
هام 1400 ید  ات 25  یربخ 18  نتلوب 
یئابطابط همالع  هاگشناد 

یمومع طباور 



بلاطم بلاطم تسرهف   تسرهف

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

؟  تسا هنوگچ  روشک  کی  حطس  یاه  هاگشناد تاناحتما  یرازگرب  تیعضو 

ترازو ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم 
تشادهب هنیسراپ

ترازو ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم 
تشادهب

ترازو ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم 
تشادهب

ترازو ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم 
تشادهب تیلم نیالنآربخ انآ یرازگربخ 

ناقطان
ترازو ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم 

تشادهب
همانزور
تلاسر

ترازو ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم 
تشادهب

ترازو ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم 
تشادهب

زوینایرآ جارس ۲۴
بزح یلیلحت  یربخ  هکبش 

هللا

زوین دعاس 
ترازو ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم 

تشادهب

جارس ۲۴ غادربخ اناد
ترازو ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم 

تشادهب

اناد رهم یرازگربخ  امیس ادص و  یرازگربخ 

نایوجشناد همانربخ 
ناریا

ترازو ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم 
تشادهب

ترازو ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم 
تشادهب وجشناد یرازگربخ 

۲۹انسیا

نیرت هدیچیپ یارب  یتح  نیشن / جراخ نارجاهم  اب  هسیاقم  رد  یلخاد  ناگبخن  رتشیب  دمآرد 
میراد  راکهار  انآتالکشم  یرازگربخ 

دوش  یم رازگرب  یونعم » تیبرت  هداوناخ و   » یللملا نیب زوینسنارفنک  نایدا 

 « انورک اسپ  انورک و  نارود  رد  رایس  یریگدای   » یلم شیامه  نیمود  یرازگرب 

نازیم یرازگربخ  انلیا شرورپ شزومآ و  اناد
امیس ادص و  ۴یرازگربخ 

هحیال زا  ار  زوجم  یب یاه  حرط سلجم : اضق و  هوق  زا  داصتقا  هتسجرب  داتسا  تساوخرد ۲۹ 
دینک  فذح  ناکساهجدوب 

یاه هکبش رد  اه  گنهرف هدرخ فطاوع و  ناریا : رد  یزاجم  تسیز   “ باتک رب  یرورم  یسررب و 
 ” زوینیعامتجا تعنص  ناهج 

هام  14001400  هام یدید   اتات  2525   یربخ  1818   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۱طباور 

https://www.isna.ir/news/1400101712467/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ana.press/news/632023/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%AA%DB%8C
https://adyannews.com/113275/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AA/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3328174/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.eskannews.com/report/38959/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-29-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://jsnews.ir/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1/239979/


 « نیشن تخرد نوراب   » باتک ییوجشناد  انسیایسررب 

ناینب  نآرق یناسنا  مولع   » شیامه نیموس  تالاقم  لاسرا  تلهم  انکیادیدمت 

بالضاف  لضعم  لح  یارب  تلود  تایه اب  ینزیار  هقطنم ۲۲ |  نانکاس  هب  نارهت  رادرهش  نیالنآهدعو  یرهشمه 

رطخ  لد  هب  هجریش  ندش |  راگنربخ  یارب  مزال  طیارش  کیلککرادم و 

دش  ییامنور  یرادیاپ » یسانش  یتسه  » باتک ؛ یمالسا رنه  گنهرف و  هدکشهوژپ  یرنهرد  هزوح 

توص  زورما +  یایند  تالداعم  رد  قرش  برغ و  هب  هاگن  انکیافذح 

تسا  تفرشیپ  یناریا  یمالسا  یوگلا  دنس  یارجا  زاسرتسب  دمآراک ، یداهج  تیریدم 

سرپانیس هزوح یرازگربخ  انکیا
۳انسیا

یزاجم یاضف  رد  هاگشناد  هناگ  هس یاه  تحاس یروضح / نومزآ  شزومآ و  یاهدیابن  اهدیاب و 
دنرادن  دشر  انآلاجم  یرازگربخ 

فطاوع ناریا : رد  یزاجم  تسیز   » باتک رب  یرورم  یسررب و  تسا /؟ هنوگچ  ام  یزاجم  تسیز 
 « یعامتجا یاه  هکبش رد  اه  گنهرف هدرخ و 

یلیلحت ، یربخ هاگیاپ 
۲۴ داصتقا

روشک  رد  یناگبخن  تیفرظ  زا  هدافتسا  ییارگ و  لاسهبخن  راعش 

هجدوب ۱۴۰۱  زا  یتسیز  طیحم  زوجم  نودب  یاه  هژورپ لاسفذح  راعش 

تیحالص دودح  لیلحت  یسیون ؛ هجدوب یراذگ و  هجدوب زرم   » یزادرپ هیرظن  یسرک  یرازگرب 
 « هجدوب هحیال  رییغت  رد  یمالسا  یاروش  نابهگنسلجم  یاروش 

رد فوصت  هب  هقالع  شیازفا  یوفص : دندرک / کمک  مولع  هعسوت  هب  هک  یناسک  هنومن  یبیبح :
انکیابرغ 

تسا  برغ  یملع  زکارم  رد  مهم  یاه  هتشر زا  یهوژپ  نآرق

یرازگربخ
ناتسبش رهم یرازگربخ 

۲انکیا

دور  یم  هک  یا  ناسارخهبخن  همانزور 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

https://www.isna.ir/news/1400101813010/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86
https://iqna.ir/fa/news/4027141/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.hamshahrionline.ir/news/648572/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%B2%DB%B2-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C
https://click.ir/mag/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86/
https://hozehonari.ir/news/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF/
https://iqna.ir/fa/news/4027028/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D9%88%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400101913794/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.ana.press/news/633639/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://eghtesaad24.ir/fa/news/143088/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%81-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%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
https://shoaresal.ir/fa/news/369823/%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://shoaresal.ir/fa/news/369831/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1
https://www.shora-gc.ir/fa/news/8245/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87
https://iqna.ir/fa/news/4027585/%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://iqna.ir/fa/news/4027675/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://khorasannews.com/newspaper/page/20849/4/748221/0


ناهنپ ار  ناش  قوقح  هب  طوبرم  تاعالطا  ای  دنریگ ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس سلجم  ناگدنیامن   
؟  دننک یم 

ناریا
بیج

رصع
ربخ نیالنآ قرش  ونزور کیت تیروهمج

تعاس ۲۴
ناب هدید 

ناریا نیالنآ رگراک  نوسرپ کانبات ناهج فصن  همانزور 

زوینرازاب
یایند همانزور 

داصتقا باتفآ نیالنآ  ۵۵ زوین داصتقا  زوین راهب 

زوین تراجت  زوین انبک 
طخ
رازاب تمالس یابص  رصاعم دربهار 

۲۴ داصتقا یلیلحت  ، یربخ هاگیاپ  زورما هار  ورارف
یربخ هاگیاپ 

نیالنآدص

زوین رتیت  ارادم کیت اه نیرترب

۳۱نیالنآربخ

دننک  یم ناهنپ  ار  ناش  هدنیآ لاس  قوقح  تاعالطا  ناگدنیامن 

ناریا
بیج

رصع
ربخ نیالنآ قرش  ونزور کیت تیروهمج

تعاس ۲۴
ناب هدید 

ناریا نیالنآ رگراک  نوسرپ ناهج فصن  همانزور 

زوینرازاب
یایند همانزور 

داصتقا باتفآ نیالنآ  ۵۵ زوین داصتقا  زوین راهب 

زوین تراجت  زوین انبک 
طخ
رازاب تمالس یابص  رصاعم دربهار 

زورما هار  نیالنآربخ ورارف
یربخ هاگیاپ 

نیالنآدص

زوین رتیت  ارادم کیت اه نیرترب ۲۴ داصتقا یلیلحت  ، یربخ هاگیاپ 

۳۱کانبات

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

https://www.khabaronline.ir/news/1591341/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7
https://www.tabnak.ir/fa/news/1098324/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


زاسرسدرد  ینوناق  مازلا  کی  زا  سلجم  یادصورس  یب تیفاعم 

ناریا
بیج

رصع
ربخ نیالنآ قرش  ونزور کیت تیروهمج

تعاس ۲۴
ناب هدید 

ناریا نیالنآ رگراک  نوسرپ کانبات ناهج فصن  همانزور 

رصاعم دربهار  زوینرازاب باتفآ نیالنآ  ۵۵ زوین داصتقا  زوین راهب 

ورارف
یربخ هاگیاپ 

نیالنآدص زوین تراجت  زوین انبک 
طخ
رازاب تمالس یابص 

ارادم کیت اه نیرترب ۲۴ داصتقا یلیلحت  ، یربخ هاگیاپ  زورما هار  نیالنآربخ

زوین رتیت 

داصتقا یایند  ۳۱همانزور 

میرک  نآرق  تایآ  یتیبرت  یاه  انریاهزومآ

دوش  یم رازگرب  کدوک » تایبدا  یاهدرکراک  یتسیچ و   » انسیارانیبو

دازآ  قطانم  تروک  توم  تاقباسم  هرود  نیمود  يياهن  يرواد 

امیسوادص یرازگربخ 
شیک

امیس ادص و  ۱یرازگربخ 

یعامتجا |  سرادم  نایگنهرف و  دش  شرورپ  شزومآ و  یترازو  رتفد  تسرپرس  یساملا " "

شرتسگ لاس راعش 
مینست ۲یرازگربخ 

دینک  دامتعا  یمالسا  داصتقا  تیفرظ  هب  یداصتقا  یاه  یرامیب عفر  یارب 

وجشناد یرازگربخ 
باتک یرازگربخ 

ناریا رهم یرازگربخ 
سراف ۳یرازگربخ 

دش  رشتنم  باقن »  » همانهاگ مهدزاود  هرامش  درز /  عون  زا  یتخبشوخ  وجشنادشمارآ و  یرازگربخ 

یضایر  نابز و  سرد  رد  لاس ۱۴۰۰  رد  یصوصخ  سیردت  رترب  داتسا  داصتقایفرعم ۱۰  یایند  همانزور 

ناریا  رد  یداصتقا  یراذگتسایس  یاه  انسیاشلاچ

ابهص   » رد یزیورپ  دیعس  انکیاروضح 

داد  تهج  ملع  هب  تسایس  اب  بسانتم  ناوت  یم

انکیا
وجشناد ۱یرازگربخ 

تسا  یدج  یا  هلئسم همالع  هاگشناد  یارب  یناسنا  مولع  رد  لوحت 

وجشناد یرازگربخ 
۱انکیا

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3833140-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2
https://www.irna.ir/news/84607143/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.isna.ir/news/1400102115201/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3330926/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/21/2642281/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14001021000446/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/988939/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%E2%80%8C
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-96/3833486-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://www.isna.ir/news/00061865278/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://iqna.ir/fa/news/4028149/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%87%D8%A8%D8%A7
https://snn.ir/fa/news/989723/%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/4028187/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


تسا  ماجنا  لاح  رد  مالیا  تاعوبطم  یسانش  بیسآ 

ایوپ
ربخ

۱انریا

تسا  ایند  کیسالک  نابز  وزج ۴ یرهشمهیسراف  همانزور 

ردانب و نامزاس  قطانم  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  تسرپرس  لماعریدم و  رایتسد  باصتنا 
 iranway لقن لمح و  لاترپ  یدرونایرد | 

ییالط ربخ 
لقن و لمح ۱لاترپ 

دش  ینامسآ  یدوج  رغصا  یلع  دیهش  ردپ 

ناجیابرذآ امیسادص  یرازگربخ 
یبرغ

امیس ادص و  ۱یرازگربخ 

ار تیفیک  یب  یاهوردوخ  ناگدننکدیلوت  هییاضق  هوق  یزاسوردوخ /  یاج  هب  یزاس  گرم  موادت 
دنک  انکرهمکاحم 

دندش  یفرعم  رجف  هراونشج  هاتوک  ملیف  نارواد 

لاس راعش 
یرازگربخ
اسر رهم یرازگربخ  انریا امنیس امنیس 

امنیس
سرپ مینست یرازگربخ 

یرازگربخ
اناپ انلیا سدقم عافد  یرازگربخ 

نیالنآ تکلمم 
ریبدت و

دیما
یرازگربخ
ابص انرب یرازگربخ  زوین نتلوب 

انلیا نیالنآ رنه  زوین کاترف 
یامنیس
ون

۱۹انسیا

رد ییادتبا  هرود  نازومآ  شناد تیاده  یارب  ناملعم  نیدلاو و  لباقتم  شقن   » تسشن یرازگرب 
 « یزاجم اناپشزومآ  یرازگربخ 

دش  رشتنم  افینح »  » هیرشن موس  تسیب و  هرامش  جک /  ِراوید  جک ، وجشنادِتشخ  یرازگربخ 

یزرا  میژر  داجیا  هب  یزکرم  کناب  یهجوت  یب  وروی | رالد و  تمیق  یا  هلپ  کی  رازابطوقس  یربخ  تیاس 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

https://www.irna.ir/news/84611479/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/150701/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%D9%88-4%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
http://portalhamlonaghl.ir/fa/132287/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://www.iribnews.ir/fa/news/3332887/%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-95/761746-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400102317139/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.pana.ir/news/1247203
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هنیسراپ یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۲۹   ۰   ۰   / انسیا   

تفر یم دیما  مدرم ، یمومع  نویـسانیسکاو  لیلد  هب  هک  دـش  زاغآ  یطیارـش  رد  یراج  یلیـصحت  مرت  انـسیا ، شرازگ  هب 
لیالد داتفین و  قافتا  نیا  اما.دنوش  ییاشگزاب  یروضح  شزومآ  یریگرس  زا  یارب  مرت  طساوا  زا  لقادح  اه  هاگـشناد هک 

اهنت دنتسین و  هدامآ  یروضح  شزومآ  یریگرس  زا  یارب  لماک  روط  هب  زونه  دننک  مالعا  اه  هاگشناد دش  ببس  یددعتم 
.دندرک ادیپ  روضحاه  هاگشناد رد  دودحم  تروص  هب  نایوجشناد  زا  یخرب 

دراد دوجو  لامتحا  نیا  تسا ، هدش  رازگرب  یزاجم  اه  سالک هکنیا  هب  هجوت  اب  دـندوب  دـقتعم  زین  اه  هاگـشناد نالوئـسم 
.دوش رازگرب  یزاجم  زین  مرت  نیا  تاناحتما  هک 

یارب اهدــیما  زا  یرایــسب  دــش  ببــس  دز و  مــقر  یرگید  زرط  هــب  ار  طیارــش  ، ۱۹- دـیووک نورکیُما  هیوـس  عویـش  نیارباـنب 
.دبای شهاک  رایسب  تاناحتما  یروضح  یرازگرب  لامتحا  دوش و  گنرمک  هاگشناد  یروضح  شزومآ 

یــشزومآ و ناــنواعم  یرــسارس  ســالجا  نـیمجنپ  هاــجنپ و  رد  موـلع  ریزو  یــشزومآ  نواــعم  قیدــص  یکاــخ یلع  رتـکد 
یروـضح یرازگرب  هـکنیا  ناـیب  اـب  دــش ، رازگرب  هاـم  ناـبآ  رد  هـک  یلاـع  شزوـمآ  زکارم  اـه و  هاگــشناد یلیمکت  تالیــصحت 

زا یـشخب  لقادـح  هک  میـشاب  هتـشاد  یزیر  هماـنرب دـیاب  هـک  دوـب  هـتفگ  تـسا  یرورـض  نایوجـشناد  مرت  ناـیاپ  تاـناحتما 
هوحن  ۱۹- دیووک نورکیُما  هیوس  عویش  هب  هجوت  اب  اما  دوش ، رازگرب  یروضح  تروص  هب  اه  هاگـشناد مرت  نایاپ  تاناحتما 

.تسا توافتم  اه  هاگشناد میمصت  هب  لوا ۱۴۰۱-۱۴۰۰  لاسمین  رد  مرت  نایاپ  تاناحتما  یرازگرب 
دـنراد و ار  تاـناحتما  یروـضح  یرازگرب  ناـکما  هـک  دنتـسه  یطیارـش  رد  یتخاـسریز  تاـناکما  رظن  زا  اـه  هاگــشناد یخرب 

.ریخ رگید  یخرب 
تفگ ناوـت  یم یلک  روـط  هـب  یلو  دـنا  هـتفرگ شیپ  ار  یتواـفتم  یاـهدرکیور  زین  روـشک  رترب  یاـه  هاگـشناد ناـیم  نـیا  رد 

یتمالــس نورکیُما ، عویــش  هـب  هجوــت  اــب  هـکارچ  تـسا ؛ تاــناحتما  یزاــجم  یرازگرب  اــه  هاگــشناد نــیا  بلاــغ  میمــصت 
.تسا اه  هاگشناد نیا  نالوئسم  تیولوا  رد  دیتاسا  نایوجشناد و 

فیرش  یتعنص  هاگشناد 
یرازگرب لاـمتحا  اـه ، هاـگباوخ تالکــشم  هـب  هجوـت  اـب  فیرــش ، یتعنــص  هاگــشناد  سیئر  یلیلج  لوـسر  رتـکد  مـالعا  اـب 

.تسا فیعض  یلیخ  هاگشناد  نیا  رد  مرت  نایاپ تاناحتما  یروضح 
هاگـشناد نادنمراک  ناداتـسا و  نایوجـشناد ، تمالـس  یا ، همانـشخب تامیمـصت  زا  رت  مهم ام  یارب  هکنیا  رب  دـیکات  اب  یو 

شالت ناداتـسا ، نایوجـشناد و  روضح  اه و  تیلاعف یریگرـس  زا  یارب  ررکم  یاه  تساوخرد مغر  یلع داد : همادا  تسا ،
.میشاب هتشاد  یا  هژیو هجوت  دنتسه  ام  یلصا  ناعفنیذ  هک  نایوجشناد  تمالس  هب  میمصت  نیا  رد  ات  درک  میهاوخ 

شـالت تـسا و  هاـم  نـمهب رد  یروـضح  شزوـمآ  یریگرــس  زا  هاگــشناد  راـک  نـیرت  تخــس درک : ناـشنرطاخ  یلیلج  رتـکد 
.مییامن مادقا  اتسار  نیا  رد  ینمیا  لوصا  اه و  لکتورپ تیاعر  اب  ات  درک  میهاوخ 

نارهت  هاگشناد 
لوا لاـسمین  ناـیاپ  تاـناحتما  یرازگرب  تیعــضو  اـب  هـطبار  رد  نارهت  هاگــشناد  یــشزومآ  نواـعم  یا  هرمک دوـمحم  رتـکد 

فلتخم عطاـقم  یماـمت  یارب   ۱۴۰۰  - لوا ۱۴۰۱ لاـسمین  ناـیاپ  تاـناحتما  تفگ : هاگـشناد  نیا  نایوجـشناد   ۱۴۰۰  - ۱۴۰۱
.دوش یم رازگرب  یروضحریغ  تروص  هب  هاگشناد ، یاروش  بختنم  تأیه  میمصت  رب  انب  نارهت  هاگشناد  یلیصحت 

اه و هدکـشناد طـسوت  یدروم  تروص  هب  اهدـحاو  نیا  درک : راـهظا  زین  یلمع  یاهدـحاو  نومزآ  یرازگرب  هوحن  هراـبرد  یو 

؟؟ تسا تسا هنوگچ   هنوگچ روشک   روشک کیکی   حطس   حطس یاه   یاه هاگشناد هاگشناد تاناحتما   تاناحتما یرازگرب   یرازگرب تیعضو   تیعضو

کی حطس  یاه  هاگشناد هلمج  زا  اه  هاگشناد همه  روشک ، رد   ۱۹- دیووک یمدناپ  لزلزتم  تیعضو  انورک و  نورکیُما  هیوس  عویش 
یزاجم تروص  هب  ار  یراج  لاسیمن  رد  نایوجشناد  مرت  نایاپ  تاناحتما  دنراد  دصق  اهنآ  بلغا  هک  داد  رارق  یطیارش  رد  ار  روشک 

.دننک رازگرب 
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.دوش یم رازگرب  یلمع  یروضح و  تروص  هب 
ریبکریما  یتعنص  هاگشناد 

یجنراـن گـنر  نتفرگ  رظن  رد  رب  اـنورک  تیریدـم  یلم  داتـس  میمـصت  هب  هجوت  اـب  درک : مـالعا  ریبـکریما  یتعنـص  هاگـشناد 
دیدــج هیوــس  هـکنیا  نارهت و  رهــش  تیعــضو  رییغت  لاــمتحا  دراد و  نورکیُما  هیوــس  هـب  ــالتبم  کــی  هـک  رهــش  ره  یارب 

.تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  تاناحتما  یرازگرب  تیعضو  دنک ، یم ادیپ  عویش  تعرس  هب  نورکیُما 
زا تبقارم  یارب  یهاگباوخ  یاه  تیدودحم لاس ، مین نایاپ  یاه  نومزآ ات  هدنامیقاب  هاتوک  تصرف  هب  هجوت  اب  نینچمه 

.دراد دوجو  نورکیُما  هیوس  هب  یلامتحا  نایالتبم 
تالیصحت یسانشراک و  ) عطاقم یمامت  رد  ریبکریما ، یتعنص  هاگـشناد  لاس  مین نایاپ  یاه  نومزآ هیلک  ساسا ، نیا  رب 

انورک تیریدم  یلم  داتـس  تابوصم  هب  رظان  میمـصت  نیا  دـش و  دـهاوخ  رازگرب  یزاجم )  ) یروضحریغ تروصب  یلیمکت )
.تسا

یتشهب  دیهش  هاگشناد 
لاـس لوا  لاـسمین  تاـناحتما  هـکنیا  رب  دـیکات  اـب  یتـشهب  دیهـش  هاگــشناد  یــشزومآ  نواـعم  نایلــضفا  ربـکا  یلع  رتـکد 

دـشرا یـسانشراک یـسانشراک و  عطاقم  تاناحتما  تفگ : دـش ، دـهاوخ  زاغآ  هام  ید زا ۱۸  هاگـشناد  نیا  یراج  یلیـصحت 
.تسا یروضح  تروص  هب یرتکد  عطقم  تاناحتما  یروضحریغ و 

تعنص  ملع و  هاگشناد 
هاگشناد نیا  تاناحتما  یرازگرب  تیعضو  صوصخ  رد  تعنص  ملع و  هاگشناد  یـشزومآ  نواعم  یریلد  اضردمحم  رتکد 

.ددرگ نیمات  مزال  تاناکما  عبانم و  ات  تسا  تاناحتما  یزاجم  یرازگرب  هب  هاگشناد  میمصت  العف  تفگ : انسیا  هب 
.تسین یعطق  تاناحتما  یزاجم  ای  یروضح  یرازگرب  زونه  دنک و  رییغت  تاناحتما  یرازگرب  طیارش  دیاش  یلو 

دنناـم ییوجـشناد  یاـه  شخب یارب  درک : ناـشنرطاخ  ، میتـسین هجاوـم  یلکـشم  اـب  شزوـمآ  شخب  رد  هـکنیا  ناـیب  اـب  یو 
.دوش مهارف  یتادیهمت  دیاب  سیورس  فلس تامدخ  هاگباوخ و  نیمات 

یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  هاگشناد 
نیدلاریـصن هجاوـخ  یتعنـص  هاگـشناد  مرت  ناـیاپ  تاـناحتما  یرازگرب  تیعــضو  یــسررب  دروـم  رد  انــسیا  یاـه  یریگیپ اـب 

.تسا هدرکن  مالعا  ار  نایوجشناد  تاناحتما  یرازگرب  تیعضو  زونه  هاگشناد  نیا  یسوط ،
ییابطابط   همالع  هاگشناد 

لوا لاـس  مین  ناـیاپ  تاـناحتما  یرازگرب  هوحن  دروم  ردزین  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یـشزومآ  نواـعم  یمدآ  یلع  رتکد 
ظفح رب  دـیکأت  بناوـج و  هـمه  یـسررب  دوـجوم ، طیارــش  هـب  هجوـت  اـب  تـفگ : هاگــشناد  نـیا  یلیـصحت ۱۴۰۰-۱۴۰۱  لاـس 

یلیصحت لاس  لوا  لاس  مین  نایاپ  تاناحتما  یرازگرب  هاگشناد ، یملع  تئیه  یاضعا  نانکراک و  نایوجشناد ، یتمالس 
تروـص هب  یتشادـهب  یاـه  لـکتورپ تیاـعر  اـب  لاــس ۱۳۹۹و۱۴۰۰  یدورو  یرتــکد  عـطقم  نایوجــشناد  یارب   ۱۴۰۰–۱۴۰۱

.دوش یم  رازگرب  یزاجم "  " تروص هب  نایوجشناد  ریاس  تاناحتما  و  یروضح " "
سردم   تیبرت  هاگشناد 

اضعب یروضح و  یرازگرب  زا  انسیا ، اب  وگو  تفگ رد  زین  سردم  تیبرت  هاگشناد  یشزومآ  نواعم  جیئاندرک  هللادسا  رتکد 
عالطا یدوز  هب  تاناحتما  یرازگرب  هوحن  تفگ : داد و  ربخ  هاگـشناد  نیا  نایوجـشناد  مرت  نایاپ تاـناحتما  یروضح  ریغ 

.دش دهاوخ  یناسر 
یمالسا  دازآ  هاگشناد 

هوـحن هـک  درک  مـالعا  انــسیا  هـب  زین  یمالــسا  دازآ  هاگــشناد  یزرواـشک  یــسدنهم و  موـلع ، نواـعم  یئاــملع  داوـج  رتـکد 
انورک عویش  تیعضو  هب  هجوت  اب  تسا و  اه  ناتسا رد  اهدحاو  دوخ  هدهع  هب  نایوجشناد  مرت  نایاپ  تاناحتما  یرازگرب 

