وبا  یمالـسا ، هفـسالف  اـمکح و  نیرتـگرزب  زا  یکی  رـس  رب  تبحـص  تفگ : هفـسلف  راگدـنام  هرهچ  یناوـعا ، اـضرمالغ 

مه یناوارف  تاریثأت  هدـش و  راک  رایـسب  وا  ۀرابرد  دراد و  یناهج  ناهج  رد  هکلب  مالـسا  ملاع  رد  اهنت  هن  هک  تسا  یباراف 
دروـم دـندرک و  هـمجرت  رایــسب  ار  وا  یاـه  باـتک  دنتخانــشیم و  ار  وا  تیحیــسم  ناـهج  یطــسو  نورق  رد  تـسا ؛ هتــشاد 

.دندیمان یناث  ملعم  ار  وا  زین  مالسا  ملاع  رد  دنداد و  رارق  هدافتسا 
ینانوی راثآ  نامجرتم  اج  نآ  رد  هک  دوب  هتفر  مولع  لیصحت  یارب  دادغب  هب  یگلاس  ای ۴۰  نینس ۳۵  رد  وا  ّلوا  هلهو  رد 

.دنتشاد روضح 
راـثآ فورعم  ناـمجرتم  زا  رفن  ود  درگاـش  تسا ، هدـش  رکذ  هفـسلف  یاـه  خـیرات  رد  اـی  هدرک و  رکذ  وا  دوـخ  هـک  ییاـج  اـت 

 . سنوی نبا  یتم  یرگید  نایح و  نبا  انحوی  یکی  هدوب : یبرع  هب  ینانوی  زا  وطسرا 
ینانوی نابز  مه  یباراف  هک  دـندش  ببـس  دنتـشاد ، وطـسرا  راثآ  هب  عقاو  رد  ینانوی و  ناـبز  رب  هک  یطلـست  تلع  هب  اـهنیا 

زا حیحـص  یتاراـشا  یهاـگ  یلو  هتـسناد  یم ناـبز  داـتفه  وا  هک  دـندقتعم  یخرب  هتبلا  هک  دـمهفب  ار  وطـسرا  راـثآ  دـنادب و 
.دوش یم هدید  وا  زا  ینانوی  یسراف و  نابز 

مه نادرگاـش و  مـه  سپ  ؛ تـسا هدوـب  مجرتـم  مـه  وا  هـک  هتـشاد  یدـع  نـب  ییحی  مـسا  هـب  یدرگاـش  یباراـف  نـینچمه 
.دندوب ینانوی  نابز  مجرتم  یباراف  ناداتسا 

.تسا مه  یمهم  رما  هک  دنداد  یم سرد  ار  وطسرا  یقطنم  راثآ  رتشیب  اه  نیا  اهتنم 
دناوت یم تلع  دنا ، هتفگن ّلوا  ملعم  هدش ، همجرت  رثا  زا ۲۰۰  شیب  اب  ار  یدِنک  ارچ  هک  مینادـب  میهاوخب  رگا  دوزفا : یو 
یراـثآ ییوطـسرا  قـطنم  یاـه  شخب همه  رد  ًاـبیرقت  هک  یباراـف  فـالخرب  تسا ،» مک  قـطنم   » رد وا  راـثآ  هک  دـشاب  نـیا 

.دنا هدش شراگن  یبرع  نابز  هب  هتبلا  هک  مهف  لباق  بوخ  رایسب  ینابز  اب  دراد 
مه یبرع  گرزب  دـیتاسا  هک  هدوب  یناـمز  هتـشاد و  مه  یدـیتاسا  ناـمز  نآ  رد  نوـچ  تسا و  راـیعم  یعوـن  وا  یاـه  باـتک

.تسا هدرک  نایب  هجو  نیرتهب  هب  ار  اه  هشیدنا نیا  هتشاد و  یدایز  طلست  مه  یبرع  نابز  هب  نیاربانب  دنتشاد ، روضح 
فارـشا مه  نوطـالفا  نینچمه  تسا و  هدرک  حرـش  ار  اـهنیا  هک  وطـسرا  راـثآ  ماـمت  هب  یباراـف  هـک  تـفگ  دوـش  یم ًاـبیرقت 

.تسا هتشاد 
زا یـضعب  لاـتنزور  نزتلاو و  موحرم  ًاریخا  تسا و  هدـش  همجرت  یربع  ناـبز  هب  مه  نیتـال و  ناـبز  هب  مه  وا  یاـه  باـتک
زا یکی  هک  سیماوـن  صیخلت  مـسا  هـب  نوطـالفا  زا  یرگید  باتک.دـندرک  هـمجرت  یـسیلگنا  هـب  یربـع  زا  ار  وا  یاـه  باـتک

.تسا هدش  صیخلت  یباراف  تمه  هب  تسا ، اه  باتک نیرت  هدیچیپ 
.تسا هتسناد  یم  یهلا  ار  نوطالفا  وطسرا و  نیمیکحلا ، یار  نیب  عمجلا  باتک  رد  یباراف  داد : همادا  یناوعا 

هتـشون ار  باتک  نیا  باب  نیا  رد  دـشاب و  نایم  نیا  رد  یتدـحو  دـیاب  تسا و  یگناگود  هنوگ  ره  دـقاف  تمکح  وا  رظن  رد 

 



.تسا هدرک  هدافتسا  مه  اه  ینوطالفا  ون  ایجولوثا و  تالاسر  زا  هتبلا  دناسرب ؛ ار  وطسرا  نوطالفا و  یارآ  نیب  عمج  ات 
.دوبن مه  انیس  نبا  دوبن  یباراف  رگا  دوب و  راذگریثأت  رایسب  مه  انیس  نبا  یور  رب  یباراف 

راب لهچ  « ؛  تسا هدرک  ناـیب  وا  دوخ  هک  روط  ناـمه  هدـش و  انـشآ  اـهنآ  اـب  هدـناوخ و  ار  یباراـف  راـثآ  ًاـمتح  وا  کـش  یب  و 
دزیم ادـن  یـشورفتسد  مدزیم ، مدـق  نابایخ  رد  هک  یرـصع  رد  هک  نیا  ات  مدـیمهفن  مدـناوخ و  ار  هعیبطلا  دـعب  ام  باـتک 
مدش هجوتم  دعب  اما  مدرک ، در  ار  باتک  رارـصا  اب  ار ؛ هعیبطلا  دـعب  ام  ضارغا  باتک  درخیم ؟ ار  باتک  نیا  یـسک  هچ  هک 

.منک وا  هب  یکمک  نآ  ندیرخ  اب  متفرگ  میمصت  تسا ، مهرد  هس  نآ  تمیق  دراد و  جایتحا  لوپ  هب  نآ  بحاص  هک 
.دش » لح  لئاسم  مامت  نآ  زا  سپ  مدناوخ و  مدیرخ و  ار  باتک  سپ 

نیا رد  وا  هدـیقع  هب  دراد ؛ مولعلا  ءاصحا  ماـن  هب  یرگید  باـتک  اـی  داد : همادا  هفـسلف  تمکح و  هسـسوم  قباـس  سیئر 
زا یا  هصـالخ  یعون  هب  سپ  تسا  هدرک  دـیق  مه  ار  لوصا  هقف و  دـننام  یلقن  مولع  تسین و  یلقع  طـقف  مولع  باـتک ،

هچره شاک  یا  هدرک و  همجرت  یـسراف  هب  ار  نآ  مج  ویدـخ  موحرم  هک  تسا  هدروآ  باتک  نیا  رد  ار  شدوخ  نامز  مولع 
.دوشب پاچ  رتدوز 

.تفرگ رارق  تیانع  دروم  رایسب  دش  همجرت  یربع  ای  نیتال  هب  یتقو  باتک  نیمه 
.تسا یمهم  رایسب  باتک  هک  دهد  یم حرش  انعم  تسیب  رد  ار  لقع  فلتخم  یناعم  لقع و  هرابرد  دراد  یباتک 

تروص نآ  هب  لقع ،  ینعم  دـندش  هجوتم  تفرگ و  رارق  هجوت  دروم  رایـسب  دـش  همجرت  نیتال  ناـبز  هب  باـتک  نیا  یتقو 
هب یباتک  یباراف  نینچمه.تسا  توافتم  باتک  نیا  رد  دوجوم  یناعم  اب  رایـسب  دنتـشاد ، نهذ  رد  نامز  نآ  رد  اـهنآ  هک 

یتامدـقم هچ  هب  زاین  هفـسلف  ندـناوخ  یارب  میبایرد  ات  دـنک  یم کـمک  هک  دراد  هفـسلفلا  نع  مدـقی  نع  یقبنی  اـم  مسا 
.تسیچ نآ  هدیاف  یلک  روط  هب  تشاد و  میهاوخ 

یور رب  اـه  یدوـهی صوـصخ  هب  اـه و  یبرغ  تسا و  مالـسا  یـسایس  زادرپ  هیرظن  نیرتـگرزب  یباراـف  درک : هفاـضا  یناوـعا 
.دندرک راکرایسب  عوضوم  نیا 

قیوـشت هشیدــنا  نـیا  یور  رب  راـک  هـب  ار  دوـخ  نایوجــشناد  دــنراد ؛  ترهــش  اـیند  رد  هـک  دوـهی  گرزب  نازادرپ  هـیرظن  اذــل 
.دننک یم

رب ار  مالـسا  نـید  عـقاو  رد  هـک  تـسا  هلـضافلا  هنیدـملا  لـها  ءارآ  باـتک  تـسا ، فورعم  رایـسب  باـب  نـیا  رد  هـک  یباـتک 
کی هــب  یعاــمتجا  یدرف و  ِیقــالخا  لــئاضف  یباراــف ، رظنم  زا.تــسا  هدرک  ناــیب  یعاــمتجا  یقــالخا و  لـــئاضف  یاـــنبم 

.دوش یم تیبرت  هک  تسا  هلضاف  هنیدم  رد  ناسنا  هک ، نیا  تسانعم و 
، تلیـضف وا  دید  زا  نوچ  دراد  توافت  زورما  یـسایس  یاه  هیرظن اب  هک  دراد  یندـم  تسایـس  هرابرد  یدایز  یاه  باتک وا 

نیا هب  دسر و  یم ملاع  نیا  هب  سپـس  دـنک و  یم ملاوع  بتارم  ادـخ و  دوجو  تابثا  بیترت  هب  درادـن و  ینعم  ادـخ  نودـب 
ییاـه یگژیو هچ  هلـضاف  هنیدـم  هک  نیا  عاـمتجا و  ناـسنا و  تیمها  دراد ، دوجو  هنوگچ  ناـسنا  هک  دـنک  یم هراـشا  هتکن 

دیاب دشاب ، تلیـضف  لها  دجاو  دهاوخب  رگا  هلـضاف  هرومعم  یندم ، عامتجا  کی  ای  تسا  رهـش  ایآ  هلـضاف  هنیدـم  دراد ،
.دهد یم رارق  هجوت  دروم  ار  تسد  نیا  زا  یلئاسم  دشاب و  هنوگچ 

.تسا هتشاد  یربمایپ  تمکح  وا  عقاو  رد 
هلئـسم شیپ ، لاس  تسیود  رازه و  دودـح  مالـسا  هرود  رد  یباراف  تسا ؛ نابز  هفـسلف  رکتبم  یباراف  درک : حیرـصت  یو 

.تسا هدرک  یسررب  ار  نابز  هفسلف  تیمها و 
.تفرگ رد  قطنم  یاملع  نویوحن و  نیب  یتالداجم  دادغب  رد  نامز  نآ  رد  اریز 

، یباراف داتـسا  نیب  هلمج  زا  تسا ؛ یفاک  وحن  فرـص و  ناـمه  میرادـن و  یزاـین  قطنم  هب  اـم  هک  دـندوب  دـقتعم  نویوحن 
وگو تفگ  نیا  تفرگ و  رد  وگو  تفگ  ثحب و  تاسلج  یفاریس ، مان  هب  فورعم  یوحن  رفن  کی  سنوی و  نب  یتم  نامه 

ات.تسا هدرک  هراشا  تاکن  نیا  هب  شراثآ  رد  وا  درک و  بلج  ار  یباراف  هجوت  نیا  تشاد و  همادا  لاس  هاجنپ  ات  لهچ  اـه 
.درک مالسا  دراو  ار  رودص » ضیف و   » هیرظن هک  دوب  یسک  نیّلوا  یباراف  میناد  یم ام  هک  ییاج 

اما مینیب ؛ یم  ار  یسویملطب  یسانش  ناهج  اب  نآ  قیبطت  ضیف و  ینوطالفا  ون  هیرظن  رگید ، نافوسلیف  ای  یدنک  رد  ام 
.تسا هدرک  هدافتسا  ضیف  هیرظن  زا  هک  تسا  یباراف  یمالسا  ملاع  رد  نآ  هیّلوا  رکتبم 

 



.تسا هدوب  وا  هجوت  دروم  مه  تافارخ  زا  یریگولج  هتبلا  دوزفا : هفسلف  داتسا  نیا 
.تسا پاچ  تسد  رد  هدنیآ  رد  هک  میجنت ، رد  دراد  یا  هلاسر ًالثم 

هدـش تاـفارخ  ثعاـب  هک  موـجن  ماـکحا  لاـطبا  یعوـن  لـصف ، ره  رد  تـسا و  هصـالخ  رایـسب  لـصف و  رد ۲۷  هلاـسر  نـیا 
.تسا یقیسوم  هرابرد  یطسو  نورق  نازادرپ  هیرظن  نیرتگرزب  زا  یکی  وا  نینچمه.تسا  هدروآ  ار  تسا 

درک و راـک  اـجنآ  لاـس  یـس  دودـح  دوب و  سانـش  دـنه  نیرتگرزب  دـیدج  ناـمز  اـت  ینوریب  ناـحیروبا  هک  روط  ناـمه  ینعی 
هب عـجار  هتکن  نیا  تـسا ؛ ریظن  یب  هـمه  هـتفگ  قـبط  هـک  تـسا  هدروآ  دـنهللام  قـیقحت  رد  ار  دـنه  گـنهرف  داـعبا  ماـمت 

.دنک یم قدص  تسا ، هدوب  یّلوا  زارت  ناد  یقیسوم مه  وا  دوخ  هتشون و  ار  یقیسوملا  باتک  هک  مه  یباراف 
.تسا هدش  هدیمان  یناث  ملعم  قح  هب  یباراف  نیاربانب 

.دوب هداد  ماجنا  ار  مولع  یدنب  هقبط  هک  دوب  لیلد  نیا  هب  دندیمان ؛ ّلوا  ملعم  ار  وطسرا  رگا 
.تسا شیاتس  لباق  رایسب  هک  درک  مالسا  ملاع  رد  یباراف  ار  راک  نیمه 

نیودـت اـهنیا  هراـبرد  باـتک  ردـقچ  هـک  مـیریگب  داـی  اـه  یبرغ زا  دـیاب  مـینک و  یمن راـک  عوـضوم  نـیا  هراـبرد  هنافــسأتم  اـم 
.دننک یم راک  دننک و  یم

هخـسن دوب و  نارهت  رد  هک  یباراـف  فورحلا  باـتک  زا  طولغم  هخـسن  کـی  یور  رب  یدـهم ، نسحم  موـحرم  لاـثم  روـط  هب 
.درک حیحصت  ار  باتک  نیا  یسررب و  ار  عبانم  درک و  قیقحت  درک ، راک  اه  لاس  تشادن ، دوجو  یمود 

زا دــیاب  مـه  اــم  دنتــسین و  مـک  دــنا ، هدرک راــک  یباراــف  راــثآ  یور  رب  هـک  صاخــشا  نـیا  لاــثما  تــفگ : ناــیاپ  رد  یناوــعا 
.مینک ایحا  ار  راثآ  نیا  مینک و  هدافتسا  میراد  ناریا  رد  هک  یطخ  یاه  هخسن

.دننک داجیا  راثآ  نیا  یایحا  رد  ار  یتضهن  هدرک و  مایق  ناناوج  تسا  مزال  دنا و  گرزب ناریا  گنهرف  هب  قلعتم  اهنیا  اریز 
! یباراف هراچیب 

نیب عمجلا  یباراـف  فورعم  هلاـسر  هب  هجوت  اـب  درک  مهاوخ  یهاـتوک  ثحب  : تفگ یمالـسا  هفـسلف  داتـسا  هبداد ، رغـصا 
.تسا هدوب  وطسرا  نوطالفا و  دارم ، هک  نیمیکح  ییأر 

.هدش بکترم  یباراف  هک  تسا  ییاطخ  هابتشا و  هجیتن  باتک  نیا  هک  تسا  فورعم 
! یباراف هراچیب 

! وطسرا یاج  هب  دنداهن  یم ار  نیطولفا  ام  نافوسلیف  ًاساسا  وا ، هن  هک  تسا  نیا  مه  هابتشا 
زا رپ  هلاسر  نآ  ایآ  اما  دش ، هتـشون  هلاسر  نآ  هابتـشا  نیا  ساسا  رب  دنتـشادنپ و  یم وطـسرا  باتک  ار  نیطولفا  ایجولوثا 

.زگره تسا ؟ هابتشا 
.دریگب لوقعم  جیاتن  هابتشا  اطخ و  کی  زا  تسا  نکمم  یتح  فوسلیف  کی  رکفتم و  کی  هک  منک  یم ضرع  تسخن 

.دریگ یم یجیاتن  هاگن  نآ  هب  هجوت  اب  دنک  یم هاگن  هک  دروم  ره  رد  دراد و  ار  دوخ  هژیو  هاگن  فوسلیف  نوچ 
تسا و هناـفوسلیف  داد ، مهاوـخ  هک  یتاحیـضوت  تسا و  هـتفرگ  یباراـف  هـک  یجیاـتن  یلو  دوـبن  وطـسرا  زا  اـیجولوثا  هـلب ،

.تسرد
.یفسلف یانعم  هب  تسرد 

هب ملع  فـالخ  رب  هـک  تـسا  نـیا  دـنک  یم کـمک  تـشاد ، مهاوـخ  هـک  یثـحب  ندـش  نـشور  هـب  هـک  مود  هـتکن  دوزفا : یو 
یگنهرف یعاــمتجا و  یــسایس و  لاوــحا  عاــضوا و  طیارــش و  تـحت  یفــسلف  یرنه و  ینیب  ناــهج یبرجت ، مــلع  ینعم 

.درادن مه  یلاکشا  درک و  دوش  یمن مه  یراک  تسا و  هدوب  ریثأت  تحت  مه  یباراف  تسا و  فوسلیف  راگزور 
دننک یم میـسقت  شخب  ود  نیا  هب  ار  خـیرات  تسا و  موـسرم  هکناـنچ  مالـسا -  زا  شیپ  ناریا  یمالـسا و  ناریا  ناریا ، رد 

.تسا هتشاد  ینید  یوخ  تسا و  هدوب  وخ  نید
یعوـن هک  مییوـگب  تسا  رتـهب  دنتـسه و  ینید  بتاـکم  همه  مینک ، هاـگن  مالـسا  روـهظ  زا  لـبق  یرکف  یاـه  ماـظن هـب  رگا 

.نارگید ینام  کدزم و  دننام  یدعب  نارکفتم  ات  تشترز  زا  تسا ، هتشاد  تیمکاح  ام  گنهرف  رد  یونعم  یوخ 
ناتـساد درک و  ادـیپ  همادا  تیوـنعم  هک  تسا  یعیبـط  ناریا  هـب  مالـسا  دورو  اـب  خـیرات  رگید  یوـس  رد  داد : هـمادا  هـبداد 

.دراد یزارد 

 



.دندش تیبرت  ییاضف  نینچ  رد  ام  نافوسلیف  رگید  یباراف و 
میناد یم هـک  روـط  ناــمه دوــش ، مالــسا  ملاــع  دراو  ناــنوی  هـک  نـیا  زا  شیپ  هـک  ما  هتــشون ما و  هـتفگ اــهراب  وــس ، نآ  زا 

.دندش زاغآ  مود  نرق  مود  همین  زا  ینانوی  یاه  همجرت
.تسا نیا  زا  شیپ  هلزتعم ، لثم  یفسلف  یعون  هب  یمالک و  اه  ینیب ناهج اما 

ءارآ دروخرب  هجیتن  همه  اهنیا  تسا و  اه  همجرت زا  لبق  لاس  ًادودح ۵۰  هک  تسا  یرمق  یرجه  دودح ۱۳۰ انع ) لزتعا  )
.دنتسه ناملسم  نونکا  هک  ینارکفتم  اب  تسا  ناریا  یفسلف  یگنهرف و  یرکف ،

.دراد دوجو  هراومه  یرکف  هنیمز  نیا  هجیتن  رد 
هنوـگنیا هـب  هاـگن  کـی  درک ؛ هاـگن  هلئـسم  نـیا  هـب  ناوـت  یم تروـص  ود  هـب  درک : هفاـضا  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  داتسا 

.میشاب تسیلایرتام  ًامتح  هک  تسین  مه  مزال  نآ ، یدام  یاهداینب  تسا و  ناهج  نیا  هک  تسا 
.تسا توافتم  یلصا  ینانوی  یوطسرا  اب  دنتخاس  ناناملسم  هک  وطسرا  دوخ  نوچ 

.تسا هاگن  نامه  هجیتن  مه  وا  یفسلف  هاگن  دراد و  یبرجت  یملع -  هاگن  وطسرا  اه  یزورما ریبعت  هب 
.دراد یرگید  تیاکح  نوطالفا  اما 

رایـسب ثحب  تسا ، هدوـب  ناریا  ریثأـت  تحت  تسا و  یرگید  تشترز  نوطـالفا ، هـک  ثـحب  نـیا  تـسا و  یدوـخ  نوطـالفا 
.دعب یارب  دنامب  ثحب  نآ  دناوخ و  دوش  یم نوطالفا  یابیز  رهش  ییابتجم  داتسا  باطتسم  باتک  رد  هک  تسا  یمهم 

صاـخ یاـه  هنیمز وس  نیا  دـش و  وس  نیا  دراو  ینید  اـی  یوـنعم  رکف  زرط  نیا  هک  مریگب  ار  هجیتـن  نیا  مهاوـخ  یم طـقف 
.تسا انشآ  ًالماک  مه  نوطالفا  تشاد ؛ ار  دوخ 

هک یا  هناسانـش ناـهج حرط  رد  تسا  یرکف  یراـک  تسد  هجیتـن  ینوطـالفا  ـلُُثم  هـک  مدـناوخ  ار  ریبـعت  نـیا  ییاـج  یتـح 
.تسا هتشاد  تشترز » »

.دراد یونیم  هنومن  کی  تسا  ملاع  نیا  رد  هک  یدوجوم  ره  تشترز  هدیقع  هب 
.دش لیدبت  داتفا و  قافتا  یفسلف  یراک  تسد  نیا  ادرف ) درف  لکل  )

ادرف ) عون  لکل  )
هک یهاـگن  یکی  میـشاب ؛ هتـشاد  هاـگن  ود  میناوـت  یم  اـم  هک  دـناسر  یم هجیتـن  نیا  هب  ار  اـم  اـهنیا  عوـمجم  تـفگ : هـبداد 

.تسا ییوطسرا  ای  یملع  هبرجت  رب  ینتبم 
یونعم تادوجوم  ناـهج ، نیا  زا  رتارف  یتادوـجوم  یناـهج ، نیا  یاـه  هدـیدپ هناوتـشپ  هک  درادـن  یراـک  نیا  هب  هاـگن  نیا 

! دنشابن هتبلا  هک  دنشابن  ای  دنشاب 
هک تسا  نیا  هاـگن  ًاـساسا  تفاـی ، شرورپ  مه  مالـسا  ناـهج  رد  سپـس  دراد و  یناریا  هشیر  هـک  ینوطـالفا  هاـگن  رد  اـما 

، دنتــسه عرف  هـکلب  دنتــسین ، لــصا  دنتــسه  ناــهج  نـیا  رد  هــک  یناــسک  یتســالاب » رد  هــچره  دراد  ریز  رد  یتروــص  »
.دنشاب هتشاد  رگید  یناهج  رد  یرگید  لصا  دیاب  نیاربانب 

یباراـف نیارباـنب  دــندرک ؛ یم رکف  نـینچ  مالــسا  زا  شیپ  نارود  رد  یعوـن  هـب  یمالــسا و  نارود  رد  اـم  ناــفوسلیف  ماــمت 
ار وطـسرا  دهاوخب  هک  تسین  یتفگـش  یاج  هلئـسم ، نیا  اب  دـنک  یم دروخرب  تسا  هدرک  حرطم  عمجلا  باتک  رد  هچنانچ 

کی هـب  ینعی  ینوطـالفا ، ـلُُثم  اـب  تـسا  قیبـطت  لـباق  ییوطــسرا  تروـص  هـک  دـیوگب  ًـالثم  دــنکب و  نادــیم  نـیا  دراو  مـه 
.دهدب تسد  هب  ییوطسرا  تروص  زا  ار  دوخ  هژیو  ریسفت 