.دوش یم نییعت  رهش  ره  رد 
موزل یا ، هـقطنم طیارــش  هـب  هجوـت  اـب  هـک  هدرک  مـالعا  اـه  ناتــسا زکارم  هـب  زین  یمالــسا  دازآ  هاگــشناد  یزکرم  ناـمزاس 

رد ار  یقطنم  میمـصت  نانکراک  نادنمراک و  دـیتاسا ، نایوجـشناد ، یتمالـس  هب  هجوت  اب  یتشادـهب و  یاه  لکتورپ تیاعر 
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.دننک ذاختا  تاناحتما  یرازگرب  هوحن 
هجوت اب  منکیم  دروآرب  درک : ناشنرطاخ  فلتخم  عطاـقم  رد  دازآ  هاگـشناد  تاـناحتما  یرازگرب  هوحن  هب  هراـشا  اـب  یئاـملع 

.دوش رازگرب  یزاجم  تروص  هب  نایوجشناد  نیا  تاناحتما  یسانشراک ، ینادراک و  نایوجشناد  دایز  دادعت  هب 
یملع کرادــم  زا  اــت  دوــشرازگرب  یروــضح  تروــص  هــب  تاــناحتما  هــک  تــسا  نــیا  یمالــسا  دازآ  هاگـــشناد  تیوــلوا  اــما 

.دوش تنایص  نایوجشناد 
یروـضح تاـناحتما  رد  طیارــش  لرتـنک  ناـکما  اـما  دریگ ، تروـص  بـلقت  تـسا  نـکمم  زین  یروـضح  تاــناحتما  رد  هـتبلا 

.دسر یم لقادح  هب  یروضح  تاناحتما  رد  اطخ  زورب  تسا و  رتشیب 
.تسا مک  دادعت  یرتکد  دشرا و  یسانشراک  عطقم  رد  اما 

یارب طیارــش  دوـش ، رازگرب  یزاـجم  یــسانشراک  ینادراـک و  عطاــقم  نایوجــشناد  تاــناحتما  دــشاب  رارق  رگا  صوـصخ  هـب 
.دوش یم مهارف  رتشیب  یرتکد  دشرا و  یسانشراک  نایوجشناد  تاناحتما  یروضح  یرازگرب 

ناهفصا   هاگشناد 
تروص یزیر  همانرب ساسا  رب  درک : مالعا  یا  هیعالطا رد  زین  ناهفصا  هاگـشناد  یلیمکت  تالیـصحت  یـشزومآ و  تنواعم 
تروص هب هامرذآ  زا  اه  نآ یاه  سالک هک  یرتکد  عطقم  نایوجشناد  یاه  نومزآ هدمآ ، لمع  هب  یاه  یگنهامه هتفرگ و 

یروـضح تروـص  هـب کـیزیف  یـشزرو و  موـلع  یاـه  هدکـشناد رد  یـسانشراک  عـطقم  یاـه  نوـمزآ هدـش و  رازگرب  یروـضح 
.ددرگ یم رازگرب 

، لقن لمح و  نارمع و  یسدنهم  رتویپماک ، یسدنهم  یـسدنهم ، ینف  یاه  هدکـشناد رد  یرتکد  عماج  نومزآ  نینچمه 
یاـه نوـمزآ یبرع و  تاـیبدا  ناـبز و  یـسانش ، نـیمز یاـه  هورگ یـشزرو و  موـلع  یــسانشناور ، یتـیبرت و  موـلع  کـیزیف ،

(، یرتکد عطقم  اهنت   ) یمیش یسانش ، نیمز کیزیف ، رتویپماک ، یـسدنهم  یاه  هدکـشناد رد  یلیمکت  تالیـصحت  عطقم 
ناـبز و راـمآ ، یاـه  هورگ یـشزرو و  مولع  یناـسنا ، مولع  تاـیبدا و  یرتـکد ،) عـطقم  اـهنت   ) یـسانشناور یتـیبرت و  موـلع 
یلوــکلوم و یلولـــس  یروناــج ، یهاــیگ و  تــسیز  یبرع ، تاــیبدا  ناــبز و  یرتــکد ،) عــطقم  اـــهنت   ) یـــسیلگنا تاـــیبدا 

رازگرب یروـضح  تروـص  هـب  راـسناوخ  هدکـشناد  رتویپماـک  یمالــسا ، فراـعم  هفــسلف ، یرواـنف ، تـسیز  یژوـلویبورکیم ،
.دش دهاوخ 

عــضو رب  ینبم  اــنورک  یراــمیب  اــب  هزراــبم  یناتــسا  اــی  یلم  داتــس  یمــسر  مــالعا  تروــص  رد  هاگــشناد و  نــیا  دــیکات  اــب 
.دش دهاوخ  ماجنا  تقو  عرسا  رد  ناهفصا  هاگشناد  یوس  زا  مزال  یناسر  عالطا دیدج ، یاه  تیدودحم

ناهفصا   یتعنص  هاگشناد 
نیا هسییر  تایه  دییات  یشزومآ و  یاروش  تابوصم  داهنشیپ و  ساسا  رب  هک  درک  مالعا  زین  ناهفصا  یتعنص  هاگشناد 

یـسانشراک و تاناحتما  دـناسر : یم هاگـشناد  یـسانشراک  عطقم  مرتحم  نایوجـشناد  راضحتـسا  هب  ار  یدراوم  هاگـشناد ،
یاه سالک هک  ارتکد  عطقم  مرت  نایاپ  یاه  نومزآ دوب و  دهاوخ  یروضحریغ  تروص  هب  هاگـشناد  نیا  دـشرا  یـسانشراک 

.دوب دهاوخ  یروضح  تروص  هب  هدیدرگ  مالعا  یروضح  اه  نآ
دهشم  یسودرف  هاگشناد 

لابند هب  هک  دوب  هدرک  مالعا  هاگشناد  نیا  قباس  سیپر  یفاک  دمحم  رتکد  قیرط  زا  البق  زین  دهشم  یـسودرف  هاگـشناد 
نایوجـشناد زا  یخرب  اریز  دوش ، رازگرب  یزاـجم  یروضح و  یقیفلت  تروـص  هب  یراـج  مرت  ناـیاپ  ناـحتما  اـت  میتـسه  نآ 

.دنراد روضح  دوخ  عوبتم  روشک  رد  زونه  یزاجم  شزومآ  هطساو  هب  هاگشناد  نیا  للملا  نیب شخب  یجراخ 
دوـخ داهنـشیپ  زا  هک  یراـج  مرت  رد  لیـصحت  هب  لـغاش  یـسودرف  هاگـشناد  یارتـکد  عـطقم  نایوجـشناد  ساـسا ، نیا  رب 
اهنآ یارب  ارتکد  هرود  عماج  تاناحتما  یتح  دـنرادن و  هاگـشناد  رد  یکیزیف  روضح  یارب  یتیدودـحم  چـیه  دـنا  هدرک عاـفد 

.دوش یم یرازگرب  یروضح  تروص  هب 
عورـش هب  یدایز  ناـمز  هکنیا  اـه و  هاگـشناد هب  تاـناحتما  یرازگرب  عون  باـختنا  یراذـگاو  هب  هجوت  اـب  انـسیا ، شرازگ  هب 
مولع ترازو  تامیمـصت  نیرخآ  مولع  ترازو  یـشزومآ  نواعم  قیدـص  یکاـخ  یلع  رتکد  تسا ، هدـنامن  یقاـب  تاـناحتما 

هب تفگ : دوخ  یاه  تبحـص نیرتدـیدج  رد  درک و  مالعا  ار  اه  هاگـشناد مرت  ناـیاپ  تاـناحتما  یرازگرب  هوحن  صوصخ  رد 

 



انورک اب  هلباقم  یناتـسا  داتـس  میمـصت  نامه  نایوجـشناد  مرت  نایاپ  تاناحتما  یرازگرب  عون  یارب  اـم  تیولوا  یلک  روط 
هب تاـناحتما  یرازگرب  اـیآ  هک  دـنک  یـسررب  ار  میمـصت  نـیا  دـیاب  اـه  هاگـشناد  دـهد  ار  هزاـجا  نـیا  داتـس  مـه  رگا  تـسا و 

.هن ای  تسا  ریذپ  ناکما  تسا  اه  هاگشناد  یشزومآ  نینواعم  همه  تیولوا  هک  یروضح  لکش 
رد هک  تـسا  نـیا  زا  یکاـح  هدیـسر  موـلع  ترازو  هـب  نوـنک  اـت  هـک  ییاـه  شرازگ  درک : ناـشن  رطاـخ  قیدـص  یکاـخ  رتـکد 

لکـش هـب  اـنورک  عویــش  ینوـنک  طیارــش  ساـسا  رب  نایوجــشناد  یاـه  نوـمزآ  زا  یدادـعت  اـه  هاگــشناد  اهرهــش و  یخرب 
.دش دهاوخ  رازگرب  یروضح 

مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هنیسراپ تسا - ؟ هنوگچ  روشک  کی  حطس  یاه  هاگشناد تاناحتما  یرازگرب  تیعضو   

ترازو ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم  نومزآ -  هنیطنرق  ات  نسکاو  زا  / یکشزپ مولع  یاه  هاگشناد تاناحتما  تارییغت   
تشادهب

ترازو ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم  نومزآ -  هنیطنرق  ات  نسکاو  زا  / یکشزپ مولع  یاه  هاگشناد تاناحتما  تارییغت   
تشادهب

ترازو ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم  نومزآ -  هنیطنرق  ات  نسکاو  زا  / یکشزپ مولع  یاه  هاگشناد تاناحتما  تارییغت   
تشادهب

 - اناداو هناماس  رد  یزاجم  یاه  نومزآ یرازگرب  دمآرد / ادص  هب  یمالسا  دازآ  هاگشناد  رد  مرت  نایاپ تاناحتما  سوقان   
انآ یرازگربخ 

نیالنآربخ دازآ -  هاگشناد  نایوجشناد  مرت  نایاپ  نیالنآ  نومزآ  یرازگرب  تاییزج   

تیلم تسا - ؟ هنوگچ  روشک  کی  حطس  یاه  هاگشناد تاناحتما  یرازگرب  تیعضو   

ترازو ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم  نومزآ -  هنیطنرق  ات  نسکاو  زا  / یکشزپ مولع  یاه  هاگشناد تاناحتما  تارییغت   
تشادهب

تلاسر همانزور  تلاسر -  همانزور  نومزآ |  هنیطنرق  ات  نسکاو  زا  / یکشزپ مولع  یاه  هاگشناد  تاناحتما  تارییغت   

ترازو ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم  نومزآ -  هنیطنرق  ات  نسکاو  زا  / یکشزپ مولع  یاه  هاگشناد تاناحتما  تارییغت   
تشادهب

ناقطان اه -  هاگشناد تاناحتما  یرازگرب  تیعضو   

ترازو ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم  نومزآ -  هنیطنرق  ات  نسکاو  زا  / یکشزپ مولع  یاه  هاگشناد تاناحتما  تارییغت   
تشادهب

ترازو ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم  نومزآ -  هنیطنرق  ات  نسکاو  زا  / یکشزپ مولع  یاه  هاگشناد  تاناحتما  تارییغت   
تشادهب

بزح هللا یلیلحت  یربخ  هکبش  تسا - ؟ هنوگچ  روشک  کی  حطس  یاه  هاگشناد تاناحتما  یرازگرب  تیعضو   

جارس ۲۴ نومزآ -  هنیطنرق  ات  نسکاو  زا  / یکشزپ مولع  یاه  هاگشناد تاناحتما  تارییغت   

زوینایرآ يکشزپ -  مولع  ياه  هاگشناد  تاناحتما  تارييغت   

ترازو ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم  نومزآ -  هنیطنرق  ات  نسکاو  زا  / یکشزپ مولع  یاه  هاگشناد تاناحتما  تارییغت   
تشادهب

زوین دعاس  دوش - ؟ یم  رازگرب  هنوگچ  یکشزپ  مولع  یاه  هاگشناد  تاناحتما   

ییوجشناد یگنهرف و  تنواعم  مرت -  نایاپ  تاناحتما  یرازگرب  هوحن  صوصخ  رد  تشادهب  ترازو  میمصت  نیرخآ   
تشادهب ترازو 

 



اناد نومزآ -  هنیطنرق  ات  نسکاو  زا  / یکشزپ مولع  یاه  هاگشناد  تاناحتما  تارییغت   

غادربخ دازآ -  هاگشناد  نایوجشناد  مرت  نایاپ  نیالنآ  نومزآ  یرازگرب  تاییزج   

جارس ۲۴ تسا - ؟ هنوگچ  روشک  کی  حطس  یاه  هاگشناد تاناحتما  یرازگرب  تیعضو   

امیس ادص و  یرازگربخ  یکشزپ -  مولع  یاه  هاگشناد  تاناحتما  تارییغت   

رهم یرازگربخ  نومزآ -  هنیطنرق  ات  نسکاو  زا  / یکشزپ مولع  یاه  هاگشناد  تاناحتما  تارییغت   

اناد تسا - ؟ هنوگچ  روشک  کی  حطس  یاه  هاگشناد تاناحتما  یرازگرب  تیعضو   

ییوجشناد یگنهرف و  تنواعم  مرت -  نایاپ  تاناحتما  یرازگرب  هوحن  صوصخ  رد  تشادهب  ترازو  میمصت  نیرخآ   
تشادهب ترازو 

ناریا نایوجشناد  همانربخ  یکشزپ -  مولع  یاه  هاگشناد نومزآ  هنیطنرق  ات  نسکاو  زا   

وجشناد یرازگربخ  نومزآ -  هنیطنرق  ات  نسکاو  زا  یکشزپ /  مولع  یاه  هاگشناد تاناحتما  تارییغت   

ترازو ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم  نومزآ -  هنیطنرق  ات  نسکاو  زا  / یکشزپ مولع  یاه  هاگشناد تاناحتما  تارییغت   
تشادهب
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انآ  یرازگربخ   

یرثکادـح تیامح  موزل  رب  هتـسویپ  هک  یا  هژاو ناگبخن ،» « ؛ یئاریحب همطاـف  اـنآ _  یرازگربخ  هاگـشناد  هورگ  شرازگ  هب 
یاـه لاـس رد  هژیو  هب اـه ، نآ زا  یرایـسب  ترجاـهم  تیاـهن  رد  یتیاـضران و  دـهاش  لـمع  رد  اـما  میونـش ، یم رـشق  نیا  زا 

.تسا هدش  اه  نآ رد  ندنام  لوفغم  سح  یاقلا  هب  رجنم  یهجوت  یب نیا  هک  میا  هدوب ریخا 
ای روـشک ، زا  جراـخ  رد  رتـهب  یراـک  تیعقوـم  نییاـپ ؟ دــمآرد  تاـناکما ؟ دوـبمک  تـسا ؟ اـجک  لکــشم  نـیا  أـشنم  رــس  اـما 
یهجوـت و یب هماــت ، تـلع  نـکل  دنتــسه  لــیخد  رما  نـیا  قــقحت  رد  روکذــم  دراوــم  هـمه  هـچ  رگا  نالوئــسم ؟ یرهم  یب

.تسا نیلوئسم  یگمانرب  یب
اب اکیرمآ  هدـحتم  تـالایا  رفن ، رازه  اب ۵۴  یبرع  هدـحتم  تاراما  یاهروشک  وکـسنوی ، طسوت  هدـش  هئارا  راـمآ  ساـسا  رب 

نارجاهم لوا  دصقم  جـنپ  رفن  رازه  اب ۸۳  ناتـسلگنا  رفن و  رازه  اـب ۸۴  هیکرت  رفن ، رازه  اب ۱۵۲  ناـملآ  رفن ، رازه   ۳۸۷
یـشیازفا اب  اـت ۲۰۱۹  یاـه ۲۰۰۰  لاـس یط  روـشک  زا  جراـخ  رد  یناریا  نایوجـشناد  تـیعمج  دنتــسه و  ناـهج  رد  یناریا 

.تسا هدوب  هارمه  یربارب   ۳.۴
زا دصرد  هک ۵۶.۶  دـهد  یم ناشن  زین  دادرم ۱۳۹۹  ات  لاس ۱۳۸۰  ینامز  هزاب  رد  همانرذـگ  هرادا  زا  یتفایرد  رامآ  لـیلحت 

یاـه هبتر زئاـح  دارفا  زا  دـصرد  داـینب و ۷۸.۳  نالومـشم  زا  دـصرد   ۶۹.۱ یزومآ ، شناد یاـهدایپملا  رد  لادـم  ناگدـنراد 
.دنتسه روشک  لخاد  رد  یرسارس  نومزآ  رازه  ات  کی 

یاه هبتر دـصرد و  اب ۲۵.۵  داینب  نیلومـشم  دـصرد ، اب ۳۷.۲  اـه  یداـیپملا بیترت  هب  یـسررب  دروم  یاـه  هورگ ناـیم  رد 
.دنا هداد صاصتخا  دوخ  هب  ار  جراخ  میقم  دارفا  دصرد  نیرتشیب  دصرد ، اب ۱۵.۴  یرسارس  نومزآ  رازه  ات  کی 

یارب یارب یتح   یتح نیشن / / نیشن جراخ جراخ نارجاهم   نارجاهم اباب   هسیاقم   هسیاقم ردرد   یلخاد   یلخاد ناگبخن   ناگبخن رتشیب   رتشیب دمآرد   دمآرد
میراد میراد راکهار   راکهار تالکشم   تالکشم نیرت   نیرت هدیچیپ هدیچیپ

هک یناسک دـهد ، یم ناشن  تاعلاطم  درک : حیرـصت  روشک  رد  ناگبخن  تیعـضو  حیرـشت  اب  ییابطابط  همـالع  هاگـشناد  تسرپرس 
یرتـمک تورث  هدرک  راـک  ناریا  رد  لاــس  هک ۱۰  یـسدنهم  اـب  هسیاـقم  رد  دـننک  یم تیلاـعف  روشک  زا  جراـخ  رد  یرت  ینـالوط تدـم 

.دراد
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یاه هبتر زا  دصرد  داینب و ۹۷.۴  شـشوپ  تحت  نالومـشم  زا  دصرد   ۹۶.۳ اه ، یدایپملا زا  دـصرد   ۹۵.۶ ناـیم ، نیا  رد 
.دنا هتشگنزاب ناریا  هب  دندوب ، هدش  جراخ  روشک  زا  رتشیپ  هک  روکنک  رترب 

، یلغــش قوـقح  یاـطعا  ریظن  تدــم  هاـتوک  ریبادــت  دوـش ، هدیــشیدنا  رما  نـیا  یارب  ریبدــت  هتــسد  ود  دــیاب  یلک  روـط  هـب
دنلب تامادـقا  اـب  هطبار  رد  و  هریغ ، یزابرـس و  تدـم  شهاـک  جاودزا ، طیارـش  ندرک  مـهارف  نکـسم ، اـیازم ، تالیهـست ،
یزاس یراجت نآ  هجیتن  هک  تسا  تعنـص  هاگـشناد و  ناـیم  رمتـسم  مکحتـسم و  طاـبترا  داـجیا  راـکهار  نیرت  مهم تدـم 
شخب هک  یهافر  یتشیعم و  یاه  هزوح ریاس  تامادـقا ، نیا  جـیاتن  کـش  یب هک  دوش  یم تعنـص  هزوح  هعـسوت  مولع و 

.دنک یم نیمات  زین  ار  دنتسه  هعماج  زا  یمهم 
حورشم همادا  رد  هک  میا  هتـسشن وگو  تفگ هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  تسرپرـس  یدمتعم ، هللادبع  اب  هنیمز  نیا  رد 

.دینارذگ یم رظن  زا  ار  نآ
دیناوخ : یم یدمتعم  هللادبع  اب  ام  یوگو  تفگ رد  هچنآ 

میا  هتشادن یناگبخن  ییاناوت  رظنم  زا  ار  زورما  رادتقا  بالقنا ، یزوریپ  زا  سپ  * 
تسا  صاخ  درف  کی  نامگ  سدح و  رظن ، زا  رتارف  یملع ، لح  هار * 

تسین  یموب  تاعلاطم  تاقیقحت و  رب  ینتبم ام  تعنص  * 
تسا  هدرتسگ  یناسنا  مولع  یاه  هتشر یشخبرثا  تردق  * 

دوش  یم ترجاهم  زا  عنام  دنک ، یشخبرثا  ساسحا  هبخن  رگا  * 

میا  هتشادن یناگبخن  ییاناوت  رظنم  زا  ار  زورما  رادتقا  بالقنا ، یزوریپ  زا  سپ 
دیکأـت ناـگبخن  طـسوت  یملع  یاـه  فاکـش ندرک  رپ  رب  ناـگبخن ، عـمج  رد  دوـخ  ینارنخــس  رد  یربـهر  مـظعم  ماـقم  اـنآ :

مینک ؟ رپ  ار  روشک  یاه  فاکش دمآرس ، ِناناوج  نیا  تیفرظ  زا  هدافتسا  اب  میناوت  یم امش  رظن  هب  دنتشاد ،
تاعالطا و دادعتسا ، لیلد  هب هک  دنتـسه  یناسک  نازرو و  هشیدنا نادنمـشیدنا ، زا  یهورگ  هعماج ، ناگبخن  یدمتعم :

ظاحل هب  هک  ییاهألخ  تالکـشم و  دنتـسه و  انـشآ  لئاسم  یملع  مهف  شناد و  یاـهزرم  اـب  دـنراد ، هک  یگتخومآ  شناد
.دننک یم فرطرب  دوخ  یگتخومآ  شناد دادعتسا و  یدنمناوت ، هب  هجوت  اب  ار  دراد  دوجو  یملع 

.میا هتشادن یناگبخن  ییاناوت  رظنم  زا  ار  زورما  رادتقا  بالقنا ، یزوریپ  زا  سپ 
مهارف ار  ییانثتــسا  یتـصرف  یملع ، یاـهداهن  زکارم و  دــیتاسا و  فـلتخم ، یاــه  هتــشر رد  اــم  نالیــصحتلا  غراــف ینعی 

هب هک  مینک  مهارف  ار  یطیارـش  تشاد ، دوجو  ـألخ  یملع  ظاـحل  هب  یا  هطقن رد  میدروخرب و  یلکـشم  هب  رگا  اـت  دـنا  هدرک
زا ار  اه  فاکـش میناوتب  اـت  دـهد  خـساپ  اـم  هب  دـناوت  یم یملع  لیـسناتپ  نیا  ًاـنیقی  اریز  مینک ، هیکت  یملع  لیـسناتپ  نیا 

.میربب نیب 
دراد ؟ یملع  یمهف  هک  تسا  یزرو  هشیدنا دنمشیدنا و  ناوج  کی  اهنت  یهاگشناد ، هبخن  زا  امش  فیرعت  سپ  انآ :

.هلب یدمتعم :
یملع هنیمز  کـی  رد  صـصختم  اـی  رحبت  صاـخ ، یملع  یاهدادعتـسا  تیقـالخ ، یاراد  هک  یناـسک  ماـمت  ناوت  یم هتبلا 

.تسناد هعماج  ناگبخن  هرمز  رد  زین ، ار  دنشاب  صخشم 
یا هلئـسم زا  فلتخم ، تاعوضوم  اه و  هنیمز رد  هبرجت  دادعتـسا و  یگتخومآ ، شناد لیلد  هب هک  دنتـسه  یناسک  ینعی 

نارگید یاپ  شیپ  ار  یدج  یملع و  یاه  لح هار دنناوت  یم یتحار  هب  دـنراد و  یتسرد  مهف  دنتـسه  صـصختم  نآ  رد  هک 
.دنهد رارق 

دشاب  ناگدنیآ  یارب  لکشم  داجیا  مدع  شناد و  رب  ینتبم  دیاب  یملع  یاهراکهار 
تسا  صاخ  درف  کی  نامگ  سدح و  رظن ، زا  رتارف  یملع ، لح  هار

رظن مینک ، هدافتـسا  یملع  یاه  لح هار زا  میناوت  یم روشک  تالکـشم  مامت  عفر  یارب  دـندومرف  بالقنا  مظعم  ربهر  انآ :
دوش ؟ هتشادرب  ییاه  ماگ هچ  دیاب  تسیچ ؟ هنیمز  نیا  رد  امش 

رما نـیا  هـب  هراـشا  لوا  هـتکن  دراد ، دوـجو  یملع  یاـه  لـح هار دـنیامرف  یم یا  هنماـخ هللا  تـیآ ترــضح  هـکنیا  یدـمتعم :

 



.روشک تالکشم  نیرت  هدیچیپ یتح  تسین ، هعماج  رد  یراکهار  نودب  ِلکشم  چیه  هک  تسا 
کی یارب  ًــالثم  دــشاب ، صاــخ  درف  کــی  ناــمگ  سدــح و  رظن ، زا  رتارف  هـک  تـسا  یراــکهار  یملع ، لــح  هار زا  دارم  اــما 

ًاموزل هک  تسین  اـنعم  نـیا  هـب  اـما  دـننک ، یم داهنـشیپ  ییاـهراکهار  دـنراد و  لـئاسم  زا  ار  دوـخ  مـهف  صاخـشا  لکـشم ،
.دشاب قیقد  تسرد و  هدش  هئارا  یاه  لح هار همه 

.دشاب رادیاپ  هعسوت  شناد و  رب  ینتبم  دیاب  یملع  لح  هار ای  داهنشیپ 
ناگدنیآ ات  مینک  لح  یا  هنوگ هب ار  زورما  لکشم  هک ، تسا  انعم  نیا  هب  دوش ، یم رادیاپ  هعسوت  زا  تبحـص  هک  یماگنه

.دننیبن بیسآ 
دوش فرطرب  رهاظرد  شلاچ  نآ  هدـش و  هداد  لکـشم  کی  هب  یخـساپ  یـصخشم ، ناـمز  رد  تسا  نکمم  تاـقوا  یهاـگ 

.میشاب هدروآ  دوج  هب ناگدنیآ  یارب  ار  یتالکشم  لاح  نیع  رد  تسا  نکمم  اما 
هچرگا میا ؛ هدوب یزرواشک  ییافکدوخ  داجیا  لابند  هب هک  میا  هتـشاد ار  هبرجت  نیا  هتـشذگ  یاه  لاـس رد  لاـثم  ناونع  هب

زا اـما  هدوب  اـم  تالکـشم  یوگخـساپ  اـه ، تشد رد  ددـعتم  قیمع و  یاـه  هاـچ رفح  نیعم ، یناـمز  تیعقوم  رد  رهاـظ  هب
.تسا هدش  دراو  یریذپان  ناربج  یاه  بیسآ ینیمزریز  یاه  هرفس هب  رگید  یوس 

مدـع شناد و  رب  ینتبم  دـیاب  یملع  یاهراکهار  اریز  دـناوخ ، یملع  یاـه  لـح هار ار  ینینچ  نیا  دراوم  ناوت  یمن نیارباـنب 
.دشاب ناگدنیآ  یارب  لکشم  داجیا 

دیناوخب : رتشیب 

ترجاهم  یارب  یعنام  یشخبرثا  ساسحا  دوش / یم نکمم  رورپ  هبخن ناریدم  اب  ناگبخن » زا  تنایص  »
دریگ یم ار  روشک  داصتقا  نماد  طقف  شدود  هک  یشتآ  نالیصحتلا / غراف ترجاهم  یوَشبَلب  ات  ناگبخن  هب  یهجوت  یب زا 

تسین  یموب  تاعلاطم  تاقیقحت و  رب  ینتبم  ام  تعنص 
دسر ؟ یم ارجا  روهظ و  هصنم  هب  روط  هچ رما  نیا  دیدومرف ، هئارا  یملع  راکهار  زا  امش  هک  یفیرعت  قبط  انآ :

یدرف یاه  یریگ میمصت هب  هتسباو  هکنآ  زا  شیب  هعماج  ناریدم  نیلوئـسم و  هک  تسا  نیا  دنمزاین  رما  نیا  یدمتعم :
، اه هاگشهوژپ اه ، هاگـشناد لثم  یملع  یاه  لیـسناتپ زا  هدافتـسا  اب  ار  ناشیاه  یریگ میمـصت دنـشاب ، یـسانشراکریغ  و 

.دننک هئارا  اه  قیقحت رب  ینتبم اه و  هدکشیدنا
اما تسا ، هابتشا  یرکفت  دراد  یا  هداس رایسب  یاه  لح هار اه  نآ ندرک  فرطرب  هکنیا  روصت  تالکشم و  هب  یحطس  هاگن 

ناشن هداس  رهاظ  رد  دنچره  لکشم  نیا  هک  دسر  یم هجیتن  نیا  هب  دنک  لیلحت  ار  لکـشم  نآ  یملع  هعومجم  کی  رگا 
.دوش هتخادرپ  نآ  هب  فلتخم  هوجو  زا  دیاب  تسا و  یهجو  دنچ  اما  دهد  یم

.میتسه هجاوم  کیفارت  لکشم  اب  نارهت  رهش  رد  لاثم  ناونع  هب 
زا هدافتــسا  نارهت  رد  هدــش  هـتفرگ  راــک  هـب یاــه  لــح هار زا  یکی  دوــش ؟ یم لــح  هنوــگچ  نارهت  رهــش  کــیفارت  لکــشم 

ناـنچمه اـما  دـش  ریـسم  نیا  رد  یداـیز  یاـه  هنیزه تفرگ و  تروـص  طاـقن  زا  یخرب  رد  هـک  تـسا  یتاـقبط  یاـه  هارگرزب
.دراد دوجو  روشک  رد  کیفارت  لکشم 

یاـه شزوـمآ رب  ینتبم یاـه  لـح هار دـنمزاین  هکلب  درادـن  لـح  هار کـی  اـهنت  کـیفارت  لکـشم  هک  دـسر  یم رظن  هـب  نیارباـنب 
، یملع زکارم  هب  ادـتبا  ار  تالکـشم  دوش و  هاگن  فلتخم  یاـه  هیواز زا  عوضوم  کـی  هب  دـیاب  هک  تسا  یعاـمتجا  یدرف و 

.دننک یریگ  میمصت یملع  یاهراکهار  رب  ینتبم سپس  دننک و  هئارا  یشهوژپ  یهاگشناد و 
دنک ؟ کمک  رما  نیا  هب  دناوت  یم هاگشناد ، تعنص و  نیب  هطبار  تیوقت  امش  رظن  هب  سپ  انآ :

.هلب یدمتعم :
.دراد دوجو  هلصاف  داهن  ود  نیا  نیب  هک  تسا  نیا  تعنص  هاگشناد و  رد  ام  تالکشم  زا  یکی  رضاح  لاح  رد 

.تسین یموب  تاعلاطم  تاقیقحت و  رب  ینتبم هدوب و  یتادراو  ًاتدمع  ام  تعنص  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  عوضوم  نیا 

 



نآ زا  دـنورب ، تعنـص  تمـس  هب  ات  دـنا  هدرک ساسحا  یرتمک  زاین  هک  تسا  یا  هنوگ هب ناشراتخاس  زین  ام  یاه  هاگـشناد
.دوش یم رتشیب  زور  هبزور هلصاف  نیا  دهد ، یمن ناشن  هاگشناد  هب  یتبغر  زین  تعنص  هک  لیلد  نیا  هب  فرط 

اقترا تعنـص  تالکـشم  لـح  یارب  ار  شدوـخ  یدـنمناوت  هاگـشناد  مه  ینعی  دـتفیب  قاـفتا  لـباقتم  روـط  هب دـیاب  رما  نیا 
داجیا یلباقتم  طابترا  قیرط  نیا  زا  ات  دنک  رقتـسم  اه  هاگـشناد رد  ار  شدوخ  یتاقیقحت  یاهدحاو  تعنـص  مه  دـهد و 

.دوش
دوش  یم هتشر  نیا  زا  رتشیب  کرد  هب  رجنم  یناسنا ، مولع  هتشر  یاه  تیلباق زا  ناریدم  یریگ  هرهب

تسا  هدرتسگ  یناسنا  مولع  یاه  هتشر یشخبرثا  تردق 
تسا ؟ هدش  هتسب  تعنص  اب  ییاهدادرارق  هداد ؟ ماجنا  هنیمز  نیا  رد  یمادقا  امش  هاگشناد  انآ :

ام لیـسناتپ  ینعی  هدوبن ، ام  یاه  لیـسناتپ هزادـنا  هب  هتبلا  هدـش  ماجنا  یتامادـقا  هلب ، هتـشذگ  یاه  لاس رد  یدـمتعم :
.تسا رتشیب 

رد دــنناوت  یم هـک  دراد  دوـجو  یملع  تـئیه  وـضع  زا ۵۵۰  شیب  هدکــــشناد و  ییاـبطابط ۱۱  همالع  هاگشناد  رد  لقادـح 
.دننک ینیرفآ  شقن یناسنا  مولع  فلتخم  یاه  هتشر

نام تیفرظ مامت  زا  میناوتب  هک  دراد  دوجو  لیـسناتپ  نیا  اما  تسا  هدـش  هتفرگ  راـک  هب یلقادـح  تیفرظ  رـضاح  لاـح  رد 
.مینک هدافتسا 

هعماج یاه  هغدغد تالکـشم و  زا  یمظعا  شخب  هک  دندومرف  هراشا  رما  نیا  هب  ناشتانایب  رد  یربهر  مظعم  ماقم  انآ :
امش هک   ) دوش یم عفر  یناسنا  مولع  هتـشر  یاه  شهوژپ قیرط  زا  یگنهرف  تالکـشم  یرگ و  یدکت دایتعا ، هلوقم  لثم 

.تسا هتفرگ  رارق  یرهم  یب دروم  اه  هتشر ریاس  زا  رتشیب  اما  دیدش ،) روآدای  ار  عوضوم  نیا  مه 
تسیچ ؟ یهجوت  یب نیا  تلع  امش  رظن  هب 

رد تسا ، گـنرمک  دنـشاب  هتـشاد  یناـسنا  موـلع  شقن  هب  دـیاب  هعماـج  ناریدـم  هک  یقیقد  هاـگن  تـقیقح  رد  یدـمتعم :
.دراد ار  شدوخ  صاخ  طیارش  لرتنک  یشخبرثا و  تردق  هک  یتروص

یـسایس و یداـصتقا ، تاـعوضوم  یعاـمتجا ، لـئاسم  یگدـنز و  کبـس  زا  معا  یناـسنا  یاـهراتفر  همه  هب  یناـسنا  مولع 
.ددرگ یمرب یقوقح 

هک یتبـسن  ره  هب  اه  هنماد نیا  اب  بسانتم  سپـس  تسا و  هدرتسگ  یناـسنا  مولع  اـب  طـبترم  یاـه  هزوح هنماد  نیارباـنب 
هرهب دـنناوت  یم رتـشیب  مه  ملع  نیا  یاـه  تیلباـق زا  ًاـعطق  دنـشاب ، هتـشاد  یناـسنا  موـلع  زا  یرتـشیب  مـهف  اـم  ناریدـم 

.دنربب
تسا ؟ هدش  هدرپس  یشومارف  هب  ارچ  سپ  انآ :

دیاــب هـک  تــسا  یناــسنا  موــلع  یاــه  هاگــشناد اــی  اــه  هدکــشناد ناوــنع  هــب  اــم  هــفیظو  مــه  نآ  زا  یــشخب  یدــمتعم :
مولع هک  دنـسرب  یعانقا  کی  هب  زین  هطوبرم  نیلوئـسم  قیرط  نیا  زا  ات  مینک  یفرعم  رتشیب  ار  ناـمدوخ  یاـه  یدـنمناوت

.دنک کمک  اهنآ  هب  دناوت  یم یناسنا 
یاـه هماـن ناـیاپ اـی  هلاـقم  رد  لاـثم  روـط  هـب مـیا ، هدیــسرن راــکهار  هـب  تـسا و  هدــنام  هفــسلف  رد  اــم  یاــه  شهوژپ اــنآ :

راکهار هب  هحفـص   ۱۰ اهنت ۱۵ _  دـبای و  یم صاـصتخا  تیهاـم  یتسیچ و  هفـسلف ، هب  هحفـص   ۲۸۰  _ ۲۹۰ یهاگشناد ،
هب یملع  یاـهراکهار  قـیرط  زا  اـم  روـشک  تالکــشم  بـالقنا ، مـیکح  ربـهر  تاـنایب  قـبط  هـک  یتروـص رد  دریگ ؛ یم قـلعت 

دریگ ؟ تروص  یمادقا  هچ  دیاب  هنیمز  نیا  رد  دسر ، یم هجیتن 
.یا هعسوت یدربراک و  یاه  هبنج مه  یضعب  دنراد ، یداینب  یناینب و  هبنج  اه  شهوژپ یخرب  یدمتعم :

.تسا لضعم  لکشم و  کی  لح  امش ، رظندم  یاه  شهوژپ فده 
ناـمه نـیا  دریگ ، یم تأـشن  قـقحم  ینهذ  یریگرد  زا  اـهنت  دــنرادن و  لکــشم  لـح  هـب  یطاــبترا  اــه  شهوژپ زا  یــشخب 

.دتفا یم قافتا  مه  ایند  رد  هک  تسا  یداینب  قیقحت 
.یا هعسوت یدربراک و  تاقیقحت  هب  مه  میراد و  زاین  نآ  هب  مه  ام 

هئارا یبوـتکم  هعوـمجم  کـی  میهاوـخب  هکنآ  زا  شیپ  یدربراـک ، تاـقیقحت  رد  تفگ ، دـیاب  امـش  لاوـس  هـب  خـساپ  رد  اـما 

هام  14001400  هام یدید   اتات  2525   یربخ  1818   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۱۳طباور 



، مـینک فـیرعت  ییارجا  یاـه  هاگتــسد یارب  یا  هژورپ بلاـق  رد  ار  ناـمدوخ  یراـک  یاــه  یگتــسیاش میناوـتب  دــیاب  مـیهد ،
یرـس کـی  هـئارا  اـهنت  دراد ، دوـجو  داـیتعا  یرگ و  یدـکت نوـچمه  یعاـمتجا  یاـه  بیـسآ هـک  یا  هعماـج رد  لاـثم  روـط  هـب
نیا رد  دــهد ، رییغت  ار  طیارــش  دورب و  هعماــج  نـطب  رد  شدوـخ  قـقحم  دــیاب  تـسین و  یفاــک  یحطــس  یاهداهنــشیپ 

ینهذ یریگرد  زا  اـهنت  یداـینب  قـیقحت  ریخ ؟ اـی  هدوـب  شخبرثا  شمادـقا  داهنـشیپ و  دـیوگب  دـناوت  یم هک  تـسا  طـیارش 
دسر  یمن راکهار  هب  دریگ و  یم تأشن  ققحم 

.تسا نایوجشناد  نازومآ و  شناد رد  یلیصحت  هزیگنا  شهاک  زا  یکاح  هک  میتسه  هجاوم  یا  هلوقم اب  رضاح  لاح  رد 
ییاهریغتم مامت  دیاب  ققحم  تسین ، یفاک  دنهد ، ماجنا  یتامادقا  هچ  دیاب  اه  ملعم اه و  هداوناخ میئوگب  هکنیا  فرص 

، ینادـیم هتفرگ و  تروـص  تامادـقا  اـب  دـهد  ناـشن  اـت  دـنک  یراکتـسد  دوـش ، یم یلیـصحت  هزیگنا  شیازفا  بجوـم  هک  ار 
.تسا هدش  رتهب  لیصحت  ظاحل  هب اه  نآ یرگشُنک  بجوم  هدرک و  ادیپ  شیازفا  نازومآ  شناد هزیگنا 

ییارگ کردم هلوقم  تمس  هب  دننیب ، یم ار  اه  هبخن زا  تیامح  مدع  نایوجشناد  ریاس  هک  ییاج  نآ زا  تفگ  ناوت  یم انآ :
دنا ؟ هدرک ادیپ  شیارگ 

.هلب یدمتعم :
.ددرگ یمرب هدش  داجیا  یاهراتخاس  هب  مهزاب  اما  تسا  راذگرثا  رما  نیا 

هتشاد یرتشیب  مادختـسا  سناش  دنراد ، یرتالاب  کردم  هک  یناسک دشاب و  کردم  نامکالم  اه  مادختـسا رد  هک  یمادام 
یهجوت هاگـشناد  تیفیک و  هب  دنـشاب و  کردم  لابند  هب  اهنت  ات  دننک  یم ادـیپ  قوس  تمـس  نیا  هب  هعماج  همه  دنـشاب ،

.دنشاب هتشادن 
رازاب نوچمه  یا  هلوقم یتح  دننک و  یزاب  نادیم  نیا  رد  مه  نارگید  ات  دوش  یم بجوم  یحطس  هاگن  ینیبرهاظ و  نیا 

.دوش غاد  یلیصحت  کردم  شورف  دیرخ و 
نیا هب  امش  هک  یلاح رد  دوش ، دییأت  دیابن  ًالصا  دشابن  روحم  هلئسم یا  همان نایاپ ای  شهوژپ  رگا  دندقتعم  اه  یخرب انآ :

.دنشابن روحم  عوضوم ای  روحم  هلئسم دنناوت  یم اه  شهوژپ هک  دیدرک  هراشا  عوضوم 
.تسا تسرد  نیا  یدمتعم :

یدربراـک هـشیمه  لـئاسم  اـما  دـشاب  هتــشاد  دوـجو  هلئــسم  لاؤـس و  کـی  هـکنیا  رگم  دریگ  یمن لکــش  یــشهوژپ  چــیه 
.دنتسین

یرو هرهب شیازفا  نآ و  عفر  لابند  هب  هدرک و  حرطم  ار  دوخ  ناـنکراک  یتیاـضران  لکـشم  راد ، هناـخراک کـی  هک  یناـمز ًـالثم 
.دراد یدربراک  هبنج  عوضوم  نیا  تسا ،

در ای  شریذـپ  لابند  هب هتفرگ و  تأشن  شنهذ  یواکجنک  زا  هکلب  تسین  سنج  نیا  زا  ققحم  هلئـسم  تاـقوا  یخرب  اـما 
.تسا هدش  حرطم  یاه  هیرظن

.درادن زین  یصخشم  هدننک  فرصم ًاموزل  اه  قیقحت هتسد  نیا 
رگیدـکی اـب  اـه  هلئــسم سنج  اـما  دـشاب ، هتــشاد  دوـجو  یا  هلئــسم هـکنیا  رگم  دوـش  یمن ماـجنا  یقیقحت  چـیه  نیارباـنب 

.تسا توافتم 
.نیداینب هبنج  یخرب  و  دنراد ، یدربراک  هبنج  یضعب 

دیناوخب : رتشیب 

یدربهار لئاسم  رد  ناگبخن  تیفرظ  زا  هدافتـسا  رب  بالقنا  ربهر  تادیکأت  تشاد /؟ روشک  ناگبخن  هب  یهاگن  هچ  دـیاب 
روشک 

دنبایب  روشک  لئاسم  لح  یارب  ار  یربهر  رظندم  رب  نایم یاه  هار ناگبخن 

دنک  یمن ترجاهم  دنک ، یشخبرثا  ساسحا  هبخن  رگا 

 



یریثأـت ًاـساسا  دوش ؟ اـهنآ  ترجاـهم  عناـم  دـناوت  یم نازیم  هچ  اـت  دـنوش  ییاسانـش  روشک  حطـس  رد  اـه  هبخن هکنیا  اـنآ :
دراد ؟

شدوـخ تیلاــعف  یارب  ار  یا  هـنیمز هـچ  هـبخن  هـکنیا  اــب  بساــنتم  ناوـت  یم دریگ  تروـص  ییاسانــش  نـیا  رگا  یدــمتعم :
.میورب شیپ  تسا  دنم  هقالع یا  هزوح هچ هب  دبلط و  یم

، دننک هعماج  رد  ندوب  دیفم  یدـنمدوس و  یـشخبرثا ، ساسحا  ام  هبخن  دارفا  هک  مینک  مهارف  ار  یا  هنیمز ام  رگا  ینعی 
.دوش یم اه  نآ ترجاهم  زا  عنام  عوضوم  نیا  ًامتح 

، دوـش یم هداد  ناـشن  ناـگبخن  هـب  هعماـج  زا  نوریب  هـک  ییاـهاضف  نآ  ًاـعقاو  هـک  دـشاب  نـیا  تـسا  نـکمم  مـه  یـشخب 
.تسین یا  هنایارگ عقاو یاهاضف 

هتـشاد یرتشیب  دـمآرد  دـنک  یم ترجاهم  اـهروشک  ریاـس  هب  هک  یـصخش  لوا  هلهو  رد  یرهاـظ ، ظاـحل  هب  تسا  نکمم 
اب هسیاقم  رد  دـننک  یم تیلاعف  روشک  زا  جراخ  رد  یرت  ینالوط تدـم  هک  یناسک دـهد ، یم ناـشن  تاـعلاطم  اـما  دـشاب ،

.دراد یرتمک  تورث  هدرک  راک  ناریا  رد  لاس  هک ۱۰  یسدنهم 
دادعتـسا یـشوهزیت و  کـی  زا  هک  هبخن  هربـخ و  دارفا  یارب  ار  تیلاـعف  هنیمز  تیاـهن  رد  اـم  هک  تسا  نیا  مـهم  هـتکن  اـما 

.دنهد همادا  ناشتیلاعف  هب  دوخ  هقالع  دروم  یصصخت و  هزوح  رد  ات  مینک  مهارف  دنتسه  رادروخرب  یصاخ 
تسا ؟ هتفرگ  تروص  هنیمز  نیا  رد  یمادقا  ًاساسا  امش  رظن  هب  انآ :

.تسا هدش  هنیمز  نیا  رد  ییاه  شالت یدمتعم :
ات تـفرگ  تروـص  اـه  نآ هـب  کــمک  ناــگبخن و  بذــج  یارب  یداــیز  یاــه  شــالت ناــگبخن ، یلم  داــینب  یزادــنا  هار زا  دــعب 

تامادـقا نیا  زا  رتارف  دـیاب  اـم  هک  دـسر  یم رظن  هب  اـما  دـننک  مهارف  روشک  رد  اـه  نآ تیلاـعف  همادا  یارب  ار  ییاـه  هنیمز
.میهد ماجنا  هنیمز  نیا  رد  یرت  یدج یاه  تیلاعف میورب و 

تسا ؟ نشور  دینیب  یم ریسم  نیا  یارب  هک  یقفا  تسا ؟ ینالوط  یملع  یرادمچرپ  هب  ندیسر  ریسم  ایآ  انآ :
دیاـب لاـح  نـیعرد دراد و  دوـجو  یداـیز  هـتفرن  یاـه  هار لاـحره  هـب اـما  تـسا  ینـالوط  یلیخ  میوـگب  مناوـت  یمن یدـمتعم :
لیلد هـب  تـفگ  ناوـت  یم طیارــش  نـیا  رد  هـک  دــشاب  تدــمدنلب  تدــم و  ناــیم تروـص  هـب نامزادــنا  مـشچ یزیر و  هماــنرب

یـشخبدیما نشور و  قفا  دوش  یم هظحـالم  روـشک  یاهدادعتـسا  یناـسنا و  یاـه  تیفرظ ظاـحل  هب هک  ییـالاب  لیـسناتپ 
.تسا ام  یور  شیپ 

نیا رد  صصختم  یناسنا  یاه  هیامرـس ظاحل  هب  ام  روشک  تیعـضو  هتـشذگ ، یاه  لاس یط  مدرک  هراشا  هک  روط  نامه
.تسا تکلمم  ماظن و  نیا  یارب  نشور  یا  هدنیآ زا  یکاح  رما  نیا  هک  هدوبن  حطس 

/۴۱۰۶/ مایپ یاهتنا 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / زوین  نایدا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

موـلع یــسانش ، ناور قوـقح ، هـقف و  یتــیبرت ، موـلع  قــالخا و  لــماش  سنارفنک  یارب  هدــش  هـتفرگ  رظن  رد  یاــهروحم   
.دنتسه هناسر  تاطابترا و  داصتقا ، تیریدم و  بهاذم ، نایدا و  یعامتجا ،

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب یونعم » » یونعم تیبرت   تیبرت هداوناخ  وو   هداوناخ  » » یللملا یللملا نیب نیب سنارفنک   سنارفنک

یراکمه اب  متاـخ )  ) یونعم تیبرت  یمالـسا و  هداوناـخ  هسـسؤم  یوس  زا  یونعم  تیبرت  هداوناـخ و  یللملا  نیب سنارفنک  نیلوا 
ا یبرع ، یسراف ، نابز  جنپ  هب  هاگشناد  هزوح و  هاگشهوژپ 
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، یتــشهب دیهــش  هاگــشناد  هداوناــخ  هدکـــشهوژپ  یناــبزیم  هــب  تســـشن  شیپ هدراــهچ  سنارفنک  نــیا  یارب  نــینچمه   
ماـما هاگـشناد  تاـطابترا  گـنهرف و  یمالـسا ، فراـعم  هدکـشناد  ییاـبطابط ، همـالع  هاگــشناد  یعاـمتجا  موـلع  هدکــشناد 

، یگنهرف تاعلاطم  یناسنا و  مولع  هاگـشهوژپ  قوقح  للملا و  نیب طباور  یـسایس و  تاعلاطم  هدکـشهوژپ  (ع ،) قداـص
هاگـشناد یمالـسا  فراـعم  تاـیهلا و  هدکـشناد  ناـجیابرذآ ، یندـم  دیهـش  هاگـشناد  یمالـسا  فراـعم  تاـیهلا و  هدکــشناد 

تاــطابترا غـیلبت و  یملع  نـمجنا  هیملاــعلا ، یفطــصملا  هعماــج  یــسانش  گــنهرف  تاــیبدا و  ناــبز ، عـمتجم  ناردــنزام ،
یناـسنا و موـلع  تاـیبدا ، هدکــشناد  ثیدـح ، نآرق و  هاگــشناد  تاـطابترا  یــسانشناور و  هورگ  هزوـح ، یملع  یاـه  نـمجنا

هدکشهوژپ بهاذم ، نایدا و  هاگشناد  هداوناخ  نز و  هدکشناد  تاقیقحت ، مولع و  دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد  یعامتجا 
هزوــح و یملع  یاــه  نـمجنا هزوــح  یعاــمتجا  تاــعلاطم  یملع  نـمجنا  هاگــشناد ، هزوــح و  هاگــشهوژپ  یعاــمتجا  موــلع 

.دوش یم رازگرب  امیسو ، ادص  هاگشناد  هناسر  تاطابترا و  هدکشناد 

هسسوم هاگشناد و  هزوح و  هاگشهوژپ  طسوت   ۲۱۶۳۰ هرامش ۰۱۲۱۰ –  هب   ISC زوجم اب  سنارفنک  نیا  دوش  یم روآداـی   
.دوش یم رازگرب  رهم ۱۴۰۱ خیرات ۲۸  رد  متاخ »  » یونعم تیبرت  یمالسا و  هداوناخ 