یهانتیال و رادیاپ و  لوصا  ادـخ و  ملع  هب  ریبعت  ار  ُلُثم  دـیوگب  ای  تسا  ثحب  حرط و  لباق  تسا و  نآ  یرکف  هنیمز  اریز 
.دنوادخ ریغتیال 

یوـنعم هناوتـشپ  کـی  یداـم  ناـهج  نیا  هک  تـسا  نـیا  رکفت  زرط  نـیا  همزـال  هـک  دوـب  نـیا  لـصا  هـکنیا  یارب  دوزفا : یو 
.دشاب هتشاد 

! تسه هک  ییاج  ره  رد  لاح 
! الاب ملاع  ای  ناهج  نآ  رد 

.دنک یمن یقرف 

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۷۰طباو 



.دنک یم قرف  دوش  یم هتشاذگ  نآ  یور  هک  یمسا  طقف  دنک و  یم ادیپ  انعم  ُلُثم  دوش ، ظفح  لصا  یتقو  هجیتن  رد 
هک دـش  بجوم  هاگن  زرط  نیا  هک  تسا  نیا  رب  نم  دـیکأت  گنرد و  لـصا...یرگید  زیچ  ره  اـی  اـه  هدـیا اـی  لوقع  اـی  ـلُُثم 

تسا و ناریا  گنهرف  رد  وا  یمومع  یـصخش و  تیبرت  لصاح  هک  یزیچ  نآ  دـنک ، یم دروخرب  هلاسر  نآ  اب  یباراف  یتقو 
هب هجیتـن  رد  تسا و  هنومن  کـی  طـقف  تسا  ـلُُثم  عـقاو  رد  هک  عوـضوم  کـی  رب  نم  گنرد.دـنک  یم حرطم  ار  دـیوگب  دـیاب 

طَلخ ثحب  اریز  درک ، طَلخ  مه  اب  ار  مدآ  ود  نیا  نوچ  تسا ، هدرک  یهابتـشا  ای  اطخ  هک  متـسین  رواـب  نیا  رب  هجو  چـیه 
.تسین مدآ  ود  نیا 

.دنکب اپ  تسد و  ناهج  نیا  یارب  یونعم  هناوتشپ  کی  تسیاب  یم هک  نیا  تسا و  هاگن  زرط  ثحب 
.تشادن یراگزاس  دوب ، وا  رواب  ینیب و  ناهج  تیبرت و  هک  هچ  نآ  هب  درک  یمن رگا  نوچ 

تسا  بلاج  رایسب  تامغن  هرابرد  یباراف  تارظن 
یفـسلف ظاـحل  زا  ریبـک  یقیـسوم  ناوـنع  اـب  یباراـف  رثا  تفگ : درک و  ینارنخـس  یقیـسوم  سردـم  یناـیک ، دـیجم  سپس 

، اهنآ حیرـشت  یرظن و  یقیـسوم  لوصا  اه و  هدرپ تمیالم  اه ، همغن نیب  یاه  هلـصاف هب  طوبرم  یـضایر  شزرا  رب  هوالع 
هراشا اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  منک  یم یعـس  نم  تسا و  هجوت  لباق  هک  دـنک  یم هراـشا  ییاـبیز  فیرظ و  رایـسب  لـئاسم  هب 
تـسا هدماین  اه  باتک رد  یقیـسوم  تعانـص  یازجا  همه  هک  دنک  یم هدهاشم  ریبک  یقیـسوم  فیلات  یارب  یباراف  منک :

نیا دریگ ؛ یم رارق  اـم  ینونک  ناـمز  هجوـت  دروـم  اـجنیا  رد  هک  یزیچ  اما.دـنا  اـطخ  یاراد  هدـیچیپ و  بلاـطم  زا  یرایـسب  و 
ای هدیچیپ و  هک  ظاحل  نیا  زا  ار  اهنآ  راک  دراذگ و  یم مارتحا  دوخ  زا  لبق  یاه  نادیقیسوم هب  یباراف  مینیب ، یم هک  تسا 

تـسا هدوبن  یبوخ  یاه  همجرت اهنآ ، یاه  همجرت تسا  نکمم  هک  نیا  یکی  دنک ؛ یم هجوت  لکـش  ود  هب  تساطخ  یاراد 
.تسا هدش  اطخ  یگدیچیپ و  یاراد  راک  هجیتن  رد  تسا ؛ هدوبن  سرتسد  رد  هک  هدوب  ناگتشذگ  زا  یراثآ  هکنیا  ای  و 

مهم رایـسب  یرما  نیا  دراد و  دوـخ  زا  لـبق  ناتوسکـشیپ  هـب  یباراـف  هـک  تـسا  یمارتـحا  تدارا و  ناـمه  نـیا  دوزفا : یو 
یاه یتسرد راک و  یاه  ییابیز دناوت  یمن ام  رکف  مینک ، یم هاگن  هتـشذگ  راثآ  هب  یداقتنا  تروص  هب  ام  یتقو  نوچ  تسا 

.دنیبب یبوخ  هب  ار  راک 
هرابرد ار  یرتهب  لیلحت  میناوت  یم دـنک و  یم راکـشآ  ام  رب  ار  رثا  کـی  یاـه  یتسرد اـه و  ییاـبیز هک  تسا  مارتحا  تدارا و 

.میشاب هتشاد  رثا 
یارب هک  دریگ  یم شیپ  نآ  تخانش  یقیسوم و  تعانـص  قیقحت  هعلاطم و  یارب  ار  یقطنم  یملع و  الماک  شور  یباراف 

.دوب رثوم  رایسب  مه  وا  دوخ  زا  دعب  یاه  نادیقیسوم
ای ماگ  رثا  رد  ار  اه  ماقم دـنک  یم لیدـعت  هک  دراد  یبلاـج  راـکتبا  یومرا ، نیدـلا  یفـص  نرق  ود  زا  دـعب  مینیب  یم اـم  ًـالثم 

.یباراف یا  هدرپ ود  کناد 
.دشاب رثوم  یرنه  یاه  هنیمز همه  رد  ام  یاه  شهوژپ یارب  دناوت  یم هک  دنک  یم ناونع  ار  یمهم  لوصا  یباراف 

هب ار  لوصا  لوا  دـیآ ؛ درگ  طرـش  هس  رد  تسا  مزال  دـبای  لامک  یرظن  تعانـص  رد  دـهاوخب  ناسنا  رگا  هک  تروص  نیا  هب 
یقیــسوم لوـصا  هـکنیا  زا  لـبق  یقیــسوم -  قـیقحت  هـنیمز  رد  زورما  هـک  تـسا  یراـتفرگ  ناـمه  نـیا  دسانــشب و  یبوـخ 

.مینک یم ینارنخس  میسیون و  یم باتکو  هلاقم  شا  هرابرد میسانشب ؛ یبوخ  هب  ار  فیدر  یهاگتسد 
یاراد اـم  نآ ، لوصا  یقیـسوم و  مهم  یاـهروحم  نتخانـش  رد  هک  دوش  یم هدـید  دوش ، تقد  بوخ  یتـقو  هک  یلاـح  رد 

.میتسه اطخ 
ار یفاک  جـیاتن  لوصا ، نیا  زا  میناوتب  مود  هلحرم  رد  اـت  تخانـش  لوصا  یبوخ  هب  دـیاب  تسخن  سپ  درک : هفاـضا  یناـیک 

.مییوگب خساپ  اهنآ  تاهابتشا  هرابرد  موس  ماگرد  میروآ و  تسد  هب 
یار هـک  ار  یناـسک  یاـهاطخ  میـسانشب و  زاـب  باوصاـن  زا  ار  باوـص  نانخـس  میجنـسب و  ار  نارظن  بحاـص  رگید  یاـهراک 

زاـسراک رایـسب  زین  زورما  هک  مهم  رایـسب  عوـضوم  هـس  ناـحلا  تیاـغ  هراـبرد  یباراـف   . مـینک حالـصا  دـنا ، هتـشاد تسرداـن 
تحار هب  لین  یارب  هک  روآ  تذل  ناحلا  تسخن  دنک ؛ یم نایب  یتنس  حالطصا  هب  لیصا و  یقیـسوم  ظفح  یارب  ار  تسا 
ناهایگ دننام  تادوجوم  همه  هک  تسا  یزیرغ  یعیبط و  یاه  تذـل زا  یکی  عقاو  رد  عوضوم  نیا.تسا  یتحار  ِلامک  و 

رنه ندرک  کرد  هـب  یطبر  تذــل  نـیا  دــنرب و  یم تذــل  دنونــش ، یم ار  اـبیز  گـنهآ  کـی  هـک  یتـقو  ناــسنا ، ناگدــنرپ و  و 

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۷۱طباو 



رد ام  ندرب  تذـل  نیا  یترابع  هب  دوش ؛ یم لصاح  یقیـسوم  کی  زا  هک  تسا  ساسحا  کـی  ًافرـص  هکلب  درادـن  یقیـسوم 
.دشاب دیفم  هعلاطم  یارب  دناوت  یمن تسا و  یمرگرس  حیرفت و  حطس 

ثحب نیا  دراد و  اـم  ناور  مسج و  رب  ار  یقیـسوم  ریثاـت  هک  تسا  یلاـعفنا  ناـحلا  مود  درک : ناـیب  یقیـسوم  داتـسا  نیا 
ات تـسا  ینادـیم  یدربراـک و  یاـه  شهوژپ دـنمزاین  هـتبلا  رایـسب و  یاـه  شهوژپ تاـقیقحت و  دـنمزاین  هـک  تـسا  یمهم 

.دراد ام  مسج  ناور و  یور  رب  یریثات  هچ  روآ  تذل یقیسوم  مینیبب 
یارب دـننیبب  اـت  هدـش  لیکـشت  ناریا  رد  یتـح  اـکیرمآ و  اـپورا و  رد  یناـمرد  یقیـسوم  یاـه  نمجنا هک  تسا  نـیمه  یارب 
لاـیخ ناـحلا  موس.دـنریگب  هرهب  ناراـمیب  دوبهب  یارب  دـنناوت  یم یقیـسوم  عوـن  هچ  زا  اـه  ییاـسران اـه و  یراـمیب زا  یخرب 

.دنور یم راک  هب  مالک  عاونا  هنارعاش و  نخس  رد  هک  دنا  نیرفآ
.تسا مهم  زین  هنارعاش  نانخس  هتبلا  دراد و  ار  هنوگ  دنپ  دربراک  نامه  یقیسوم ، اجنیا  رد 

نارعاش زا  زاوآ ، رد  صوصخب  ام ، یلم  یگنهرف و  یقیـسوم  رد  شخب و  نیمه  رد  دنتـسه ؛ زومآ  دـنپ  هک  ییاه  هباـطخ
لایخ دربراک  نانآ ، یابیز  مالک  رذـگهر  زا  ناوتب  ات  دوش  یم هدرب  ماـن  یولوم  ماـیخ و  یدعـس ، ظـفاح ، لـثم  یا  هتـسجرب

زا نآ  لیـصا  یاـهروحم  یلـصا و  بولـسا  هـک  تـسا  نـیا  رب  طورـشم  اـهنیا  هـمه  یلو.درک  مـهارف  ار  ییاقیـسوم  نـیرفآ 
.دوش ظفح  اه  هدنزاون اه و  هدنناوخ یوس 

لقتسم روط  هب  دوش و  ادج  رعش  مالک و  زا  تسناوت  مارآ  مارآ  یقیسوم  یباراف ، زا  دعب  یدایز  یاه  نرق اه و  لاس یط 
هعجارم یهاگتـسد  یقیـسوم  هب  یتقو.یتوص  مـالک  تروص  هب  اـهتنم  دـنیآ ؛ رد  یمـالک  تروص  هب  ییاقیـسوم  یاـه  هژاو

ار ییاـه  هـلمج ییاقیـسوم ، یاـه  هژاو هلیـسو  هـب  دراد و  دوـخ  رد  ار  یا  هناـبیدا تلاـح  هـک  مـینیب  یم یبوـخ  هـب  مـینک ، یم
نتخانـش و یــسانشراک ، دـنمزاین  هـک  تـسا  یقیمع  یفــسلف و  یلیخ  گولاـید  ناـمتفگ و  کـی  هیبـش  ًاـنیع  هـک  دزاـس  یم

.تسا حرش 
یارب دـناوت  یم مه  نیا  هک  دراد  یبلاج  رایـسب  رظن  زین  همغن  ماـسقا  عاونا و  رد  یباراـف  درک : هفاـضا  هوژپ  یقیـسوم  نیا 

لوصا و ار  نآ  یباراف  هک  تسا ، هچراپ  رد  دوپ  رات و  نوچمه  اه  همغن زا  هتـسد  کی  دـشاب : رثوم  هدـنزاس و  رایـسب  زورما 
.دناد یم ناحلا  یدابم 

.دنا یعرف ناحلا  اهنیا  هک  تسا  هچراپ  رد  اه  گنر تانیئزت و  اه و  شقن هیبش  رگید  هتسد 
بجوم رگید  یخرب  یلو  دـنارثوم ؛ هعطق  نآ  ییابیز  نحل و  رد  یعرف  ناحلا  زا  یخرب  هک  دـنک  یم هفاضا  یباراف  اجنیا  رد 

ابیز یعیبــط و  ریغ  رگید  یخرب  دـــنا و  اــبیز  یعیبــط و  یعرف ، یاـــه  ناـــحلا زا  یخرب  نیارباـــنب  دـــنوش ، یم نــحل  یبارخ 
.دنتسین

دریگب و ارف  یبوخ  هب  ناداتـسا  دزن  ار  یقیـسوم  لوصا  زیچره ، زا  لـبق  دـیاب  درگاـش  وجـشناد و  اـی  وجرنه  هک  تساـجنیا 
هب هنیـس  قـیرط  زا  اـم  یهافـش  گـنهرف  رد  رتـشیب  هک  اـبیز  یاـه  لدـم نیا  ساـسا  رب  دـنناوتب  اـت  دـهد  رارق  وـگلا  ار  اـهنآ 

.دوش لئان  تیقفوم  هب  تسا ؛ هدش  تیاور  هنیس 
ار نآ  هکلب  دـنک ، یمن اـبیز  ار  راـک  اـهنت  هن  دوش ؛ یم هدرب  راـک  هب  هک  یعرف  ناـحلا  اـه و  نیئزت یهاـگ  تروص ، نیا  ریغ  رد 

.دهد یم تسد  زا  ار  دوخ  یریذپریثات  اون ، یقیسوم و  نآ  دنک و  یم بارخ 
رد اـی  نارعاـش  لوـق  دـسیون : یم یمدآ  رب  نآ  ریثاـت  نـحل و  تاـیاغ  شخب  رد  ریبـک  یقیـسوم  ناـیاپ  رد  یباراـف  ماـجنارس 

دیفم یناسنا  دصاقم  لمکا  هب  ندیـسر  یارب  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  همه  دـج » « ؛» بعل  » ای دـنور و  یم راک  هب  دـج » »
.تسا یناسنا  تیاغ  هک  تسا  یتداعس  نامه  نیا  دشاب و 

ییاجنآ زا  یلو  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  ندـش  یلاعتم  یارب  یقیـسوم  لصا  دـنک ، یم هراشا  یباراف  هک  روط  نیا  تفگ : یو 
یقیـسوم یمک  دـناوت  یم تحارتـسا  نیا  رد  دراد و  تحارتـسا  هب  زاـین  دوـش ؛ یم هتـسخ  تـمحز  راـک و  رثا  رب  ناـسنا  هـک 
تحارتـسا یزاـب  زا  دوـصقم  هچ  تسین  بعل  یناـسنا  تیاـغ  یلو  دـیوگ : یم یباراـف   . درب هاـنپ  تعیبـط  هب  اـی  دـنک  شوـگ 

.دزیگنا رب  یدج  یاهراک  هب  ار  یمدآ  هک  تسا  یزیچ  نآ  نتفایزاب  تحارتسا  زا  دوصقم  تسا و 
! دینک رکف  یمک  هنیمز  نیا  رد  ام ؛ ینونک  نامز  اب  قیبطت  رد  تسا  یمهم  رایسب  هلئسم  نیا  دوزفا : نایاپ  رد  ینایک 

هب دوش  یم رـشتنم  هک  یراثآ  اـی  تاـعوبطم و  رد  اـه و  هناـسر رد  اـیآ  مینک ؟ یم هدافتـسا  هار  مادـک  رد  ار  یقیـسوم  ًاـعقاو 

 



! تحارتسا یزاب و  یارب  هن  تسا و  ندش  یلاعتم  یارب  یقیسوم  هک  دوش  یم هجوت  لئاسم  نیا 
فرطرب ار  اـم  یگتـسخ  هک  ارچ  دـنادیفم ، رایـسب  ندرب  تذـل  تحارتـسا و  یارب  هک  ار  ییاـه  یقیـسوم منک  یمن یفن  هتبلا 

! دننک یم
رب یدـج  یاـهراک  هـب  ار  یمدآ  هـک  تـسا  یزیچ  نآ  یباـیزاب  تحارتـسا ، زا  دوـصقم  دـنک  یم هراـشا  یباراـف  هـک  روـطنآ  اـما 

میبای و تسد  لیصا  یقیسوم  هب  میناوتب  ات  میربب  راک  هب  ار  یباراف  راتفگ  هشیدنا و  زین  زورما  هک  تسا  هتسیاش.دزیگنا 
.میئامن ظفح  ار  نآ  عیفر  هاگیاج 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ترازو یمالسا -  داشرا  گنهرف و  ترازو  یگنهرف |  رخافم  راثآ و  نمجنا  رد  یباراف  تشادگرزب  لوا  لنپ  شرازگ   
یمالسا داشرا  گنهرف و 

یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  میا -  هتشاد هفسلف  لاس  رازه  یگنهرف |  بالقنا  یلاع  یاروش   

ترازو یمالسا -  داشرا  گنهرف و  ترازو  یگنهرف |  رخافم  راثآ و  نمجنا  رد  یباراف  تشادگرزب  مود  لنپ  شرازگ   
یمالسا داشرا  گنهرف و 

زایتما همانزور  تسین -  یناسآ  راک  ندز  فرح  یباراف  هرابرد   

رهم یرازگربخ  دراد -  یرایسب  شزرا  تیمها و  ناتسقازق  رد  یسانش  یباراف  

۳۳
رذآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
۲۳:۱۱



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ادرف  ویدار   

یاــهداهن زا  یکی  درذــگ ، یم ناریا  یرادا  راــتخاس  رد  هـچ  نآ زا  عــالطا  یارب  تـسا  بوـخ  یمارهب : تاــجن  زا  یتشادداــی 
اـهداهن و رگید  هـب  ضاـمغا  یکدــنا  اـب  ار  نآ  اـب  طـبترم  طیارــش  تیعــضو و  مـیریگب و  رظن  رد  هنوـمن  ناوـنع  هـب ار  یتـلود 

.میهد میمعت  یتموکح  یاه  هاگتسد اه و  هناخترازو
.میونش یم مینیب و  یم اه  هناسر زا  ار  ناریا  ناملعم  تاعمجت  تاباصتعا و  ربخ  اهزور  نیا 

دننک یم ضارتعا  دزمتسد  قوقح و  حطس  ندوب  نییاپ  هب  دننک و  یم رازگرب  عمجت  هقباساب  یمسر و  ناملعم  وس  کی  زا 
رد مادختـسا  نایـضاقتم  زا  یهجوت  لـباق تیعمج  رگید  فرط  زا  دـنهد و  یم همادا  اـه  لاـس یتح  اـه و  هاـم ار  راـک  نیا  و 

عمج هـب  دورو  فدـه  اـب  عـمجت  نـصحت و  لاـح  رد  مادـم  نآ ، یاـیازم  دزمتــسد و  ندوـب  نییاـپ  هـب  ِمـلع  اـب  داـهن ، نـیمه 
.دنتسه یمسر  ناملعم 

رب هوالع  اـهزبس ، هماـنراک هب  موسوم  هورگ  ًاریخا  یتامدـخ و  دـیرخ  ناـملعم  یتضهن ، ناـملعم  سیردـتلا ، قح ناـملعم 
ات دنروآ  یم راشف  شرورپ  شزومآ و  ترازو  تلود و  رب  دوخ  ناتـسا  رهـش و  ناگدـنیامن  قیرط  زا  مادـم  نصحت ، عمجت و 

ناـملعم عـمج  رد  دــنوش ، یم مادختــسا  هـک  یزور  یادرف  زا  ًـالامتحا  دوـش و  هدوـشگ  ناــشیارب  هناــخترازو  نـیا  هـب  یرد 
.دننک تکرش  قوقح  ندوب  نییاپ  هب  اه  نآ تاضارتعا  رد  یمسر و 

رانک رد  رگا  ار  تامدخ  شخب  رد  ییاپ  یاج  ندرک  ایهم  یتلود و  یاه  هاگتـسد هب  دورو  یارب  یروآ  ماسرـس موجه  نینچ 
ردابتم نهذ  هب  یرگید  موهفم  ینعم و  روشک  داـصتقا  یـشاپورف  زا  ریغ  هب میهد ، رارق  رگید  هباـشم  طـبترم و  یاـهربخ 

.دنک یمن

یدازآ یدازآ هنهن   دهد ، ، دهد یمیم نان   نان هنهن   هکهک   یمسیلوپوپ   یمسیلوپوپ

هنومن ار  یتلود  یاهداهن  زا  یکی  درذگ ، یم ناریا  یرادا  راتخاس  رد  هچنآ  زا  عالطا  یارب  تسا  بوخ  یمارهب : تاجن  زا  یتشاددای 
.میهد میمعت  یتموکح  یاه  هاگتسد رگید  هب  ضامغا  اب  ار  نآ  تیعضو  میریگب و 

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۷۳طباو 

https://www.radiofarda.com/a/31576936.html
https://www.radiofarda.com/a/31576936.html


یـسدنهم یاـه  هتـشر هب  دعتـسم  ناـناوج  : » تسا هتفگ  اـنلیا  یرازگربخ  هب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  تسرپرـس  ًاریخا 
لیلد هب  نونکا  اما  دوب ، هجوت  دروم  سروب و  یور  یلیخ  ینامز  کی  یـسدنهم  هتـشر  هک  نیا اب  دـنهد و  یمن ناشن  لابقا 

.دننک یمن باختنا  ار  یسدنهم  یاه  هتشر رگید  ام  دعتسم  ناناوج  دنتسه ، راکیب  ام  ناسدنهم  هک  نیا
اه نآ زا  یداـیز  دادـعت  هک  میتـشاد  دـندوب  هدرک  بسک  رازه  ریز  هبتر  هک  یدارفا  اـب  دهـشم  رد  هـسلج  کـی  شیپ  یدـنچ 

« .دندوب هدرک  باختنا  ار  نایگنهرف  هاگشناد  یریبد و  هتشر 
هک تـسا  یطیارــش  نـینچ  دــیؤم  زین  یعاــمتجا  فـلتخم  یاــه  هورگ یوـس  زا  تـلود  رد  مادختــسا  یاــهاضاقت  شیازفا 

عبنم اه  لاس هک  یددعتم  یگداوناخ  یـصخش و  یاهراک  بسک و  کچوک و  یاه  هاگراک یلیطعت  اب  تسا  هدش  نامز  مه
.دنا هدوب یا  هدمع تیعمج  تشیعم  هدننک  نیمأت دمآرد و 

لباقم دنا و  هدروآ یمادختسا  یاه  نومزآ هب  ور  یتلود  یاه  هاگتسد هب  دورو  نابلطواد  لیـس  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب 
یاـیند هـب  یا  هـنزور یتـلود ، ناریدــم  ناراذــگنوناق و  رب  راــشف  اــب  اــت  دــننز  یم عـمجت  هـب  تـسد  اــه  هناــخترازو سلجم و 

.دننامن بیصن  یب هکیراب  بآ نیا  زا  دنیاشگب و  یدنمراک 
ناـمزاس یموـمع  طـباور  لکریدـم  هـک  هنوـگ  نآ هتـشذگ ، لاـس  رد  یتـلود  یاهاگتـسد  یمادختــسا  نوـمزآ  رد  لاـثم  یارب 

راــمآ دــندرک و  ماــن  تـبث نوــمزآ  نــیا  رد  رفن  رازه   ۵۰۳ رویرهــش » اــت ۲۹   ۲۰  » هــیلوا تــلهم  رد  درک ، مـــالعا  شجنس 
.دیسر رفن  رازه  هب ۵۶۵  رهم » ات ۴   ۱  » ددجم تصرف  رد  هدننک  تکرش نابلطواد 