ناـسنا هدوقفم  هقلح  تیبرت و  عوـن  نیرت  لکـشم نیرت و  قـیمع یوـنعم ، تیبرت  ًاـساسا  زوـین ،) ناـیدا   ) اـندر شرازگ  هب 
.تسا یزورما 

« متاخ  » یونعم تیبرت  یمالـسا و  هداوناخ  هسـسؤم  هاگـشناد و  هزوح و  هاگـشهوژپ  یترورـض ، نینچ  نتفرگ  رظن  رد  اب 
یارب یبساــنم  تــصرف  ندروآ  مــهارف  یاتـــسار  رد  رگید  یاـــه  ناـــمزاس تاســـسوم و  یهاگـــشنادداهج و  یهارمه  اـــب 

هب مادـقا  للملا  نیب حطـس  رد  هداوناخ  هزوح  نارظنبحاص  ناققحم و  یاـه  شهوژپ زا  لـصاح  جـیاتن  جـیورت  شرتسگ و 
یکرت یــسیلگنا ، یبرع ، یـــسراف ، ناــبز  جــنپ  هــب  یوــنعم » تــیبرت  هداوناــخ و   » یللملا نــیب سنارفنک  نــیلوا  یرازگرب 

.دنا هدرک هسنارف  یناجیابرذآ و 
موـلع یــسانش ، ناور قوـقح ، هـقف و  یتــیبرت ، موـلع  قــالخا و  لــماش  سنارفنک  یارب  هدــش  هـتفرگ  رظن  رد  یاــهروحم 

.دنتسه هناسر  تاطابترا و  داصتقا ، تیریدم و  بهاذم ، نایدا و  یعامتجا ،
، یملع هــتیمک  سیئر  نــشور ، دــمحم  سنارفنک ، سیئر  یگرزب ، ناــج  دوعـــسم  سنارفنک ، نــیا  یناــمزاس  راــتخاس  رد 

مالـــسالا تـــجح یملع ، هـــتیمک  ریبد  نایـــشواچ ، نیـــسح  دمحمدیـــس  ییارجا ، هـــتیمک  سیئر  قزار ، تاداـــس  همطاـــف
هدیعـس لـلملا ، نـیب  هـتیمک  ریبد  یـسودق ، یـضترم  لـلملا ، نـیب هـتیمک  سیئر  یراـبایرد ، یفطــصمدیس  نیملــسملاو 

یـــضترم نیملـــسملاو  مالـــسالا  تــجح یناــسر ، عــالطا هــتیمک  ریبد  دازآ ، یمیهاربا  ارهز  ییارجا ، هــتیمک  ریبد  دادــیب ،
.دنتسه ینابیتشپ  یگنهامه و  هتیمک  ریبد  یدمحم ، همطاف  تاطابترا و  تاغیلبت و  هتیمک  ریبد  هدازرظن ،

رایداتسا تایب ، هللا  تجح نیملسملاو  مالـسالا  تجح لماش  یونعم  تیبرت  هداوناخ و  سنارفنک  یملع  هتیمک  یاضعا 
نیملـسملاو مالـسالا  تجح ییاـبطابط ، همالع  هاگـشناد  رایــشناد  یناــنیزم ، جاــت  ربـکا  یلع  ثیدــح ، نآرق و  هاگــشناد 

یجاح اضر  هاگشناد ، هزوح و  هاگشهوژپ  رایشناد  یلکوت ، هللادبع  نایدا ، هاگشناد  للملا  نیب نواعم  یریخست ، یدهم 
هورگ رایـشناد  داژن ، بیبـح دـمحا  دیــس  ریبـک ، ریما  هاگــشناد  مـلع  هفــسلف  هورگ  ریدـم  یملع و  تـئیه  وـضع  مـیهاربا ،

مالـسالا تجح ناردـنزام ، هاگـشناد  رایـشناد  ینیـسح ، تاداـسلا  بنیز نارهت ، هاگـشناد  یباراـف  سیدرپ  یمومع  قوـقح 
گنهرف هورگ  رایداتسا  یمداخ ، هفطاع  (ص ،) یفطصملا هعماج  رایداتسا  یراسهوک ، ینیسح  دیفمدیس  نیملـسملاو 

نیملسملاو مالسالا  تجح هداوناخ ، نز و  هدکـشهوژپ  رایداتـسا  یناسارخ ، هیمـس  یمالـسا ، دازآ  هاگـشناد  تاطابترا  و 
هــسسوم یملع  تـئیه  وـضع  یراــبایرد ، یفطــصم  مالــسالا  تـجح مـق ، یمالــسا  دازآ  هاگــشناد  سیئر  یریخ ، نـسح 
رایداتسا ناقهد ، دیجم  نهدور ، دحاو  یمالسا  دازآ  هاگـشناد  رایداتـسا  درف ، یا هناکد هدیرف  همکحلاراد ، یلاع  شزومآ 

ناجیابرذآ یندـم  دیهـش  هاگـشناد  رایداتـسا  داژن ، ناقهد اضر  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح هداوناـخ و  نز و  هدکـشهوژپ 
.دنتسه

، یمالـــسا دازآ  هاگـــشناد  وعدـــم  رایداتـــسا  یقزار ، تاداــس  همطاـــف  زین  سنارفنک  نــیا  یملع  هــتیمک  یاـــضعا  رگید  زا 

 



، نایشواچ تاداس  نیسحدمحمدیس  یگنهرف ، تاعلاطم  یناسنا و  مولع  هاگشهوژپ  رایداتـسا  یچنارفعز ، تاداسالیل 
رایشناد رف ، یرالاس اضردمحم  نیملسملاو  مالسالا  تجح متاخ ،»  » یونعم تیبرت  یمالسا و  هداوناخ  هسسوم  سیئر 

میرم یگنهرف ، تاعلاطم  یناـسنا و  مولع  هاگـشهوژپ  رایداتـسا  یجنپـس ، اضرلادـبعریما  هاگـشناد ، هزوح و  هاگـشهوژپ 
، یقیدـص مظاـک  یتشهب ، دیهـش  هاگـشناد  رایـشناد  یقداـص ، تاداـس  هروصنم  (س ،) ارهزلا هاگـشناد  رایداتـسا  یگلس ،
، یمالــسا فراـعم  هدکــشناد  تـیبرت  گـنهرف و  هورگ  ریدـم  هداز ، تقادـص مـثیم  ناـیگنهرف ، هاگــشناد  وعدـم  رایداتــسا 

هورگ رایـشناد  دـنوثایغ ، دـمحا  یتشهب ، دیهـش  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  رایـشناد  یـسابع ، دومحم  تاـطابترا ، گـنهرف و 
، تاقیقحت مولع  دحاو  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  رایداتـسا  یمـساق ، همـصاع  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  یـسانش  هعماج 

.دنتسه یمزراوخ  هاگشناد  رایداتسا  یگیب ، هچروق  دیجم 
هداوناخ هقف  رگـشهوژپ  یماما ، یفاک  دـیجم  لماش  زین  یونعم  تیبرت  هداوناخ و  سنارفنک  یملع  هتیمک  رگید  یاضعا 

لها یللملا  نـیب هاگـشناد  ناـنز  تاـعلاطم  ناـمتراپد  سیئر  یناـجیرال ، هراـس  مـق ، هـیملع  هزوـح  یلاـع  حطــس  داتــسا  و 
همـالع هاگـشناد  رایـــشناد  یمرک ، یقتدـــمحم  بهاذـــم ، ناـــیدا و  هاگـــشناد  رایداتـــسا  ییاز ، کـــل یدـــهم  (ع ،) تیبـــلا

، هداز یقتدــمحم هیدــهم  یگنهرف ، تاـعلاطم  یناـسنا و  موـلع  هاگــشهوژپ  رایداتــسا  یدــیجمریم ، هدــیپس  ییاـبطابط ،
گــنهرف و یمالــسا و  فراــعم  هدکــشناد  یملع  وــضع  داژن ، یرهطم دیجمدیـــس  ییاــبطابط ، همالع  هاگـشناد  رایداتـسا 

هاگشناد رایداتسا  یلیکو ، همجن  (س ،) ارهزلا هاگشناد  رایداتسا  ینیسحریم ، ارهز  (ع ،) قداص ماما  هاگـشناد  تاطابترا 
بجر اـــضر  یلع مولعلارقاـــب ، هاگــــشناد  رایــــشناد  نایمــــشاه ، نیــــسحدمحمدیس  زکرم ، نارهت  دـــحاو  یمالــــسا  دازآ 
ماما هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع  یماما ، دیجمدیـس  امیـس و  ادـص و  هاگـشناد  شهوژپ  نواعم  رایـشناد و  یبسامهط ،

.دنتسه روشک  یمومع  گنهرف  یاروش  ریبد  و  (ع ) قداص
هدکشناد یتشهب ، دیهش  هاگشناد  هداوناخ  هدکشهوژپ  ینابزیم  هب  تسشن  شیپ هدراهچ  سنارفنک  نیا  یارب  نینچمه 

(، (ع قداص ماما  هاگـشناد  تاطابترا  گنهرف و  یمالـسا ، فراعم  هدکـشناد  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  یعامتجا  مولع 
هدکـشناد یگنهرف ، تاعلاطم  یناسنا و  مولع  هاگـشهوژپ  قوقح  للملا و  نیب طباور  یـسایس و  تاعلاطم  هدکـشهوژپ 

، ناردـنزام هاگـشناد  یمالـسا  فراعم  تایهلا و  هدکـشناد  ناجیابرذآ ، یندـم  دیهـش  هاگـشناد  یمالـسا  فراعم  تایهلا و 
یاـه نمجنا تاـطابترا  غـیلبت و  یملع  نمجنا  هیملاـعلا ، یفطـصملا  هعماـج  یـسانش  گـنهرف  تاـیبدا و  ناـبز ، عـمتجم 

یعاـمتجا یناـسنا و  موـلع  تاـیبدا ، هدکــشناد  ثیدــح ، نآرق و  هاگــشناد  تاــطابترا  یــسانشناور و  هورگ  هزوـح ، یملع 
مولع هدکـشهوژپ  بهاذم ، نایدا و  هاگـشناد  هداوناخ  نز و  هدکـشناد  تاقیقحت ، مولع و  دحاو  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد 

هدکـشناد هزوح و  یملع  یاـه  نمجنا هزوح  یعاـمتجا  تاـعلاطم  یملع  نمجنا  هاگـشناد ، هزوح و  هاگـشهوژپ  یعاـمتجا 
.دوش یم رازگرب  امیسو ، ادص  هاگشناد  هناسر  تاطابترا و 

هسسوم هاگشناد و  هزوح و  هاگـشهوژپ  طسوت   ۲۱۶۳۰ هرامش ۰۱۲۱۰ –  هب   ISC زوجم اب  سنارفنک  نیا  دوش  یم روآداـی 
.دوش یم رازگرب  رهم ۱۴۰۱ خیرات ۲۸  رد  متاخ »  » یونعم تیبرت  یمالسا و  هداوناخ 

۱۸۱۸
ید

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۰:۰۳



اناد یلصا : عبنم   ۳۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / امیس  ادص و  یرازگربخ   

رد یئاـبطابط ، همالع  هاگشناد  شرورپ ، شزوـمآ و  ترازو  یموـمع  طـباور  زا  لـقن  هـب  امیـسوادص   یرازگربـخ  شرازگ  هـب 

«« انورک انورک اسپ   اسپ انورک  وو   انورک نارود   نارود ردرد   رایس   رایس یریگدای   یریگدای  » » یلم یلم شیامه   شیامه نیمود   نیمود یرازگرب   یرازگرب

اب یــشزومآ  یزیر  هماـنرب  شهوژپ و  ناـمزاس  یوـس  زا  اـنورک » اــسپ  اــنورک و  نارود  رد  رایــس  یریگداــی   » یلم شیاــمه  نـیمود 
.دش دهاوخ  رازگرب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یراکمه 

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3328174/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.iribnews.ir/fa/news/3328174/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


شهوژپ نامزاس  تکراشم  اب  دراد  رظن  رد  یزاجم ، یاه  شزومآ هزوح  رد  یـشهوژپ  یملع و  یاـه  قفا هعـسوت  یاتـسار 
لاسما دنفـسا  ار  انورک » اسپ  انورک و  نارود  رد  رایـس  یریگدای  یلم  شیاـمه  نیمود  ، » روشک یـشزومآ  یزیر  هماـنرب  و 

اـسپ اـنورک و  نارود  رد  رایـس  یریگداـی   » یلم شیاـمه  نـیمود  رد  روـضح  هـب  نادـنم  هقـالع ساـسا ، نـیا  رب.دـنک  رازگرب 
.دننک هعجارم   https://mlearning۲.atu.ac.ir تیاس هب  یلیمکت  تاعالطا  بسک  یارب  انورک »

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

اناد انورک -  اسپ  انورک و  نارود  رد  رایس  یریگدای  یلم  شیامه  نیمود  یرازگرب   » 

شرورپ شزومآ و  انورک -  اسپ  انورک و  نارود  رد  رایس  یریگدای  یلم  شیامه  نیمود  یرازگرب   » 

انلیا انورک - » اسپ  انورک و  نارود  رد  رایس  یریگدای   » یلم شیامه  نیمود  یرازگرب   

نازیم یرازگربخ  هام -  دنفسا  رد  انورک  اسپ  انورک و  نارود  رد  رایس  یریگدای  یلم  شیامه  نیمود  یرازگرب   

۱۸۱۸
ید

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۱:۲۷۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ناکسا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هجدوب ۱۴۰۱، رد  سلجم ، مرتحم  تسایر  هب  تسیز  طیحم  تظافح  نامزاس  همان  قبط  هک  هتفر  شیپ  اجنآ  ات  رما  نیا   
رارق هجدوـب  فـیدر  رد  لـبق ) یاـه  لاـس  زوـجم  نودـب  یاـه  حرط  لـماش   ) یتـسیز طـیحم  یباـیزرا  دـقاف  حرط  دادعت ۴۰۰ 

.دنا هتفرگ

یاه هژورپ ندـناجنگ  تلع  هب  هجدوب  همانرب و  نامزاس  سییر  زا  یتیاکـش  یتسیز ، طیحم  یاه  لکـشت  ساـسا ، نیا  رب   
داوـم ۱۰۵ رد  نوناـق  حیرـص  صن  ساـسا  رب  هـک  اریز  دـنا ؛ هداد لکــش  هجدوب ۱۴۰۱ ، فیدر  رد  یتـسیز  طـیحم  زوـجم  دـقاف 

فلا دـنب  هعـسوت و  مجنپ  هماـنرب  نوناـق  هدام ۱۹۲  فلا  دـنب  مراـهچ ، هماـنرب  نوناـق  هدام ۷۱  هعـسوت ، موس  هماـنرب  نوناـق 
تاــعلاطم ماــجنا  هــلحرم  رد  ارجا و  زا  شیپ  دــنفظوم  ییارجا  یاــه  هاگتــسد هعـــسوت ، مشـــش  هماــنرب  نوناــق  هداـم ۳۸ 

مادـقا هنوگره  زا  شیپ  زوجم ، ذـخا  یتسیز و  طیحم  یبایزرا  هب  مادـقا  یا ، هعـسوت یاه  هژورپ یبای  ناکم یجنـس و  ناـکما
.دننک حرط  یارجا  هب 

ریاـس یتـسیز و  طـیحم  زوـجم  دــقاف  یاـه  هژورپ هـک  میراتــساوخ  سلجم  هجدوـب ۱۴۰۱  قــیفلت  نویــسیمک  زا  نـینچمه   
یسررب ار  هتفرگ  تروص  تافلخت  میراد  اضاقت  زین  لصا ۹۰  نویسیمک  زا  دنک و  فذح  هجدوب  فیدر  زا  ار  ینوناق  تازوجم 

.دهد هئارا  هییاضق  هوق  مدرم و  هب  ار  نآ  لماک  شرازگ  هدرک و 

هدننکاضما نانادداصتقا  یماسا  ادـخ  مان  هب  هجدوب ۱۴۰۱ هحیال  رد  تسیز  طـیحم  زوجم  نودـب  هک  یا  هعـسوت حرط   ۴۱۱
.تسا هدش  المرب  هتفرگ ، اج  مان  : ابفلا فورح  ساسارب 

زازا ارار   زوجم   زوجم یبیب یاه   یاه حرط حرط سلجم : : سلجم اضق  وو   اضق هوق   هوق زازا   داصتقا   داصتقا هتسجرب   هتسجرب داتسا   داتسا تساوخرد  ۲۹۲۹   تساوخرد
دینک دینک فذح   فذح هجدوب   هجدوب هحیال   هحیال

یتسیز طیحم  زوجم  دـقاف  حرط  یارب ۴۱۱  هجدوب  فیدر  نییعت  هب  ضارتعا  رد  هتـسجرب ، رظن و  بحاـص  ناـنادداصتقا  زا  یعمج 
یاروــش سلجم  لـصا ۹۰  نویــسیمک  قـیفلت و  نویــسیمک  ییاـضق ، هاگتــسد  هـب  باـطخ  یا  هیناـیب  رودــص  اـب  هجدوــب ۱۴۰۱ ، رد 

تافلخت فذـح و  هجدوب  فیدر  زا  ار  ینوناق  تازوجم  ریاس  یتسیز و  طیحم  زوجم  دـقاف  یاه  هژورپ ات  دنتـساوخ  اـهنآ  زا  یمالـسا 
.دنهد هئارا  هییاضق  هوق  مدرم و  هب  ار  نآ  لماک  شرازگ  هدرک و  یسررب  ار  هتفرگ  تروص 

 

https://www.eskannews.com/report/38959/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-29-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.eskannews.com/report/38959/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-29-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF


نودب یاه  حرط یاعدا   » هب هتشذگ  یاهزور  رد  هجدوب  همانرب و  نامزاس  هک  هدش  رشتنم  یلاح  رد  اه  حرط نیا  تایئزج 
نودـب یدـیدج  حرط  چـیه   » تـسا و یا » هناـسر یزاـس  ناـیرج  » هدـش رــشتنم  یاـهربخ  هـک  تـفگ  داد و  خـساپ  زوـجم »

«. تسا هدشن  هجدوب ۱۴۰۱  هحیال  دراو  یتسیز  طیحم  زوجم 
سیئر زا  هدرک و  ضارتـعا  اـه  هژورپ نـیا  هـب  هجدوـب  صاـصتخا  هـب  یتـسیز  طـیحم  یاـه  لکــشت هتــشذگ  یاــه  هـتفه رد 

.دندوب هدرک  تیاکش  هجدوب ، همانرب و  نامزاس 
لابند هب  زورید  دـش و  هزات  یا  هیـشاح دراو  رگید  راب  هجدوب ۱۴۰۱  هحیال  یبایزرا ، نودـب  یاه  حرط لودـج  راشتنا  اب  الاح 
تیامح یتسیز ، طیحم  یاه  لکـشت تیاکـش  زا  یا  هیناـیب راـشتنا  اـب  روشک  رـسارس  ناـناد  داـصتقا زا  یعمج  اـهربخ  نیا 

.دوش یسررب  دنور  نیا  رد  هداد  خر  تافلخت  هک  دنتساوخ  دندرک و 
.دوش یم  رشتنم  همادا  رد  همان  نیا  لماک  نتم 

.تسا هتفرگ  لکش  یتسیز  طیحم  زوجم  دقاف  یاه  هژورپ دض  رب  یلم  یشیوپ  ریخا ، یاه  هام رد 
هدشن و ماجنا  یلوصا  تروص  هب  اهنآ  یعامتجا  یداصتقا ، ینف ، یتسیز ، طیحم  تاعلاطم  هک  اه  هژورپ نیا  زا  یرایـسب 

هنـالاس یاـه  هجدوـب رد  ینوناـقریغ  تروـص  هـب  نونکاــت  دــنا ، هـتفرگن تـسیز  طــیحم  تظاــفح  ناــمزاس  زا  ییاــهن  زوـجم 
.دنا هتشاد زین  یهجوت  لباق  راک  تفرشیپ  یتح  دنا و  هدش هدناجنگ 

هجدوب ۱۴۰۱، رد  سلجم ، مرتحم  تسایر  هب  تسیز  طیحم  تظافح  نامزاس  همان  قبط  هک  هتفر  شیپ  اجنآ  اـت  رما  نیا 
رارق هجدوب  فیدر  رد  لبق ) یاـه  لاـس  زوجم  نودـب  یاـه  حرط  لـماش   ) یتسیز طـیحم  یباـیزرا  دـقاف  حرط  دادعت ۴۰۰ 

.دنا هتفرگ
یاه هژورپ ندـناجنگ  تلع  هب  هجدوب  همانرب و  نامزاس  سییر  زا  یتیاکـش  یتسیز ، طیحم  یاـه  لکـشت  ساـسا ، نیا  رب 

داوم ۱۰۵ رد  نوناـق  حیرـص  صن  ساـسا  رب  هک  اریز  دـنا ؛ هداد لکـش  هجدوب ۱۴۰۱ ، فیدر  رد  یتـسیز  طـیحم  زوجم  دـقاف 
فلا دـنب  هعـسوت و  مجنپ  همانرب  نوناق  هدام ۱۹۲  فلا  دـنب  مراهچ ، همانرب  نوناـق  هدام ۷۱  هعـسوت ، موس  همانرب  نوناق 

تاـعلاطم ماـجنا  هـلحرم  رد  ارجا و  زا  شیپ  دــنفظوم  ییارجا  یاــه  هاگتــسد هعــسوت ، مشــش  هماــنرب  نوناــق  هداـم ۳۸ 
مادقا هنوگره  زا  شیپ  زوجم ، ذخا  یتسیز و  طیحم  یبایزرا  هب  مادقا  یا ، هعسوت یاه  هژورپ یبای  ناکم یجنـس و  ناکما

.دننک حرط  یارجا  هب 
یاتـسار رد  مـهم  یمدـق  ار  نآ  هدرک و  تیاـمح  اـه ، لکـشت تیاکـش  نـیا  زا  ناـنادداصتقا ، زا  یعمج  اـم  هلیــسو  نـیا  هـب 
.مینک یم دادملق  هجدوب  همانرب و  ماظن  رد  یراتخاس  تاحالصا  رد  یساسا  یمدق  اه و  لکشت  یندم  فیاظو  ماجنا 

رد هجدوـب ۱۴۰۱  رد  زوـجم  دـقاف  هژورپ  لـماک ۴۱۱  تسیل  مـالعا  رد  تسیز  طـیحم  ناـمزاس  تظاـفح  مادـقا  زا  نینچمه 
.مینک یم ینادردق  سلجم ، مرتحم  تسایر  هب  یا  همان

اه و یبایزرا ماـجنا  نودـب  هعـسوت ، یاـه  حرط  دربشیپ  هکنآ  هب  هجوت  اـب  میراتـساوخ  ییاـضق  هاگتـسد  زا  اتـسار ، نیا  رد 
بقاوــع نیمزرـــس ، هدرتــسگ  بــیرخت  هــلمج  زا  یمیخو  بقاوــع  نونکاــت  ینوناــق  یاــهزوجم  ریاــس  مزــال و  تاـــعلاطم 

هتـشاد هارمه  هب  ار  روشک  یارب  میرحت  نامز  رد  یلاـم  عباـنم  دـیدش  تفرردـه  نینچمه  هجوت ، لـباق  یتینما  - یعاـمتجا
.دیامن یگدیسر  هدنورپ  نیا  هب  لماک  تیفافش  هژیو و  تیساسح  اب  تسا 

ریاـس یتـسیز و  طـیحم  زوـجم  دــقاف  یاــه  هژورپ هـک  میراتــساوخ  سلجم  هجدوـب ۱۴۰۱  قـیفلت  نویــسیمک  زا  نـینچمه 
ار هـتفرگ  تروـص  تاـفلخت  مـیراد  اـضاقت  زین  لـصا ۹۰  نویــسیمک  زا  دـنک و  فذـح  هجدوـب  فـیدر  زا  ار  ینوناـق  تازوـجم 

.دهد هئارا  هییاضق  هوق  مدرم و  هب  ار  نآ  لماک  شرازگ  هدرک و  یسررب 
زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  داصتقا  هدکشناد  یملع  تایه  وضع  یرجاقآ  داوج  دیس  یاقآ   - ۱

یئابطابط همالع  هاگشناد  داصتقا  هدکشناد  یملع  تایه  وضع   هدامآ  دیمح  یاقآ   - ۲
هعسوت رگشهوژپ  یراهطا  لامک  یاقآ   - ۳

زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  داصتقا  هدکشناد  یملع  تایه  وضع  هقفا  یضترم  یاقآ   - ۴
یناسنا مولع  هدکشهوژپ  روپربکا  سگرن  مناخ   - ۵

ییابطابط همالع  هاگشناد  داصتقا  هدکشناد  یملع  تایه  وضع  یشخب  یلعفطل  یاقآ   - ۶

 



زیربت هاگشناد  داصتقا  هتسشنزاب  داتسا  یتشهب  رقابدمحم  یاقآ   - ۷
زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  داصتقا  هدکشناد  یملع  تایه  وضع  هانپادخ  دوعسم  یاقآ   - ۸

ناردنزام هاگشناد  داصتقا  هدکشناد  یملع  تایه  وضع  یخسار  دیعس  یاقآ   - ۹
ناردنزام هاگشناد  یکورز  رایرهش  یاقآ   - ۱۰