طیارـش دـنمزاین  اـه  نوـمزآ نیا  رد  ماـن  تبث هک  تسا  یلاـح  رد  مادختـسا  ناـبلطواد  زا  یرفن  رازه  ًادودـح ۶۰۰  ِرامآ  نیا 
رثــکا یطیارــش  نــینچ  هــک  تــسا  ...و  تنوکــس  لــحم  ناــبلطواد ، نــس  یلیـــصحت ، هتـــشر  زا  مــعا  یـــصاخ  ددــعتم و 

رازه یـس  یبیرقت  دادعت  یتلود  یاه  هاگتـسد هعومجم  مه  تیاهن  رد  دراد و  یمزاب نومزآ  رد  تکرـش  زا  ار  نادنم  هقالع
)+( .دنریگ یم تمدخ  هب  ار  دارفا  نیا  زا  رفن 

ناریگب یرمتــسم ناگتــسشنزاب و  ناریگب و  قوـقح دادـعت  تـکرب  داـینب  هریدـم  تـئیه  سیئر  لـبق  هاـم  طاـبترا  نـیمه  رد 
ناریگب یرمتــسم ناگتــسشنزاب و  باــستحا  نودــب   » رــضاح لاــح  رد  هـک  تـفگ  درک و  مــالعا  رفن  نوـیلیم  ار ۱۲  تــلود 

عوـمجم ۱۲ رد  اـما  تسا ، هتفاـی  شیازفا  رفن  نوـیلیم  جـنپ  هب  تـلود  ناریگب  قوـقح دادـعت  یگتـسشنزاب ، یاـه  قودـنص
«. دنریگ یم قوقح  تلود  زا  رفن  نویلیم 

یلام عباـنم  دـصرد  نوـنکا ۹۵  مـه  » اریز درادـن  یناوـخمه  روـشک  یداـصتقا  تیعـضو  اـب  طیارــش  نـیا  هـک  درک  هفاـضا  وا 
روـشک ناریگب  قوـقح دادــعت  دــشر  دــنور  هراوـمه  هـک  یلاــح  رد  دــنک و  یم نیمأــت  تـلود  ار  یگتــسشنزاب  یاــه  قودــنص

ارزو یتح  ای  ناریدـم و  نانکراک ، نیب  رد  یا  هزیگنا دوش و  یمن هجوت  روشک  رد  یرو  هرهب یاه  تیزم هب  اما  هدوب  یدوعص 
«. درادن دوجو  روشک  رد  یرو  هرهب یاقترا  یارب 

دوـخ رپو  لاـب ریز  ار  هعماـج  داـحآ  هدریـش  ۀیاد  نوـچمه  تموـکح  نآ  رد  هک  هدز  مقر  ار  یطیارـش  لـئاسم  نیا  ۀعوـمجم 
.تسا هتفرگ  هدهع  رب ار  اه  نآ شاعم  نیمأت  هتفرگ و 

هرفـس دـهد و  یم ضحم  تعاطا  یرادافو و  یازا  رد  ار  نان  مه  دـهد و  یم جرخ  هب  ضیعبت  مه  راـک  نیا  ماـجنا  رد  اـما 
.دنک یم عمج  ار  هداوناخ  رگنایصع  یاضعا 

.تسا یروتاتکید  ۀدننک  تیبثت زاس و  هنیمز دراد و  ینارمکح  هزوح  رد  میخو  یجیاتن  یدنیارف  نینچ 
ار ناـج  هـمین ِیتـموکحریغ  یندـم و  یاـهداهن  مادـهنا  تموـکح و  یـالیتسا  شرتـسگ  هعماـج و  فعــض  رگید ، یتراـبع  هـب

هلوقم بوچراچ  رد  هتـشاد و  یـسایس  تالوحت  لیلحت  رد  یناوارف  تیمها  هک  تسا  مهم  یعوضوم  دروآ و  یم لابند  هب
.تسا هدش  هتخادرپ  نآ  تارطخ  تاصخشم و  هب  ریتنار  ِتلود 

دشاب و کیژولوئدـیا  یترابع ، هب یدـمعت و ، دـناوت  یم مه  روشک  کی  تسایـس  داصتقا و  رد  یتیعـضو  نینچ  زورب  لیالد 
.دوش هعماج  رب  نآ  لیمحت  ثعاب  متسیس  ِیلام  یداصتقا و  یشاپورف  تموکح و  یدمآراکان  مه 

یدایز دح  ات  ناوت  یم ار  ریخا  یاه  لاس رد  ناریا  رد  تلود  نامسیر  هب  ندز  گنچ  یارب  شالت  یلام و  لالقتـسا  زا  رارف 
مه رتشیب  لاس  ره  هک  یریگاپو  تسد تاررقم  نیناوق و  یزرا ، یلوپ و  تابث  نادقف  یداصتقا ، نارحب  موادت  زا  یـشان 
هک تسناد  یـصخش  یاـهراکو  بسک یزادـنا  هار یراذـگ و  هیامرـس یارب  هدـننکراودیما  نشور و  قفا  ِدوبن  زین  دـنوش و  یم

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۷۴طباو 



نئمطم یاـهرازاب  رد  ار  دوخ  کدـنا  دـنچره  یاـه  هیامرـس اـه و  لوـپ هک  هدـناسر  هجیتـن  نیا  هب  ار  مدرم  زا  یمیظع  لـیخ 
یگدنز نارذگ  شاعم و  رارما  یارب  دننک و  یراذگ  هیامرـس ...و  زرا  نکـسم و  یرادهگن  دـیرخ و  نوچمه  یدـیلوتریغ  یلو 
ثداوح طیارـش و  رظتنم  دـننک و  چوـک  سرتـسا  یب تحار و  و  یروآوـن ، تیقـالخ و  زا  زاـین  یب رـسدرد ، مک یا  هزوـح هب  زین 

.تسا تلود  هعومجمریز  یاهداهن  رد  مادختسا  تلود و  نامه  کسیر  مک رسدرد و  مک ۀزوح  نیا  هک  دنشاب  هدنیآ 
ندرک نــک  هــشیر یارب  تموــکح  کیتامتـــسیس  یاـــه  هماـــنرب هدوــب ، لـــیخد  نارحب  نــیا  عوـــقو  رد  هــک  یرگید  لـــماع 

.تسا لقتسم  یصوصخ و  یراد  هیامرس
هتفرگ هشیر  جـیردت  هب لـهچ  ههد  زا  هـک  ار  یلم  یزاوژروـب  ماـمت  باتـش  اـب  دـش و  زاـغآ  بـالقنا  یادرف  زا  اـه  هماـنرب نـیا 

.درپس خیرات  هب  درک و  ناریو  ناینب  زا  دوب ،
رد ریخأت  معط  اـب  ار  نارگراـک  دومن و  خر  بـالقنا  مد  هدـیپس ناـمه  رد  هماـنرب  نیا  راـب  هعجاـف جـیاتن  ضراوع و  هک  نیا اـب 
ار یتاقافتا  نینچ  یبهذمریغ  یبهذم و  ِنویبالقنا  اما  درک ، انشآ  بالقنا  زا  لبق  ِیبناج  یایازم  فذح  قوقح و  تفایرد 
دـندرک و یم دادـملق  مسیلاـیرپما  هب  هتـسباو  ناراد  هیامرـس ینکـشراک  یتح  بـالقنا و  یادـتبا  یاـضف  زا  یـشان  یتقوم و 

.دوش عفر  مه  یتالکشم  نینچ  یسایس ، عاضوا  تیبثت  اب  هک  دندوب  راودیما 
رب قـلطم  رقف  هـکلب  هـتفرن  رتـالاب  نارگراـک  تـشیعم  حطـس  اـهنت  هـن  درذـگ و  یم هـهد  راـهچ  زا  شیب  اـه  یراودـیما نآ  زا 

یراد و هیامرـــس ماــن  هــب  یمهتم  لاــبند  هــب  اــه  نآ یاــه  هتـــسدرس مــه  زوــنه  هــتبلا  هتخادـــنا و  هیاــس  اــه  نآ یگدـــنز 
.دندرگ یم مسیلاربیلوئن 

زا مه  ریخا  یاه  لاس رد  درکن و  افتکا  لقتسم  یـصوصخ  شخب  فذح  رد  دوخ  نیـشیپ  تامادقا  هب  یمالـسا  یروهمج 
یماظن - یلام یروطارپما  ۀرطیـس  شرتسگ  اب  مه  لقتـسم و  لغاشم  زا  یرایـسب  ندرک  لیطعت  میقتـسم و  دورو  قیرط 

دـیلوت و هزوح  زا  ار  مدرم  نـالک  درخ و  یاـه  هیامرـس ۀدـنام  یقاـب یـصوصخ ، شخب  یاـبقر  ندرک  رد  هب  نادـیم  زا  دوـخ و 
یهدزابرپ رطخ و  مک شخب  هب  ای  دـش و  روشک  زا  جراخ  هناور  ای  اه  هیامرـس نیا  هک  درک  نوریب  داـصتقا  رد  ینیرفآ  شقن

.دش هدنار  ینیمزریز  داصتقا  یلالد و  نوچ 
هب هچ  دوـخ و  یداـصتقا  یاـه  شرگن لـیمحت  قـیرط  زا  هچ  یمالـسا  یروـهمج  هک  یداـصتقا  توـهرب  رد  بیترت  نـیا  هـب 

هدرک لیصحت ناگبخن  مه  هک  تسا  یتیزم  یتلود  لغـش  نتـشاد  ندوب و  یتلود  هدرک ، داجیا  داسف  یدمآراکان و  رطاخ 
نآ ِنتفرگ  هـب  ار  دوـخ  نادـنزرف  اـت  دـنک  یم باـجم  ار  قباـس  ِنیرفآراـک  مـه  دـنک و  یم بذـج  یگدـنز  رارطـضا  ِتـلع  هـب  ار 

.دنک نیمضت  ار  اه  نآ یلقادح  شاعم  بیغرت و 
یقافتا نتفرگ  تسپ  دـننک ، یم ادـیپ  دارفا  تشونرـس  رد  یتلود  بصانم  اه و  تسپ هک  یتیمها  رطاـخ  هب ناـیم ، نیا  رد 

یبناـج و یاـیازم  قیرط  زا  درک و  دـنم  هرهب مه  ار  ماوقا  ناـیفارطا و  هقلح  ناوت  یم نآ  اـب  هک  تسا  هنوـگ  تمینغ گرزب و 
.دیسر مه  الاب  یعامتجا  تیعقوم  تفگنه و  تورث  هب  نآ  اب  طبترم  یاه  ناتسب هدب

تـسا یتلود  لیوط  ضیرع و  یاهداهن  یدـمآراکان  ناریا و  کـیتارکوروب  یـشاپورف  ِتلع  زا  نشور  یحیـضوت  تاـکن  نیا 
یناـمزاس و فیاـظو  نیرت  یهیدـب ماـجنا  زا  ریگب ، قوـقح ِلنـسرپ  زا  یهوـبنا  تـیعمج  مـیظع و  یاـه  هجدوـب دوـجو  اـب  هـک 
رد اهورهار  رتاـفد و  رد  رقتـسم  یرادا  یاـهورین  زا  یرکـشل  هاگـشیپ  رد  اـهداهن  نیا  هب  نیعجارم  دـنزجاع و  دوخ  یرادا 

.دنوش یم شرافس  هوشر و  زا  هدافتسا  هب  راچان  اضما  نتفرگ  یمتسیس و  یاهریگ  زا  روبع  یارب  تیاهن 
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یکشزپ یکشزپ نایوجشناد   نایوجشناد بذج   بذج شیازفا   شیازفا یشاوح   یشاوح اتات   هیرهش   هیرهش یاه   یاه ماو ماو تخادرپ   تخادرپ تالکشم   تالکشم زازا  

روشک رسارس  یاه  هاگشناد نایوجشناد و  زا  اه  ملیف ریواصت و  رابخا ، نیرتدیدج 
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یخرب لــئاسم و  یــسررب  روــظنم  هباــه  هاگـــشناد یللملا  نــیب  نایوجـــشناد  تالکـــشم  لــح  یارب  موــلع  ترازو  شــالت   
ناریدـم سیئر و  روـضح  اـب  نایوجـشناد  نـیا  زا  یعمج  یمیمـص  تســشن  ناریا ، رد  یللملا  نـیب  نایوجــشناد  تالکــشم 

روما نامزاس  سیئر  مولع و  ریزو  نواعم  روپ ، شاداد  مشاه.دـش  رازگرب  نامزاس  نیا  لحم  رد  نایوجـشناد  روما  نامزاس 
لیصحت هب  لغاش  یللملا  نیب  نایوجشناد  یلامتحا  تالکشم  ندرک  فرط  رب  تفگ : تسشن  نیا  یادتبا  رد  نایوجشناد 

نیب نایوجــشناد  اـب  رمتــسم  تاـسلج  اتــسار  نـیمه  رد  تـسا و  مـهم  نایوجــشناد  روـما  ناـمزاس  ناریدـم  یارب  ناریا  رد 
میشاب ناریا  رد  لیصحت  هب  لغاش  نایوجشناد  یارب  یبوخ  نابزیم  هک  تسا  نیا  ام  شالت  دوزفا : یو.دراد  همادا  یللملا 
شـالت تفگ : نایوجـشناد  روما  ناـمزاس  سیئر.دـنناسرب  ماـمتا  هب  اردوخ  لیـصحت  لکـشم  نیرتمک  اـب  نایوجـشناد  نیا  و 

یتالیهـست یطیارـش و  دـشاب و  لیـصحت  هرود  لـک  یارب  ناریا  مـیقم  نایوجـشناد  یازیو  اـت  دوـش  مـهارف  طیارـش  مـینک  یم
.دنوشن لکشم  راچد  ناشروشک  هب  تشگرب  تفر و  یارب  نایوجشناد  ات  دوش  مهارف 

ییوجـشناد تنواعمدـهد  یم یکـشزپ  موـلع  یلیمکت  تالیــصحت  نایوجــشناد  هـب  جاودزا  ماو  سردـم  تـیبرت  هاگــشناد   
تنواعم.داد ربخ  یکـشزپ  مولع  یرتکد  دشرا و  عطاقم  نایوجـشناد  هژیو  جاودزا  ماو  تخادرپ  زا  سردـم  تیبرت  هاگـشناد 

زادرپ هیرهـش هـنازور و  هرود  نایوجـشناد  هژیو  جاودزا  ماو  درک : مـالعا  یا  هیعـالطا رد  سردـم  تـیبرت  هاگـشناد  ییوجـشناد 
هــنازور و هرود  نایوجــشناد  تــسا : هدــمآ  هیعــالطا  نــیا  رد.دوــش  یم تــخادرپ  یکـــشزپ  موــلع  یرتــکد  دــشرا و  عطاــقم 

هماندقع هئارا  اب  یمسر  دقع  خیرات  زا  دعب  لاسکی  ات  رثکادح  ای  دنا و  هدومن یمسر  دقع  لیـصحت  لاح  رد  هک  زادرپ  هیرهش
خیراـت صوصخ  نیا  رد  هک  دـننک  تفاـیرد  تبوـن  کـی  یارب  غـلبم ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ و  هب  جاودزا  ماو  دـنناوت  یم یرـضحم  مئاد 

ریاس تیاعر  اب  زین  دنـشاب  وجـشناد  نیجوز  هکیتروص  رد  دشاب و  دـعب  هب  خیرات ۱۳۹۹/۰۷/۰۳  زا  دیاب  یراج  لاس  رد  دـقع 
.ددرگ یم ءاطعا  جاودزا  تالیهست  رفن  ود  ره  هب  طیارش 

نیب ۴ رد  هنارـس ۸/۱۷  نتفرگرظنرد  اب  یتح  هورگ ۲۰  وضع  یاه  روشک اـب  هسیاـقم  رد  صخاـش  نیا  رد  ناریا  تیعـضو   
لک هرادا  دوش  تبث  یکینورتکلا  دـیاب  یرتکد  دـشرا و  روشک  زا  جراخ  یلیـصحت  تیفاعم  یاه  تساوخرد.تسا رخآ  روشک 

رد روـشک  زا  جراـخ  یلیــصحت  تیفاـعم  ذـخا  یاـه  تساوـخرد هـک  درک  مـالعا  یا  هیعـالطا یط  نایوجــشناد  مازعا  سروـب و 
مازعا سروــب و  لــک  هرادا  هیعــالطا  رد.دــش  دــهاوخ  ماــجنا  یکینورتــکلا  تروــص  هـب  یرتــکد  دــشرا و  یــسانشراک عطاــقم 

خـیرات ۱۵ زا  دـیدرگ ، ررقم  اـجان  یموـمع  هـفیظو  ناـمزاس  اـب  هدـمآ  لـمع هـب  تاـقفاوت  ساـسارب  تـسا : هدـمآ  نایوجــشناد 
https://services.epolice.ir سردا : هب  اـجان  یموـمع  هـفیظو  ناـمزاس  هناـماس  رد  اـه  تساوـخرد هـیلک  رویرهش ۱۴۰۰ 
زا تفگ : سلجم  هدنیامندوش  یلهاتم  هاگباوخ  تخاس  فرص  اه  هاگـشناد یـصاصتخا  دمآرد  زا  دصرد  دیاب.ددرگ ۱۰  تبث 

دیاب یا  هیامرـس یاـه  ییاراد کـلمت  تاراـبتعا  زا  دـصرد  یــصصخت و ۱۰  راـبتعا  زا  دـصرد  اه ۱۰  هاگـشناد هجدوب  رد  لاـسما 
ناـنواعم تســشن  رد  یمالــسا  یاروـش  سلجم  هدــنیامن  روـپ  یکناـب  نیــسح  ریما.دوـش  یلهاـتم  هاـگباوخ  تخاـس  فرص 

هب دورو  هلحرم  رد  ام  تشاد : نایب  دـش ، رازگرب  ناریا  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  هک  تشادـهب  ترازو  ییوجـشناد  یگنهرف و 
ره تسا و  تیعمج  یریپ  هلئـسم  نارود  نـیا  رد  نارحبربا  نیرتـگرزب  عـطق  روـط  هـب  میتـسه و  یـسمش  یرجه  لاس ۱۵ 
ورف یمدـق  دـنچ  رد  ام  تسین و  تیعمج  یریپ  هلئـسم  یکانرطخ  هب  شنارحب  مادـک ، چـیه  دـینک  رکف  هک  ار  یرگید  ضرف 

رد للم  نامزاس  یاـه  هشقن تسا  یفاـک  امـش  درک : ناـشن  رطاـخ  لوؤسم  ماـقم  نیا.میتسه  هلاـچ  هایـس  نیا  رد  نداـتفا 
هک دـید  دـیهاوخ  گنر  یا  هوهق هکل  کی  ار  ناریا  روشک  هشقن  نیا  رد  دـیزادنیب ، هاگن  ار  هدـنیآ  لاـس  ینعی ۳۰  لاس ۲۰۵۰ 

ناوج یاه  روشک یانعم  هب  درز  ریپ و  الماک  یروشک  یانعم  هب  یا  هوهق دـنا ، هدرک هطاـحا  گـنر  درز  یاـه  روشک ار  شفارطا 
.تسا

یگنهرف و یفنـــص ، سنج  زا  ییاــه  ربــخ تشذــگ ، هــک  یا  هــتفه وجـــشناد ، یرازگربــخ  هاگـــشناد  راــگنربخ  شرازگ  هــب 
.دش رشتنم  اه  هاگشناد حطس  رد  ییوجشناد 

.دوب تیمها  زئاح  اه  نآ یارب  تفرگ و  ربرد  ار  یدایز  نایوجشناد  رابخا  نیا  زا  یخرب 
 



حالـصا هبوـصم  یارجا.مینک  یم رورم  ار  هتـشذگ  هتفه  رد  اـه  هاگـشناد یگنهرف  یفنـص و  راـبخا  نیرت  مـهم زا  یا  هدـیزگ
یاه یلدنص دصرد  هب ۱۵  اـهنت  یرـسارس  روکنک  تباـقر  تفگ : یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروش  ریبد  لاـس ۱۴۰۲ زا  روکنک 

اه هاگشناد هب  دورو  ناکما  نابلطواد  یارب  نومزآ ، نودب  هاگـشناد  یاه  یـسرک دصرد  دراد و ۸۵  صاصتخا  اه  هاگشناد
یملع و شجنــس   » یلم شیاــمه  رد  یگنهرف  بــالقنا  یلاــع  یاروـش  ریبد  یلماــع ، اــضر  دیعــس.تسا  هدرک  داــجیا  ار 
یروانف و تاـقیقحت و  مولع ، ریزو  زا  ریدـقت  نمـض  اـهراکهار » اـه و  شلاـچ یناـبم ، یلاـع : شزومآ  یدورو  یاـه  نومزآ
زا لبق  رد  اسب  هچ  روشک و  هلاس  هبلاطم ۴۰  ار  هبوصم  نیا  شیامه ، نیا  یرازگرب  یارب  روشک  شجنس  نامزاس  سیئر 

روــکنک تعاــس  راــهچ  رد  ار  بـلطواد  تشونرــس  هــک  یــشریذپ  شجنــس و  شور  تــفگ : درک و  ناــیب  یمالــسا  بــالقنا 
ناتـسریبد هرود  رد  شجنـس  دـصرد  هک ۶۰  هدـش  یدـیدج  تیفرظ  هب  لیدـبت  هبوـصم  نیا  اـب  دـنک ، یم نـییعت  یرـسارس 

.دریگب لکش 
هجوت دروم  ار  نازومآ  شناد  شالت  ناملعم و  هلاس  تیلاعف ۱۲  شرورپ و  شزومآ و  ماظن  هک  تسا  یلدم  هاگدید  نیا 

ار لاس ۱۴۰۲  رد  هبوصم ۸۴۳  یارجا  نارهت  هاگـشناد  داتـسا.دننک  ینیرفآ  شقن  ناش  یگدنز ریـسم  رد  ات  دهد  یم رارق 
دوجو مه  یـصقاون  رگا  دراد و  دامتعا  لباق  یراتخاس  شریذـپ  شجنـس و  ماـظن  تفگ : تسناد و  نیرفآداـمتعا  یـشور 

زا یکی  یرـسارس  نومزآ  شریذپ  شجنـس و  ماظن  تفگ  دـیاب  نیاربانب  دوش ؛ فرطرب  دـیاب  هبوصم  ندـش  ییارجا  ات  دراد 
.تسا اه  نومزآ تمالس  تینما و  ینیرفآ ، دامتعا شیاه  تیزم

: تفگ همالع  هاگشناد  ییوجـشناد  نواعمرادـیاپ  عبانم  بذـج  اب  همالع  هاگشناد  رد  یلهاتم  هاـگباوخ  تخاـس  یدـحاو :
تیفرظ هب  میناوتب  هلاس  قفا ۴  رد  هک  میتسه  ریگیپ  هک  تسا  تدم  دنلب  فدـه  هژورپ و  کی  یلهاتم  هاگباوخ  تخاس 
هاــگباوخ تخاــس  هماــنرب  صوـصخ  رد  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  ییوجــشناد  نواـعم  یدحاو.میــسرب ، یهجوـت  لـباق 

هـــهد ۸۰ رد  همالع  هاگـشناد  تـسا ، تدــم  دــنلب  فدــه  هژورپ و  کـی  یلهاـتم  هاـگباوخ  : تـفگ هاگــشناد  نـیا  یلهاـتم 
.دش یروآ  عمج  اه  هاگباوخ نیا  یلیلد  رب  انب  هک  هتشاد  یلهاتم  هاگباوخ 

هئارا دنـشاب  هتــشاد  دـنناوت  یم اـه  هاگــشناد هـک  ییاـه  شقن زا  یکی  اـتعیبطروشک  یتـیعمج  یاـه  تسایــس هـب  هجوـت  اـب 
ماـمتا زا  سپ  وجــشناد  هـک  دــهد  صاــصتخا  ییوجــشناد  کــچوک  دــحاو  کــی  بلاــق  رد  تـسا ، یهاــگباوخ  تالیهــست 

دوعسمدنتسه هجاوم  لکشم  اب  هیرهـش  ماو  مان  تبث  یارب  دازآ  هاگـشناد  نایوجـشناد.دنک  کرت  ار  هاگباوخ  تالیـصحت 
یارب دازآ  هاگـشناد  نایوجـشناد  ارچ  هک  لاوـس  نیا  هب  خـساپ  رد  موـلع  ترازو  نایوجـشناد  هاـفر  قودنـص  سیئر  یجنگ ،

لـصتم لـیلد  هب  تفگ : دـننک ، ماـن  تبث  ماو  تفاـیرد  یارب  دـنناوت  یمن دـندش و  هجاوـم  لکـشم  اـب  هیرهـش  ماو  تفاـیرد 
مان و تبث  رد  نایوجـشناد  هک  هدـش  ثعاب  هلئـسم  نیا  دنتـسین و  لصتم  هافر  قودنـص  هناماس  هب  دازآ  هاگـشناد  ندوبن 