یئابطابط همالع  هاگشناد  داصتقا  هدکشناد  یملع  تایه  وضع  فیرش  یفطصم  یاقآ   - ۱۱
ییابطابط همالع  هاگشناد  یرهاط  هلادبع  یاقآ   - ۱۲

یئابطابط همالع  داصتقا  یملع  تایه  وضع  یدباع  هنامس  مناخ   - ۱۳
ییابطابط همالع  هاگشناد  یملع   تئیه  وضع  یمیظع ، ارتیم  مناخ   - ۱۴

زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  داصتقا  هدکشناد  یملع  تایه  وضع  یدابآورمع  یقداص  زورهب  یاقآ   - ۱۵
ناردنزام هاگشناد  داصتقا  هدکشناد  یملع  تایه  وضع  هداز  یسیع  فسوی  یاقآ   - ۱۶
سردم تیبرت  هاگشناد  داصتقا  هدکشناد  یملع  تایه  وضع  یربنق  یلع  یاقآ   - ۱۷

ناردنزام هاگشناد  داصتقا  هدکشناد  یملع  تایه  یراغوم  یمیرک  ارهز  مناخ   - ۱۸
زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  داصتقا  هدکشناد  یملع  تایه  وضع  تجحرظتنم  نیسحریما  یاقآ   - ۱۹

زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  داصتقا  هدکشناد  یملع  تایه  وضع  یروصنم  نیمادیس  یاقآ   - ۲۰
یئابطابط همالع  هاگشناد  داصتقا  هدکشناد  یملع  تایه  وضع  ینموم  داشرف  یاقآ   -  ۲۱

یعامتجا نیمات  شهوژپ  هسسوم  هورگ  ریدم  یا و  هقطنم  یرهش و  داصتقا  رگشهوژپ  ینادزی  نیدرف  یاقآ   - ۲۲
یعامتجا نیمات  شهوژپ  یلاع  هسسوم  عبانم  تیریدم و  هعسوت  نواعم  روپیلع  تمعن هللا  یاقآ   - ۲۳

یئابطابط همالع  هاگشناد  داصتقا  هدکشناد  یملع  تایه  وضع  یورم  یلع  یاقآ    - ۲۴
یئابطابط همالع  هاگشناد  داصتقا  هدکشناد  یملع  تایه  وضع  یئاتخ  دومحم  یاقآ   - ۲۵

نارهت هاگشناد  داصتقا  هدکشناد  یملع  تایه  وضع  لابقا  وکین  ربکا  یلع  یاقآ   - ۲۶
زکرم نارهت  یرادباسح  داصتقا و  هدکشناد  یملع  تییه  وضع  روپ  یفیس  ایور  مناخ   - ۲۷

رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد  روحم  ایرد  داصتقا  لقن و  لمح و  داصرواب  زیورپ  یاقآ   - ۲۸

۱۸۱۸
ید

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۲:۴۴



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / زوین  تعنص  ناهج   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

همـالع هاگـشناد  یگنهرف  تاـعلاطم  هورگ  یملع  تاـیه  وـضع  ییاـکذ ، دیعـس  دـمحم  زوـین  : تعنـص  ناـهج  شرازگ  هـب   
یاـه هکبــش رد  اـه  گـنهرف هدرخ فـطاوع و  ناریا : رد  یزاــجم  تـسیز   “ باــتک رد  یــسیو ، نیمیــس  هارمه  هـب  ییاــبطابط 
هزوـح نـیا  هـب  فـطاوع  یگنهرف  تاـعلاطم  رظنم  زا  دــش ، رــشتنم  هاـگآ  تاراـشتنا  طــسوت  لاـس ۱۳۹۹  رد  هـک  یعاــمتجا ”

.دنا هتخادرپ

صخـشم تسردان  تسرد و  زرم  هک  تسا  تیعقاو  لایخ و  نیب  ییاضف  ، “ باـتک ناگدنـسیون  ریبعت  هب  یزاـجم  یاـضف   
”. تسین

ردرد اهاه   گنهرف گنهرف هدرخ هدرخ فطاوع  وو   فطاوع ناریا : : ناریا ردرد   یزاجم   یزاجم تسیز   تسیز  “ “ باتک باتک ربرب   یرورم   یرورم یسررب  وو   یسررب
”” یعامتجا یعامتجا یاه   یاه هکبش هکبش

دهد یم ینیبشیپ  لیلحت و  تردق  امش  هب  تعنص  ناهج  زوین –  تعنص  ناهج  یداصتقا  یلیلحت و  یربخ ، هاگیاپ 

 

https://jsnews.ir/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1/239979/
https://jsnews.ir/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1/239979/


.میتسه فلتخم  یعامتجا  یاه  هناسر ییوسمه  شیازفا  دهاش  جیردت  هب  دنچره ،  

همالع هاگشناد  یگنهرف  تاـعلاطم  هورگ  یملع  تاـیه  وـضع  ییاـکذ ، دیعــس  دـمحم  زوـین  : تعنــص  ناـهج  شرازگ  هـب 
یاـه هکبـش رد  اـه  گـنهرف هدرخ فـطاوع و  ناریا : رد  یزاـجم  تـسیز   “ باـتک رد  یـسیو ، نیمیــس  هارمه  هـب  ییاـبطابط 
هزوـح نیا  هـب  فـطاوع  یگنهرف  تاـعلاطم  رظنم  زا  دـش ، رـشتنم  هاـگآ  تاراـشتنا  طـسوت  لاـس ۱۳۹۹  رد  هک  یعاـمتجا ”

.دنا هتخادرپ
یناکم ینامز و  طیارـش  هب  هتـسب  دنتـسه و  یعامتجا  یا  هشیر یاراد  دنرادن و  یتاذ  یگژیو  باتک ، نیا  رظنم  زا  فطاوع 

.دنتسه هتسباو  اه  هدیدپ زا  هعماج  دارفا  ریسفت  هب  فلتخم ،
.تسا فلتخم  یاه  لسن رد  فطاوع  توافت  رما ، نیا  زراب  یاهدومن  زا  یکی 

دعب یاه  لسن اب  هسیاقم  رد  یرتشیب  تاساسحا  لسن ، کی  یارب  امیپاوه  کـی  طوقـس  ریظن  یخیراـت  هثداـح  کـی  ًـالثم 
.دیامن یم داجیا 

.دنتسه هطلس  دقن  لحم  دنراد و  تردق  اب  یقیثو  دنویپ  فطاوع ، اما 
تروـص هب  ار  اـه  ماـیپ نـیا  ناتـسدورف ، دـنوش و  یم یراذـگزمر  یموـمع  فـطاوع  جـییهت  یارب  ناتـسدارف  طـسوت  اـه  ماـیپ

.دننک یم ییاشگزمر  هنالاعف 
یتواــفتم زورب  روــهظ و  اــضف  نـیا  رد  فــطاوع  دــیآ ، یم ناــیم  هـب  یا   هکبـش یعاـمتجا  یاـه  هناـسر زا  نخــس  یتـقو  اـما 

، مـشخ بارطــضا ، سرت ، لـالم ، تقفــش ، یعمج ، رورغ  قـشع ، دــیما ، ریظن : یتاـساسحا  باـتک ، نـیا  رد  دــنبای و  یم
.تسا هتفرگ  رارق  لیلحت  دروم  یعامتجا  یاه  هناسر رتسب  رد  زنط  ترفن و 

، ییاـیپوتا یاـه  ناـمرهق زا  یرثـکتم  عیـسو و  فـیط  دـیما ، سح  هب  یباـیتسد  یارب  یزاـجم  یاـضف  رد  اـم  رظنم ، نـیا  زا 
.میزاس یم یعامتجا  ینالقع و  نادرگالب ، کیتامزیراک ،

!!(. ریخب شدای   ) میهد یم شرورپ  ار  شخبتذل ) هتشذگ  تشگزاب  زا  یدیماان   ) یژلاتسون سح  یزاجم ، یاضف  رد  ام 
.مینک  یم یخوش  یداصتقا ) تالکشم  لثم   ) هدننکدیماان لیاسم  اب  ام 

دوخ بوبحم  یتیربلس  اب  ندوب  هارمه  سح  زا  تسا و  هتفات  مه  رد  ام  یاهراتفر  زا  یرایـسب  اب  یزاجم  یاضف  رد  دیما 
.دریگ یم ربرد ار  هعماج  هدنیآ  رییغت  یارب  یداقتنا  سح  ات 

طلـسم یاه  تروص کیتنامر ، قشع  و  قطنم ،) نودب  ندش  بذج   ) یگتفیـش یـسنج ، قشع  یناریا ، یزاجم  یاضف  رد 
.دنتسه یزرو  قشع

سنج زا  یرود  تیموـصعم و  ریظن : یتـالاح  دارفا ، اـضف ، نیا  رد  دـبای و  یم یناـمتفگ  یگژیو  یزاـجم ، هصرع  رد  قـشع 
زا رطاـخب  نادــقف  سح  یزرو ، تریغ شیاـمن  یگتفیــشدوخ ، یــسنج ، یزتناـف  یرچکـال ، قـشع  ییاــمندوخ ، فلاــخم ،

.دنهد یم زورب  نشخ ) تخمز و  = درم  ) فعاضم یگنادرم  و  مسیناوژ ) نود  ) ییامن قشاع قوشعم ، نداد  تسد 
(، ناــهج ماوــقا  ریاــس  زا  یناریا  زیاــمت   ) یعمج تلاــصا  هغدـــغد  ریظن  ییاــه  بلاــق رد  یلم  رورغ  یزاــجم ، یاـــضف  رد 

مدـع اـی  قـقحت  زا  یـشان  یداـش  اـی  مغ  ساـسحا  ییارگ و  نطو ناـهج اـی  ییارگ  یلم سکوداراـپ  اـهدامن ، یزاـس  هروطـسا
.دبای زورب  یلم  یام  ای  نم  شنزرس  بولطم و  تفرشیپ  ققحت 

.دبای یم قوس  طوبرمان  عوضوم  ای  لماع  کی  هب  تبسن  یلم  مشخ 
اب یدردــمه  ساـسحا  ثعاـب  وـس  کـی  زا  مـشخ  هـب  ندروـخ  هرگ  اـب  یزاـجم ، یاـضف  رد  یدردــمه  ساــسحا  اــی  تـقفش 
( ناگدید هثداح یارب  کمک  یروآ  عمج نیپمک  لثم   ) لکشم لح  تمـس  هب  دارفا  نتفای  قوس  رگید ، یوس  زا  ناینابرق و 

.دوش یم
ریاـس رد  ناـیوجهانپ  اـب  یدردــمه  ریظن   ) یلمارف یدردــمه  ریظن  تقفــش  هقباــس  مـک یاــه  تروـص زورب  دــهاش  هزورما 

.میتسه مسیلیهین ) تقفش و  بیکرت   ) تاناویح اب  یدردمه  یتح  و  اهروشک )
اما تسا  هداد  یور  لالم  دوش ، یمن یرپس  نامیارب  ناـمز  هک  میوش  یم وربور  یتخاونکی  طیارـش  اـب  یگدـنز  رد  اـم  یتقو 

رد دـننک  یم سح  یهاگ  دارفا  ندوب ، عمج  رد  دوجو  اب  هک  دـهد  یم یور  بلاـق  نیا  رد  یزاـجم ، یاـضف  رد  هفطاـع  نیا 

 



.دراد ألخ  نیا  ندرک  رپ  یارب  ییارگ  فرصم رد  یعس  نآ ، اب  ههجاوم  رد  دنراد و  رارق  اوزنا 
.تسا هدروآ  یور  یگنهرف  فرصم  یشک و  تقو یگنهرف و  یگراوخزیچ  همه هب  یزاجم  یاضف  رد  ناسنا  نیا 

.دنوش یم دارفا  زا  یدایز  هدع  کیرحت  ثعاب  یزاجم  یاضف  رد  بارطضا  سرت و 
بلج یگرمزور ، ندرب  نیب  زا  ریظن : ییاه  هزیگنا اب  انورک و …  ریگ  همه یرامیب  زا  سرت  هدنیآ ، زا  سرت  یرامیب ، زا  سرت 
لاـح رد  مادــم  مهلاـثما ، یعاـمتجا و  یگتــسبمه  ماجــسنا و  داـجیا  هلاـسم ، لـح  یارب  مادــقا  تـیمها  زا  موـمع  هجوـت 

.دنتسه ندش  هدید  ندش و  حرطم 
، یرهــش / ییاتـــسور درم ، / نز لــثم  فــلتخم  یاــه  هورگ هــیلع  نیداــمن  تنوــشخ  زورب  دــهاش  یزاــجم ، یاــضف  رد  اــم 

.میتسه هدرک  لیصحت / داوس یب دنمتورث ، ریقف / ناوج ، / ریپ
یارب یدـعاسم  هنیمز  مشخ ، هبلغ  تسا و  اه  ییوگ هزره اب  هارمه  هدز و  تیـسنج هزیتورا و  یناریا ، یزاجم  یاضف  نابز 
هرهب یمومع  راکفا  فیرحت  یارب  اضف  نیا  زا  نادـنمتردق  تسا و  یلعج  رابخا  شرتسگ  اـه و  بیرخت تاـعیاش و  عویش 

.دنریگ یم
مه رود  یلاوانراک  تروص  هب  مدرم  یزاجم  یاضف  رد  تسا ، ینالوط  هقباـس  یاراد  یناریا  گـنهرف  رد  هک  زنط  یخوش و 

.میتسه ناگدننک  تکرش لومعمریغ  راتفر  یمظن و  یب دهاش  اضف  نیا  رد  دنوش و  یم عمج 
.ددرگ یم یداع  ازسان  نانخس  اهوبات و  همه  نتسکش  نآ  رد  دبای و  یم قوس  کستورگ  هب  یخوش  یهاگ  ییوس  زا 

.دنزادرپ یم یزاجم  هصرع  تارطاخم  یخرب  هب  باتک ، نیا  ینایاپ  نانخس  رد  ناگدنسیون 
هک هدــمآ  دــیدپ  فرط » یب نارظاـن   » هدــیدپ تاــعالطا ، راــبخا و  هوـبنا  ربارب  رد  دارفا  ندــش  رــِس  هطــساوب  اــه  نآ رظن  زا 

.دنیامن یم لوحم  نارگید  شود  هب  ار  تیلوئسم  تیلماع ، عقاوم  رد  ًاصوصخ 
.دوش یم متخ  لیاسم  لح  یارب  هناقفشم  دیما  هب  تردن  هب  یزاجم  یاضف  رد  ترفن  مشخ و  ناشیا ، رظن  زا 

تاـــعیاش و شرتـــسگ  دـــعاسم  تــسا ، هنـــالعفنم  تیاـــغ  هــب  هــک  یماـــکان  زا  یـــشان  زاـــس و  یرگید ِمــشخ  ضوـــع  رد 
.تساه یراکتسد

صخـشم تسردان  تسرد و  زرم  هک  تسا  تیعقاو  لایخ و  نیب  ییاـضف  ، “ باـتک ناگدنـسیون  ریبعت  هب  یزاـجم  یاـضف 
”. تسین

.دهد یم شهاک  ار  تیفرظ  نیا  کیف  یاه  تیوه اب  یزاجم  عمج  یارب  ییوگ  گولونوم یزاجم  یاه  طیحم شرتسگ 
یا هرود یاـه  کوـش هک  دوـش  یم زیگنا  لـالم ییاـضف  هب  لیدـبت  یرایـسب  یارب  یزاـجم  یاـضف  جـیردت ، هـب  اـه ، نآ رظن  زا 

.ددرگ نآ  هب  یعطقم  لیامت  ثعاب  یناهج  ماج  هب  ناریا  یشزرو  میت  دوعص  ربخ  دننام 
.دشاب دارفا  رد  یداقتنا  یهاگآ  هنیمز  دناوت  یم یزاجم ، هصرع  رد  ینتمانیب  یاضف  رگید ، ییوس  زا  اما 

.تسا هدرک  رتشیب  ار  یا  هیشاح یاه  هورگ یاهادص  شیامن  ناکما  گنلسا ، فراعتمان و  نابز  جاور  هوالعب ، و 
.دهد یم نابطاخم  هب  ار  یمسرریغ  یمسر و  رابخا  زا  توافتم  یاه  شناوخ هئارا  ناکما  اضف ، نیا 

دهاـش رتـیئوت ، رد  هـک  ارچ  تـسا ؛ مارگاتــسنیا  زا  رتـشیب  بـتارم  هـب  رتـیئوت  هدــنزاس  تـیفرظ  یــسیو ، ییاـکذ و  مـعز  هـب 
نیریاـس شوگ  هب  ار  دوـخ  یادـص  دـنک  یم یعـس  یهورگ  ره  مارگاتـسنیا ، رد  هک  نآ  لاـح  میتـسه  هناـفرط  یب ناـمتفگ 

.دناسرب
.میتسه فلتخم  یعامتجا  یاه  هناسر ییوسمه  شیازفا  دهاش  جیردت  هب  دنچره ،

بطاخم هک  تسا  فطاوع  تاـعلاطم  روهظون  هزوح  هب  ییانـشآ  یارب  یبساـنم  عجرم  ناریا ،” رد  یزاـجم  تسیز   “ باـتک
مهلاثما دمحا و  اراس  رنرت ، ناتاناج  زنیلاک ، لدـنار  زمایلیو ، نومیاس  ریظن  تایرظن  زا  یعیـسو  فیط  اب  نآ  رد  دـناوت  یم

.دوش هجاوم  یزاجم  یاضف  دیدج  نادیم  رد  ار  اه  نآ دربراک  اب  دوش و  انشآ 
لیلحت رد  یعـس  باتک  یاج  یاج  رد  نافلوم  دراد و  ییالاب  نزو  تیـسنج ، تاعلاطم  ناناوج و  هعلاطم  باـتک ، نیا  رد 

.دنا هدومن یعامتجا  یاه  هناسر رتسب  رد  عوضوم  ود  نیا 
، ناـبز ندــش  هزیتورا  ییاــبیز ، بارطــضا  فعاــضم ، یگنادرم  یگنادرم ، نارحب  ندــش ، یلاواــنراک  ناــناوج ، ینکــشوبات 

.تسا دراوم  نیا  زا  یخرب  هنانز و …  یاه  مادنا دروم  رد  هنادرم  یاه  مانشد

 



رد کژیژ  ایوالسا  کسیف و  ناج  وترـسود ، لشیم  لاه ، تراوتـسا  زا  معا  یگنهرف  تاعلاطم  اب  طبترم  تایرظن  هوالعب ،
.تسا هدش  هتفرگ  راک  هب  یدربراک  تروص  هب  باتک  نیا 

.دیامن بلج  دوخ  هب  ار  یعیسو  ثحابم  نابطاخم  رظن  هتسناوت  باتک  نیا  رظن ، نیا  زا 
، یگنهرف تاـعلاطم  یزاـجم ، یاـضف  ناـناوج ، تیــسنج ، تاـعلاطم  ثحاـبم  هـب  نادــنم  هقـالع هـب  باــتک  نـیا  هعلاــطم 

.دوش یم داهنشیپ  یعامتجا  یسانشناور  یتح  فطاوع و  تاعلاطم 
وخشوخ ینامیا  داوج  دمحم 

 

یراذگ :  کارتشا 

https://jsnews.ir/?p=۲۳۹۹۷۹ هاتوک :  کنیل 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

رد هک  تسا  ییایلاتیا  هدنـسیون  ونیولاک  ولاتیا  زا  یباتک  مان  نیـشن » تخرد نوراب  ، » انـسیا نایوجـشناد  هاگـشاب  شرازگ 
.دیسر پاچ  هب  لاس ۱۹۵۷ 

.دنک یرپس  ناتخرد  یور  رب  ار  دوخ  یگدنز  دریگ  یم میمصت  هک  دشک  یم ریوصت  هب  ار  یرسپ  تشذگرس  باتک  نیا 
نیا یاـه  تصرفو اـه  شلاـچ دوش و  یم یفرعم  لالقتـسا  زا  یا  هراعتـسا رـسپ  طـسوت  یتـخرد » یهاـشداپ   » کـی داـجیا 

«« نیشن نیشن تخرد تخرد نوراب   نوراب  » » باتک باتک ییوجشناد   ییوجشناد یسررب   یسررب

نوراــب  » باــتک یـــسررب  هــب  دوــخ  ناوــخ  مــه یناوخباــتک  هــقلح  رد  ییاــبطابط ، همــالع  هاگـــشناد  یناوخباـــتک  باـــتک و  نوناـــک 
.دزادرپ یم  ونیولاک  ولاتیا  رثا  نیشن ،» تخرد

 

https://www.isna.ir/news/1400101813010/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400101813010/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86


.ددرگ یم رشب  یفسلف  یاه  شسرپ یسررب  روظنم  هب  هدنسیون  یارب  یا  هیامتسد لمع 
.تسا هدش  ینادرگزاب  یسراپ  هب  هاگن  تاراشتنا  هسسؤم  پاچ  یباحس و  یدهم  طسوت  باتک  نیا 

، هاـم ید هبنــشکی ۱۹  زور  رنه ، شهوژپ  یرتــکد  یوجــشناد  یمیرک ـ  یلع  یگقلحرــس  هـب  باــتک  نــیا  یــسررب  هــسلج 
.دوش یم  رازگرب  ود  هقبط  کالپ ۳ ، رهشوکین ، تسب  نب نادنمرنه ، کراپ  یبرغ  علض  رهشناریا ، نارهت ، رد  تعاس ۱۶ ،

.دننک هعجارم   @ ketabkhan_atu هسانش هب  رتشیب  تاعالطا  بسک  مان و  تبث  تهج  دنناوت  یم  نادنم  هقالع 
مایپ یاهتنا 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انکیا   

« ناـینب نآرق  یناـسنا  موـلع   » شیاـمه یملع  ریبد  هـتفگ  هـب  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  زا  لـقن  هـب  اـنکیا ، شرازگ  هـب 
رد ار  هـملک ) رثکادـح ۴۵۰۰   ) دوخ تالاقم  دـنناوت  یم نادـنم  هقالع.درک رییغت  نمهب ۱۴۰۰  ات ۳۰  تالاقم  لاـسرا  تلهم 

.دننک لاسرا    Quran۳@atu.ac.ir سردآ   هب  نمهب  نایاپ  ات  لیذ  یاه  روحم
 - ییابطابط ۲ همـالع  یارآ  یناـبم و  رد  ناـینب  نآرق  یناـسنا  مولع  یگنوگچ  ییارچ و  یتسیچ ،  -  ۱ شیامه : یاهروحم 

یناسنا مولع  لئاسم  ییابطابط ۳ -  همالع  یارآ  ینابم و  رد  ناینب  نآرق  یناسنا  مولع  یاه  صخاـش اـه و  شور مزاول ،
نیمراـهچ هژیو   ) ییاــبطابط همــالع  هاگدــید  زا  ناــینب  نآرق  یــسانش  ناور ییاـبطابط ۴ -  همـالع  هاگدــید  زا  ناــینب  نآرق 

مایپ یاهتنا.دش  دهاوخن  تفایرد  یا  هنیزه  تالاقم  پاچ  یرواد و  تهج  تسا  رکذ  نایاش  ییابطابط  ) همالع  نامدای 

۱۸۱۸
ید

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۶:۳۹۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / نیالنآ  یرهشمه   

زا هــقطنم ، نـــیا  ناـــگبخن  اـــب  وـــگو  تـــفگ زا  شیپ  یناـــکاز » اـــضریلع  :   » یناریما لـــهچ  رذوـــبا  نیـــالنآ _  یرهـــشمه 
.دوش یم هدافتسا  یشاپرذب  یشاپمس و  یارب  هک  درک  ندید  یزرواشک  یاهداپهپ  هلمج  زا  اهنآ  یاهدرواتسد 

نارهت رادرهـش  یاـه  هماـنرب رگید  زا  دـنوش ، یم هتفرگ  راـک  هـب  ینارحب  عـقاوم  رد  هـک  ماود  یاـه  هورگ تازیهجت  زا  دـیدزاب 
.دوب ناگبخن  اب  تسشن  زا  شیپ 

زا هدافتـسا  هب  ییابطابط ، همالع  فیرـش و  یتعنـص  هاگـشناد  ناداتـسا  زا  یدادـعت  یلحم و  قفوم  دارفا  اـب  رادـید  رد  وا 

ناینب ناینب نآرق نآرق یناسنا   یناسنا مولع   مولع  » » شیامه شیامه نیموس   نیموس تالاقم   تالاقم لاسرا   لاسرا تلهم   تلهم دیدمت   دیدمت

دیدمت هام  نمهب ات ۳۰  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یوس  زا  ناینب » نآرق  یناسنا  مولع   » شیامه نیموس  تالاقم  لاسرا  تلهم 
.دش

لضعم لضعم لحلح   یارب   یارب تلود   تلود تایه تایه اباب   ینزیار   ینزیار هقطنم  ۲۲۲۲ |  |  هقطنم نانکاس   نانکاس هبهب   نارهت   نارهت رادرهش   رادرهش هدعو   هدعو
بالضاف بالضاف

دیدزاب نمـض  تمدـخ » رارق   » همانرب هژ  یو رد  نارهت  رادرهـش  دیـسر و  هقطنم ۲۲  هاگتـسیا  هب  ینادابآ  هعـسوت و  راـطق  نیمتفه 
.تسشن وگو  تفگ هب  یلحم  نالوئسم  ناگبخن و  زا  یعمج  اب  یمدرم ، تالکشم  یسررب  یرهش و  یاه  حرط زا  ینادیم 