مالعا دازآ  هاگـشناد  هب  ار  لکـشم  نیا  ام  دوزفا : یو.دـنوش  لکـشم  راـچد  هاـفر  قودنـص  هناـماس  رد  دوخ  تاـعالطا  تبث 
زوـنه اـما  دــننک ، فرطرب  ار  لکــشم  نـیا  نایوجــشناد  هاـفر  قودنــص  رد  روـضح  اـب  مـیدرک  تساوـخرد  اـه  نآ زا  مـیدرک و 

رد دازآ  هاگـشناد  نالوئـسم  روـضح  رظتنم  اـم  درک : هفاـضا  یجنگ.تـسا  هـتفرگن  تروـص  دازآ  هاگـشناد  یوـس  زا  یمادـقا 
لـصتم هافر  قودنـص  هناماس  هب  لکـشم  نیا  عفر  هب  تبـسن  رتعیرـس  هچ  ره  دیاب  میتسه و  لکـشم  لح  یارب  قودنص 

: روپ یمطاف.دـنراد مان  تبث  تصرف  ییوجـشناد  ماو  تفاـیرد  ماـن و  تبث  یارب  رذآ  ناـیاپ  اـت  نایوجـشناد  هک  هتبلا  دـنوش 
رد یربــهر  داــهن  یـــسایس  یگنهرف و  نواــعمدریگ  رارق  تــلود  راــیتخا  رد  دـــیاب  یمالـــسا  هاگـــشناد  دنـــس  قــقحت  رازبا 
هب تبـسن  دـیاب  یهاگـشناد  نالوئـسم  تفگ : یمالـسا  هاگـشناد  دنـس  یارجا  تیعـضو  نیرخآ  هب  هراـشا  اـب  اـه  هاگـشناد

.تسین ارجا  لباق  دوخ  یدوخ  هب  دنس  نیا  هک  ارچ  دنشاب ؛ هتشاد  مزال  هجوت  دنس  یارجا 
هک دوــش  یم بوــسحم  ییوجـــشناد  یگنهرف و  هزوــح  رد  یلاــع  شزوــمآ  ناــکرا  زا  یکی  اــه  هاگـــشناد رد  یربــهر  داـــهن 
یاه هراونـشج یرازگرب  ییوجـشناد ، یاـه  لکـشت هب  طوبرم  لـئاسم  ییوجـشناد ، جاودزا  هلمج  زا  یا  هژیو یاـه  تیلاـعف

هب عقاو  رد  اه  هاگـشناد رد  یربهر  داهن  ناگدـنیامن  روضح  هک  تفگ  تارج  هب  ناوت  یم دراد و  هدـهع  رب  ار  یگنهرف و ... 
هتشاد یا  هژیو ریثات  اه  هاگشناد نالوئسم  دیتاسا و  اب  نایوجشناد  رتشیب  طابترا  یهاگشناد ، یاضف  رد  گنهرف  یاقترا 
شوگ هب  انورک  زا  یشان  یلیطعت  لاس  ود  زا  سپ  اه  هاگـشناد ندش  یروضح  همزمز  اه  زور نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب.تسا 
تجح غارـس  هب  دراد ، هدـهعرب  یگنهرف  هنیمز  رد  صوـصخ  هب  ار  یتیلوئـسم  هـنیمز  نـیا  رد  زین  یربـهر  داـهن  دـسر و  یم

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۷۷طباو 



فلتخم لـئاسم  صوـصخ  رد  میتـفر و  اـه  هاگـشناد رد  یربـهر  داـهن  یـسایس  یگنهرف و  نواـعم  روـپ ، یمطاـف  مالـسالا 
یبوـخ دانـسا  زا  یکی  یمالـسا  هاگـشناد  دنـس.دیناوخ  یم همادا  رد  وـگتفگ  تاـیئزج  هک  میتسـشن  وـگتفگ  هـب  ییوجـشناد 

هک نآ  زورما  هخــسن  هدـش و  ینیبزاـب  مـه  یلحارم  رد  نیودــت و  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروـش  هعوـمجم  رد  هـک  تـسا 
هب دنس  نیا  دنشاب  هتشادن  مادقا  یارب  یا  هزیگنا رما  نایرجم  رگا  هک  مادقا  یارب  تسا  یهار  هشقن  تسا  ییاهن  هخسن 

.دش دهاوخن  ارجا  دوخ  یدوخ 
یخرب لــئاسم و  یــسررب  روــظنم  هباــه  هاگـــشناد یللملا  نــیب  نایوجـــشناد  تالکـــشم  لــح  یارب  موــلع  ترازو  شــالت 

ناریدـم سیئر و  روـضح  اـب  نایوجـشناد  نیا  زا  یعمج  یمیمـص  تسـشن  ناریا ، رد  یللملا  نیب  نایوجـشناد  تالکـشم 
ناـمزاس سیئر  موـلع و  ریزو  نواـعم  روـپ ، شاداد  مشاه.دـش  رازگرب  ناـمزاس  نیا  لـحم  رد  نایوجـشناد  روـما  ناـمزاس 

هب لغاش  یللملا  نیب  نایوجـشناد  یلامتحا  تالکـشم  ندرک  فرط  رب  تفگ : تسـشن  نیا  یادـتبا  رد  نایوجـشناد  روما 
نایوجشناد اب  رمتسم  تاسلج  اتسار  نیمه  رد  تسا و  مهم  نایوجشناد  روما  نامزاس  ناریدم  یارب  ناریا  رد  لیصحت 

ناریا رد  لیصحت  هب  لغاش  نایوجـشناد  یارب  یبوخ  نابزیم  هک  تسا  نیا  ام  شالت  دوزفا : یو.دراد  همادا  یللملا  نیب 
: تفگ نایوجشناد  روما  نامزاس  سیئر.دنناسرب  مامتا  هب  اردوخ  لیصحت  لکـشم  نیرتمک  اب  نایوجـشناد  نیا  میـشاب و 
یطیارــش و دــشاب و  لیــصحت  هرود  لـک  یارب  ناریا  مـیقم  نایوجــشناد  یازیو  اـت  دوـش  مـهارف  طیارــش  مـینک  یم شـالت 

.دنوشن لکشم  راچد  ناشروشک  هب  تشگرب  تفر و  یارب  نایوجشناد  ات  دوش  مهارف  یتالیهست 
ییوجـشناد تنواعمدـهد  یم یکــشزپ  موـلع  یلیمکت  تالیــصحت  نایوجــشناد  هـب  جاودزا  ماو  سردـم  تـیبرت  هاگــشناد 

ربـــخ یکـــشزپ  موـــلع  یرتـــکد  دـــشرا و  عطاـــقم  نایوجـــشناد  هژیو  جاودزا  ماو  تـــخادرپ  زا  سردـــم  تـــیبرت  هاگـــشناد 
هنازور و هرود  نایوجشناد  هژیو  جاودزا  ماو  درک : مالعا  یا  هیعالطا رد  سردم  تیبرت  هاگـشناد  ییوجـشناد  تنواعم.داد 

هرود نایوجـشناد  تسا : هدـمآ  هیعـالطا  نـیا  رد.دوـش  یم تـخادرپ  یکـشزپ  موـلع  یرتـکد  دـشرا و  عطاـقم  زادرپ  هـیرهش
اب یمـسر  دـقع  خـیرات  زا  دـعب  لاسکی  ات  رثکادـح  ای  دـنا و  هدومن یمـسر  دـقع  لیـصحت  لاـح  رد  هک  زادرپ  هیرهـش هنازور و 

نیا رد  هک  دـننک  تفاـیرد  تبوـن  کـی  یارب  غـلبم ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ و  هب  جاودزا  ماو  دـنناوت  یم یرـضحم  مئاد  هماندـقع  هئارا 
دنـشاب وجـشناد  نیجوز  هکیتروص  رد  دـشاب و  دـعب  هب  خـیرات ۱۳۹۹/۰۷/۰۳  زا  دـیاب  یراج  لاس  رد  دـقع  خـیرات  صوصخ 

.ددرگ یم ءاطعا  جاودزا  تالیهست  رفن  ود  ره  هب  طیارش  ریاس  تیاعر  اب  زین 
یا هناسر یاه  شنکاو یپ  ردیکـشزپ  یوجـشناد  بذج  شیازفا  صوصخ  رد  روشک  یملع  عماج  هشقن  داتـس  تاحیـضوت 

کــشزپ و هنارــس  عوـضوم  اــب  روـشک  یملع  عماــج  هـشقن  یارجا  یربــهار  داتــس  یاروـش  هـسلج ۱۵۵  هبوـصم  نوــماریپ 
هب.تـسا هدرک  حرطم  هدـش ، داـجیا  تاهبــش  صوـصخ  رد  ییوگخــساپ  تـهج  ار  یدراوـم  داتــس ، نـیا  وجــشناد  شریذـپ 

اب روشک ، یملع  عماـج  هشقن  یارجا  یربـهار  داتـس  یاروـش  هسلج ۱۵۵  هبوصم  نوماریپ  یا  هناـسر یاـه  شنکاو لاـبند 
یمالـسا یروـهمج  رد  تمالـس  هـصرع  رد  یلاـع  شزوـمآ  شیاـمآ  ییارجا  طـباوض  اـه و  تسایـس یزاـس  ییارجا عوـضوم 

ریز دراوم  لاـس ، تدــم ۵  هـب  رفن ، رازه  اـت ۵  هنـالاس ۳  نازیم  هب  وجـشناد  شریذـپ  کـشزپ و  هنارـس  رب  دـیکأت  اـب  ناریا 
، هبوصم ندوب  یـسانشراک  ریغ  یاعدا  هب  خـساپ  رد  - ۱: ددرگ یم هئارا  یمومع  راکفا  ریونت  عوضوم و  یزاـس  فافـش تهج 
هب تیفرظ ، شیازفا  نوماریپ  فلاخم  قفاوم و  یاـه  لالدتـسا دـناسر  یم هعماـج  مومع  ناـعفنیذ و  ناـگبخن ، عـالطا  هب 

دروم اضعا  طسوت  دـیدرگ و  هئارا  روشک ، یملع  عماج  هشقن  یارجا  یربهار  داتـس  تاسلج ۱۵۴ و ۱۵۵  رد  طوسبم  روط 
.تفرگ رارق  ثحب 

هتـشذگ و یاـه  لاـس رد  یکـشزپ  شریذـپ  تیفرظ  صوصخ  رد  دوجوم  تاـعالطا  راـمآ و  هسلج ، نیا  رد  میمـصت  یاـنبم 
.تسا هدوب  فلتخم  یاه  روشک اب  نآ  هسیاقم  روشک و  رد  ناکشزپ  هنارس  زا  دوجوم  یاه  صخاش زین 

.تسا رفن  رد ۱۰۰۰۰  کشزپ  روشک ۸/۱۷  رد  کشزپ  هنارس  یکشزپ ، شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  مالعا  قباطم 
.دنک یم ادیپ  شهاک  هب ۸/۱۱  ددع  نیا  نامرد  هزوح  رد  لاعفریغ  ناکشزپ  فذح  اب 

نـیب ۴ رد  هنارـس ۸/۱۷  نتفرگرظنرد  اب  یتح  هورگ ۲۰  وضع  یاه  روشک اـب  هسیاـقم  رد  صخاـش  نیا  رد  ناریا  تیعـضو 
هرادا دوش  تبث  یکینورتـکلا  دـیاب  یرتـکد  دـشرا و  روشک  زا  جراـخ  یلیـصحت  تیفاـعم  یاـه  تساوخرد.تسا رخآ  روـشک 
روشک زا  جراخ  یلیـصحت  تیفاعم  ذـخا  یاـه  تساوخرد هک  درک  مـالعا  یا  هیعـالطا یط  نایوجـشناد  مازعا  سروب و  لـک 

 



مازعا سروـب و  لـک  هرادا  هیعـالطا  رد.دـش  دـهاوخ  ماـجنا  یکینورتـکلا  تروـص  هب  یرتـکد  دـشرا و  یـسانشراک عطاـقم  رد 
خـیرات ۱۵ زا  دـیدرگ ، ررقم  اـجان  یمومع  هفیظو  ناـمزاس  اـب  هدـمآ  لـمع هب  تاـقفاوت  ساـسارب  تسا : هدـمآ  نایوجـشناد 
https://services.epolice.ir سردا : هب  اـجان  یمومع  هفیظو  ناـمزاس  هناـماس  رد  اـه  تساوخرد هیلک  رویرهش ۱۴۰۰ 
: تفگ سلجم  هدنیامندوش  یلهاتم  هاگباوخ  تخاس  فرـص  اه  هاگـشناد یـصاصتخا  دمآرد  زا  دصرد  دیاب.ددرگ ۱۰  تبث 

دیاب یا  هیامرس یاه  ییاراد کلمت  تارابتعا  زا  دصرد  یصصخت و ۱۰  رابتعا  زا  دصرد  اه ۱۰  هاگشناد هجدوب  رد  لاسما  زا 
ناـنواعم تسـشن  رد  یمالـسا  یاروش  سلجم  هدـنیامن  روـپ  یکناـب  نیـسح  ریما.دوـش  یلهاـتم  هاـگباوخ  تخاـس  فرص 

هب دورو  هلحرم  رد  ام  تشاد : نایب  دش ، رازگرب  ناریا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هک  تشادهب  ترازو  ییوجشناد  یگنهرف و 
ره تسا و  تیعمج  یریپ  هلئـسم  نارود  نیا  رد  نارحبربا  نیرتگرزب  عطق  روط  هب  میتـسه و  یـسمش  یرجه  لاس ۱۵ 
ورف یمدق  دنچ  رد  ام  تسین و  تیعمج  یریپ  هلئـسم  یکانرطخ  هب  شنارحب  مادک ، چیه  دینک  رکف  هک  ار  یرگید  ضرف 

رد للم  نامزاس  یاه  هشقن تسا  یفاک  امـش  درک : ناشن  رطاخ  لوؤسم  ماقم  نیا.میتسه  هلاـچ  هایـس  نیا  رد  نداـتفا 
هک دید  دیهاوخ  گنر  یا  هوهق هکل  کی  ار  ناریا  روشک  هشقن  نیا  رد  دیزادنیب ، هاگن  ار  هدنیآ  لاس  ینعی ۳۰  لاس ۲۰۵۰ 

یاـه روـشک یاـنعم  هـب  درز  ریپ و  ـالماک  یروـشک  یاـنعم  هـب  یا  هوـهق دــنا ، هدرک هطاـحا  گـنر  درز  یاـه  روـشک ار  شفارطا 
.تسا ناوج 

یط ۳۰۰ اه  نآ تسا  تواـفتم  یریپ  ود  نیا  دـیتسه ؟ نارگن  ارچ  دنتـسه  ریپ  اـکیرمآ  هیـسور و  اـپورا ، دـنیوگ  یم یخرب 
نآ دنورهـش  رجاـهم ، دارفا  دـندش ، یم ریپ  هـک  جـیردت  هـب  یترجاـهم  یاـه  تسایـس اـب  تدـم  نـیا  یط  دـندش و  ریپ  لاـس 
خر لاس  یط ۳۰۰  اه  نآ یارب  هک  یقافتا  دـندرک ، یم لـح  لکـش  نیا  هب  یعیبط  هخرچ  کـی  اـب  ار  هلئـسم  هدـش و  روشک 

.داتفا دهاوخ  قافتا  لاس  فرظ ۳۰  ام  یارب  داد 

۱۱
رذآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۶:۳۷



زوین دمارد  یلصا : عبنم   ۱۲۳۰۰۰  رگید  عبنم   ۲۲   ۰   ۰   / انلیا   

.دش بوصنم  دمرس  همیب  لماعریدم  ناونع  هب  یداونشر  بوقعی  یزکرم ، همیب  دیئات  اب 
یداونــشر بوـقعی  یزکرم ، هـمیب  لـک  سیئر  ینامیلــس  اـضرمالغ  دــیئات  هریدــم و  تاـیه  داهنــشیپ  اـب  اــنلیا ، شرازگ  هـب 

.دش دمرس  همیب  لماعریدم 
، تدـحو داـجیا  ناریزو ، تاـیه  هبوصم  اـب  قاـبطنا  رد  تکرـش  هیامرـس  شیازفا  ققحت  یریگیپ  رب  ینامیلـس ، هیغـالبا  رد 
هب یدنبیاپ  یتکرش و  تیمکاح  یا و  هفرح لوصا  بوچراچ  رد  تیلاعف  تهج  رد  شالت  تکرش و  رد  ماجـسنا  یلدمه و 

، یرو هرهب یاـقترا  یباـیرازاب و  یتاـغیلبت و  یاـه  هنیزه هژیو  هب تکرـش  یمومع  یاـه  هنیزه تیریدـم  تاررقم ، نیناوق و 
یاهدادرارق طیارـش  خرن و  رد  ینف  لوصا  تیاعر  ناعفن ، یذ یمامت  قوقح  تیاعر  تکرـش و  یلخاد  یاه  لرتنک تیوقت 

درکلمع تیلاعف و  رب  تراظن  تهج  مزال  راکوزاس  نیودـت  هتـسباو و  نارادماهـس  اب  هدـقعنم  یاهدادرارق  هژیو  هب یا  همیب
.تسا هدش  دیکات  تکرش  ناگدنیامن 

.تسا یئابطابط  همالع  هاگشناد  رد  یناگرزاب  تیریدم  هتشر  رد  ارتکد  عطقم  هتخومآ  شناد  یداونشر ، بوقعی 
رازاب تاعالطا و  یروانف  همیب ، کناب ، یاه  هزوح رد  ییارجا  یملع و  هقباس  ههد  ود  زا  شیب  اب  دمرـس ، همیب  لماعریدـم 

تکرــش لماعریدــم  هریدــم و  تأــیه  سیئر  ظــفاح ، نازاــس  هـیتآ  تکرــش  لماعریدــم  هریدــم و  تأــیه  وـضع  هیاــمرس ،
وـضع روشک و  یگتـسشنزاب  قودنـص  ینابیتشپ  تامدـخ  تکرـش  هریدـم  تأیه  سیئر  بیاـن  ناریا ، همیب  یراذـگ  هیاـمرس

دشدش دمرس   دمرس همیب   همیب لماعریدم   لماعریدم یداونشر   یداونشر

.دش بوصنم  دمرس  همیب  لماعریدم  ناونع  هب  یداونشر  بوقعی  یزکرم ، همیب  دیئات  اب 

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۷۹طباو 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-149/1160237-%D8%B1%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-149/1160237-%D8%B1%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%AF


.تسا هدوب  ید  کینورتکلا  تراجت  تکرش  هریدم  تأیه 
.تسا هتشاد  روضح  رواشم  تمس  رد  یمزراوخ  یراذگ  هیامرس تکرش  ناریا و  همیب  تکرش  رد  نینچمه  یو 

نیا رد  ماـــقم  مئاـــق  یـــشهوژپ و  نواـــعم  ناوــنع  هــب  دراد و  زین  ار  هــمیب  هدکـــشهوژپ  رد  روـــضح  هقباـــس  یداونـــشر ،
.تسا هدرک  تیلاعف  هدکشهوژپ 

.تسا هدوب  زین  یزکرم  همیب  ینامزاس  لوحت  یربهار  یاروش  وضع  یزکرم ، همیب  لک  سیئر مکح  اب  نینچمه  وا 
/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوین دمارد  دش -  دمرس  همیب  لماعریدم  یداونشر   

زویناتسیا دش -  دمرس  همیب  لماعریدم  یداونشر   

اوآ تراجت  دش -  دمرس  همیب  لماعریدم  یداونشر   

سروب یادص  دش -  یفرعم  دمرس  همیب  لماعریدم   

ربخ دادیور  دش -  دمرس  همیب  لماعریدم  یداونشر   

زوین وسارف  دش -  دمرس  همیب  لماعریدم  یداونشر   

ربخ ابفلا  دمرس -  همیب  دیدج  لماع  ریدم باصتنا   

لاس راعش  دش -  دمرس  همیب  لماعریدم  یداونشر   

لوپ زار  دش -  دمرس  لماعريدم  امسر  وا  یداونشر /»  » يارب هيديئات  رودص   

ربخ ابفلا  دمرس -  همیب  دیدج  لماع  ریدم باصتنا   

سرپ انوکا  دش -  دمرس  همیب  لماعریدم  یداونشر   

ییالط ربخ  دش -  دمرس  همیب  لماعریدم  یداونشر   

زور ریوصت  دش -  دمرس  همیب  لماعریدم  یداونشر »  » 

نیالنآ کباچ  دش -  بوصنم  دمرس  همیب  لماعریدم  ناونع  هب  یداونشر  بوقعی   

زوین لوپ  دش -  دمرس  لماع  ریدم  امسر  یداونشر   

ربخ کسویک  دش -  دمرس  همیب  لماعریدم  یداونشر   

زور تشادرب  دش -  دمرس  همیب  لماعریدم  یداونشر   

زوین تعنص  رصع  دش -  دمرس  همیب  لماعریدم  یداونشر   

نادرگ تراجت  دش -  دمرس  همیب  لماعریدم  یداونشر   

انرب لسن  دش -  دمرس  همیب  لماعریدم  یداونشر   

انسیا دش -  دمرس  همیب  لماعریدم  یداونشر   

یناریا یرادکناب  دش -  دمرس  همیب  لماعریدم   " یداونشر  " 

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۸۰طباو 



۴۴
رذآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
۰۹:۲۹

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / یداصتقا  دون   

راـهظا یداـصتقا » دوـن   » اـب وـگتفگ  رد  همالع  هاگشناد  یملع  تاـیه  وـضع  وردوـخ و  سانــشراک  یراــسکاخ ، یلع  رتـکد 
فقوــت رب  ینبم  روــهمج  سیئر  روتــسد  هـک  هدرک  مــالعا  اریخا  نازاــسوردوخ  نـمجنا  ریبد  شخب  تــمعن یاــقآ  تــشاد :

تلود هب  یزیمآ  دـیدهت  نحل  اـب  هدز و  ررـض  یزاـسوردوخ  یاـه  تکرـش هـب  ناـموت  دراـیلیم  وردوـخ ۱۰۰۰  تـمیق  شیازفا 
نیا درک : نایب  یو.مینک  یم ررـض  رگید  درایلیم  دنکن ۱۰۰۰  ادـیپ  شیازفا  وردوخ  تمیق  دـعب  هام  ات  رگا  هک  هداد  رادـشه 
هداد ماـجنا  هنوـگچ  ار  ناـموت  دراــیلیم  هبـساحم ۱۰۰۰  الـصا  دـنک ؟ یم تبحـص  تلود  اـب  نـحل  نـیا  اـب  یتارج  هـچ  هـب  اـقآ 

یروـهمج تلود  هـک  دـنا  هدـش خاتـسگ  ردـق  نآ  یلو  دـنوش  همکاـحم  دنـشاب و  وگخـساپ  دـیاب  ناریدـم  نـیا  لاـثما  تـسا ؟
.دننک یم دیدهت  ار  یمالسا 

دیدــهت ار  اـه  نآ ناــج  دــنهد و  یم مدرم  هـب  تـمیق  ربارب  اـب ۵۰  تـیفیک  نـیرت  لزاـن  اـب  ار  وردوـخ  درک : ناـیب  یراــسکاخ 
دمحا تسا  ینتفگ  دوزفا : وردوخ  سانـشراک  نیا.دننک  یم دیدهت  ار  تلود  بجع  یاهاعدا  یخاتـسگ و  اب  دـعب  دـننک  یم
سیئر روتــسد  اـب  هـک  دوـب  هدــش  یعدــم  اـه  هناـسر زا  یکی  اـب  وـگتفگ  رد  زورما  نازاـسوردوخ  نـمجنا  ریبد  شخب  تـمعن 

.دنا هدش یدرایلیم   ۱۰۰۰ نایز   لمحتم  یزاسوردوخ  یاه  تکرش وردوخ ، تمیق  شیازفا  فقوت  رب  ینبم  روهمج 
یاـه تکرـش دوشن  نییعت  هاـم  ناـیاپ  اـت  رازاـب  میظنت  داتـس  رد  اـه  تمیق رگا  هک  دوب  هدرک  دـیکات  نینچمه  شخب  تمعن

.دننک یم ررض  رگید  درایلیم  یزاسوردوخ ۱۰۰۰ 

۲۲
رذآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۱:۳۶

وجشناد یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / لاس  راعش   

دـشر ۷/۸ لبق  لاس  هب  تبـسن  یتلود  یاه  تکرـش هجدوب  نازیم  لاسما  هنـالاس  جرخ  لـخد و  هماـنرب  رد  لاـس : راـعش 
.تسا هتشاد  یدصرد 