هام  14001400  هام یدید   اتات  2525   یربخ  1818   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۲۴طباور 

https://iqna.ir/fa/news/4027141/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://iqna.ir/fa/news/4027141/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.hamshahrionline.ir/news/648572/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%B2%DB%B2-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C
https://www.hamshahrionline.ir/news/648572/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%B2%DB%B2-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C


یارب اــت  دوـش  یا  هـنیهب هدافتــسا  یمدرم  تارظن  زا  رهــش  روـما  هرادا  رد  دــیاب  هـک  درک  دــیکأت  هراــشا و  ناــگبخن  تـیفرظ 
نارگید زا  رتهب  هکارچ  دنـشاب ؛ اه  هلحم نامه  هبخن  قفوم و  دارفا  دـیاب  اهنآ  سأر  رد  دـنریگب و  میمـصت  دوخ  یاه  هلحم

.دنراد عالطا  دوخ  تنوکس  لحم  تالکشم  اه و  تیفرظ زا 
هقطنم نیا  یاـه  تصرف اـه و  شلاـچ تالکـشم ، یـسررب  هـب  هـقطنم ۲۲  رد  روـضح  اـب  تعاـــس ۵:۳۰  زا  نارهت  رادرهش 

.درک دیدزاب  ینارمع  یاه  هژورپ زا  تخادرپ و  تختیاپ  سیسأت  هزات
همالع هاگـشناد  یادهـــش  رازم  تراــیز  هــب  باــتفآ  عوــلط  زا  شیپ  تمدـــخ ، رارق  شیوــپ  نــیمتفه  رد  یناــکاز  اــضریلع 

.درک مارتحا  یادا  ادهش  خماش  ماقم  هب  تفر و  ییابطابط 
کی رازه و   » هژورپ زا  سپــس  دوـب و  نارهت  رادرهــش  یدــعب  هماـنرب  هاگــشناد ، نـیا  هزوـم  فـلتخم  یاـه  شخب زا  دــیدزاب 

.دراد رارق  یزارخ  دیهش  هارگرزب  یلامش  علض  رد  هک  درک  دیدزاب  رهش »
نادنورهـش یمرگرــس  حـیرفت و  یارب  هدـیا  کـی  رازه و  اـیند ، زور  یژوـلونکت  زا  هدافتــسا  اـب  تـسا  رارق  نردـم  هژورپ  نـیا 

.دشاب هتشاد 
، یمرگرــس ناــبایخ  لــماش  تخاــس و  لاــح  رد  عبرمرتـمرازه  نوــیلیم و ۳۹۰  کـــی  تحاـــسم  هــب  ینیمز  رد  هژورپ  نــیا 
، یریگیهاــم هـکرب  سینت ، نـیمز  یراــکراوس ، هعوـمجم  یبآ ، کراــپ  موــب ، تـسیز لــته  هراتــس ، و ۵   ۴ یاه ۳ ، لـته

.تسا ...و  نردم  یاه  پاش یفاک ناروتسر ،
یکیزیف و تفرشیپ  تیعـضو  نیرخآ  زا  درک و  دیدزاب  مه   ۲ یتعیرش ناتـسرامیب  هژورپ  زا  شیوپ  نیا  رد  نارهت  رادرهش 

.دش ربخاب  نآ  تالکشم 
.تسا تخاس  لاحرد  نیمز  راتکه  رد ۳۰ یباوختخت  رازه  ناتسرامیب  نیا 

رد ۶۰ داهن  دـنچ  نکـسم  تسا  رارق  نآ  یراتکه  نیمز ۷۰  رد  هک  تفر  رهـشدیراورم  کرهـش  تیاس  هب  همادا  رد  یناـکاز 
.دوش هتخاس  کولب 

هک تـخادرپ  مــه   ۲۲ هقطنم بالـضاف  یاـه  هناـخ هیفـصت یروآ و  عـمج هکبـش  یاـه  شلاـچ یـسررب  هـب  تختیاـپ  رادرهش 
.دنراد هراشا  نآ  هب  تاسلج  همه  رد  نادنورهش 

، تیعمج هزور  همه  شیازفا  لـیلد  هب  نآ  نزاوتماـن  هعـسوت  یرهـش و  بالـضاف  یروآ  عمج هکبـش  یاـه  تخاـسریز دوبن 
.دراد دوجو  هقطنم  نیا  رد  هک  تسا  یلضعم 

رب مه  یصوصخ  یاه  عمتجم رد  بالضاف  عفد  یارب  بسانمان  درادناتـساریغ و  یاه  متـسیس زا  هدافتـسا  رگید  یوس  زا 
.تسا هدز  نماد  هقطنم  نیا  یطیحم  تسیز تالضعم 

هفاـضا زا  یریگولج  تخاـس و  لاـحرد  یاـه  عمتجم بالـضاف  هیفـصت  عفد و  هوـحن  ینیبزاـب  دـیدزاب ، نیا  رد  ناسانـشراک 
.دندرک ناونع  لضعم  نیا  لح  یارب  یمهم  راکهار  ار  یلعف  هکبش  هب  اه  هعومجم نیا  بالضاف  متسیس  ندش 

رد فلتخم  یاـهداهن  اـب  هرکاذـم  یارب  دـیکأت و  هزوح  نیا  رد  یرادرهـش  فلتخم و  یاـه  هاگتـسد مهـس  هب  نارهت  رادرهش 
.درک یگدامآ  مالعا  تلود  تأیه 

.دوب نارهت  رادرهش  یدعب  همانرب  اه ، لگ جاک و  راولب  اب  ینادمه  دیهش  هارگرزب  عطاقت  زا  دیدزاب 
.تسا هدش  هتخاس  ینادمه  دیهش  رذگور  طقف  هدنام و  هراک  همین شیپ  اه  تدم زا  حرط  نیا 

دیهش  هداوناخ  اب ۲  رادید 

رد یناکاز  اضریلع  تباـث  یاـه  هماـنرب زا  عماـج ، دـجاسم  زا  یکی  رد  مدرم  اـب  وگو  تفگ ادهـش و  هداوناـخ  لزنم  رد  روضح 
سوریو عویـش  زا  یریگولج  لیلد  هب  اه  همانرب نیا  اما  دش ، ماجنا  هتـشذگ  یاه  هتفه هک  تسا  تمدخ » رارق   » شیوپ

هداوناخ ۲ اب  یناکاز  دـشن و  ارجا  هقطنم ۲۲  رد  ید ، هللا ۹  موی یاه  همانرب لیلد  هب  وا  هدرـشف  یاه  همانرب نورکیموا و 
.درک وگو  تفگ رادید و  ناگبخن  عمج  رد  دیهش 
دنامن  بقع  یژولونکت  زا  یرهش  تیریدم 

 



هرادا یراکمه و  یارب  ییاهداهنشیپ  هقطنم ۲۲ ، تالکشم  نایب  نمض  نارضاح  نارهت ، رادرهش  اب  ناگبخن  تسشن  رد 
.دندرک ناونع  رهش  رتهب 

یارب یبوخ  تاین  اه و  هزیگنا ام  ناریدـم  بـالقنا  هلاـس  هرود ۴۰  رد  : » درک ناوـنع  زین  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 
هب یکمک  اـهنت  هن  دوبن ، یملع  هناوتـشپ  شناد و  رب  ینتبم  اـهنآ  زا  یخرب  تامیمـصت  نوچ  اـما  دنتـشاد ، مدرم  هب  کـمک 

.دریگ یم رارق  دقن  دروم  زورما  هکلب  هدرکن ، مدرم 
رتـکد .تـسا » هدــش  یلاسکــشخ  ثعاــب  زورما  هـک  تساــهنآ  زا  یکی  نازرواــشک  هـب  کــمک  یارب  قـیمع  یاــه  هاــچ رفح 

رد شا  یملع یاـه  تـیفرظ هـمه  اــب  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  ساــسا  نـیمه  رب  : » داد هـمادا  یدــمتعم » هللادــبع  »
: تفگ تسشن  نیا  رد  مه  همالع  هاگشناد  یملع  تأیه  وضع  یلیجآ » یداه   » رتکد .دوب » دهاوخ  یرادرهـش  تمدـخ 

.دننامن بقع  مدرم  زا  دنهد و  قفو  زور  یاه  شناد اب  ار  دوخ  دیاب  نالوئسم  »
هب تبسن  یرهش  تیریدم  یرادرهـش و  رگا  دریگ و  یم رارق  مدرم  رایتخارد  یژولونکت  زا  یدیدج  بیکرت  هدنیآ  یاه  لاس

نیا رد  .درک  » دــهاوخ  یقلت  یدــمآراکان  ناوـنع  هـب دــنیبب ، هـک  ار  یزیچ  ره  یدــعب  لــسن  هعماــج و  دــننامب ، بـقع  نآ 
.درک هراشا  سای  کرهش  لباقم  زبس  یاضف  ییانشور  دوبمک  هب  دهاز » یداه   » مرح عفادم  دیهش  رسمه  تسشن ،
هاگتـسیا هب  نارفاـسم  یـسرتسد  یارب  سوـبوتا  دوـبمک  درادـن و  ناـکدوک  صوـصخم  یزاـب  نیمز  کرهـش  نیا  : » تفگ وا 
ینویزیولت یاه  نادرگراک زا  یکی  قفش » رصان  « » .دراد دوجو  هقطنم  نیا  رد  هک  تسا  یتالکشم  رگید  زا  رگتیچ ، ورتم 

هچایرد لام و  ناریا یدازآ ، هاگـشزرو  هلمج  زا  یدایز  یاه  تیباذـج هک  درک  هراـشا   ۲۲ هقطنم ندوب  سیـسأت  هزات هب  مه 
.دنک ادیپ  یرتشیب  قنور  نآ  رد  یرگشدرگ  دوش و  لیدبت  رخاف  هنومن و  یا  هقطنم هب  دناوت  یم دراد و  رگتیچ 

اه هاگـشناد اب  یرادرهـش  تساوخ  یناکاز  زا  مه  ودوج  وستیجوج و  یـشزرو  یاه  هتـشر نامرهق  یناخ » دنواده  هیـسآ  »
.دوش یبایدادعتسا  ببس  ات  دنک  یراکمه  یشزرو  یاه  هتشر شزومآ  یارب  سرادم  و 

هیهت یارب  یرادرهش  یوس  زا  یمویتیل  یاه  یرتاب یروآ  عمج نالولعم ، نازابناج و  یارب  یرهش  یاهاضف  یزاس  بسانم
یقرب یارب  شالت  اهنآ ، زا  یدـج  تیامح  ناگبخن و  یاه  حرط زا  هدافتـسا  روشک ، زا  زرا  جورخ  زا  یریگولج  هیلوا و  داوم 
داجیا هقطنم ، قرب  تسپ  تخاـس  ماـمتا  فانـصا ، ربعمدـس  زا  یریگولج  اوه ، یگدولآ  اـب  هلباـقم  یارب  اـهوردوخ  ندرک 

یارب راذـگرثا  یاـه  حرط یارجا  ناـتخرد ، عطق  زا  یریگولج  رگتیچ و  کراـپ  یاـیحا  هچاـیرد ، فارطا  رد  یتاـقبط  گـنیکراپ 
اهنآ هب  تسـشن  نیا  رد  نارـضاح  هک  دوب  یتالکـشم  اهزاین و  زا  سرادـم ، دوبمک  هچاـیرد و  بآ  ندـش  دـکار  زا  یریگولج 

.دندرک هراشا 
هقطنم ۲۲ : ناگبخن  اب  تسشن  رد  نارهت  رادرهش 

دبای  یم هعسوت  دایز  تعرس  اب  هقطنم  هناگتفه  یاه  هنارس
، یدازآ بـالقنا ؛ ماـیپ  : » تـفگ دوـب ، هدــش  ید  اـب ۹  فداـصم  هـک  هـقطنم ۲۲  ناـگبخن  اـب  تســشن  رد  تختیاـپ  رادرهش 

.تسا تفرشیپ  تیونعم و  تلادع ،
روهظ و ناکما  یا  هعماج نینچ  هکارچ  دوش ؛ یم لیدـبت  ناتـسلگ  هب  روشک  دـنوش  ققحم  هجوت و  اـه  موهفم نیا  هب  رگا 
، مـیراد هـک  ییاـه  یدـنمناوت راـنک  رد  هـکنیا  ناـیب  اـب  یناـکاز  اـضریلع  .دـنک » یم مـهارف  ار  اـه  تـیفرظ اهدادعتـسا و  زورب 

هتـشاد اه  بیع نیا  نتفگ  زا  ییاورپ  دـیابن  : » دوزفا مینک ، لح  رگیدـمه  کمک  اب  ار  اهنآ  دـیاب  هک  دراد  دوجو  مه  یبویع 
ناوـت و هب  رگا  یلو  دـیآ ، یم رب  یکدـنا  راـک  لوئـسم  کـی  زا  نوـچ  میزاـسب  ار  هعماـج  رگیدـمه  راـنک  رد  دـیاب  اـما  میـشاب ،

.تشاد دهاوخن  نایاپ  تیفرظ  تردق و  نیا دروخب ، هرگ  مدرم  تردق 
یاه تیفرظ هرابرد  یناکاز  .یرادرهـش  » اـب  طـقف  هن  دوش ، هاـگن  نآ  هب  مدرم »  » اـب دـیاب  تسا و  تیلباـق  رـسارس  نارهت 

هتـشابنا هبرجت  هب  دـیاب  ناوجون ، ناوج و  ناگبخن  تیفرظ  زا  هدافتـسا  رانک  رد  : » دز فرح  ناتوسکـشیپ  هژیو  هب ناـگبخن 
هب ار  فـلتخم  یاـه  هژورپ اـهنآ ، یاـه  تـیفرظ مدرم و  راـنک  رد  مـینک و  هـیکت  هجوـت و  مـه  نارود  نـیا  زا  سپ  اـهنآ  هدــش 

.تشاذگ » رس  تشپ  ار  یدج  یاه  هاگولگ ناوتب  هک  میناسرب  ماجنارس  هب  یا  هنوگ

 



یعامتجا  یاه  بیسآ هب  یدج  هجوت 

، تسا هتفریذپ  یعامتجا  یاه  بیسآ اب  ههجاوم  رد  ار  دوخ  یاه  تیلوئـسم هرود  نیا  رد  یرادرهـش  هکنیا  نایب  اب  یناکاز 
دوـخ هفیظو  ار  اـه  بیـسآ لـح  مینک و  تیلوئـسم  ساـسحا  نایدـکتم  راـک و  ناـکدوک ناداـتعم ، هراـبرد  دـیاب  اـم  : » تـفگ

.مینادب
.مینک لح  ار  تالکشم  نیا  ات  مینک  یم رازگرب  هسلج  داهن  هاگتسد و  ات ۱۵  ۱۰ اب هتفه  ره  هنیمز  نیمه  رد 

اب متـسیسوکا  کـی  ار  نارهت  یناـکاز  .دوش » هتخادرپ  تاـعوضوم  نیا  رد  یداـینب  لـئاسم  هب  اـت  مینک  یم هجوت  نینچمه 
تختیاپ ات  مینک  لابند  مه  راـنک  رد  ار  یرازفا  تخـس یرازفا و  مرن یاـه  هبنج دـیاب  : » تسناد مه  هب  لـصتم  یاـه  شخب

.دوش لیدبت  رگید  یاهرهش  نیب  رد  هنومن  لآ و  هدیا یرهش  هب 
تیفرظ زا  ناوت  یم هنیمز  نیا  رد  دـنک و  ادـیپ  یروانف  یملع و  تیوه  رهـش  نیا  بولطم ، باختنا  تسرد و  مهف  اب  دـیاب 

ملع و یاـه  کراـپ داـجیارب  نارهت  رادرهـش  .دنتـسه » یرواـنف  مـلع و  روـحم  نوـچ  درک  هدافتـسا  اـه  هاگـشناد ناداتـسا و 
یارب ار  اه  هاگـشناد یاسؤر  صخـشم و  یراتکه  هد  دـنچ  یاـه  هکل راـک  نیا  ماـجنا  یارب  دـیاب  :  » درک دـیکأت  مه  یرواـنف 

.مینک توعد  یراکمه 
.دوش » رادروخرب  طاشن  یشزرو و  تیوه  زا  دیاب  نارهت  نینچمه 

رگید  لاس  ات ۴  ورتم  طوطخ  لیمکت 

ات دــیاب  : » دــش هارمه  ورتــم  هـنیمز  رد  یبوــخ  یاــهربخ  اــب  هـقطنم  قــفوم  دارفا  ناــگبخن و  اــب  نارهت  رادرهــش  تســشن 
دیاب میراد  هک  ییاه  تیلباـق اـب  اـما  دوش ، ققحم  ورتم  اـب  رفن  نویلیم  لاـقتنا ۱۰ هنیمز  لـیمکت و  نارهت  ورتم   ۱۴۲۰ لاس

.میهد ماجنا  رگید  لاس  ات ۴  ار  راک  نیا 
.درادن مدرم  تکراشم  زج  یهار  نآ  لح  دراد و  دوجو  یلام  عبانم  لکشم  صوصخ  نیا  رد  هتبلا 

اوه یگدولآ  لکشم  هتشاد و  ار  ییاج  هباج لقادح  ات  میهد  شهاک  ار  اهرفس  دادعت  یروانف ، یزاسدنمـشوه و  اب  دیاب 
رتمولیک رازه  ۱۲ : » تفگ دوب ، هدرک  هراشا  اه  هار هدایپ لکـشم  هب  هک  ناگبخن  زا  یکی  هب  خساپ  رد  یناکاز  .مینک » لح  ار 

.تسا هدشن  یزاس  بسانم هک  میراد  هار  هدایپ
یا هدـنیازف بیرـض  اب  لاـس  یط ۶  دـیاب  هدـش و  یزیر  هماـنرب هدــنیآ  لاـس  رد  اـه  هار هداـیپ زا  رتـمولیک  یزاس ۶۰۰  بسانم

.میهجاوم یتآ  یاه  لاس رد  نادنملاس  دادعت  شیازفا  اب  هکارچ  دوش ؛ ماجنا  هدنامیقاب  یاه  هار هدایپ یزاس  بسانم
ناهنپ نارهت  رادرهـش  دـید  زا  مه  هقطنم  یاه  هنارـس دوبمک  .میزادرپب » اه  نامتخاس یزاـس  بساـنم هب  دـیاب  نآ  زا  دـعب 
یاضف لثم  نآ  یاه  هنارس زا  یخرب  هتبلا  هدشن ، یبسانم  هجوت  نآ  یاه  هنارـس هب   ۲۲ هقطنم تخاس  نامز  رد  : » دنامن

.تسا بسانم  زبس 
.میهد » ماجنا  ار  یرارطضا  یاهراک  دیاب  هک  دهد  یم ناشن  دراد و  یتخس  مایپ  ام  یارب  عوضوم  نیا 

یاـه بآ بالـضاف و  ثـحب  : » دـیوگ یم نخـس  مـه  هـقطنم  نـیا  تالــضعم  نـیرت   مـهم زا  یکی  هراـبرد  تختیاـپ  رادرهش 
.تسا هدرک  لکشم  راچد  ار  نانکاس  زا  رفن  رازه  هداد و ۲۵۰  رارق  اه  بیسآ ضرعم  رد  ار  هقطنم  نیا  یحطس ،

رد مه  تالکـشم  تسا و  شیازفا  لاح  رد  اه  عمتجم تخاـس  اـب  هقطنم  نیا  رد  تیعمج  دادـعت  هک  تسا  یلاـحرد  نیا 
.دش دهاوخ  رتشیب  هدنیآ 

.مینک هجوت  اه  تخاسریز هب  زورما  زا  دیاب  لیلد  نیمه  هب 
ریاس یگنهرف و  یـشزومآ ، یاـه  ثحب رد  میهد و  هعـسوت  ار  هقطنم  نیا  هناـگتفه  یاـه  هنارـس تعرـس  هب  میناوتب  دـیاب 

.میرادرب یدج  یاه  مدق یحطس  یاه  بآ بالضاف و  یاه  تخاسریز اه و  هزوح
.دشاب » اه  هزوح رگید  رد  قطانم  ریاس  یوگلا  مه   ۲۲ هقطنم دوش و  رگید  یاهرهش  یوگلا  نارهت  رهش  میراودیما 
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دنامن  بقع  یژولونکت  زا  یرهش  تیریدم 

هرادا یراکمه و  یارب  ییاهداهنشیپ  هقطنم ۲۲ ، تالکشم  نایب  نمض  نارضاح  نارهت ، رادرهش  اب  ناگبخن  تسشن  رد 
.دندرک ناونع  رهش  رتهب 

یارب یبوخ  تاین  اه و  هزیگنا ام  ناریدـم  بـالقنا  هلاـس  هرود ۴۰  رد  : » درک ناوـنع  زین  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 
هب یکمک  اـهنت  هن  دوبن ، یملع  هناوتـشپ  شناد و  رب  ینتبم  اـهنآ  زا  یخرب  تامیمـصت  نوچ  اـما  دنتـشاد ، مدرم  هب  کـمک 

.دریگ یم رارق  دقن  دروم  زورما  هکلب  هدرکن ، مدرم 
رتـکد .تـسا » هدــش  یلاسکــشخ  ثعاــب  زورما  هـک  تساــهنآ  زا  یکی  نازرواــشک  هـب  کــمک  یارب  قـیمع  یاــه  هاــچ رفح 

رد شا  یملع یاـه  تـیفرظ هـمه  اــب  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  ساــسا  نـیمه  رب  : » داد هـمادا  یدــمتعم » هللادــبع  »
: تفگ تسشن  نیا  رد  مه  همالع  هاگشناد  یملع  تأیه  وضع  یلیجآ » یداه   » رتکد .دوب » دهاوخ  یرادرهـش  تمدـخ 

.دننامن بقع  مدرم  زا  دنهد و  قفو  زور  یاه  شناد اب  ار  دوخ  دیاب  نالوئسم  »
هب تبسن  یرهش  تیریدم  یرادرهـش و  رگا  دریگ و  یم رارق  مدرم  رایتخارد  یژولونکت  زا  یدیدج  بیکرت  هدنیآ  یاه  لاس

نیا رد  .درک  » دــهاوخ  یقلت  یدــمآراکان  ناوـنع  هـب دــنیبب ، هـک  ار  یزیچ  ره  یدــعب  لــسن  هعماــج و  دــننامب ، بـقع  نآ 
.درک هراشا  سای  کرهش  لباقم  زبس  یاضف  ییانشور  دوبمک  هب  دهاز » یداه   » مرح عفادم  دیهش  رسمه  تسشن ،
هاگتـسیا هب  نارفاـسم  یـسرتسد  یارب  سوـبوتا  دوـبمک  درادـن و  ناـکدوک  صوـصخم  یزاـب  نیمز  کرهـش  نیا  : » تفگ وا 
ینویزیولت یاه  نادرگراک زا  یکی  قفش » رصان  « » .دراد دوجو  هقطنم  نیا  رد  هک  تسا  یتالکشم  رگید  زا  رگتیچ ، ورتم 

هچایرد لام و  ناریا یدازآ ، هاگـشزرو  هلمج  زا  یدایز  یاه  تیباذـج هک  درک  هراـشا   ۲۲ هقطنم ندوب  سیـسأت  هزات هب  مه 
.دنک ادیپ  یرتشیب  قنور  نآ  رد  یرگشدرگ  دوش و  لیدبت  رخاف  هنومن و  یا  هقطنم هب  دناوت  یم دراد و  رگتیچ 

اه هاگـشناد اب  یرادرهـش  تساوخ  یناکاز  زا  مه  ودوج  وستیجوج و  یـشزرو  یاه  هتـشر نامرهق  یناخ » دنواده  هیـسآ  »
.دوش یبایدادعتسا  ببس  ات  دنک  یراکمه  یشزرو  یاه  هتشر شزومآ  یارب  سرادم  و 

هیهت یارب  یرادرهش  یوس  زا  یمویتیل  یاه  یرتاب یروآ  عمج نالولعم ، نازابناج و  یارب  یرهش  یاهاضف  یزاس  بسانم
یقرب یارب  شالت  اهنآ ، زا  یدـج  تیامح  ناگبخن و  یاه  حرط زا  هدافتـسا  روشک ، زا  زرا  جورخ  زا  یریگولج  هیلوا و  داوم 
داجیا هقطنم ، قرب  تسپ  تخاـس  ماـمتا  فانـصا ، ربعمدـس  زا  یریگولج  اوه ، یگدولآ  اـب  هلباـقم  یارب  اـهوردوخ  ندرک 

یارب راذـگرثا  یاـه  حرط یارجا  ناـتخرد ، عطق  زا  یریگولج  رگتیچ و  کراـپ  یاـیحا  هچاـیرد ، فارطا  رد  یتاـقبط  گـنیکراپ 
اهنآ هب  تسـشن  نیا  رد  نارـضاح  هک  دوب  یتالکـشم  اهزاین و  زا  سرادـم ، دوبمک  هچاـیرد و  بآ  ندـش  دـکار  زا  یریگولج 

.دندرک هراشا 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / کیلک   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هدنارورپ رس  رد  ار  شیایور  یراب  کی  یگدنز ، رد  یسک  ره  ابیرقت  هک  تسا  ییانـشآ  یاه  لغـش هتـسد  نآ  زا  یراگنربخ   

رطخ رطخ لدلد   هبهب   هجریش   هجریش ندش |  |  ندش راگنربخ   راگنربخ یارب   یارب مزال   مزال طیارش   طیارش کرادم  وو   کرادم