اهنت لاعف  یتلود  تکرـش  زا ۳۸۲  اه  رامآ ساسا  رب  هک  دراد  همادا  هلاس  ره  یلاـح  رد  یتلود  یاـه  تکرـش هجدوب  دـشر 
.دنهد یم دوس  دصرد  لداعم ۸۱  لایر ، درایلیم  رازه  نویلیم و ۶۳۲  هک ۱۳  دنتسه  رس  هب  رس  هددوس و  دروم   ۵۹

لداـعم ۱۹ ینعی  لاـیر  دراــیلیم  رازه  نوـیلیم و ۹۸۷  ود  هـک  دنتـسه  هد  ناـیز دروـم  ینعی ۳۲۳  اه ، تکرـش یقبام  اـما 
یمومع و هجدوب  شخب  ود  رد  روشک  هنـالاس  هجدوب  میـسقتیتلود  یاـه  تکرـش درکلمع  تیمها.دـنهد  یم ناـیز  دـصرد 

.دوش یم میسقت  یتلود  یاه  داهن اه و  تکرش هجدوب 
ینعی تـسا  اــه  تکرــش یلاــم  شنکارت  لوـصحم  یموـمع ، هجدوـب  فــالخرب  یتـلود  یاــه  تکرــش هجدوـب  نوناــق  قـبط 

.تسا راذگرثا  هنالاس  ی  هجدوب نییعت  رد  اه  تکرش درکلمع 
تفاـیرد راـبتعا  تـلود  زا  ییارجا  یاـه  هاگتـسد دـننام  اـه  تکرــش یقباـم  هد ، ناـیز یاـه  تکرــش هـب  تـلود  کـمک  زج  هـب

نیمه هب  دـنناسر ، یم ماجنا  هب  یراد  هاگنب یدـیلوت و  یاه  تیلاـعف ماـجنا  قیرط  زا  ار  دوخ  ینوناـق  فیاـظو  دـننک و  یمن
اه تکرـش درکلمع  یرادـباسح و  یجورخ  هب  هتـسباو  دریگ  یم قلعت  یتلود  یاـه  تکرـش هب  هنـالاس  هک  یا  هجدوب لـیلد 

؟؟ دنک دنک یمیم دیدهت   دیدهت ارار   تلود   تلود یتارج   یتارج هچهچ   هبهب   نازاسوردوخ   نازاسوردوخ نمجنا   نمجنا ریبد   ریبد

نیب نیب هرذ   هرذ ریز   ریز روشک   روشک لکلک   هجدوب   هجدوب دصرد   دصرد   ۷۰۷۰

دوــخ هـب  ار  روــشک  هجدوــب  زا  یمین  زا  شیب  هلاــسره  هکیروــطب  دــنراد  روــشک  داــصتقا  رد  یراذــگرثا  شقن  یتــلود  یاــه  تــکرش
.تساه نآ یداصتقا  تیفافش  هب  هتسباو  اه  تکرش نیا  درکلمع  یبایزرا  لاح  نیا  اب  دنهد ، یم صاصتخا 

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۸۱طباو 
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.تسا دصرد  زا ۷۰  شیب  روشک  لک  هجدوب  زا  یتلود  یاه  تکرش هجدوب  مهس.تسا 
نیا دصرد  دودح ۸۴ یترابع  هب  دنتسه و  هددوس  یتلود  یاه  تکرش دادعت  لک  زا  دروم  اهنت ۵۹  هک  تس  یلاح  رد  نیا 

.دنهد یم نایز  المع  اه  تکرش
دروم لـمع ۳۲۳  رد  اـما  دوب ، هدـش  نییعت  دروـم  هد ۱۰۴  نایز یاه  تکرـش دادـعت  لاـس ۹۹  رد  هکنآ  هجوـت  بلاـج  هتکن 

.دندش هد  نایز اه  نآ
رد اـما  دـشاب ، هتـشاد  دوـجو  هد  ناـیز تکرــش  اــهنت ۶۲  هـک  درک  یم مـکح  هجدوــب  نوناــق  هـک  یلاــح  رد  زین  لاــس ۹۸  رد 

.دندش مالعا  هد  نایز تکرش  تیعقاو ۱۹۷ 
زا یکاح  هجدوب  درکلمع  اما  دوب ، هدـش  نییعت  دروم  هد ۱۰  نایز یاه  تکرـش زاجم  دادعت  زین  لاس ۹۷  هجدوب  نوناق  رد 

.دوب یتلود  تکرش  ندوب ۱۹۴  هد  نایز
تیعقاو زا  تواـفتم  رایـسب  اـه  تکرـش نیا  هجدوـب  درکلمع  زا  تـلود  نـیمخت  اـساسا  هـک  دـهد  یم ناـشن  تیعـضو  نـیا 

.تساهنآ
تراظن دیسرپ  دیاب  دنراد ، اه  نآ زا  یخرب  هک  یراب  نایز  تیعضو  یتلود و  یاه  تکرش درکلمع  تیمها  هب  هجوت  اب  لاح 

شقن یتلود  یاه  تکرشیتلود یاه  تکرش یلام  تیفافش  ؟ دوش یم ماجنا  وحن  هچ  هب  اه  تکرـش نیا  یلام  شنکارت  رب 
اب دـنهدیم ، صاـصتخا  دوخ  هب  ار  روـشک  هجدوـب  زا  یمین  زا  شیب  هلاـسره  هکیروـطب  دـنراد  روـشک  داـصتقا  رد  یراذـگرثا 

تیکلاــم هـکنیا  هـب  هجوــت  اــب.تساه  نآ  یداــصتقا  تیفافــش  هـب  هتــسباو  اــه  تکرــش نـیا  درکلمع  یباــیزرا  لاــح  نـیا 
هب تـلود  هـک  تـسا  یعیبـط  اذـلف  نآ ) زا  دـصرد  هاـجنپ  زا  شیب  لقادــح   ) تـسا تـلود  هـب  قـلعتم  یتـلود  یاـه  تـکرش

یارب یتـلود  یاـه  تکرـش رد  تیفافـش  رما  اذـلف  دوش  ضراـع  یکاـش و  رتـمک  دوخ  لـماع  اـی  دوـخ  هیلع  عـفن  یذ  ناوـنع 
تیمها رما  نیا  داـصتقا  رد  یتـلود  شخب  یگدرتـسگ  هب  هجوـت  اـب  هژیو  هـب  اـم  روـشک  رد.تـس  یرورـض  یموـمع  تراـظن 

هب قـلعتم  ...و  یرادـکناب  نداـعم ، یجراـخ ، یناـگرزاب  گرزب ، عیانـص  رداـم ، عیانــص  زا  یداـیز  شخب  اریز  دراد ، یرتـشیب 
هدرک هتــسجرب  ار  نوگاــنوگ  یاــه  هــصرع رد  یتــلود  یاــه  تکرـــش شقن  تــیمها  رما  نــیا  هــک  دنتـــسه  یتــلود  شخب 

هراومه روشک ، یداصتقا  تیعضو  رد  دوخ  ی  هدننک نییعت  درکلمع  صاخ و  تیهام  تلع  هب  یتلود  یاه  تکرش.تسا
همالع هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  ییازریم ، تجح.دـنوش هللا  یم یلام  داسف  هب  مهتم  دنتـسه و  ماهبا  زا  یا  هلاه رد 

نیا ًاـمومع  یتسرداـن  اـی  یتـسرد  هـب  : » تـفگ یموـمع » یاـه  تکرـش رد  ینارمکح  تیفافــش و   » تســشن رد  ییاـبطابط 
دیاـب تسا  تسرد  ماـهتا  نـیا  ردـقچ  هـک  نـیا  دنتـسه ؛ مـهتم  عفاـنم  ضراـعت  اـی  تیفافـش  مدـع  داـسف و  هـب  اـه  تـکرش

ی همه رد  هکنیا  تسا و  یزاـساضف  نآ  زا  یـشخب  کـی  یتراـبع  هب  دوش  یم هتفگ  تسه  هک  هچنآ  زا  شیب  دـیاش  میوگب 
اه نآ زا  یـــشخب  رد  دراد و  دوــجو  یبوــلطم  هجوــت و  لـــباق  تیفافـــش  اـــه  نآ زا  یخرب  رد  تــسین ، ناـــسکی  اـــه  ورملق
اه تکرـش نـیا  درکلمع  رد  دـناوتیم  هـتفر  تـسد  زا  داـمتعا  یاـیحا  مـغریلع  یتـلود  یاـه  تکرـش رد  تیفافــش  رما  « .ریخ

.دشاب راذگرثا 
زا تراـظن  دراد ، اـه  نآ ی  هنـالاس هجدوـب  نـییعت  اـب  یمیقتـسم  هـطبار  اـه  تکرـش نـیا  درکلمع  دـش  حرطم  هـک  روطناـمه 

یاتــسار رد  سلجم  تامادـقا.دشاب  راذـگرثا  اـه  تکرــش نـیا  درکلمع  رب  دـناوتیم  یلاـم ، یاـه  شنکارت تیفافــش  قـیرط 
یداــصتقا و روــما  ترازو  هجدوـب ۱۳۹۹  نوناـق  رد  یمالـسا  یاروـش  سلجم  هتـشذگ  لاـسیتلود  یاـه  تکرــش تیفاـفش 

هناـماس لاـس  ناـمه  هاـمدادرخ  ناــیاپ  اــت  رثکادــح  روـشک  هجدوـب  هماــنرب و  ناــمزاس  یراــکمه  اــب  درک  فـلکم  ار  ییاراد 
هیلک مهدزاــی ، سلجم  طــسوت  هامدنفـسا ۱۳۹۹  هبوـصم  قبط.دـنک  لـیمکت  ار  یتـلود  یاـه  تکرــش تاـعالطا  هچراـپکی 

ره ًابوانتم و  لاس ۱۴۰۰  لوط  رد  دـندرک  فلکم  ار  تلود  هب  هتـسباو  یعافتنا  تاسـسؤم  اه و  کناب یتلود ، یاـه  تکرش
ریظن هتـسباو ، هعباـت و  تاسـسؤم  اـه و  تکرـش دوـخ و  تاـعالطا  هـیلک  یناـسرزور  هـب تـبث و  هـب  تبـسن  راـب  کـی هاـم  هـس

یاـه داـهن یتـلود و  یاـه  تکرــش تاـعالطا  هچراـپکی  هناـماس  رد  یلاـم  یاـه  تروـص هجدوـب و  یناـسنا ، یورین  تاـعالطا 
ییاراد یداــصتقا و  روـما  ترازو  نینچمه.دــننک ، مادــقا  ییاراد  داــصتقا و  روـما  ترازو  رد  رقتــسم  یتــلود  ریغ یموــمع 
روشک هجدوب  همانرب و  یاه  نامزاس یارب  طخرب  تروص  هب  ار  روکذـم  هناماس  تاعالطا  هب  یـسرتسد  ناکما  تسا  فلکم 
ترازو نینچمهتیفافش ، ریـسم  رد  مهدزیـس  تلود.دنک  مهارف  روشک  تابـساحم  ناوید  روشک و  یمادختـسا  یرادا و  و 

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع طباو 



یارب طــخرب  تروــص  هــب  ار  روکذـــم  هناـــماس  تاـــعالطا  هــب  یـــسرتسد  ناـــکما  تــسا  فــلکم  ییاراد  یداـــصتقا و  روــما 
ماجــسنا.دنک مـهارف  روـشک  تابــساحم  ناوـید  روـشک و  یمادختــسا  یرادا و  روــشک و  هجدوــب  هماــنرب و  یاــه  ناــمزاس

.دوش یم داهن  کی  یلک  روما  رد  طابضنا  مظن و  تیفافش و  هب  رجنم  هناماس  رد  اه  نآ تبث  تاعالطا و 
دوـخ تکرــش  هناـخکیرات ی  رد  یهاـگ  ناـیرجم  دوـش ، یمن فافــش  دریگب  رارق  سرتـسد  رد  دـناوتن  هـک  یتاـعالطا  اـساسا 

دوشیم و یمومع  راکفا  عانقا  بجوم  مه  راک  نیا  هک  دننک  یم یراذـگراب  تیفافـش  مسا  هب  ار  یلک  هدـنکارپ و  یتاعالطا 
دنچ لوح  یتلود  یاه  تکرش رد  تیفافـش  رما  هک  تشاد  هجوت  دیاب.دنک  یم گنرمک  ار  اه  تکرـش رب  تراظن  ناکما  مه 
هژیو یوگتفگ  همانرب  رد  یزودناخ.دوش  بولطم  درکلمع  یهدزاب و  هب  رجنم  دناوتب  ات  دریگب  لکش  دیاب  صخـشم  ریغتم 

قیداـصم زا  یکی  : » تـفگ یتـلود  یاــه  تکرــش تیفافــش  هراــبرد  هامرویرهــش  خــیرات ۱۴  رد  امیــس  مود  هکبــش  یربــخ 
فافـش یتـلود ، یاـه  تکرـش هرادا  رد  داـصتقا  ترازو  یتیریدـم  شقن  هب  هجوت  اـب  داـصتقا ، ترازو  هزوـح  رد  ییوگخـساپ 

.تسا یتلود  یاه  تکرش ندرک 
یا هدـع تولخ  طایح  هب  یتلود  یاه  تکرـش یخرب  هک  میونـش  یم هدوبن و  بوخ  یتلود  یاـه  تکرـش یخرب  درکلمع  ارچ 

ییوگخـساپ اه  درکلمع درومرد  هکنیا  تهج  هب  تسا ؟ نییاپ  یتلود  یاه  تکرـش یهدزاـب  هکنیا  اـی  تسا و  هدـش  لیدـبت 
«. .تسا هتشادن  دوجو 

، یزکرم هـمیب  یلم ، کــناب  ناریا ، هـمیب  هـب  ناوـت  یم نآ  نـیرت  مـهم زا  هـک  یتـلود  یاــه  تکرــش یخرب  هاــم  رویرهــش  رد 
یاه تروص لادک  ی  هناماس رد  داصتقا  ترازو  مادقا  اب  درک ، هراشا  یسرباسح  نامزاس  یندب و  تاراسخ  نیمأت  قودنص 
نیا ارچ  مینادـب  رتشیب  هکنآ  یارب  یتلود  یاه  تکرـش یلام  باسح  تروص  راـشتنا  تیمها.دـندرک  رـشتنم  ار  دوخ  یلاـم 

.میزادرپ یم هدش  یصوصخ  یتلود و  یاه  کناب درکلمع  هسیاقم  هب  تسا  مهم  مادقا 
کناـب نیرت  گرزب یناـموت  دراـیلیم  رازه  هدـش ۹۲ تبث  هیامرـس  اـب  ناریا  یلم  کـناب  هدـش  رـشتنم  هزاـت  تاـعالطا  قباـطم 

.دوش یم بوسحم  زین  روشک 
هدوب ناموت  درایلیم  رازه  دودح ۲۰ لاس ۹۸ ات  یلم  کناب  هیامرـس  هک  داد  یم ناشن  کناب  نیا  یلام  یاه  تروص شرازگ 

.تسا هدرک  تبث  دصرد  زا ۳۶۰  شیب  یا  هیامرس شیازفا  اه  ییاراد یبایزرا  دیدجت  لحم  زا  یلم  کناب  هتشذگ  لاس  و 
.تشاد کناب  نیا  یاه  هنیزه دمآرد و  یسررب  رد  یفطع  هطقن  یلم  کناب  یلام  یاه  تروص راشتنا 

رازه ناـیز ۱.۵ اـب  یلم  کـناب  عاـشم ، یاـه  دـمآرد شخب  رد  هک  دـهد  یم ناـشن  لادـک »  » هناـماس رد  هدـش  جرد  شرازگ 
.تسور هبور یناموت  درایلیم 

رـسک اب  اه  یراذگ هیامرـس ای  راداهب  قاروا  یراذگ ، هدرپس تالیهـست ، دوس  زا  یرادباسح  تایبدا  قبط  عاشم  یاه  دـمآرد
.دیآ یم تسد  هب  اه  هدرپس هب  یتخادرپ  هرهب 

صلاخ نایز  ناموت  دراـیلیم  رازه  رب ۶.۵  غلاب  یلام ۱۳۹۸  لاس  رد  یلم  کـناب  یلاـم  یاـه  تروص شرازگ  نیا  هتفگ  هب 
.تسا هتشاد 

ناـموت دراـیلیم  رازه  هب ۱۵  یدـصرد  شیازفا ۱۳۰ اـب  هتفر و  مـه  رتـالاب  یتـح  صلاـخ  ناـیز  نـیا  یلاـم  هتـشذگ  لاـس  رد 
.تسا هدیسر 

.تسا هدیسر  ناموت  درایلیم  رازه  هب ۶۷ هتشذگ  لاس  نایاپ  ات  زین  یلم  کناب  هتشابنا  نایز 
.تسا کناب  نیا  یتبث  هیامرس  دصرد  عقاو ۷۳  رد  هک  یمقر 

.ددرگ یمرب کناب  نیا  نادنمراک  هجوت  لباق  رامآ  هب  رگید  هتکن 
زا هک  کناب  کی  تابعش  رد  دنمراک  همه  نیا  دینک  روصت  طقف  دننک ، یم راک  هبعـش  رازه  رد ۳  دنمراک  رازه  زا ۵۳ شیب 

.دنرادن نایرتشم  راک  نتخادنا  هار  یارب  مه  یا  هلجع دنتسه و  نئمطم  دوخ  هام  رس  قوقح 
هب تبـسن  ییوگخـساپ  چیه  نودب  هک  درک  دادـملق  یتلود  یاه  تکرـش زا  یریوصت  ناوت  یم ار  ناریا  یلم  کناب  عقاو  رد 

یارب داصتقا  ترازو  مادقاتیفافش  ی  همزال رارمتسا.درادن ، یعافد  لباق  طیارـش  رخآ  رد  دننک و  یم تیلاعف  دوخ  درکلمع 
یاـه تکرـش رد  تیفافـش  لاـح  نیا  اـب  تسا  شخبدـیما  یتـلود  یاـه  تکرـش یخرب  یلاـم  یاـه  باـسح تروـص  راـشتنا 

ناـنکراک و تیعـضو  ریظن  یرگید  تاـعالطا  دـیاب  دوشیمن و  دودـحم  یلاـم  یاـه  باـسح تروـص  راـشتنا  هب  طـقف  یتـلود 
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.دوش فافش  زین  تکرش  ره  اب  بسانتم  ...و  یقوقح  یاه  شنکارت
! تسا رت  مهم زین  نآ  ماجنا  زا  تکرح  نیا  رارمتسا  نآ  رب  هوالع 

نیا زا  یخرب  تـشپ  یاـیفام  دوـشیم  صخــشم  دــتفویب  یداـیز  ی  هـفقو دوـش و  هدنــسب  مادــقا  نـیا  هـب  اــهنت  رگا  هـکارچ 
.دنا هدش  عنام  اه  تکرش

.دوش عناق  مادقا  کی  اب  دیابن  یمومع  راکفا  تسا و  تیفافش  ی  همزال رارمتسا ، لاح  ره  رد 
یکدنا اب  لاس ، راعـش  دـنک ؟ لابند  تسا  رارق  ار  یقیقد  ی  همانرب هچ  تکرح  نیا  رارمتـسا  یارب  داصتقا  ترازو  دـید  دـیاب 
www.snn.ir، ۹۷۸۷۵۲ ربخ : دک  رذآ ۱۴۰۰ ،  ۲: راشتنا خیرات  وجشناد ، یرازگربخ  زا  هتفرگرب  تافاضا  صیخلت و 
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، ییاـبطابط همـالع  تاــفو  ربـخ  یــسمش ، یرجه  ناـــبآ ۱۳۶۰  ما   ۲۴ اـسر ، یرازگربـخ  لـلملا  نـیب سیورــس  شرازگ  هـب 
ار یمالـسا  تاعلاطم  هزوح  هب  نادـنمقالع  زا  یرایـسب  ناناملـسم و  یناریا ، سانـش  مالـسا فوسلیف و  فراع ، یناـحور ،

.درک نیگهودنا 
شور هفـسلف و  لوـصا  مالـسا و  رد  هعیــش  ةـمکحلاةیاهن ، نازیملا ، ریــسفت  نوـچ  یمهم  راـثآ  قلاـخ  ییاـبطابط  همـالع 

.تشاد هعیش  یاهقف  نایم  رد  یمهم  هاگیاج  دوب و  مسیلائر 
.تفرگ رارق  هجوت  دروم  رتمک  برغ  ناهج  رد  دوخ  تایح  لوط  رد  دوجو ، نیا  اب 

دروـم ار  وا  راـثآ  یگدـنز و  لـصفم ، یـشرازگ  رد  هعیـش ، ملاـع  نـیا  تاـفو  درگلاـس  نـیملهچ  تبـسانم  هـب  هرطنق ، تیاـس 
: دیناوخ یم ار  نآ  زا  ییاه  شخب همجرت  همادا  رد  هک  تسا  هداد  رارق  یسررب 

ماـیپ : » تسا نیا  هدـش ، حرطم  ییاـبطابط  نیـسح  دـمحم  دیـس  همـالع  یوـس  زا  هک  ییاـه  لوـق لـقن نـیرت  مـهم زا  یکی 
«. سانشب ار  ادخ  تسین : شیب  هلمج  کی  هعیش 

ام یارب  ًابیرقت  عیـشت  ناهج  یاه  هشیدنا هک  ارچ  دنک ، بجعتم  برغ  ناهج  رد  ار  ام  زا  یرایـسب  تسا  نکمم  هتفگ  نیا 
.تسا هتخانشان 

.دور یم رامش  هب  ناریا  دیدج  رصع  نافوسلیف  نافراع و  نیرت  مهم زا  یکی  ییابطابط  همالع 
.دیمان ریخا  نرق  دنچ  رد  یناریا  فوسلیف  نیرت  گرزب ار  وا  ناوت  یم یتح 

هب لاس ۱۳۶۳ رد  دور ، یم رامـش  هب  ناریا  یعامتجا  یناـسنا و  مولع  هدکـشناد  نیرتگرزب  هک  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد 
.تسا هدش  سیسات  هعیش  ملاع  نیا  دای 

.دنسانش یم ار  ییابطابط  همالع  یبوخ  هب  هعیش  نویناحور  نایعیش و 
.درک ادیپ  اه  یشورف باتک رد  ار  وا  راثآ  ناوت  یم  یتخس  هب  ناملآ  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

.دوب زکرمتم  ینس  یاه  شبنج رب  ًاتدمع  برغ  رد  یمالسا  یاه  شهوژپ ینالوط ، تدم  یارب  هک  ارچ 

تسناد تسناد ریخا   ریخا نرق   نرق دنچ   دنچ ردرد   ناریا   ناریا فوسلیف   فوسلیف نیرت   نیرت گرزب گرزب ناوت   ناوت یمیم ارار   ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع

رارق یـسررب  دروم  ار  وا  راثآ  یگدـنز و  لصفم ، یـشرازگ  رد  هعیـش ، ملاع  نیا  تافو  درگلاس  نیملهچ  تبـسانم  هب  هرطنق ، تیاس 
�دیناوخ یم ار  نآ  زا  ییاه  شخب همجرت  همادا  رد  هک  تسا  هداد 
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تبـسن یتخانـش  اه  تدم ات  نیاربانب  دندوب ، سامت  رد  اه  ینـس اب  ًاتدمع  دوخ  یاهزرم  رد  ناییاپورا  هک  اجنآ  زا  عقاو  رد 
اب یوسنارف  سانـش  ناریا فوسلیف و  نبروک ، یرناه  راـثآ  قیرط  زا  متـسیب  نرق  طـساوا  رد  دنتـشادن و  عیـشت  ناـهج  هب 

.دندش انشآ  هعیش  یونعم  یاه  هاگدید
رد اـت  دوـب  هدروآرد  ناریا  زا  رــس  تیاـهن  رد  دوـخ ، خــساپ  یب یاـه  شــسرپ یپ  رد  هـک  دوـب  یرگدــیاه  یفوـسلیف  نبروـک ،

ییابطابط همالع.دبایب  دوخ  باوج  یب یاه  شسرپ یارب  ییاه  خساپ یعیش ، هفسلف  رسفم  ناونع  هب  ییابطابط  روضح 
.تشاذگ نبروک  رب  یرایسب  ریثات 

.دوش انشآ  عیشت  اب  نبروک  هک  دش  ثعاب  هعیش  فراع  نیا  راثآ 
زا ۱۴ شیب  هک  دـمآ  اـیند  هـب  یا  هداوناـخ رد  ناریا ) برغ  رد  یرهـش  زیربـت ( رد  یدـالیم  لاس ۱۹۰۳  رد  ییاـبطابط  همـالع 

.دندوب یمان  نارکفتم  ناملکتم و  زا  اه ، نآ زا  لسن 
.تفرگ ارف  رهش  نیا  رد  ار  هعیش  مالک  تامدقم  تخومآ و  زیربت  رد  ار  یبرع  نابز  ییابطابط 