رد ندـش  راگنربخ  طرـش  میورب | ؟ هاگـشناد  مادـک  هب  ندـش  راگنربخ  یارب  تسیچ | ؟ ندـش  راـگنربخ  یارب  مزـال  طیارـش  کرادـم و 
ناراگنربخ یدرف  یاه  تراهم ناریا | 
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لاح رد  ای  ردان  یا  هنحـص زا  هتـسناوت  اـی  هدرک ، لـقتنم  شناتـسود  هداوناـخ و  هب  ار  یلوا  تسد  غاد و  ربخ  هک  یناـمز  اـی  و 
یاـه لایرـس اـه و  ملیف ! دریگب راـک  هب  ییاـج  دـیاب  ار  شا  یراـگنربخ یاـه  تراـهم هک  هداـتفا  رکف  نیا  هب  دریگب ، ملیف  عوـقو 

رگ و شنک ییاـه  تیـصخش زا  فلتخم ، فیط  رد ۲  ار  ناراـگنربخ  دـنا و  هتـشاد شقن  اـیور  نیا  شرورپ  رد  مه  ینوـیزیولت 
عقاو رد  دـنا و  هدیـشک ریوصت  هب  هتخلـش  یتح  محازم و  واکجنک و  یدایز  یدارفا  ات  تسرد ، یاـه  ینارگن اـب  دـنم و  هغدـغد
هطیح نیا  دراو  هک  یدارفا  زا  یرایـسب  یارب  یراـگنربخ  راـگنربخ و  تسرد  ریوـصت  تاـقافتا ، نیا  ساـسا  رب  تفگ  دوـش  یم

سرتـسارپ و یاـه  لغـش زا  یکی  ناوـنع  هب  هراوـمه  هک   - یراـگنربخ هک  تسا  نیا  ارجاـم  تقیقح.تسین  نشور  دـنا  هدـشن
.دزاس یم ار  راگنربخ  کی  یگدنز  هک  دراد  نیریش  خلت و  ییایند  دوش - یم یفرعم  ایند  کانرطخ  یتح 

رارق ریثات  تحت ناترابخا  اب  ار  نابطاخم  دیناوت  یم رتشیب  دیشاب ، هتـشاد  یرت  هدرتسگ تاملک  هریاد  هچره  دشاب  ناتدای   
هک دنا  هدروخ هرگ  مهاب  ردقنآ  یگدنـسیون  یراگنربخ.دیزادنیب و  هار  یعامتجا  یاه  جوم ناترابخا  راشتنا  اب  یتح  دـیهدب و 

همانراک رد  مه  ار  ربخ  راک  هک  یناگدنـسیون  ای  دـندرک ، پاچ  باتک  هک  درک  ادـیپ  ار  یدایز  ناراگن  همانزور ناوت  یم خـیرات  رد 
رد هک  دنتـسه  ییاه  هدنـسیون نیرتروهـشم  زا  نت  یوگنیمه ۳  تسنرا  زکرام و  ایـسراگ  لـیرباگ  یچـالاف ، انایروا.دنتـشاد 

راگنربخ کی  ندش  رتهب  هب  رجنم  دناوت  یم هک  یزیچ  نیرتهبهقالعدروم  هزوح  باختنا.دـنا  هدوب مه  راگن  همانزور لاح  نیع 
.دنک باختنا  شا  یصخش هقالع  ساسا  رب  ار  شا  یراک هزوح  هک  تسا  نیا  دشاب ، شراک  رد 

هب ۲ دـنراد ، یفلتخم  یـسایس  شیارگ  یرکف و  فـیط  هک  یا  هناـسر رد ۲  هباـشم ، رهاـظ  هب  ربخ  کـی  تسا  نکمم  هاـگ   
.دوش رشتنم  توافتم  الماک  لکش 

هدنارورپ رس  رد  ار  شیایور  یراب  کی  یگدنز ، رد  یسک  ره  ابیرقت  هک  تسا  ییانـشآ  یاه  لغـش هتـسد  نآ  زا  یراگنربخ 
لاح رد  ای  ردان  یا  هنحـص زا  هتـسناوت  ای  هدرک ، لقتنم  شناتـسود  هداوناخ و  هب  ار  یلوا  تسد  غاد و  ربخ  هک  ینامز  ای  و 
یاه لایرـس اه و  ملیف ! دریگب راک  هب  ییاج  دـیاب  ار  شا  یراـگنربخ یاـه  تراـهم هک  هداـتفا  رکف  نیا  هب  دریگب ، ملیف  عوقو 

رگ و شنک ییاه  تیصخش زا  فلتخم ، فیط  رد ۲  ار  ناراگنربخ  دنا و  هتـشاد شقن  ایور  نیا  شرورپ  رد  مه  ینویزیولت 
عقاو رد  دنا و  هدیـشک ریوصت  هب  هتخلـش  یتح  محازم و  واکجنک و  یدایز  یدارفا  ات  تسرد ، یاه  ینارگن اب  دنم و  هغدغد
هطیح نیا  دراو  هک  یدارفا  زا  یرایـسب  یارب  یراگنربخ  راگنربخ و  تسرد  ریوصت  تاقافتا ، نیا  ساسا  رب  تفگ  دوش  یم

سرتسارپ و یاه  لغـش زا  یکی  ناونع  هب  هراومه  هک   - یراگنربخ هک  تسا  نیا  ارجاـم  تقیقح.تسین  نشور  دـنا  هدـشن
.دزاس یم ار  راگنربخ  کی  یگدنز  هک  دراد  نیریش  خلت و  ییایند  دوش - یم یفرعم  ایند  کانرطخ  یتح 

راذگریثات مه  درف  یـصخش  یگدنز  رییغت  رد  اه  تقو رتشیب  رد  هک  یلغـش ، یگدنز  رییغت  رد  طقف  هن  ربخ  ملاع  هب  دورو 
دـیتسه و دـنم  هقـالع ربـخ  ملاـع  هب  هچناـنچ  فاـصوا  نیا  همه  اب.دـهد  یم رارق  دوـخ  عاعـشلا  تحت ار  زیچ  همه تسا و 

نیا زا  رت  قیقد یریوصت  اـب  تسا  رتـهب  دـینیزگرب ، دوخ  هدـنیآ  ریـسم  ناونع  هب  ار  ندرک  یراـگنربخ  ربـخ و  دـیراد  تسود 
ندش راگنربخ  یارب  مزال  طیارش  کرادم و  نتسناد  یراگنربخ ، ریسم  عورش  یارب  یـساسا  یاه  ماگ زا.دیوش  انـشآ  ملاع 
تسا ییاهزیچ  هلمج  زا  طبترم  یلیـصحت  کردم  نتـشادیلیصحت  کردمندش  راگنربخ  یارب  مزال  طیارـش  کرادم.تسا و 

هلمج زا  یراـگنربخ  تسین و  نیا  ارجاـم  همه  هک  دـینادب  دـیاب  اـما  دـنک ، کـیدزن  ندـش  راـگنربخ  هـب  ار  امـش  دـناوت  یم هـک 
ار هیـضق  نیا  لیلد  هکنیا  زا  لبق  لاح  نیا  اب.دـنز  یمن نآ  رد  ار  رخآ  لوا و  فرح  یلیـصحت  کردـم  هک  تسا  ییاـه  هتـشر

نارهت ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  ناریا  رد.تفرگ  یراـگنربخ  کردـم  دوـش  یم روـطچ  مینادـب  تسا  رتـهب  مـینک ، حیرـشت 
نیمه زا  ناراـگن  هماـنزور فـلتخم  یاـه  لـسن دزادرپ و  یم یراــگن  هماــنزور مـیلعت  هـب  هـک  تـسا  یهاگــشناد  نیرتربـتعم 

.دینک تکرش  یناسنا  مولع  روکنک  رد  دیاب  یراگن ، همانزور هتشر  باختنا  یارب.دندش  ربخ  راک  هزوح  دراو  هاگشناد 
، هاگشناد رانک  رد.دنزادرپ  یم یراگن  همانزور میلعت  هب  مه  امیسوادص  ربخ  هدکشناد  نینچمه  یمالـسا و  دازآ  هاگـشناد 

نوــچ فــلتخم  یاــه  تراــهم دــنزادرپ و  یم یراــگنربخ  شزوــمآ  هــب  هــک  دــینک  ادــیپ  دــیناوت  یم ار  یفلتخم  یاــه  هاــگراک
یاــه تراهم.دــنهد یم شزوـمآ  امــش  هـب  ار  هبحاــصم و ...  یــسیون ، شرازگ یــسیوندیل ، ربـخ ، تخانــش  یــسیونربخ و 

ار امش  دناوت  یم هچرگ  طبترم  یلیصحت  کردم  نتشاد  مدرک ، هراشا  الاب  رد  هک  روط  نامهاویش ناور و  ملق  نتشادیدرف 

هام  14001400  هام یدید   اتات  2525   یربخ  1818   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۲۹طباور 



زا یرایـسب  اب  هک  تسا  یلغاشم  هلمج  زا  یراگنربخ  تسین و  یفاـک  طرـش  لاـح  نیا  اـب  دـنک ، کـیدزن  ندـش  راـگنربخ  هب 
بـسک ربـخ و  دـنم  هقـالع هچرگ  هک  ما  هدـید ار  یداـیز  ناراـگنربخ  ما  یراـک تدـم  لوط  رد.دراد  راکورـس  رگید  یاـه  هتـشر

رد لاح  نیا  اب  ربخ ،» یارب  دـنک  یم درد  ناشرـس   » فورعم لوق  هب  دنتـسه و  فلتخم  عبانم  زا  غاد  لوا و  تسد  راـبخا 
بطاخم عالطا  هب  یتسرد  هب  نآ ) بوتکم  لکش  رد  اصوصخ   ) ار ربخ  نآ  دنناوت  یمن دنراد و  فعـض  ربخ  تسرد  شراگن 
یراگنربخ یاه  یدـنمزاین نیرت  یلـصا زا  ار  یـسراف  نابز  اب  بوخ  ییانـشآ  اویـش و  ناور و  ملق  نتـشاد  نیاربانب.دـنناسرب 

.دیشوکب نات  یسراف نابز  تیوقت  شراگن و  نیرمت  فلتخم و  نوتم  ندناوخ  رد  دینادب و  بوتکم  هزوح  رد 
رارق ریثات  تحت ناترابخا  اب  ار  نابطاخم  دیناوت  یم رتشیب  دیشاب ، هتـشاد  یرت  هدرتسگ تاملک  هریاد  هچره  دشاب  ناتدای 
دنا هدروخ هرگ  مهاب  ردـقنآ  یگدنـسیون  یراگنربخ.دـیزادنیب و  هار  یعامتجا  یاه  جوم ناترابخا  راـشتنا  اـب  یتح  دـیهدب و 

رد مه  ار  ربخ  راـک  هک  یناگدنـسیون  اـی  دـندرک ، پاـچ  باـتک  هک  درک  ادـیپ  ار  یداـیز  ناراـگن  هماـنزور ناوت  یم خـیرات  رد  هک 
ییاـه هدنــسیون نیرتروهــشم  زا  نـت  یوـگنیمه ۳  تـسنرا  زکراــم و  ایــسراگ  لــیرباگ  یچــالاف ، انایروا.دنتــشاد  هماــنراک 
رتهب هب  رجنم  دـناوت  یم هک  یزیچ  نیرتهبهقالعدروم  هزوح  باختنا.دـنا  هدوب مه  راـگن  هماـنزور لاـح  نیع  رد  هک  دنتـسه 

.دنک باختنا  شا  یصخش هقالع  ساسا  رب  ار  شا  یراک هزوح  هک  تسا  نیا  دشاب ، شراک  رد  راگنربخ  کی  ندش 
دهاوخن شخب  تذل ناتیارب  الصا  ثداوح  یراگنربخ  هزوح  رد  راک  دیشاب ، هتشاد  یساسح  هیحور  هچنانچ  تسا  یعیبط 

رتهب نیاربانب.دینک  لمع  قفوم  یگنهرف  هزوح  رد  دیناوت  یمن دیـشابن ، ندید  ملیف  ندناوخ و  باتک  لها  هچنانچ  ای  دوب 
ناــتیارب ندرک  راــک  زور  ره  بـیترت  نـیا  هـب  اــت  دــینک  باــختنا  ناــت  یــصخش هقــالع  ساــسا  رب  ار  ناــتیراک  هزوــح  تــسا 

مه راـبخا  نتــشاد  رطاـخ  هـب  یارب  بوـخ  هظفاـح  نتــشاد  دــنمزاین  یراـگنربخ  نینچمه.دــشاب  ناـجیهرپ  شخب و  تذــل
.تسه

هدوب لـبق  یاـه  لاـس یتح  اـی  هتـشذگ  یاـهزور  راـبخا  ریثاـت  تحت ربـخ  نیا  اـما  میونـش ، یم یربـخ  زورما  اـه  تقو یلیخ 
.تسا

دبایب و رگید  رابخا  اب  ار  شطبر  هدروآرد ، ار  ربخ  هقباس  دـناوت  یم دوز  یلیخ  دـشاب ، هتـشاد  یرتهب  هظفاح  هک  یراگنربخ 
ار دوخ  صوصخم  هزوح  مدرک  داهنشیپ  هک  تسا  تسردفلتخم  یاه  هزوح اب  ییانشآ.دنک  یروآدای  مه  نارگید  هب  ار  نآ 

.تسین عالطا  یب مه  رگید  یاه  هزوح زا  بوخ  راگنربخ  کی  هک  دشاب  ناتدای  اما  دینک ، باختنا 
یاـهربخ رتـشیب  رد  تـسا و  هدروـخ  هرگ  یــسانش  ناور عاـمتجا و  تسایــس ، نوـچ  ییاــه  هزوـح اــب  اــصوصخ  یراــگنربخ 

هتـشاد ییانـشآ  فلتخم  یاه  هزوح اب  رتشیب  هچره  راگنربخ  کی.دـید  مه  ار  اه  هزوح نیا  ذوفن  اـپدر و  ناوت  یم فلتخم 
تیهام راگنربخ ، هک  تسا  مزال  نینچمه.دـنزب  یـسررب  لیلحت و  هب  تسد  دـناوت  یم یرتشیب  نانیمطا  اب  رتهب و  دـشاب ،

.دسانشب مه  ار  ناش  یرکف یاه  شیارگ فلتخم و  یاه  هناسر
هب ۲ دـنراد ، یفلتخم  یـسایس  شیارگ  یرکف و  فـیط  هـک  یا  هناـسر رد ۲  هباـشم ، رهاـظ  هب  ربخ  کـی  تسا  نکمم  هاـگ 

.دوش رشتنم  توافتم  الماک  لکش 
یفده تین و  هچ  اه  هناسر نیا  زا  کیره  هدش و  رـشتنم  لکـش  نآ ۲  هب  ارچ  ربخ  نیا  هک  دـنادب  دـیاب  هاگآ  راگنربخ  کی 
رکفت اـهنت  هـن  راــگنربخ  دوـش  یم ثعاــب  راــبخا ، یرکف  یــسایس و  تیهاــم  زا  نتــشادن  تخانــش.دنا  هتــشاد نآ  سپ  رد 

زا یریذـپ  فاطعنایریذـپ فاـطعنا.دوش هچیزاـب  دـتفیب و  فلتخم  یاـهربخ  ماد  رد  هکلب  دـشاب ، هتـشادن  دوخ  زا  یلقتـسم 
نادـنچود ناـتیارب  یراـگنربخ  راـک  یگژیو ، نیا  نتـشادن  تروـص  رد  هک  تـسا  ندـش  راـگنربخ  یارب  مزـال  یاـه  طرـش رگید 

هظحل ره  رد  دـیاب  دسانـش و  یمن تقو  نآ ، زا  ریثاـت  هب  تسا و  هدروـخ  هرگ  ربـخ  اـب  یراـگنربخ  تیهاـم.دوش  یم تـخس 
هاـگ هک  یعیاـقو  فلتخم و  یاـه  هنحـص رد  روضح.دیـشاب  یروف  مهم و  راـبخا  هژیو  هب  راـبخا و  راـشتنا  تفاـیرد و  هداـمآ 

( ...و یزوس  شتآ هلزلز ، لیس ،  ) دنشاب مه  راوگان  تسا  نکمم 
هب ایآ  تسیچ ؟ یراگنربخ  هرابرد  امـش  رظن.دشک  یم شلاچ  هب  ار  امـش  یریذپ  فاطعنا یگژیو  هک  تسا  یدراوم  رگید  زا 

رظتنم تارظن  شخب  رد  دــیراد ؟ ناــشراک  یاــضف  ناراــگنربخ و  زا  یتــالاوس  هـچ  دــیتسه ؟ دــنم  هقــالع ندــش  راــگنربخ 
.میتسه امش  تالاوس  دیاقع و  ندناوخ 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / یرنه  هزوح   

هب.دـش رازگرب  یرنه  هزوـح  یمالـسا  رنه  گـنهرف و  هدکـشهوژپ  رد  یرادـیاپ  یـسانش  یتـسه باـتک  زا  ییاـمنور  مسارم 
هام ۱۴۰۰ ید  هبنـشراهچ ۱۵  یرادـیاپ » یـسانش  یتسه  » باتک زا  ییامنور  مسارم  یرنه ، هزوح  یمومع  طباور  شرازگ 

دیحو یمالــسا و  رنه  گــنهرف و  هدکــشهوژپ  سیئر  یدــنره  رافــص  داجــس  هدنــسیون ، نارگــشتآ  دوعـــسم  روــضح  اــب 
رازگرب یرنه  هزوـح  یمالــسا  رنه  گــنهرف و  هدکــشهوژپ  رد  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وـضع  یچلاــش ،

نادیهش و یرادیاپ  هجیتن  یرادیاپ  یـسانش  یتسه باتک  تفگ : مسارم  نیا  رد  باتک  هدنـسیون  نارگـشتآ  دوعـسم.دش 
.تسا بالقنا  نامتفگ  ماما و 

.دوش یم عورش  یرادیاپ  زا  ام  یاه  ثحب همه 
.مدوب یقاطا  مه  یزیزع  اب  نیوزق  یرنه  هزوح  رد  لاس ۱۳۹۲  رد  نم 

تفگ نم  هب  تشاد  طاـبترا  ناریا  موب  هب  شیارتـکد  هماـن  ناـیاپ عوضوم  دوب و  هدرک  یگدـنز  هسنارف  رد  لاـس  هک ۷،۸ وا 
.دراد یصاخ  یگژیو  نم  رظن  زا  تسا  یرنه  هزوح  یرادیاپ  دحاو  هک  امش  دحاو 

.تسا هدرکن  ادیپ  ذوفن  نآ  رد  نردم  ملع  تاضورفم 
جراخ یرامعتسا  ملع  هربنچ  زا  یناسنا  مولع  هزوح  رد  هک  تسا  رارق  رگا  هک  مداتفا  رکف  نیا  هب  وا  فرح  ندینش  اب  نم 

.تسا نایناریا  نومزآ  تسیز  هجیتن  یرادیاپ  دوزفا : وا.مینک  یط  ار  یرادیاپ  ریسم  دیاب  میوش 
.دننک یم هدافتسا  ناشدوخ  یاه  کینکت زا  دنرب ، یم ملق  هب  تسد  رنه  لها  یتقو 

جراخ سدقم  عافد  نارود  ناتوسک  شیپ هنیـس  زا  یرادیاپ  یاه  نتم یتقو  میدرک و  ار  راک  نیا  یرادـیاپ  هزوح  رد  زین  ام 
ناوـنع هب  اـه  هاگـشناد رد  اـم  هک  هچنآ  ینعی  دـنراد ، هیواز  نردـم  ملع  اـب  اـه  نتم نیا  هـک  میدـش  یم هجوـتم  دـندش ، یم

.تسا یگدز  ملع  عون  کی  میسانش ، یم یجراخ  مولع 
.دندوب هدش  یحارط  تسد  ریز  یاهروشک  یارب  هک  یرامعتسا  یملع 

ام هـک  هـچنآ  درک : ناـیب  یرادـیاپ  یـسانش  یتـسه هدنــسیون.دنریگ  یم ار  هشیدـنا  نـالوج  یوـلج  نردـم  مـلع  تاـضورفم 
تاـیبدا خـیرات و  هـصرع  رد ۲  عوـضوم  نـیا  هراـبرد  تـسا و  تمواـقم  میــسانش  یم ناریا  رد  یرادــیاپ  ناوـنع  هـب  رتـشیب 

.دنا هدناسرن یرادیاپ  یعقاو  یانعم  هب  دنا و  هتشاد هگن حطس  رد  ار  ام  اه  هتشون نیا  یلو  دنا  هتشون
رارق قیلعت  رد  ار  یرادـیاپ  موهفم  زا  مدرم  جـیار  تخانـش  دـنور  یبرغ  یمالـسا و  فلتخم  یاـه  هیرظن زا  هدافتـسا  اـب  اـم 

.میدرک فقوتم  هداد و 
.مینک یسررب  یرگید  یایاوز  زا  ار  نآ  میتسناوت  میدرب و  هزات  ییانعم  یاضف  کی  هب  ار  یرادیاپ  هژاو  سپس 

.تسا هدوب  هناسانش  یتسه ثحابم  میدرب  هرهب  نآ  زا  ام  هک  یتایرظن  زا  یکی 
رد مهف  شور  زا  هدافتـسا  یروـضح و  ملع  هب  هجوـت  اـب  دـنوش و  یم هتـشاذگ  راـنک  یتخانـش  یاـه  هزوـح ثحاـبم  نـیا  رد 

.دریگ یم رارق  اه  یتسه نایم 
هدـش حرطم  ارچ  بـالقنا  یرادـیاپ  بـالقنا و  ناـمتفگ  میدیـسرپ  میدرک و  هجوت  ناریا  رتـسب  هب  ثحبم  نیا  یاـنبم  رب  اـم 

ار یراد  یتـسه زا  یدـنلب  قفا  یناریا  تیوه  اـه و  هتـشاد نیا  هک  دـندرک  هجوـت  ییاـه  هتـشاد هب  ( هر ) ینیمخ ماـما  تسا ؟
: داد همادا  نارگـشتآ.تسا  هتفرگ  رارق  یگتفاـی  لزنت  تیعـضو  رد  ناریا  هعماـج  هک  یلاـح  رد  دـنک  یم اـنعم  یناریا  یارب 

نایب هب  نابز  میوش و  یم جراخ  دادـسنا  تیعـضو  زا  هک  میدرک  ساسحا  هک  میدیـسر  ییاـج  هب  اـه  یـسررب هجیتن  رد  اـم 
.دیآ یم

لاـبند هب  نآ  میوش  هجوتم  اـت  میزادرپب  نآ  هب  نورد  زا  مینک و  ذوفن  یرادـیاپ  هدـیدپ  نورد  هب  میدرک  یعـس  اـم  عقاو  رد 
.تسا تماقتسا  تمواقم و  یانعم  هب  یرادیاپ  میتفای  دنور  نیا  رد  تسیچ ؟
.تسا تماقتسا  زا  هدمآرب  مینیب و  یم نوریب  رد  ام  هک  تسا  یزیچ  تمواقم 

دشدش ییامنور   ییامنور یرادیاپ » » یرادیاپ یسانش   یسانش یتسه یتسه  » » باتک باتک ؛؛ یمالسا یمالسا رنه   رنه گنهرف  وو   گنهرف هدکشهوژپ   هدکشهوژپ ردرد  
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حوطـس رد  هدـنزاس  یاهوپاکت  اب  میناوت  یم مییآ و  یم باسح  هب  تسه  ناـهج  هک  لـک  یتسه  راـنک  رد  یتسه  کـی  اـم 
.میهدب شیازفا  ار  نامیتسه  یمک  یفیک و 

دـندرک و حرطم  ار  ملع  ناـسنا و  نید ، هیرظن  تماقتـسا ۳  ثحب  رد  هر ) ) ینیمخ ماـما  تفگ : وا.مینک  تکرح  دـیاب  سپ 
.دندرکن اهر  ار  اهنآ  زا  مادک  چیه 

ماــما دوزفا : هدنــسیون  نـیا.میدرک  هجوــت  روکذــم  هناــگ  تاـیرظن ۳  هـب  تـفرعم  یــسانش  هعماـج ثـحبم  ساــسارب  اــم 
.دندرک یم توعد  ییافکدوخ  یروابدوخ ، سفن ،) هیکزت   ) ییالاپدوخ هب  ار  مدرم  یمالسا  بالقنا  عورش  اب  هر ) ) ینیمخ

باـتک رد  هـک  هـچنآ  ساـسارب  درک : ناــیب  نارگــشتآ.میتسیاب  نامتماقتــسا  تـشپ  میناوـت  یم دراوـم  نـیا  رب  هـیکت  اــب  اــم 
رد یا  هدیـشوپان هدوشگ ، هناتـسآ  هدـنیوپ ، یتسه  هدـنیاز ، زاـس ، یتسه یرادـیاپ  تسا ، هدـمآ  یرادـیاپ  یـسانش  یتسه

، ناـمیتسه اـب  اــم  ییوراــیور  هوـحن  یمدآ ، یتـسه  راشرــس  هدننکراکــشآ  یگدــنز ، رد  رــشب  یراد  یتـسه  قـفا  یگدــنز ،
رد تـکرح  هـب  دـنیآرف  اـم ، یتـسه  تـیمک  تـیفیک و  رد  یلوـحت  دـنور  ناـیب  یناـسنا ، ماـمت  یناـسنا و  شناد  همــشچرس 
نآ مود  لاـب  دــنک و  یم زاورپ  لاـب  کـی  اـب  یرنه  هزوـح  تـفگ : وا.تـسا  زاـس  ناـکما یــششوک  ـالتعا و  تمــس  هـب  ندــمآ 