.تخادرپ ینید  مولع  لیصحت  هب  اجنآ  رد  تفر و  فجن  هب  یمالسا  تاعلاطم  هزوح  رد  لیصحت  یارب  نآ  زا  سپ 
دزن ار  ثیدـحلا  هقف  قـالخا و  هفـسلف ، تمکح و  نآرق ، ریـسفت  لوصا ، هقف و  سورد  دوخ ، لیـصحت  تدـم  لوط  رد  وا 

.درک ناریا  فوسلیف  اردصالم ، تخانش  فرص  ار  دوخ  تقو  تخومآ و  فجن  هدش  هتخانش دیتاسا 
.داد رارق  یسررب  دروم  زین  ار  اردصالم  هرابرد  یکاتنک  هاگشناد  هفسلف  داتسا  نمیل ، رویلوا  یاه  هتشون وا 

.دوب هدرک  فیصوت  ریخا  لاس  دصراهچ  رد  مالسا  ناهج  فوسلیف  نیرتراذگریثات  نیرت و  مهم ار  اردصالم  نمیل ،
رظن ریز  ار  ثیدـحلا  هقف  قـالخا و  هفـسلف ، تمکح و  نآرق ، ریـسفت  هیهلا ، فراـع  دـننام  یـسورد  فـجن ، رد  ییاـبطابط 

.تفرگ ارف  ییابطابط  یضاق  یلعدیس 
.درک یم تیلاعف  فجن  رد  هعیش  ملاع  ناونع  هب ییابطابط  یضاق 

یرت قـیمع کرد  تسناوـت  دوـب ، زکرمتم  توکـس  زاـمن و  هزور ، رب  هـک  یوـنعم  نـیرمت  اـب  تدـم  نـیا  رد  ییاـبطابط  همـالع 
زا سفن  تفرعم  یـسانشادخ و  : » تسناد یم  نید  هتـسه  ار  ینورد  شواـک  نیا  یو.دروآ  تـسد  هـب مالـسا  هـب  تبـسن 

.دنتسین ادج  رگیدکی 
« .داد دهاوخ  صیخشت  ار  ادخ  یعقاو  دوجو  دسانش ، یم ار  دوخ  دوجو  هک  یسک  اریز 

.تخادرپ سیردت  هب  اجنآ  رد  لاس  نیدنچ  تشگزاب و  زیربت  هب  یگلاس  رد ۳۱  ییابطابط 
هتخانـش ناریا  ینید  مولع  زکرم  ناونع  هب  هزورما  هک  دیزگ  تماقا  مق  رد  مود  یناهج  گنج  یاه  یمارآان زا  سپ  اهدعب 

.دوش یم
.تخادرپ یمالسا  یتنس  هفسلف  نآرق و  ریسفت  سیردت  هب  مق  رد  ییابطابط 

رارق یمالـسا  تنـس  اب  داـضت  رد  ییاـپورا  رـصاعم  یاـه  هشیدـنا اـب  ییانـشآ  لـیلد  هب  هک  ار  یناـناوج  اـت  درک  یم شـالت  وا 
عیـشت ناهج  ملاع  نیا  یوس  زا  یتاعلاطم  هقلح  اتـسار ، نیا  رد.دنادرگزاب  دوخ  گنهرف  یرکف  یاه  هشیر هب  دـنا ، هتفرگ

.دوب مسیسکرام  هلمج  زا  ییاه  یژولوئدیا اب  یلالدتسا  هلباقم  یبرغ و  مسیلایرتام  یفن  نآ  فده  هک  دش  لیکشت 
ییاـبطابط همالع.دــندرک  اــفیا  لاـــس ۱۹۷۹  یمالـــسا  بـــالقنا  رد  یمهم  شقن  اهدـــعب  هــقلح ، نـــیا  یاـــضعا  زا  یخرب 

.دوب مق  رد  متسیب  نرق  طساوا  رد  ییانثتسا  یتیصخش 
.تسا هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  زین  رصاعم  نادنمشیدنا  یاهدقن  رد  وا  ینتورف 

.درک یم زیهرپ  یبرع  یسراف و  رد  درفم  صخش  لوا  ریمض  ندرب  راک  هب  زا  وا  لاثم ، روط  هب 
.تشاد دیکات  دنوادخ  یاضر  یارب  تین و  صولخ  اب  هارمه  ریخ  روما  ماجنا  تقو ، لوا  زامن  هماقا  رب  هراومه  یو 

.دیشک یم شسابل  نیتسآ  رد  ار  نآ  تعرس  هب  دسوبب ، ار  وا  تسد  تساوخ  یم مارتحا  هناشن  هب  یسک  رگا 
ار ییابطابط  همـالع  راـثآ  زا  یخرب  هک  اـکیرمآ  رد  نتگنـشاو  جروج  هاگـشناد  رد  یمالـسا  تاـعلاطم  داتـسا  رـصن ، نیـسح 
زا یدادـعت  هک  دـش  ثعاب  ییاـبطابط  همـالع  یـالاب  شناد  باذـج و  تیـصخش  :» دـیوگ یم وا  هراـبرد  تسا ، هدرک  همجرت 

یاه ینارنخـس زا  یخرب  زونه  ...دنوش  بذج  وا  یوس  هب  یمالـسا ، تاعلاطم  هزوح  نادرگاش  نیرتاناوت  نیرت و  شوهاب
ییابطابط « .دنتسشن یم وا  ینارنخـس  یاپ  هبلط  دصراهچ  هب  بیرق  هک  ییاج  مراد ، دای  هب  یبوخ  هب مق  دجاسم  رد  ار  وا 
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رد یناریا  نارکفنـشور  زا  یهورگ  نآ  رد  هک  تشاد  هدهع  رب  نارهت  رد  ار  یگتفه  یتاعلاطم  هورگ  کی  یربهر  نینچمه 
تکرــش نارهت ، رد  هـسنارف  یــسانشناریا  نـمجنا  یناریا  تاــعلاطم  هرادا  تـقو  سیئر  یوــسنارف ، نبروــک  یرناــه  راــنک 

.دنتشاد
.تسا هتشون  باتک  لهچ  زا  شیب  عومجم  رد  ییابطابط  همالع 

.تسا نازیملا  ریسفت  ناونع  هب  یرثا  فیلات  وا ، درواتسد  نیرتگرزب 
هدیمان نآرق ” قیرط  زا  نآرق  ریسفت   “ ار نآ  دوخ  هک  دنک  یم یوریپ  یشور  زا  یدلج  تسیب  ریـسفت  نیا  شراگن  یارب  وا 

.تسا
هب هجوت  اـب  هناگادـج  ییاـه  شخب رد  یوـغل  یاـه  ثحب تاـیآ و  ریـسفت  رب  هوـالع  اـت  تسا  هدیـشوک  دوـخ  ریـسفت  رد  یو 

.دنک نایب  زین  ار  یعامتجا  یفسلف و  یمالک ، یخیرات ، ییاور ، ثحابم  تایآ ، عوضوم 
دنتـشاد و یمالـسا  بـالقنا  یریگ  لکـش رد  یمهم  شقن  یرهطم  یـضترم  تیآ هللا  هلمج  زا  ناـشیا  نادرگاـش  زا  یخرب 

نیا راـکفا  هـک  دـینادب  تـسا  بلاج.دـندش  هتـشک  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  لـیاوا  یـسایس  یاـهرورت  رد  اـه  نآ زا  یرایـسب 
.تسا هتشاد  راگدنام  یریثأت  ناریا  نردم  یتنس و  یرکفنشور  لفاحم  رد  هعیش  ملاع 

رکفت اـب  مالـسا  هـب  انـشآ  هدرک  لیــصحت  تاـقبط  ناـیم  رد  ناـگبخن  زا  یا  هـقلح لیکــشت  اـب  اـت  درک  یم شـالت  ییاـبطابط 
همطاف ترـضح  مرح  رد  تشذگرد و  یـسمش  یرجه  لاس ۱۳۶۰  رد  ییابطابط.دـننک  هلباقم  نردـم  یایند  هنایارگ  یدام

.دش هدرپس  کاخ  هب  مق  رد  (س ) هموصعم
.دراد یدایز  تیمها  عیشت  ناهج  رد  مه  زونه  وا  راثآ  دوجو ، نیا  اب 

ناهج رد  اـه  نرق هک  یناـفرع  - یرکف تنـس  زا  حـضاو  یریوصت  دـناوت  یم یو  راـثآ  یگدـنز و  دـیوگ ؛ یم رـصن  هک  روطناـمه 
.دوب یگرزب  رایسب  درم  همالع  دهدب « : ام  هب  تسا ، هتشاد  دوجو  عیشت 

.دوب لوا  تسد  یفوسلیف  تفر و  یم رامش  هب  راد  نادیم نآرق  ریسفت  هفسلف و  تحاس  ود  ره  رد 
ریاــس زا  ار  وا  اــه  تلــصخ نـیا  تـشاد و  ییوــج  تـقیقح ینتورف و  تواخــس ، دــننام  یدرف  هــب  رــصحنم  یاــه  یگژیو وا 

/۹۸۸ «/ .تسا هدرک  زیامتم  اه  نرق لوط  رد  ناملسم  نادنمشناد 
ناملآ رد  نامروشک  یگنهرف  ینزیار  عبنم :

۴۴
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زوین سراپ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / زوین  لوپ   

تایه وضع  دوش و  یم یفرعم  وردوخ  سانـشراک  ناونع  هب  یلم  هناسر  یاه  همانرب رد  هک  یراسکاخ  یلعوردوخ  تمیق 
هب ضارتــعا  نمــض  دروآ و  ناــبز  رب  یبــیجع  نانخــس  تــسا  داــصتقا  هتــشر  رد  هر )  ) ییاــبطابط همالع  هاگـشناد  یملع 

شیازفا فـقوت  رب  ینبم  روــهمج  سیئر  روتــسد  تـسا ؛ هدرک  مــالعا  اریخا  هـک  نازاــسوردوخ  نـمجنا  ریبد  شخب  تـمعن
هام ات  رگا  هک  هداد  رادشه  تلود  هب  یزیمآ  دیدهت  نحل  اب  هدز و  ررض  یزاسوردوخ  یاه  تکرش هب  ناموت  درایلیم   ۱۰۰۰

اـب ۵۰ تیفیک  نیرت  لزاـن اـب  ار  وردوـخ  تفگ : مـینک ، یم ررـض  رگید  دراـیلیم  دـنکن ۱۰۰۰  ادـیپ  شیازفا  وردوخ  تمیق  دـعب 
دیدـهت ار  تـلود  بـجع  یاـه  اـعدا یخاتــسگ و  اـب  دـعب  دـننک  یم دـیدهت  ار  اـه  نآ ناـج  دـنهد و  یم مدرم  هـب  تـمیق  ربارب 

نیگناـیم اـما  تسا ، هدادـن  حیـضوت  ار  دوـخ  هبـساحم  عوـن  هدادـن و  یراـسکاخ  هـب  یخـساپ  زوـنه  شخب  تمعن.دـننک  یم
زا رتنییاپ  یراذگتمیق  لیلد  هب  ریخا  لاس  رد ۴  روشک  نازاسوردوخ  هب  هدـش  دراو  نایز  یناموت  درایلیم  رازه  هنالاس ۱۸ 

تسا تسا ناموت   ناموت نویلیم   نویلیم سراپ  ۳۳   سراپ وژپ   وژپ یعقاو   یعقاو تمیق   تمیق نادداصتقا : : نادداصتقا کیکی  

.تسا ناموت  نویلیم  سراپ ۳  وژپ  یعقاو  تمیق  تفگ : تسا ، هدش  یفرعم  وردوخ  سانشراک  ناونع  هب  هک  نادداصتقا  کی 

 

https://www.poolnews.ir/fa/news/365150/%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.poolnews.ir/fa/news/365150/%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


درایلیم مادـــک ۱۰۰۰  ره  رد  هنــالاس ؛ شورف  هرود  رد ۱۸  اریز  دـشاب ، هبـساحم  نـیا  یاـنبم  دـناوت  یم هدـش  ماـمت  تـمیق 
.دوش یم دراو  نایز  روشک  یلصا  نازاسوردوخ  هب  ناموت 

رتزیر ازجا  هب  نآ  ندرک  هلوـمرف  هک  دـنوش  یم هضرع  یعقاو  تمیق  ربارب  یناریا ۵۰  یاه  وردوخ یراسکاخ ؛ یاـعدا  قبط 
.دهد یم ناشن  روشک  وردوخ  ناسانشراک  شناد  حطس  هرابرد  ار  یبلاج  تایعقاو 

ییعقاو تمیق  تسا و  یعقاو  تمیق  ربارب   ۵۰ تسا ، ناموت  نویلیم  هک ۱۵۰  سراپ  وژپ  هناخراک  تمیق  لاثم  ناونع  هب 
! دشاب رالد  ای ۲۰۰  ناموت  نویلیم  دیاب ۳  سراپ  وژپ 

.دوش یراذگتمیق  ناموت  نویلیم  دیاب ۲.۴  ناموت  نویلیم  یاج ۱۲۰  هب  وژپ ۲۰۶  ای 
دیلوت هب  ناریا  وردوخ  تعنص  تسا  هدش  ثعاب  هک  یراذگتـسایس  یاه  هویـش حالـصا  هب  هجوت  یاج  هب  یراسکاخ  یلع 
دیدج نایز  لیمحت  لابند  هب  دـشاب ، لوغـشم  یبونج  هرک  شیپ  لاس  دـیارپ ۳۰  ای  هسنارف و  شیپ  لاس  یاه ۳۵  لجنب

ناـموت دراــیلیم  رازه  هـب ۸۳  ار  تکرــش  ود  نـیا  ناـیز  هـک  تـسا  کحــضم  یاـه  یراذـگتمیق اـب  یلخاد  نازاـسوردوخ  هـب 
.تسا هتخاس  یتینما  ینارحب  دراد ، یصخشم  یاه  راکهار هک  یرادهاگنب  هلاسم  کی  زا  هدیناسر و 

موادــت هدــش  ماــمت  تـمیق  ریز  شورف  برخم  تسایــس  دــش و  یمن وـغل  هناــخراک  تـمیق  شیازفا  حرط  هـک  یتروـص  رد 
ینیــشن بـقع  رازاـب  تـمیق  دـندش  یم ثعاـب  یقطنم ، یاـه  تـمیق رد  هوـبنا  هـضرع  اـب  یلخاد  نازاـسوردوخ  تفاـی ، یمن

اه هد شزیر  دـهاش  دنیـشنب و  دوجوماـن  نییاـپ و  هناـخراک  تـمیق  یاـج  هـب  طـسوتم ، دوـجوم و  هناـخراک  تـمیق  و  هدرک ؛
.میشاب رازاب  رد  اه  تمیق یناموت  نویلیم 

هدـش زاغآ  شیپ  لاـس  زا ۴  هک  وردوخ  نارحب  دـش ، ثعاب  هلاـسم  هب  انـشآان  طـبر و  یب  یاـه  داـهن طـلغ  یاـه  شرازگ اـما 
.دبای همادا  نانچمه  تسا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوین سراپ  تسا -  ناموت  نویلیم  سراپ ۳  وژپ  یعقاو  تمیق  نادداصتقا : کی   

هیریرحت یا  هناسر  یسررب  تسا -  ناموت  نویلیم  سراپ ۳  وژپ  یعقاو  تمیق  نادداصتقا : کی   
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وجشناد یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / امیس  ادص و  یرازگربخ   

دمحمدیـس شهر ، هسـسوم  لماعریدـم  یمیحر  یدـهمدمحم  روضح  اـب  مسارم  نیا  شرازگ  هبامیـس  ادـص و  یرازگربـخ 
نیئآ رد.دش  رازگرب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  ینایکز  اضرمالغ  رتکد  امـس ، نامزاس  سیئر  ییاـحطب 

نارـضاح یارب  روشک  رـسارس  هیملع  یاـه  هزوح ریدـم  یفارعا  تیآ هللا  یریوصت  ماـیپ  کـبف  یلم  حرط  نیلوا  هیحاـتتفا 
.دش شخپ 

هراشا اب  کبف  یلم  حرط  نیلوا  هیحاتتفا  نییآ  مسارم  رد  شهر  روحم  هدیا  هسـسوم  لماعریدـم  یمیحر  یدـهم  دـمحم 
یندمت نتـشاد  ورگ  رد  زورما  ناهج  ینارمکح  درک : راهظا  یزاس  ندمت  رد  ناکدوک ، یارب  یزرو  هشیدنا  جـیورت  ریثات  هب 
هـشیدنا اب  اهنت  اهنت و  مکحتـسم  گنهرف  دبای و  یم ققحت  راوتـسا ، یگنهرف  هیاس  رد  اهنت  دنمتردق  ندمت  تسا و  یوق 

.دریگ یم لکش  لقعت  و 
هب هشیدـنا  دوشن ، هداد  شزومآ  لوصا ، نیا  هک  ینامز  اـت  تسا و  رکفت  لوصا  شزومآ  دـنمزاین  رترب  هشیدـنا  دوزفا : یو 

دشدش زاغآ   زاغآ کبف ) ) کبف  ) ) ناکدوک ناکدوک یارب   یارب هفسلف   هفسلف یبرم   یبرم تیبرت   تیبرت یلم   یلم حرط   حرط

روشک یـشزومآ  یگنهرف و  یاـه  هزوـح فـلتخم  نالوئـسم  روـضح  اـب  کدوـک ) یارب  هفـسلف  یبرم  تیبرت   ) کـبف یلم  حرط  نیلوا 
.دش زاغآ 

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۸۷طباو 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3285519/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A8%DA%A9-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3285519/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A8%DA%A9-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF


هتشاد ردتقم  یندمت  راوتسا و  یگنهرف  میناوتب  ات  میتسه ، رکفت  ییافوکـش  ءاقترا و  لابند  هب  ام  دسر و  یمن ییافوکش 
هک یگنهرف  ندـمت و  ره  دوـش  هتفگ  رگا  تسین  فازگ  درک : ناـشنرطاخ  شهر  روـحم  هدـیا  هسـسوم  لماعریدم.میـشاب 

یکدوـک زا  رکفت  لوـصا  جـیورت  عورــش  دـنام و  دــهاوخن  یقاـب  نآ  زا  خــیرات  رد  یرثا  تـسین ، نآ  رد  فوـسلیف  زا  یناـشن 
ناـکدوک و یارب  هفــسلف  هماـنرب  دوزفا : کـبف  هماـنرب  حیــضوت  رد  یو.دوـش  یم زاــغآ  ناــکدوک  اــب  یزاــس  ندــمت  تـسا و 

تینوصم اه  هفارخ اه و  فارحنا مامت  زا  لوا  ناکدوک  هلیـسو  نیا  هب  ات  تسا ، رکفت  تراهم  شزومآ  لابند  هب  ناناوجون 
.دنوش ایوپ  یا  هعماج یارب  ینازاس  هدنیآ  مود  دننک و  ادیپ 

هداس هک  دوش  یم هئارا  ییاه  بلاق ناناوجون  ناکدوک و  یارب  هفسلف  رد  تفگ : شهر  روحم  هدیا  هسـسوم  لماع  ریدم 
اما دراد ، دوـجو  یتواـفتم  یاـه  درکیور هماــنرب  نـیا  جــیورت  رد  تـسا و  ناــکدوک  ناــبز  هـب  رکفت ، لوـصا  زا  هدــش  یزاــس 

دروـم بساـنم ، یراـمآ  هعماـج  رد  ددرگ و  یگنهرف  همجرت  اوـتحم  ثیح  زا  هماـنرب  نیا  هک  تسا  نیا  درکیور  نیرت  لـماک
هدـیا فدـه  یمیحر.دوش  لیدـبت  روـشک  یـشزومآ  ماـظن  رد  وـن  یناـیرج  هب  رخآ  هلحرم  رد  دریگ و  رارق  شیاـپ  شیاـمزآ و 
یکی هک  هعماج  هفسلف و  راعـش  ات  دش  یحارط  شهر  هسـسوم  طسوت  کبف  یلم  حرط  درک : نایب  هنوگنیا  ار  یلم  حرط 

.دبای ققحت  تسا ، هعومجم  نیا  یژتارتسا  فادها  زا 
شزومآ یبرم و  تیبرت  یلماعت  عماج  هناماس  نیلوا  یزادـنا  هار  لماش  کـبف ، هزوح  رد  مهم  دادـیور  ود  زا  همادا  رد  یو 
یرازگرب نینچمه  ناریا و  رد  کبف  هزوح  یاه  تیلاعف ماـمت  ندـش  زکرمتم  یارب  رکفاـکآ  ماـن  هب  روشک  رد  کـبف  یزاـجم 

هب هـک  تـسا  نـیا  هراونـشج  نـیا  فدـه  دوزفا : داد و  ربـخ  کـچوک  فوـسلیف  ینعی  ناـکدوک ، یفـسلف  هراونــشج  نـیلوا 
شزومآ تفگ : شهر  روحم  هدیا  هسـسوم  لماعریدـم.دوش  یم زاغآ  یکدوک  زا  یدنمـشیدنا  دـهد ، ناشن  زورما  هعماج 

دراد یفیرظ  رایـسب  یاه  تفارظ تسا و  یلاـسگرزب  هرود  رد  هفـسلف  نارود  اـب  زیاـمتم  رایـسب  یکدوک  نارود  رد  هفـسلف 
امتح امتح و  میوشب  هصرع  نیا  دراو  هنایشان  رگا  دوش و  یم لیدبت  شدوخ  دض  هب  دنـشابن  انـشآ  نآ  اب  ناملعم  رگا  هک 

یتراهم یاه  شزومآ نواعم  ییاحطب  دمحم  دیـس  همانرب  همادا  رد.دوب  دـهاوخ  تبثم  راثآ  زا  رتشیب  بتارم  هب  ءوس  راثآ 
دنشاب انشآ  ناکدوک  اب  هفسلف  یاه  کینکت لوصا و  اب  دیاب  ام  زیزع  ناملعم  تفگ : امس  نامزاس  سیئر  دازآ و  هاگشناد 

یارب یرادربوگلا  لباق  لدـم  نیا  مینک و  یزاـس  هداـیپ  امـس  سرادـم  یارب  ار  کـبف  یوگلا  میناوتب  هک  تسا  نیا  فدـه  و 
زین امـس  ناـمزاس  یگنهرف  نواـعم  یدـمتعم ، دـیحو  دیـس  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح.دـشاب  روـشک  رــسارس  سرادـم 
حرش ار  یفاک  باتک  رد  لقع  هاگیاج  نآ ، نایماح  کبف و  یلم  حرط  زاغآ  تباب  شهر  هسسوم  زا  رکـشت  ریدقت و  نمض 

مـیلعت و هاـگیاج  رد  دـیاب  لـقعت  رکفت و  دوزفا : یــشزومآ  هزوـح  رد  یفــسلف  ثحاـبم  سیردــت  مدــع  زا  داـقتنا  هـب  داد و 
.دنک ادیپ  دشر  تیبرت 

رد یتانایب  لاس ۱۳۹۲  اـت  لاـس ۱۳۸۶  زا  یربـهر  مظعم  ماـقم  تفگ : ناـکدوک  یارب  هفـسلف  هچخیراـت  هب  هراـشا  اـب  یو 
هب ییاـه  یتساـک اـب  تفرگ و  رارق  هجوت  دروم  روشک  رد  یناـمز  هزاـب  نیا  رد  عوـضوم  نیا  نآ  یپ  رد  دنتـشاد و  هزوـح  نیا 

یلم حرط  لثم  ییاه  تیلاعف اب  تسا  زاین  هدیسرن و  دوخ  بولطم  حطس  هب  زونه  اه  تیلاعف نیا  اما  دش ، هتخادرپ  نآ 
زا یدنمــشیدنا  دـهد  ناـشن  زورما  هعماـج  هـب  هـک  تـسا  نـیا  هراونــشج  نـیا  فدــه.دوش  هـتخادرپ  نآ  هـب  رتـشیب  کـبف 

ناــمزیزع روـشک  یارب  نـشور  ییادرف  نازاــس  هدــنیآ  اــه  نآ هـک  میزوماــیب ، زورما  ناــکدوک  هـب  دوـش و  یم زاــغآ  یکدوــک 
زا روـشک و  هـیملع  یاـه  هزوـح لـک  ریدــم  یفارعا  تیآ.دــنراد هللا  یمرب مدــق  ردــتقم  یناریا  نتخاـس  هار  رد  هـک  دنتــسه 

یکی کبف  یلم  حرط  فدـه  هکنیا  نایب  اـب  مسارم  نیا  رد  زین  یگنهرف  بـالقنا  یاروش  وضع  ناـبهگن و  یاروش  یاـه  قف
، تسا رکفت  - نیقلت سکوداراپ  تیبرت ، میلعت و  مهم  لـئاسم  زا  یکی  تفگ : تسا ، تیبرت  میلعت و  هزوح  مهم  لـئاسم 
رد اـما  دنتـسه ، سکوداراـپ  نیا  لـح  ددـص  رد  فـلتخم  یناـبم  لاکـشا و  هب  هزوـح  نـیا  نارکفتم  هـک  تـسا  یـسکوداراپ 
هب موـسر  بادآ و  نـیقلت  نودـب  میناوـت  یمن اـم  ناـکدوک  شرورپ  رد  هـک  تفاـیرد  دـیاب  اـمن  ضقاـنتم  نـیا  لـح  ریـسفت و 

هنوـگنیا ار  ناـکدوک  یلماـکت  ریــس  لـحارم  یو.دنــشاب  راوتــسا  یلقع  یناـبم  رب  دــیاب  اـه  نـیقلت نـیا  میــسرب و  تیقفوـم 
رد دـنراد و  یرتـهب  ومن  دـشر و  نیقلت ، هطـساو  هب  فـطاوع  تدـش  ببـس  هب  دـشر  ریـسم  زاـغآ  رد  ناـکدوک  درک : حیرـشت 

مـیلعت و حور  لـیلد  نـیمه  هـب  دـنور و  یم یرگباـختنا  یدازآ و  یزرو ، رکفت  تمـس  هـب  یناوـجون  نـس  هـب  تـکرح  ریـسم 
رد رگا  درک : حیرصت  روشک  هیملع  یاه  هزوح لکریدم.تسا  لقعت  یانبم  رب  دازآ  یرگ  باختنا  و  یزرو ، لالدتسا  تیبرت 

 



یریگ تهج  تسا ، نیا  مهم ، لصا  کی  مینک  هراشا  مهم  لصا  هد  هب  میهاوخب  یمالـسا  تیبرت  میلعت و  هب  نالک  هاگن 
یوس زا  تسرد  یرگ  باختنا  وس و  کی  زا  ییارگدرخو  یزرو  هشیدنا  ییافوکش  تمس  هب  دیاب  یمالـسا  تیبرت  میلعت و 

یو.تسا یمالسا  تیبرت  میلعت و  هفسلف  حور  مه  یرشب و  حیحص  ینالقع و  تیبرت  میلعت و  حور  نیا ، دشاب و  رگید 
دنچ ره  دنتـشاد و  یرایـسب  یاه  تیلاعف ناکدوک  یارب  هفـسلف  هزوح  رد  یفـسلف  فلتخم  بتاکم  اـیند  رد  دـش : روآداـی 
دیاـب میراد و  یرایـسب  رخاـت  لـمع  رد  اـم  اـما  تـسا ، هدـمآ  شرورپ  شزوـمآ و  لوـحت  دنـس  زا  ییاـه  دـنب رد  رکفت  هلوـقم 

رد شهر  روحم  هدـیا  هسـسوم  هک  ییاـه  تیلاـعف هناتخبـشوخ  میهد و  ماـجنا  هزوـح  نیا  رد  یرت  یـساسا یاـه  تیلاـعف
نیا دنناوتب  میراودیما  تسا و  نیسحت  روخ  رد  هداد  ماجنا  ناناوجون  ناکدوک و  یارب  هفـسلف  شهوژپ  شزومآ و  هزوح 

.دننک هنیداهن  روشک  یشزومآ  ماظن  راتخاس  رد  ار  یشزومآ  گرزب  تکرح 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

وجشناد یرازگربخ  کبف -   » یلم حرط  نیلوا  هیحاتتفا  یرازگرب   
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

نیب زا  بآ  تیریدم  داهن  کی  ناونع  هب  ار  هنب  داهن  زورما  ام  تسا و  اه  تلم  هلاس  دص  دنچ  ینمض  شناد  هریخذ  داهن   
.میدرب

ار نآ  دوـخ  موــب  تـسیز  تیریدــم  رطاــخ  هـب  مدرم  هـک  مـیا  هتــشاد  هراو  شیپ  اــهلاس  اــم  تـسین ، یدــیدج  زیچ   NGO 
.دندرک سیسات 

.دوب نیا  زا  ریغ  ام  زورما  عضو  میتشاد  بآ  سانش  هعماج  فوسلیف و  کی  ام  رگا   

نارحب رادـیاپ و  هعـسوت   » عوضوم هیواز ، همانرب  مهدزناش  لـصف  زا  تمـسق  نیمهدـجه  رد  رهم ، یرازگربخ  شرازگ  هب 
.تفرگ رارق  یسرربو  ثحب  دروم  یلدگیب  هللاطع  یارجا  اب  دندرک » وگتفگ  ناریا  رد  بآ 

تئیه وـضع  روـپ ، هـعمج  دوـمحم  تـسیز و  طـیحم  رگـشهوژپ  هاگـشناد و  داتـسا  یداـهرف  هواـک  هماـنرب  نـیا  ناـنامهیم 
.دندوب ییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع 

تیعمج هلاــسم  زا  سپ  بآ  هلاــسم  هدــش  ماــجنا  تاــعلاطم  قـبط  تـفگ : هماــنرب  نـیا  یادــتبا  رد  روـپ  هـعمج  دوـمحم 
.دراد دیکات  هلاسم  نیا  رب  للم  نامزاس  مه  یناهج  حطس  رد  یتح  تسا و  ناریا  رد  لضعم  نیرتگرزب 

هلاـسم نیا  اـب  ههجاوـم  هوـحن  هدرک  رییغت  هک  یزیچ  اـما  تسا ، هدوـب  هلاـسم  هـشیمه  بآ  ناریا  ندـمت  گـنهرف و  یارب 
.تسا

بآ دوـبمک  هـک  بآ  یناوارف  هـن  مـه  یراذـگمان  نـیا  لـیلد  دنــسانش و  یم  یبآ  ندــمت  ناوـنع  هـب  ار  ناریا  ندــمت  اـساسا 
.تسا

نیا یاـهراکهاش  زا  زیراـپ  تاـنق و  دـنزاسب و  یبآ  ندـمت  کـی  دنتـسناوت  اـم  مدرم  اـما  میتـشاد  بآ  دوـبمک  هتـشذگ  زا  اـم 

میدش میدش هناگیبدوخ   هناگیبدوخ زازا   هعسوت   هعسوت دنیآرف   دنیآرف ردرد   // میراد میراد بآبآ   لکشم   لکشم هکهک   مینکن   مینکن ناهنپ   ناهنپ

هک مـینک  ناـهنپ  دــیابن  اـهنت  هـن  تـفگ : هـیواز  ینوـیزیولت  هماـنرب  رد  ییاـبطابط  همـالع  هاگــشناد  یملع  تـئیه  وـضع  روـپ ، هـعمج 
.مینک حرطم  هعماج  حطس  رد  دیاب  ار  نآ  هکلب  میراد ، بآ  لکشم 

 

https://www.mehrnews.com/news/5361164/%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://www.mehrnews.com/news/5361164/%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85


تانق بیاجع  نیمتـشه  دنک ، رییغت  هناگتـشه  هب  هناگتفه  زا  دشاب  رارق  بیاجع  رگا  هک  دوش  یم  هتفگ  تسا و  ندـمت 
.تسا ناریا 

یراگزاس تردق  یدنمـشوه  هک  دوش  یم  هتفگ  تسا ، حرطم  دنمـشوه  رادـیاپ و  هعـسوت  زا  ثحب  مه  زورما  دوزفا : یو 
.تسا دنمشوه  یا  هعماج  دنک ، راگزاس  دیدج  طیارش  اب  ار  دوخ  دناوتب  هک  یا  هعماج  تسا و  دیدج  طیارش  اب 

.تسا هنادنمشوه  ریغ  دروخرب  ههد  دنچ  هجیتن  هک  میتسه  ور  هب  ور  یا  هلاسم  اب  ام 
هنادنمـشوه ام  ناردپ  هک  یا  هلاسم  هک  دوب  نیا  ام  رنه  میدرک و  لیدـبت  نارحب  هب  زورما  ات  ههد ۲۰  زا  یبآ  مک  هلاسم 

نارحب هب  ار  نآ  یروحم  هزاس  دـیدج و  شناد  یژولونکت و  کمک  هب  ههد و  دـنچ  لوط  رد  اـم  دـندمآ  رب  نآ  لـح  هدـهع  زا 
.میدرک لیدبت 

.دراد یتیریدم  لح  هار  تسا و  یتیریدم  هلاسم  کی  ام  روشک  رد  بآ  نارحب 
لاـس زا  صخـشم  روـط  هـب  هلاـس و  دـنچ  یاـه  هماـنرب  اـب  رخاـتم  هرود  رد  دـش و  عورــش  هطورــشم  زا  دـعب  زا  نارحب  نـیا 

.دش زاغآ  هعسوت  عفن  هب  بآ  راهم  هژورپ  لوا  همانرب  ۱۳۲۷ و 
هدش ادیپ  یا  هعـسوت  یاهدـنور  ام و  گنهرف  نایم  یقیمع  فاکـش  کی  دراد ، نوریب  هب  هاگن  ام  روشک  رد  هعـسوت  نوچ 

.تسا هدرک  نارحب  هب  لیدبت  ار  تالکشم  ام  یاه  همانرب  هک  هدوب  نیا  نآ  لوصحم  و 
.تسین یعیبط  هلاسم  تسه و  زین  یعامتجا  نارحب  تسا ، یتیریدم  نارحب  هک  نیا  رب  هوالع  با  نارحب  هتبلا 

هب ار  هعـسوت  ترابع  داصتقا  هزوح  رد  هک  یـسک  نیتسخن  تشاد : راهظا  تسیز  طـیحم  لاـعف  یداـهرف ، هواـک  همادا  رد 
.تسا رتیپموش  هدرب ، راک 

.دشک یم  شلاچ  هب  ار  نآ  یا  هلاقم  رد  هک  دوب  هعسوت  زا  یتئارق  ریگرد  اهلاس  هک  یسک 
.دنک یم  حرطم  هعسوت  دشر و  نایم  یا  هدمع  توافت  هلاقم  نیا  رد  وا 

.دراد راک  رس و  یضایر  دادعا  رامآ و  اب  تسا و  یمک  دشر  هک  دیوگ  یم  وا 
زا دـننک و  یم  ادـیپ  نـیعت  نآ  رد  اـه  شناد  هـمه  تـسا و  یفیک  هعــسوت  هـک  یلاـح  رد  تـسا  یهجوـکی  دـشر  نـینچمه 

.تسا یهجودنچ  هعسوت  هکنیا  رتمهم  همه 
.تسا هدوبن  هعسوت  یانبم  رب  نمورت  مراهچ  هرود  نامز  زا  تسیز  طیحم  هب  ام  هاگن 

.دراد توافت  هعسوت  دشر و  نایم  نیاربانب 
موـب تـسیز  یاـه  هناـش  رتـسب و  رب  رادـیاپ  هعــسوت  مـیروآ ، یم  ار  رادـیاپ  دـنوسپ  هعــسوت  لاـبند  هـب  هراوـمه  دوزفا : یو 

.تسا راوتسا 
.تسا رتسب  هکلب  تسین  روشنم  نیا  داعبا  زا  یکی  اوه  کاخ و  بآ ، یانعم  هب  موب  تسیز 

.درادن ییانعم  هعسوت  رگید  میهدب  تسد  زا  ار  اهنیا  رگا  سپ 
.دمآ یم  نیمز  یور  تانق  هچراپ  رازه  رد ۶۵  بآ  بعکمرتم  درایلیم  تسیب  لاس ۱۳۵۰ 

یور رب  هک  ناریا  ندمت  زج  هب  تسه ، بآ  زا  نخس  دیآ  یم  نایم  هب  ندمت  زا  نخـس  هک  اج  ره  دیوگ  یم  تنارود  لیو 
.دمآ دیدپ  یلاسکشخ  دصرد   ۸۳

هاچ اه  نویلیم  نمورت  لصا ۴  اب  نآ  یاج  هب  مینک و  یم  جارختـسا  اه  تانق  زا  ار  بآ  ناـیم  نآ  زا  مهد  کـی  اـم  زورما 
.میدرک رفح  ناریا  رساترس  رد  قیمع 

.دنک تیریدم  ار  اه  تانق  تسناوت  یم  هک  هدوب  یمدرم  داهن  کی  هنب 
.دنتشاد شقن  بآ  تیریدم  رد  اه  نآ  همه  هک  میتشاد  ناریا  رد  یرگ  یرای  روج  هس  ام 

.یرایرگید یرای و  مه  یرایدوخ ،
.یرایرگید مه  میتشاد و  یرای  مه  مه  میتشاد ، ار  یرایدوخ  هویش  مه  اه  هنب  رد  ام 

رد نامزمه  میتشاد ، تانق  لثم  بآ  تیریدم  یاهداهن  نیرتگرزب  زا  یکی  داجیا  رد  ار  هناگ  هس  یاه  هویش  ام  هک  ینامز 
یم تیریدـم  روـشک  نـیا  رد  ار  یموـب  رادـیاپ  هعــسوت  مـه  راـنک  رد  اـهنیا  هـمه  هـک  میتـشاد  ار  هراو  یرادــماد  رد  هعماـج 

.دندرک

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۹۰طباو 



.تسا هدوب  نوریب  هب  نامهاگن  میدش و  هناگیبدوخ  زا  هعسوت  دنیآرف  رد  ام  تفگ : همانرب  همادا  رد  روپ  هعمج  دومحم 
دنیوگ یم  تسا و  حرطم  هتـشذگ  هب  تشگزاب  مه  برغ  رد  لیلد  نیمه  هب  هداـتفا و  قاـفتا  نیا  ناـهج  همه  رد  اـبیرقت 

.مینک هدافتسا  تعیبط  زا  تسا ، دیدج  ترابع  کی  هک  تسیز  طیحم  یاج  هب  دیاب  ام 
مدزم دـهاوخب ، مدرم  زا  ار  هلاـسم  لـح  هکنیا  یاـج  هب  هـملک و  یعاـمتجا  یاـنعم  هـب  هدـش  ادـج  مدرم  زا  تیمکاـح  داـهن 

.دنراد تلود  لمع  هب  مشچ 
.دندرک یم  ادیپ  لح  هار  ناشدوخ  تالکشم  یارب  ممدرم  هتشذگ  رد  هک  یلاح  رد 

تـسا هداتفا  زور  نیا  هب  مینیب  یم  هک  یلاح  رد  تسا  هدوب  ناریا  تسد  نیرتدابآ  لوا  یولهپ  نامز  نیمه  ات  ناتـسیس 
.میا هدروآ  شرس  رب  نامدوخ  هتشذگ  لاس  رد ۶۰  ام  ار  نیا  و 

.مینک حرطم  هعماج  حطس  رد  دیاب  ار  نآ  هکلب  میراد ، بآ  لکشم  هک  مینک  ناهنپ  دیابن  اهنت  هن  ام  دوزفا : یو 
.تسا هدوب  تسردان  هلاسم  اب  ناراذگ  تسایس  ههجاوم  عون  هکنیا  ینعی  تسا  یتیریدم  لکشم  میوگ  یم  هکنیا 

.تسا نیا  زا  رتارف  هک  یلاح  رد  تسا  کیلوردیه  بآ  هلاسم  میدرک  رکف  ادتبا  زا  ام 
هاگن هشیمه  ام  هاگن  دش ؟ هچ  شا  هجیتن  اما  میدرک  سیـسات  دـس  اهدـص  ههد ۳۰  زا  اـم  داد  یم  باوج  هاـگن  نیا  رگا 

.میا هتخادرپن  اضاقت  تیریدم  هب  تسا و  بآ  هضرع 
.مینک یم  فرصم  بآ  ناهج  هنارس  ربارب  دنچ  میتسه  یبآ  مک  روشک  هک  نیا  اب 

مدرم ندرگ  هب  میناوت  یمن  تسا و  یتیریدـم  نیا  مینک و  یم  فرـصم  بآ  ناـهج  رادناتـسا  ربارب  اـم ۵  نارهت  نیمه  رد 
.میزادنا یب 

.مینک فرصم  بآ  ناهج  درادناتسا  ربارب  میرادن ۵  هزاجا  میرادن  بآ  ام  یتقو 
هکنیا نودـب  دوـش ، یم  هداد  صاـصتخا  یزاسدـس  هب  ورین  ترازو  هجدوـب  دـصرد  زورما ۹۰  نیمه  تـفگ : نـینچمه  یو 

.تسیچ یزاسدس  نیا  هجیتن  دوش  مولعم 
دوـش هداد  صاـصتخا  راـگزاس  یاـهداهن  یاـیحا  بآ و  فرــصم  رد  یزاـس  گـنهرف  هـب  اـه  هجدوـب  نـیا  زایــشخب  اــهنت  رگا 

.تسا یندش  لح  تالکشم 
.تسا مدرم  هب  تشگزاب  لح  هار  مه  رضاح  لاح  رد 

ناگتـشذگ هبرجت  دوخ و  موب  طیارـش  هب  میریزگان  هدـنیآ  یوس  هب  تکرح  یارب  هکلب  تسین ، هتـشذگ  هب  تشگزاـب  ثحب 
.تسام هیامرس  زا  یشخب  نیا  مینک و  هجوت 

هتفر قیمع  یاه  بآ  جارختـسا  تمـس  هب  ناتـسچولب  ناتـسیس و  رد  اریخا  هک  تسا  نیا  ام  زورما  یاه  هعجاـف  زا  یکی 
.تسا ناگدنیآ  مدرم و  هب  تنایخ  نیا  دنا و 

مزال ژراـش  ربارب  دوـش ۶  یم  ناهفـصا  دراو  هک  بآ  بعکم  رتـم  کـی  ره  یازا  هب  تشاد : راـهظا  یداـهرف  هواـک  هـمادا  رد 
.تسا

هک ییاـه  هویـش  میودـب ، برغ  هعـسوت  یاـه  هویـش  لاـبند  هب  دـیاب  ناـنچمه  میورب  شیپ  میهاوـخب  هاـگن  نیا  اـب  اـم  رگا 
.دنشاب هداد  ام  هب  تسرد  ار  شسردآ  تسین  مولعم 

کی ههد ۳۰ و ۴۰  زا  ارچ  دنهد ؟ یم  هعـسوت  لاح  رد  یاهروشک  هب  هعـسوت  زا  یقیقد  سردآ  یبرغ  نارادمتـسایس  ایآ 
.دش نینچ  ارچ  هک  دیوگب  یفسلف  رظنم  زا  هک  کیتشادن  بآ  فوسلیف 

نیب زا  بآ  تیریدم  داهن  کی  ناونع  هب  ار  هنب  داهن  زورما  ام  تسا و  اه  تلم  هلاس  دص  دنچ  ینمـض  شناد  هریخذ  داهن 
.میدرب

.تسا هداد  رارق  فده  ار  اهداهن  هدرپ  سپ  رد  ینعی  دنز  یم  ار  اه  تانق  نمورت  لصا ۴  یتقو 
.دهد یم  رارق  فده  ار  بآ  ینارمکح  تیریدم و  هزوح  رد  ام  ینمض  یموب و  شناد  هریخذ  ینعی 

نامیکح یاه  هناش  یور  رب  هک  ار  بآ  تیریدم  یتقو  دـندوب  هدـمآ  اپورا  بلق  زا  هک  یناسک  هیوفـص  نامز  رد  دوزفا : یو 
.دندرک یم  تریح  دندید  یم  دوب  راوتسا  ناهفصا 

.میا هداتفا  بقع  نامدوخ  زا  ام  میا ، هداتفین  بقع  برغ  زا  ام 

 



.میداد تسد  زا  ار  دوخ  یاهداهن  هک  یتقو  هنوگچ ؟
ار نآ  دوــخ  موــب  تـسیز  تیریدــم  رطاــخ  هـب  مدرم  هـک  مـیا  هتــشاد  هراو  شیپ  اــهلاس  اــم  تـسین ، یدــیدج  زیچ   NGO

.دندرک سیسات 
ار ناسنا  درایلیم  هب ۲  کیدزن  ناتـسودنه  رد  هراو  یتعنـص  تخاسرب  میوگ  یم  میدرگزاب ، تانق  هرود  هب  میوگ  یمن  نم 

.دهد یم  ینبل  یاه  هدرورف 
.تسا هتشذگ  میهافم  تخاسرب  یناسنا  مولع  هفیظو  نیرتگرزب 

.دندرکن تخاسرب  ار  بآ  ینارمکح  هزوح  میهافم  ام  یناسنا  مولع  نارکفتم  ارچ 
.دوب نیا  زا  ریغ  ام  زورما  عضو  میتشاد  بآ  سانش  هعماج  فوسلیف و  کی  ام  رگا 

سفن کاـخ و  بآ ، نورد  گـنهرف  هشیر  نیا  تسا و  هدـش  تبث  دوـخ  گـنهرف  هشیر  یور  رب  هک  تسا  یتـخرد  هعـسوت 
.دوش یم  زبس  تلم  نیا  یاه 

.میریگ یمن  رظن  رد  ار  اه  انعم  مینک  هاگن  الاک  لکش  هب  زیچ  همه  هب  ام  یتقو 
یا هزاس  رکفت  درک و  مکاـح  نیمزرـس  نیا  رد  اـه  تحاـس  همه  رد  ار  دـشر  یدـعب  کـت  یاـه  هویـش  کیـسالکوئن  داـصتقا 

.دش مکاح 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / یرالاس  مدرم  همانزور   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.تسناد مهدزای  سلجم  تاباختنا  رد  مدرم  زا  دصرد  تبیغ ۶۰  یلقادح و  سلجم  درکلمع  هجیتن  ار   

فذـح یتلود ، لاوما  شورف  یتشیعم ، هنارای  شیازفا  یناموت ، زرا ۴۲۰۰  فذح  سروب ، تیعضو  هب  طوبرم  تالکـشم   
.تسا یداصتقا  ناریگ  میمصت لاعفنا  یراک و  منادن لصاح  اعطق  نآ  لاثما  ناهنپ و  هنارای 

هب ناـنچمه  اـم  تفگ : یراـج  لاـس  دنفـسا  جـنپ  رد  متـسیب  هرگنک  یرازگرب  هوـحن  هـب  هراـشا  اـب  ناـیاپ  رد  ناـیبکاوک  رتـکد   
یـساسا نوناـق  لــصا ۱۷۷  ساــسارب  موـس  تیروـهمج  قـقحت  یارب  مدرم  تیمکاــح  تیوـقت  یــساسا و  نوناــق  یرگنزاــب 

.میشیدنا یم

یرـالاس مدرم بزح  یلـصف  شیاـمه  نیمـشش  داتــشه و  نارهت ، روتانــس  رـالات  رد  هاـمرذآ  مراـهچ  هبنــشجنپ  زور  حـبص 
اـه و هـتیمک اـه و  هخاـش نالوئـسم  یـسایس ، رتـفد  یزکرم و  یاروـش  یاـضعا  لـکریبد ، روـضح  اـب  متـسیب ) هرگنک  شیپ  )

.دش رازگرب  بزح  نیا  یناتسا  بعش  ناریبد 
تیعـضو هنیمز  رد  یپدـنب  ینـسحم  رتکد  ینارنخـس  رب  هوالع  شیامه  نیا  رد  نیالنآ ، یرالاس  مدرم راگنربخ  شرازگ  هب 

، یگنهرف یداـصتقا ، تیعــضو  هـنیمز  رد  یــسایس  رتـفد  یزکرم و  یاروـش  یاــضعا  زا  رفن  دــنچ  ناریا ، مدرم  یعاــمتجا 

دوزفا دوزفا دهاوخ   دهاوخ تالکشم   تالکشم ربرب   یبزح   یبزح ماظن   ماظن نودب   نودب یروشک   یروشک رهره   ردرد   تیمکاح   تیمکاح ندش   ندش تسدکی   تسدکی
نيالنآ نيالنآ

هرگنک شیپ   ) یرالاس مدرم بزح  یلصف  شیامه  نیمشش  داتشه و  نارهت ، روتانـس  رالات  رد  هامرذآ  مراهچ  هبنـشجنپ  زور  حبص 
نیا یناتسا  بعش  ناریبد  اه و  هتیمک اه و  هخاش نالوئسم  یسایس ، رتفد  یزکرم و  یاروش  یاضعا  لکریبد ، روضح  اب  متـسیب )

.دش رازگرب  بزح 

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۹۲طباو 

https://www.mardomsalari.ir/news/158136/%DB%8C%DA%A9%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF
https://www.mardomsalari.ir/news/158136/%DB%8C%DA%A9%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF


.دنتفگ نخس  مهدزیس  تلود  هب  طوبرم  تالوحت  نیرخآ  یسایس و  یللملا و  نیب طباور 
یشرازگ زین  بزح  نویناحور  ناراکشزرو و  ناکشزپ ، ناسدنهم ، یاه  هخاش نانز و  نامزاس  ناناوج و  نامزاس  نالوئسم 

.دندرک هئارا  دوخ  یفنص  تاعوضوم  زا 
.دندرک نایب  ار  یبلاطم  شیوخ  یاه  ناتسا تیعضو  زا  یناتسا  بعش  ناریبد  زا  رفن  شیامه ۱۵  نیا  همادا  رد 

عضاوم حیرـشت  هب  شیامه  نیا  رد  هدش  حرطم  تاکن  یدنب  عمج نمـض  لیـصفت  هب  نایبکاوک  یفطـصم  رتکد  نایاپ  رد 
.تخادرپ یرالاس  مدرم بزح 

.دشاب یم ریز  حرش  هب  بزح  لکریبد  نانخس  زا  ییاه  شخب
هب ار  جیـسب  هتفه  تفگ : جیـسب  هلاس  تامدـخ ۴۰  هب  هراشا  اب  شیوخ  نانخـس  یادـتبا  رد  یرالاس  مدرم بزح  لـکریبد 

یبــلط تردــق هنوــگره  زا  رود  هــب  هعماــج  تالکــشم  لــح  مدرم و  تمدــخ  رد  هــک  اــعدا  یب صلخم و  نایجیـــسب  هــمه 
.منک یم ضرع  کیربت  دنشوک  یم

ندـش تسدـکی  یبزح  ماـظن  نودـب  یروـشک  ره  رد  تشاد : راـهظا  تیمکاـح  ندـش  تسدـکی  هب  هراـشا  اـب  هـمادا  رد  یو 
.تسین شخب  هجیتن مدرم  تالکشم  شیازفا  زج  هناگ  هس یاوق 

زا یرود  یزابدـــناب و  یرــالاس و  لــیماف تسایـــس ، رد  ناـــیماظن  تلاـــخد  مدرم ، تــشیعم  تاـــبلاطم و  هــب  یهجوــت  یب
ندوــب وگخــساپریغ  تکــالف و  رقف و  هدرتــسگ ، ضیعبت  کیتامتــسیس ، داــسف  ناــگبخن ، ترجاــهم  یرــالاس ، هتـــسیاش

.دریگ یم تروص  تموکح  ندش  تسدکی  اب  کیتارکومدریغ  یاهروشک  یمامت  رد  تردق  نابحاص 
.دریگب لکش  مدرم  تیرثکا  یارآ  زا  هدمآرب  یبزح  متسیس  اب  تردق  یگچراپکی  هکنیا  رگم 

یزاـجم و یاـضف  زا  تنایــص  حرط  نوـچمه  ییاـه  حرط هـب  هراــشا  اــب  یمالــسا  یاروـش  سلجم  فـلتخم  راودا  هدــنیامن 
ناـناوج و یارب  لاغتـشا  داـجیا  نودـب  تـیعمج  شیازفا  حرط  ندرک  ینوناـق  ناگدـنیامن و  یارآ  تیفافـش  هـب  یهجوـت  یب

مدرم زا  دـصرد  تبیغ ۶۰  یلقادـح و  سلجم  درکلمع  هجیتن  ار  ...و  هعماـج  تمالـس  ماـظن  رد  یرگلاـبرغ  هنوگره  نودـب 
.تسناد مهدزای  سلجم  تاباختنا  رد 

مروــت مدرم و  یتــشیعم  تالکـــشم  شیازفا  هــب  هراـــشا  اـــب  هــمادا  رد  ییاـــبطابط  همالع  هاگـشناد  یملع  تاـــیه  وــضع 
یگنهاـــمهان داـــصتقا و  هــصرع  رد  تــلود  یگماـــنرب  یب تـــفگ : مهدزیـــس  تـــلود  ندـــمآراک  یور  زا  سپ  یدـــصرد  ۵۴

.تسا هدروآرد  مه  ار  مهدزیس  تلود  یماح  نایارگلوصا  یادص  یتح  زورما  یداصتقا ، فلتخم  یاه  شخب
فذـح یتلود ، لاوما  شورف  یتشیعم ، هنارای  شیازفا  یناـموت ، زرا ۴۲۰۰  فذح  سروب ، تیعـضو  هب  طوبرم  تالکـشم 

.تسا یداصتقا  ناریگ  میمصت لاعفنا  یراک و  منادن لصاح  اعطق  نآ  لاثما  ناهنپ و  هنارای 
: تـفگ رذآ  متــشه  رد  نـیو  تارکاذــم  عورــش  هـب  هراـشا  اـب  مـهد  سلجم  یلم  عفاـنم  یــساملپید و  نویــسکارف  سیئر 

نالوئـسم ییاـپورا و  روـشک  هس  عـضاوم  ناریا و  هـب  رفـس  زا  سپ  یمتا  یللملا  نـیب سناژآ  سیئر  یریگ  عـضوم دـنچره 
هک دـننادب  ناگدـننک  هرکاذـم مراودـیما  اما  میـشابن  نیبشوخ  ور  شیپ تارکاذـم  هب  نادـنچ  ام  هک  هدـش  بجوم  ییاکیرمآ 

قنور و سکعرب  ای  مدرم و  هدیدع  تالکـشم  ندـش  رت  میخو زاس  هنیمز هدروخ و  هرگ  مدرم  تشیعم  اب  نانآ  میمـصت  ره 
.دوب دهاوخ  روشک  یداصتقا  شیاشگ 

ره تحت  هن  ام  تشاد : راهظا  تاحالـصا  ههبج  رد  دوجوم  بازحا  یدـنب  میـسقت هب  هراشا  اب  یرالاس  مدرم بزح  لکریبد 
.میرهق تاباختنا  اب  یلک  هب  هن  مینک و  مرگ  ار  تاباختنا  رونت  میرضاح  یطیارش 

.دش میهاوخ  لاعف  میشاب  هتشاد  ادیدناک  رگا  یتاباختنا  ره  رد  هکلب 
هب ناـنچمه  اـم  تفگ : یراـج  لاـس  دنفـسا  جـنپ  رد  متـسیب  هرگنک  یرازگرب  هوـحن  هـب  هراـشا  اـب  ناـیاپ  رد  ناـیبکاوک  رتـکد 

یـساسا نوناق  لـصا ۱۷۷  ساـسارب  موـس  تیروـهمج  قـقحت  یارب  مدرم  تیمکاـح  تیوـقت  یــساسا و  نوناـق  یرگنزاــب 
.میشیدنا یم

 



۳۳
رذآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۰:۵۲



انرب یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۳۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۶   ۰   ۰   / انلیا   

هزوـم هناـخباتک  رد  یباحـس  یدـهم  راـثآ  هاگـشیامن  یاتـسار  رد  یـسانش » همجرت  هـمجرت و   » یـصصخت تسـشن  نـیمود 
.دش رازگرب  نیالنآ  یروضح و  تروص  هب  نارهت  رصاعم  یاهرنه 

رـصاعم یاـهرنه  هزوـم  رد  ییاـبطابط  هدژم  یروـتیرویک  هـب  یباحــس  یدـهم  راـثآ  رب  یرورم  هاگــشیامن  اـنلیا ، شرازگ  هـب 
رـصع یـسانش » همجرت  همجرت و   » ناوـنع اـب  یـصصخت  تسـشن  نیمود  دادـیور ، نیا  هـمادا  رد  تساـشامت و  هـب  نارهت 
رازگرب نیـالنآ  یروضح و  تروـص  هب  یدـمحا  بارهـس  یریبد  هب  نارهت  رـصاعم  یاـهرنه  هزوـم  هناـخباتک  رد  هاـمرذآ  مود 

.دش
ناگرهم ینارنخـس  اب  یـسانش » همجرت یاه  هیرظن تسورپ و  زا  یباحـس  همجرت   » ناونع اـب  تسـشن  نیا  تسخن  شخب 

.دش رازگرب  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  یملع  تایه  وضع  هسنارف و  تایبدا  نابز و  یارتکد  هداز ، یماظن
رد ناشیا  یاه  همجرت هک  دهد  یم ناشن  یباحـس  ۀـمانراک  هب  یهاگن  : » تفگ شنانخـس  زا  ییاه  شخب رد  هداز  یماظن 

تـسورپ و ربوـلف ، نوـچمه  یناگدنــسیون  زا  ییاـه  هـمجرت دــنا ؛ هدوـب یوـسنارف  ناگدنــسیون  زا  ًاـبلاغ  یگتخپ  یاـه  لاـس
.نیلس

لوژ زا  زور  داتـشه  رد  اـیند  رود  لادناتـسا و  زا  هایـس  خرـس و  کازلاـب ، زا  وـیروگ  اـباب  نوـچمه  یرگید  مهم  راـثآ  دـنچره 
.دید ناشیا  ۀمانراک  رد  ناوت  یم زین  ار  نرو 

.دنا هدوب رادروخرب  یا  هژیو تیمها  زا  هک  دنک  همجرت  ار  یراثآ  تسا  هدیشوک  رت  شیب دوخ ، لوق  قبط  یباحس ، ایوگ 
.تسا هتفرگ  راک  هب  ار  یصخشم  شور  هتفر » تسد  زا  نامز  یوجتسج  رد   » رثا ۀمجرت  رد  وا 

«

ۀتــشر ریخا  یاـه  هـهد یط  عوـمجم  رد  هـک  تـسا  هدــش  حرطم  هـمجرت  دروـم  رد  یداــیز  تارظن  : » درک ناــشن  رطاــخ  وا 
یاــهروشک رد  یــسانش » هــمجرت   » ناــبز و یــسیلگنا  یاــهروشک  رد  هــمجرت » تاــعلاطم   » ناوــنع تــحت  ار  یلقتــسم 

.دنا هدروآ دوجو  هب  نابز  یوسنارف 
رب ار  شا  یرنه یداــیز  دودــح  اــت  یمجرتــم و  یگدنـــسیون ، یاــه  تیلاــعف هــک  دریگ  یم یاــج  یدارفا  ۀرمز  رد  یباــحس 

.تسا هتشاد  یصخش  لقتسم و  یکولس  هتخاسن و  یکتم  کیمداکآ  یاه  هزومآ
«

.داد رارق  یسررب  دروم  ار  هتفر  تسد  زا  نامز  یوجتسج  رد  ۀمجرت  یارب  یباحس  شور  هداز ، یماظن  سپس 
یملع تایه  وضع  یـسانش و  نابز یـسانشانعم و   - هناشن یارتکد  مزع ، کـین  یراـهطا  هیـضرم  تسـشن ، مود  شخب  رد 

ساسا رب  یراووب  ماداـم  هایـس و  خرـس و  یباحـس : یدـهم  زا  همجرت  ود  لـیلحت   » ناونع لـیذ  یتشهب ، دیهـش  هاگـشناد 
.درک ینارنخس  وکاوتربُما » یرظن  یارآ 

زا دراد  دوخ  هماـنراک  رد  یفلتخم  یبدا  یاـه  همجرت هک  تسا  یمجرتـم  دـنمرنه  یباحـس  یدـهم  تفگ : یراـهطا  هیـضرم 
رثا هتفر  تسد  زا  نامز  یوجتـسج  رد  اـت  ربولف  لادناتـسا و  کازلاـب ، مهدزون  نرق  یوسنارف  حرطم  گرزب و  ناگدنـسیون 

اهاه هضارق هضارق نیشام   نیشام شاقن   شاقن تیاور   تیاور هبهب   کازلاب » » کازلاب  » » وو نرو » » نرو لوژ   لوژ «، » «، » تسورپ تسورپ لسرام   لسرام »»

یاـهرنه هزوـم  هناـخباتک  رد  یباحـس  یدـهم  راـثآ  هاگـشیامن  یاتـسار  رد  یـسانش » همجرت  همجرت و   » یـصصخت تسـشن  نیمود 
.دش رازگرب  نیالنآ  یروضح و  تروص  هب  نارهت  رصاعم 

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۹۴طباو 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1160968-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA-%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%87-%D9%87%D8%A7
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1160968-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA-%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%87-%D9%87%D8%A7


.تسورپ لسرام 
.دیامن همجرت  ار  هسنارف  کیسالک  مهم و  راثآ  هدرک  یعس  هتشاد و  هقالع  همجرت  رما  هب  وا  هک  دهد  یم ناشن  رما  نیا 
فلمسای یئول  ینابز  یاه  نالپ وکا و  وتربما  ارآ  یانبم  رب  اه  ناتساد ۀمجرت  کبـس  وحن و  هژاو ، شخب  هس  رد  سپـس  وا 

.تخادرپ یسررب  دقن و  هب  ار  یباحس  یاه  همجرت
یاـهرنه هزوـم  یباحــس و  یدــهم  داـینب  یراـکمه  اـب  هدژم  یرلاـگ  تـمه  هـب  یباحــس  یدــهم  راـثآ  رب  یرورم  هاگــشیامن 

.تسا هدش  رازگرب  نارهت  رصاعم 
شخب هتـسشن و  نارهت  رـصاعم  یاـهرنه  هزوـم  یرلاـگ  هـس  یاـهراوید  رب  یباحـس  یدـهم  زا  رثا  هاگـشیامن ۱۲۶  نـیا  رد 

.دیوگ یم دمآ  شوخ  نابطاخم  هب  یدورو  پمر  رد  یبدا 
یبدا یریوصت و  هاگن  هراـبرد  تـالاقم  هعومجم  هژاو ، یوپاـکت  رثا و  لماش ۳۱۰  یباحـس  یدـهم  راثآ  رب  یرورم  باتک  ود 

.تسا هدش  رشتنم  هاگشیامن  نیا  اب  نامز  مه  یباحس  یدهم 
.تسا ناتسودرنه  یاریذپ  هامرذآ  ات ۲۸  هاگشیامن  نیا 

/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هک یراثآ  همجرت  طقف  اه /  هضارق  نیشام  شاقن  یباحس ، یدهم  تیاور  هب  کازلاب  نرو و  لوژ  تسورپ ، لسرام   
انرب یرازگربخ  دنراد -  هژیو  تیمها 

هک یراثآ  همجرت  طقف  اه / هضارق  نیشام  شاقن  یباحس ، یدهم  تیاور  هب  کازلاب  نرو و  لوژ  تسورپ ، لسرام   
ناتسبش یرازگربخ  دنراد -  هژیو  تیمها 

ون یامنیس  دش -  رازگرب  یسانش " همجرت  همجرت و   " یصصخت تسشن   

اناپ یرازگربخ  اه -  هضارق نیشام  شاقن  هدش  همجرت  راثآ  یسررب   

انسیا تشاد -  یصخش  لقتسم و  یکولس  یباحس  یدهم   

ابص یرازگربخ  دوب -  دنمرنه  مجرتم  کی  وا  یباحس / یدهم  تیاور  هب  کازلاب  نرو و  لوژ  تسورپ ، لسرام   

۵۵
رذآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۹:۴۱



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / امیس  ادص و  یرازگربخ   

ناملراپ ییامهدرگ  مسارم  رد  زورما  ینیـسح  داوج  دیـس  رتکد  یوضر  ناسارخ  زکرم  امیـس  ادص و  یرازگربخ  شرازگ  هب 
سدـقم دهـشم  رد  یوضر  ناسارخ  ناتـسا  ییانثتـسا  سرادـم  رترب  یاـه  نمجنا  زا  لـیلجت  ناـیبرم و  ءاـیلوا و  یتروشم 

.تسا یلم  حرط  نیا  ییارجا  فادها  نیرتمهم  زا  روشک  رسارس  یاه  هداوناخ  یزاسدنمناوت  دوزفا  :
رگید زا  زین  لاسما  نایاپ  ات  یـشخبناوت  یا و  هرواشم  یاوتحم  دـیلوت ۳۰۰  ءایلوا ، هژیو  نیالنآ  هناماس  داجیا  تفگ : یو 

.تسا روشک  رسارس  رد  ییانثتسا  شرورپ  شزومآ و  یاه  همانرب 
هاگشناد یراـکمه  اـب  یرورپ  دـنزرف  یاـه  هاـگراک  داـجیا  دوزفا : روشک  ییانثتـسا  شرورپ  شزوما و  سیئر  ریزو و  نواـعم 

شزوـمآ و لاـسما  تامادــقا  هـلمج  زا  زین  تـیبرت  مـیلعت و  هزوـح  رد  ءاـیلوا  ناـملراپ  یزادــنا ۳۲ هار  ییاــبطابط و  همالع 
.تسا روشک  ییانثتسا  شرورپ 

روشک روشک رسارس   رسارس ردرد   هداوناخ   هداوناخ هرواشم   هرواشم زکرم   زکرم یزادنا  ۶۰۶۰   یزادنا هار   هار

هار روشک  رسارس  یاه  ناتسا  همه  رد  لاسما  نایاپ  ات  هداوناخ  هرواشم  زکرم  زا ۶۰  شیب  تفگ : شرورپ  شزومآ و  ریزو  نواعم 
.دوش یم  یزادنا 

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یربخ   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۹۵طباو 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3288048/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B6%DB%B0-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.iribnews.ir/fa/news/3288048/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B6%DB%B0-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1


یلم هناخریبد  هک  دوش  یم  یزادـنا  هار  هژیو  یاـهزاین  اـب  هورگ  یارب ۷  یلم  هناـخریبد  نینچمه ۷  تفگ : ینیـسح  رتکد 
.دوب دهاوخ  یوضر  ناسارخ  رد  مسیتوا 

.دش لیلجت  سدقم  دهشم  رد  یوضر  ناسارخ  ناتسا  ییانثتسا  سرادم  رترب  یاه  نمجنا  زا  مسارم  نیا  نایاپ  رد 

۳۳
رذآ

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۸:۵۱

انرب یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۳۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۶   ۰   ۰   / ون  یامنیس   

سیورـس ون >  یامنیـس  دـش  رازگرب  یـسانش " همجرت  همجرت و   " یـصصخت تسـشن  ؛  رـصاعم یاهرنه  هزوم  هناخباتک  رد 
یمسجت         یاهرنه 

تسورپ و زا  یباحـس  همجرت   » ناونع اب  تسـشن  نیا  تسخن  شخب  ون ، "  یامنیـس  یلیلحت "  یربخ  هاـگیاپ  شرازگ  هب 
یملع تاـیه  وـضع  هسنارف و  تاـیبدا  ناـبز و  یارتـکد  هداز ، یماـظن ناـگرهم  ینارنخـس  اـب  یـسانش » هـمجرت یاـه  هـیرظن

.دش رازگرب  ییابطابط ، همالع  هاگشناد 
رد ناشیا  یاه  همجرت هک  دهد  یم ناشن  یباحس  ۀمانراک  هب  یهاگن  تفگ « : شنانخس  زا  ییاه  شخب  رد  هداز  یماظن 

تـسورپ و ربوـلف ، نوـچمه  یناگدنــسیون  زا  ییاـه  هـمجرت دــنا ؛ هدوـب یوـسنارف  ناگدنــسیون  زا  ًاـبلاغ  یگتخپ  یاـه  لاـس
.نیلس

لوژ زا  زور  داتـشه  رد  اـیند  رود  لادناتـسا و  زا  هایـس  خرـس و  کازلاـب ، زا  وـیروگ  اـباب  نوـچمه  یرگید  مهم  راـثآ  دـنچره 
.دید ناشیا  ۀمانراک  رد  ناوت  یم زین  ار  نرو 

.دنا هدوب رادروخرب  یا  هژیو تیمها  زا  هک  دنک  همجرت  ار  یراثآ  تسا  هدیشوک  رت  شیب دوخ ، لوق  قبط  یباحس ، ایوگ 
.تسا هتفرگ  راک  هب  ار  یصخشم  شور  هتفر » تسد  زا  نامز  یوجتسج  رد   » رثا ۀمجرت  رد  وا 

«

ۀتــشر ریخا  یاـه  هـهد یط  عوـمجم  رد  هـک  تـسا  هدــش  حرطم  هـمجرت  دروـم  رد  یداـیز  تارظن  درک « : ناـشن  رطاــخ  وا 
یاــهروشک رد  یــسانش » هــمجرت   » ناــبز و یــسیلگنا  یاــهروشک  رد  هــمجرت » تاــعلاطم   » ناوــنع تــحت  ار  یلقتــسم 

.دنا هدروآ دوجو  هب  نابز  یوسنارف 
رب ار  شا  یرنه یداــیز  دودــح  اــت  یمجرتــم و  یگدنـــسیون ، یاــه  تیلاــعف هــک  دریگ  یم یاــج  یدارفا  ۀرمز  رد  یباــحس 

« .تسا هتشاد  یصخش  لقتسم و  یکولس  هتخاسن و  یکتم  کیمداکآ  یاه  هزومآ

 . داد رارق  یسررب  دروم  ار  هتفر  تسد  زا  نامز  یوجتسج  رد  ۀمجرت  یارب  یباحس  شور  هداز ، یماظن  سپس 
یملع تایه  وضع  یسانش و  نابز  یسانش و  انعم   - هناشن یارتکد  مزع ، کین  یراهطا  هیضرم  تسشن ،  مود  شخب  رد 

ساسا رب  یراووب  ماداـم  هایـس و  خرـس و  یباحـس : یدـهم  زا  همجرت  ود  لـیلحت   » ناونع لـیذ  یتشهب ، دیهـش  هاگـشناد 
.درک ینارنخس  وکاوتربُما »  یرظن  یارآ 

زا دراد  دوخ  هماـنراک  رد  یفلتخم  یبدا  یاـه  همجرت هک  تسا  یمجرتـم  دـنمرنه  یباحـس  یدـهم  تفگ : یراـهطا  هیـضرم 
رثا هتفر  تسد  زا  نامز  یوجتـسج  رد  اـت  ربولف  لادناتـسا و  کازلاـب ، مهدزون  نرق  یوسنارف  حرطم  گرزب و  ناگدنـسیون 

.تسورپ لسرام 
.دیامن همجرت  ار  هسنارف  کیسالک  مهم و  راثآ  هدرک  یعس  هتشاد و  هقالع  همجرت  رما  هب  وا  هک  دهد  یم ناشن  رما  نیا 

دشدش رازگرب   رازگرب یسانش " " یسانش همجرت   همجرت همجرت  وو   همجرت  " " یصصخت یصصخت تسشن   تسشن
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فلمسای یئول  ینابز  یاه  نالپ وکا و  وتربما  ارآ  یانبم  رب  اه  ناتساد ۀمجرت  کبـس  وحن و  هژاو ، شخب  هس  رد  سپـس  وا 
.تخادرپ یسررب  دقن و  هب  ار  یباحس  یاه  همجرت 

یاـهرنه هزوـم  یباحــس و  یدــهم  داـینب  یراـکمه  اـب  هدژم  یرلاـگ  تـمه  هـب  یباحــس  یدــهم  راـثآ  رب  یرورم  هاگــشیامن 
.تسا هدش  رازگرب  نارهت  رصاعم 

شخب هتـسشن و  نارهت  رـصاعم  یاـه  رنه هزوـم  یرلاـگ  هـس  یاـهراوید  رب  یباحـس  یدـهم  زا  رثا  هاگـشیامن ۱۲۶  نیا  رد 
.دیوگ یم  دمآ  شوخ  نابطاخم  هب  یدورو  پمر  رد  یبدا 

یبدا یریوصت و  هاگن  هرابرد  تـالاقم  هعومجم  هژاو ،  یوپاـکت  رثا و  لماش ۳۱۰  یباحـس  یدهم  راثآ  رب  یرورم  باتک  ود 
.تسا هدش  رشتنم  هاگشیامن  نیا  اب  نامز  مه  یباحس  یدهم 

.تسا ناتسودرنه  یاریذپ  هامرذآ  ات ۲۸  هاگشیامن  نیا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هک یراثآ  همجرت  طقف  اه /  هضارق  نیشام  شاقن  یباحس ، یدهم  تیاور  هب  کازلاب  نرو و  لوژ  تسورپ ، لسرام   
انرب یرازگربخ  دنراد -  هژیو  تیمها 

هک یراثآ  همجرت  طقف  اه / هضارق  نیشام  شاقن  یباحس ، یدهم  تیاور  هب  کازلاب  نرو و  لوژ  تسورپ ، لسرام   
ناتسبش یرازگربخ  دنراد -  هژیو  تیمها 

اناپ یرازگربخ  اه -  هضارق نیشام  شاقن  هدش  همجرت  راثآ  یسررب   

انسیا تشاد -  یصخش  لقتسم و  یکولس  یباحس  یدهم   

انلیا اه -  هضارق نیشام  شاقن  تیاور  هب  کازلاب »  » و نرو » لوژ  «، » تسورپ لسرام   » 

ابص یرازگربخ  دوب -  دنمرنه  مجرتم  کی  وا  یباحس / یدهم  تیاور  هب  کازلاب  نرو و  لوژ  تسورپ ، لسرام   
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