.تسا یزادرپ  هیرظن
.میا هدرک راک  مک  هنیمز  نیا  رد  ام 

درکیور هب  مینک و  هعجارم  زور  یاه  شناد هب  دیاب  ام  سپ  دنک  یمن لح  ار  ام  لکـشم  ییاهنت  هب  خـیرات  تایبدا و  هزورما 
زا یرگید  شخب  رد  ییاـــبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وـضع  یچلاـش  دـیحو.میدرگرب  یا  هتـشرارف یا و  هتـشرانیب

همادا تیمولظم  نیا  دش و  دیهش  هنامولظم  ینامیلس  دیهـش  تفگ : یرادیاپ  یـسانش  یتسه باتک  زا  ییامنور  مسارم 
.دراد

.منک هعلاطم  ار  نآ  مود  راب  هک  دوب  ینامز  متشاد  تسود  مدناوخ و  ار  نارگشتآ  باتک  نم 
هک مدـش  هجوـتم  یرادـیاپ  یــسانش  یتـسه باـتک  ندــناوخ  اـب  نـم  دوزفا : وا.تـسا  تخــس  رایــسب  باـتک  نـیا  نتــشون 
کی ناوـنع  هب  نم  یگنـشت  زا  یـشخب  هب  اـما  تسا  هتـشاد  ار  یموـب  شناد  هب  اـم  ندیـسر  هغدـغد  باـتک  نـیا  هدنـسیون 

.تسا هدادن  خساپ  هداس  بطاخم 
تئیه وضع  نیا.دش  یمن هتخادرپ  تادیهمت  نیا  هب  یلیخ  متشاد  وزرآ  نم  تسا و  یرظن  تادیهمت  وا  باتک  دصرد   ۹۰

مداد یم حــیجرت  نـم  داد و  خر  یخیراـت  رتـسب  کـی  رد  سدــقم  عاـفد  لاــس  رد ۸  هداد  خر  یرادـــیاپ  درک : ناـــیب  یملع 
سیئر یدــنره  رافــص  داجــس.درک  یم عوــضوم  نــیا  یور  یرتــشیب  قــمعت  یرادــیاپ  یــسانش  یتــسه باــتک  هدنـــسیون 

ام هک  یرکف  یاهامعم  زا  یکی  تفگ : مسارم  نیا  زا  یرگید  شخب  رد  یرنه  هزوح  یمالسا  رنه  گنهرف و  هدکشهوژپ 
ضراـعتم شیارگ  ود  اـضف  نیا  رد  اـم  هک  تسا  نـیا  میهجاوـم  نآ  اـب  نردـم  یناـسنا  موـلع  رکف و  هشیدـنا ، هموـظنم  رد 

.مینیب یم نامأوت  نامز و  مه 
.میوش یم هجاوم  ییادز  ناسنا  دنیآرف  اب  رگید  فرط  زا  اما  تسا  ناسنا  رصع  نردم ، رصع  مییوگ  یم ام 

: درک ناـیب  وا.دـیآ  یم باـسح  هب  لرتـنک  لـباق  ینیبـشیپ و  لـباق  دوش و  یم تعیبـط  نتم  رد  ماـغدا  هاـگن  نیا  اـب  ناـسنا 
شباـتک ینوناـک  هطقن  یتـسرد  هب  ار  هلئـسم  نیا  نارگـشتآ  تسا و  یزیگنارب  شلاـچ ساـسح و  هلئـسم  ناـسنا  هلئـسم 

/ مایپ یاهتنا.تسا  هداد  رارق 

۱۹۱۹
ید

۱۴۰۰۱۴۰۰
۰۸:۳۸

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انکیا   

توص توص زورما +  +  زورما یایند   یایند تالداعم   تالداعم ردرد   قرش   قرش برغ  وو   برغ هبهب   هاگن   هاگن فذح   فذح
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

میت هــب  مــه  اــه و  سور هــب  مــه  تاداــقتنا  یخرب  بجوــم  یا  هتــسه تارکاذــم  دــیدج  رود  رد  هیـــسور  یرگیزاــب  عوــن   
هیـسور هب  ناریا  هزادنا  زا  شیب  یگتـسباو  یعون  ار  نآ  هدش و  یمومع  راکفا  نارظن و  بحاص یخرب  نایم  رد  هدننک  هرکاذم

یا هتــسه تارکاذــم  رد  تــلود  قــیقد  تسایــس  نییبــت  ترورــض  هلئـــسم و  نــیا  تــیعقاو  هراــبرد  انکیا.دــننک  یم روــصت 
همــالع هاگــشناد  یــسایس  موـلع  قوــقح و  هدکــشناد  یملع  تـئیه  وــضع  هـشیپ ، تحــالف هللا  تمــشح اــب  ییوــگو  تـفگ

لیذ حرــش  هـب  نآ  نـتم  هـک  هداد  ماـجنا  مـهد ، سلجم  یجراـخ  تسایــس  یلم و  تـینما  نویــسیمک  سیئر  ییاــبطابط و 
راـکفا زا  یـشخب  ناـیم  رد  ار  ییاـه  هبئاـش هیـسور  هـب  ناریا  یکیدزن  یا و  هتــسه تارکاذـم  رد  هیــسور  شقن  اـنکیا ـ  : تـسا

.تسا هدرک  داجیا  هیسور  هب  ناریا  لماک  یگتسباو  هب  تبسن  یمومع 

تسا نیا  رگید  هتکن.دنتسه  اکیرمآ  ناریا و  دنراد ، باتش  ماجرب  ندیسر  هجیتن  هب  یارب  هک  ییاه  فرط اهنت  یترابع  هب   
.تسا ماجرب  یایحا  دنور  ریخأت  تارکاذم و  ندش  ینالوط  رد  اه  فرط ریاس  عفانم  هک 

زا یــشخب  نیمأـت  یارب  هـیکرت  ناتــسبرع و  تـشاد  اـنعم  رگا  نوـچ  درادــن ، اــنعم  رگید  یدربـهار  هـطبار  زورما  یاــیند  رد   
هب تسا و  یلم  عفانم  ساسارب  اهروشک  ریاس  اب  طباور  زورما  یایند  رد.دنتفر  یمن هیسور  تمس  هب  دوخ  یماظن  یاهزاین 
هک روطنامه  دـشاب  هتـشاد  یکیتکات  هاگن  دوخ  یجراـخ  تسایـس  لـک  هب  دـیاب  مه  ناریا  دریگ و  یم لکـش  یکیتکاـت  تدـش 

هیـسور ناریا و  یدربهار  همانقفاوت  یاضما  صوصخرد  یلاعبانج  رظن  انکیا.تسا ـ  یکیتکاـت  ـالماک  ناریا  هب  هیـسور  هاـگن 
.دشاب تایلک  یرس  کی  لماش  همانقفاوت  نیا  مراودیما  نم  تسیچ ـ؟ نیچ  ناریا و  هلاس  قفاوت ۲۵  دننام  هب 

میت هــب  مــه  اــه و  سور هــب  مــه  تاداــقتنا  یخرب  بجوــم  یا  هتــسه تارکاذــم  دــیدج  رود  رد  هیـــسور  یرگیزاــب  عوــن 
هب ناریا  هزادــنا  زا  شیب  یگتــسباو  یعوـن  ار  نآ  هدــش و  یموـمع  راـکفا  نارظن و  بحاـص یخرب  ناــیم  رد  هدــننک  هرکاذــم
یا هتسه تارکاذم  رد  تلود  قیقد  تسایس  نییبت  ترورض  هلئـسم و  نیا  تیعقاو  هرابرد  انکیا.دننک  یم روصت  هیـسور 

همالع هاگـشناد  یــسایس  موـلع  قوـقح و  هدکــشناد  یملع  تـئیه  وـضع  هـشیپ ، تحــالف هللا  تمــشح اــب  ییوــگو  تـفگ
لیذ حرـش  هب  نآ  نـتم  هـک  هداد  ماـجنا  مـهد ، سلجم  یجراـخ  تسایـس  یلم و  تـینما  نویـسیمک  سیئر  ییاـبطابط و 
راکفا زا  یـشخب  ناـیم  رد  ار  ییاـه  هبئاـش هیـسور  هب  ناریا  یکیدزن  یا و  هتـسه تارکاذـم  رد  هیـسور  شقن  اـنکیا ـ  : تسا

.تسا هدرک  داجیا  هیسور  هب  ناریا  لماک  یگتسباو  هب  تبسن  یمومع 
لئاسم یخرب  هطساو  هب  هک  تسا  هیـسور  نیا  ای  دنک  حیرـشت  هعماج  یارب  ار  دوخ  قیقد  تسایـس  هتـسناوتن  تلود  ایآ 

هدش رییغت  راچد  ماجرب  تارکاذـم  هنحـص  هک  تسا  نیا  تیعقاو  ؟ تسا هدـش  رـضاح  تارکاذـم  هنحـص  رد  هنوگنیا  رگید 
تیعـضو رد  اما  دـننک ، عناق  قفاوت  یارب  ار  اکیرمآ  ناریا و  دـندرک  یم یعـس  رگید  یاـه  فرط یناـمز  هک  هنوگنیا  هب  تسا 

.تسا ماجرب  یایحا  رد  اضعا  ریاس  زا  شیب  اکیرمآ  ناریا و  عفانم  یلعف 
تسا نیا  رگید  هتکن.دنتسه  اکیرمآ  ناریا و  دنراد ، باتش  ماجرب  ندیسر  هجیتن  هب  یارب  هک  ییاه  فرط اهنت  یترابع  هب 

.تسا ماجرب  یایحا  دنور  ریخأت  تارکاذم و  ندش  ینالوط  رد  اه  فرط ریاس  عفانم  هک 
فیرعت یماجرب  عفانم  هزوح  دوخ  یارب  دـندوب  هدـش  دراو  تارکاذـم  رد  هطـساو  یجناـیم و  ناونع  هب  هک  ییاـه  فرط اریز 

.دندرک
یاه شلاچ رد  هیـسور  دراد ، ماجرب  هلمج  زا  لئاسم  همه  هب  یا  هنوگزیرکاخ هاـگن  اـکیرمآ  اـب  رود  رواـخ  شلاـچ  رد  نیچ 
یارب یبـلط  تـصرف رد  مـه  ییاـپورا  یاـهروشک  دــنیب و  یم زیرکاـخ  کـی  هباـثم  هـب  ار  ماـجرب  برغ ، اـکیرمآ و  اــب  فـلتخم 

.دنا هدرک فیرعت  یماجرب  عفانم  یرس  کی  دوخ  یارب  اه ، تسینویهص بارعا و  اب  هزات  یاهدادرارق  داقعنا 

: تفگ یا  هتسه تارکاذم  رد  هیـسور  شقن  ندش  رت  گنررپ لیالد  حیرـشت  نمـض  ییابطابط  همالع  هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع 
لک هب  دـیاب  مه  ناریا  دریگ و  یم لکـش  یکیتکات  تدـش  هب  تسا و  یلم  عفانم  ساسارب  اهروشک  ریاس  اب  طباور  زورما  یایند  رد 

.تسا یکیتکات  الماک  ناریا  هب  هیسور  هاگن  هک  روطنامه  دشاب ، هتشاد  یکیتکات  هاگن  دوخ  یجراخ  تسایس 
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ناریا و هـب  رتـشیب  داـقتنا  اـما  تـسا  دراو  ییاـپورا  یاــهروشک  هـب  تـسا  دراو  هیــسور  شقن  هـب  هـک  یداــقتنا  ناــمه  اذــل 
رد هدافتـسا  لاح  رد  یزاسوبات  نیا  زا  اه  فرط رگید  تسوبات و  کی  اهنآ  یارب  ناکامک  میقتـسم  هرکاذم  هک  تساکیرمآ 

یرگیزاب ناونع  هب  هیـسور  هب  یبرغ  یاهروشک  هک  یطیارـش  رد  مه  تدـم  نیا  رد.دنتـسه  ناشدوخ  یلم  عفاـنم  تهج 
هیـسور دـهاوخ  یم دوخ  یاه  تیئوت اب  فونایلوا » ، » دـننک یم دراو  راشف  نیارکوا ، رد  کـیتاملپید  ریغ  یفنم و  شقن  اـب 

اب یناریا  تـئیه  تاـسلج  نآ  راــنک  رد  دــهد و  ناــشن  ماــجرب  عوـضوم  رد  کــیتاملپید  رگیزاــب  نـیرت  لاــعف ناوـنع  هـب  ار 
دهد یم ناشن  اکیرمآ ، اب  هیـسور  تارکاذـم  رانک  رد  اه  سور هب  ناریا  دـیما  ناـنیمطا و  رب  ینتبم  راـتفگ  عون  اـه و  سور
تهج رد  هـن  تـسا  ناـشدوخ  یلم  عفاـنم  یاتــسار  رد  اـه  سور تامادـقا  اـهنیا  هدــش و  لـبق  زا  رت  هدــمع هیــسور  شقن 

هک دراد  اکیرمآ  ناریا و  ینعی  یلـصا  فرط  ود  ماجرب  هک  یلاح  رد  تسا  هتخاـس  ناریا  ار  ماـجرب  یاـه  فرط همه.ماـجرب 
.دنتسه مه  نمشد 

رد هک  دریگب ، لکـش  روـشک  ود  لـباقتم  نوـتم  ساـسارب  ییاـهن  نتم  هک  دنـسرب  هجیتـن  نیا  هـب  نـالا  نمـشد  ود  نـیا  رگا 
ریاـس یماـجرب  عفاـنم  ندـش  عـمج  دوـش  اـیحا  ماـجرب  رتدوز  هچره  و  میتـسه ، یا  هـلحرم نـینچ  هـب  ندـش  کـیدزن  لاـح 

اه ییاکیرمآ.دـش دـهاوخ  روشک  داـصتقا  رتشیب  یریگ  هرهب ناریا و  یجراـخ  تسایـس  رتشیب  لالقتـسا  هب  رجنم  اـه  فرط
اـه و سور یارب  ار  ناوـنع  نـیا  نـم  اـما  دـنریگ ، یم راـک  هـب  ار  لـلملا  نـیب ماـظن  ناراوـس » تـفم  » ریبـعت اـه  ییاـپورا یارب 
ار یداصتقا  یاه  تصرف کیتاملپید  تسژ  کی  اب  دننک و  یم هدافتـسا  اه  شنت زا  هک  مریگ  یم راک  هب  ناسکی  اه  ییاپورا

ماجنارـس هـب  ار  ماـجرب  یطیارـش  نـینچ  رد  هـک  دنـشاب  کریز  دـیاب  اـکیرمآ  یتـح  ناریا و  دـننک و  یم عـمج  ناـشدوخ  یارب 
میت تلود و  تفگ  ناوت  یم ایآ  انکیا.دوشن ـ  ماجرب  یاضعا  رگید  یلم  عفانم  راتفرگ  یماـجرب  عفاـنم  هنوگنیا  اـت  دـنناسرب 

نزاوت مدع  راچد  دنتـشاد ، هیکت  اه  ییاپورا هب  رتشیب  هک  قباس  هدننک  هرکاذم میت  تلود و  دننام  هب  یلعف  هدننک  هرکاذم
تـسا هتفرگن  لکـش  یدایز  توافت  مدقتعم  نم  دنا ـ؟ هدش اه  سور صوصخ  هب  قرـش و  هب  هزادـنا  زا  شیب  یگتـسباو  و 
یعــس یطیارــش  ره  رد  هـک  دــینک  یباـیزرا  ییاـپورا  یــسور و  یاــه  فرط یکریز  بلاــق  رد  ار  عوـضوم  نـیا  دــیاب  امــش  و 

.دننک شقن  فیرعت  ناشدوخ  یارب  دننک  یم
اما تـشاد  نـیچ  هیـسور و  تمـس  هـب  رتـشیب  یلعف  تـلود  اـپورا و  تمـس  هـب  یرتـشیب  بیــش  هتــشذگ  تـلود  دـنچ  ره 

روشک هک  دـنک  لـمع  یا  هنوگ هب  دـیاب  اروـش  نیا  تسا و  یلم  تینما  یلاـع  یاروـش  یا ، هتـسه تسایـس  یلـصا  لوئـسم 
هنوگچ ار  هیـسور  هب  روهمج  سیئر رفـس  یتیعـضو  اضف و  نینچ  رد  انکیا.دوشن ـ  اهروشک  ریاس  ضراـعتم  عفاـنم  راـتفرگ 

.درک لابقتسا  یجراخ  تسایس  دربشیپ  یارب  قافتا  هنوگره  زا  دیاب  دینک ـ؟ یم یبایزرا 
یا و هقطنم تالداعم  رد  قرـش » هب  هاـگن   » و برغ » هب  هاـگن   » تسین و یبطق  یاـه  تسایـس یاـیند  رگید  زورما  یاـیند 

.تسا هدش  فذح  یناهج 
هیــسور زا  ار  دوـخ  یماـظن  یاـهزاین  زا  یــشخب  دـندوب ، برغ  کـیژتارتسا  ورملق  وزج  هـک  هـیکرت  ناتــسبرع و  هنوـمن  یارب 

.دننک یم نیمأت 
هک دنک  یم اضتقا  مه  ناریا  یلم  عفانم  تسا و  هتفرگ  لکـش  یلم  عفانم  رب  ینتبم  هدـیچیپ  هاگن  کی  ایند  رد  یترابع  هب 

.دننک یم فیرعت  ار  طباور  هک  دنتسین  ظافلا  نیا  دنچ  ره  دشاب  هتشاد  طابترا  اهروشک  ریاس  هیسور و  اب 
یلاـخ ار  ناریا  تشپ  فلتخم  عطاـقم  رد  اـه  سور تسا و  یدربـهار  هیـسور  اـب  اـم  طـباور  مییوـگب  هکنیا  فرـص  عـقاو  رد 

.تسین یدربهار  هطبار  کی  نیا  رگید  دننک 
زا یــشخب  نیمأـت  یارب  هـیکرت  ناتــسبرع و  تـشاد  اـنعم  رگا  نوـچ  درادــن ، اــنعم  رگید  یدربـهار  هـطبار  زورما  یاــیند  رد 

تسا و یلم  عفانم  ساسارب  اهروشک  ریاس  اب  طباور  زورما  یایند  رد.دـنتفر  یمن هیـسور  تمـس  هب  دوخ  یماظن  یاهزاین 
روطنامه دشاب  هتـشاد  یکیتکات  هاگن  دوخ  یجراخ  تسایـس  لک  هب  دـیاب  مه  ناریا  دریگ و  یم لکـش  یکیتکات  تدـش  هب 

ناریا و یدربـهار  هماـنقفاوت  یاـضما  صوـصخرد  یلاـعبانج  رظن  اـنکیا.تسا ـ  یکیتکاـت  ـالماک  ناریا  هب  هیـسور  هاـگن  هـک 
.دشاب تایلک  یرس  کی  لماش  همانقفاوت  نیا  مراودیما  نم  تسیچ ـ؟ نیچ  ناریا و  هلاس  قفاوت ۲۵  دننام  هب  هیسور 

اذـل دوش و  لیمحت  ناریا  هب  یتخـس  طیارـش  رد  تسا  نکمم  یا  همانقفاوت هنوگره  هدـشن  ایحا  ماـجرب  هک  یناـمز  اـت  اریز 
روـبع یماـجرب  شلاـچ  زا  ناریا  هـک  درک  لوـکوم  یناـمز  هـب  ار  نآ  ییارجا  تاــیئزج  درک و  قـفاوت  تاــیلک  یور  رب  ناوـت  یم

 



یمالـسا یروهمج  هک  دوشن  اقلا  هنوگنیا  ات  دریگ  تروص  عانقا  کی  یمومع  راـکفا  رد  تسین  مزـال  اـیآ  انکیا.دـشاب ـ  هدرک 
یتارکاذـم درکیور  نداد  لکـش  لاـح  رد  اـه  ینیچ اـه و  سور هدـش و  قرـش  هـب  هتـسباو  برغ  زا  یریگ  هلـصاف یارب  ناریا 

عـضاوم زا  دـندرک  دـعاقتم »  » ار ناریا  نـیچ ، هیــسور و  هـکنیا  رب  ینبم  فوناـیلوا  تیئوـت  دـننام  یقاـفتا  دنتــسه و  ناریا 
مه فونایلوا  دـنک و  یم لاـبند  ار  دوخ  یلم  عفاـنم  زورما  یاـیند  رد  یرگیزاـب  ره  دـتفین ـ؟ دـشکب ، تسد  دوخ  یرثکادـح 

.تسا اه  سور یلم  عفانم  هدنیامن 
ار یدربـهار  ناوـنع  رگا  هـتبلا  دنــسانش ، یم ار  دوـخ  یدربـهار  نانمــشد  ناتــسود و  هـک  تـسا  تخــس  ماـیا  رد  اــهروشک 

.مینک ضرف  تسرد 
.درادن انعم  یدربهار  نمشد  تسود و  رگید  زورما  متفگ  هک  روطنامه  هک  یلاح  رد 

یروشک هکنیا  امک  میرادن  یدربهار  تسود  ام  هک  تسانعم  نادب  نیا  دوبن و  ناریا  رای  یروشک  چیه »  » میرحت مایا  رد 
کی هک  میرب  یم رـس  هب  یطیارـش  رد  ام.درادن  ناهج  رد  یدربهار  تسود  چـیه  هداتفا  زور  نیا  هب  هک  یلامـش  هرک دـننام 

.دربب نیب  زا  برغ  رد  ناریا  یاه  تصرف هدش  ثعاب  نیا  هتفرگ و  لکش  ناریا  رد  یوق  قرش » هب  هاگن  »
رد هک  ینپاژ  یا و  هرک یبرغ ، یاهروشک  یاه  تکرش هیبنت  رب  ینبم  یمالسا  یاروش  سلجم  رد  یحرط  نالا  هنومن  یارب 
مه اه  یقرـش هک  تسا  نیا  تیعقاو  اما  تسا  هدـش  حرطم  اه ، یقرـش قیوشت  دـندرکن و  یراکمه  ناریا  اب  میرحت  مایا 

.دندرکن یراکمه  ناریا  اب  میرحت  هرود  رد  اه  یبرغ رانک  رد 
دنرخب و ناشدوخ  هاوخلد  تمیق  هب  ار  ناریا  تفن  هکـشب  رازه  دص  یزور  دندشن  رـضاح  اه  سور یتح  هک  میراد  دای  هب 
هب هفرط  کـی هـطبار  کـی  لـیمحت  اذـل  میرادـن و  میتشادـن و  یدربـهار  تـسود  چـیه  ام.دـنهدب  ناریا  هـب  ـالاک  نآ  یازا  رد 
یاه ینمـشد دـنک و  یم هزات  تیمزج  راچد  ار  روشک  امتح  تسا ، هدرک  ادـیپ  اـیحا  تیلباـق  ماـجرب  هک  یتیعـضو  رد  روشک 

روطنامه دوش  روشک  یجراخ  تسایـس  هدـننک  نییعت یلم  عفانم  داد  هزاجا  دـیاب  دـهد و  یم لکـش  ناریا  هیلع  ار  یا  هزاـت
.دنهد یم ماجنا  ار  راک  نیا  ناگمه  هک 

اهنت تسا و  ناریا  نمـشد  ناکامک  هدـشن و  لیدـبت  ناریا  تسود  هب  تسا  ماجرب  یاـیحا  لاـبند  هب  نـالا  هک  مه  اـکیرمآ 
.تسا ماجرب  یایحا  رد  شعفانم 

دنکن فرطرب  ار  ناریا  یا  هتـسه شلاـچ  قارع و  ناتـسناغفا و  زا  جورخ  دـننام  شدوخ  یا  هقطنم یاـه  شلاـچ رگا  نوـچ 
یلم عفاـنم  قبط  ساـسا  نیا  رب  دـیاب  مه  اـم  اذـل  دوـش و  یم لکـشم  راـچد  نیچ  اـب  کـینومژه  شلاـچ  رد  رود  رواـخ  رد 

مایپ یاهتنایربخم  یدهم  زا  وگو  تفگ.مینک لمع  دوخ 
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انکیا یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

لیلد هــب  هلاــس  ِمکاـــح ۴۰۰  ِیـــسارکومد  لاربــیل  برغ و  ندـــمت  یوــگلا  یتــمحازم  راـــتخاس  یفرط ، زا  داد : هــمادا  یو   
یللملا و نـیب یقوـقح ، یــسایس ، یگنهرف ، یــشزرا ، یاـه  تروـص رد  دوـخ  ندرک  هنیداـهن  ندــش و  یناــهج  یریگ و  ملاــع
، تـمحازم داـجیا  اــب  هراوـمه  دــنک و  یمن مـهارف  لیدــب  بـیقر و  یعدــم ، یاــهوگلا  روـهظ  یارب  یدــعاسم  رتـسب  هنارواــنف 

.دهد یم همادا  دوخ  تایح  هب  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دنک و  یم هفخ  هفطن  رد  ار  لیدب  بیقر و  یاهوگلا 

تسا تسا تفرشیپ   تفرشیپ یناریا   یناریا یمالسا   یمالسا یوگلا   یوگلا دنس   دنس یارجا   یارجا زاسرتسب   زاسرتسب دمآراک ، ، دمآراک یداهج   یداهج تیریدم   تیریدم

تمحازم ربارب  رد  ار  دوـخ  یدــمآراک  یداــهج  تیریدــم  تـفگ : تفرــشیپ  یناریا  یمالــسا  یوـگلا  زکرم  تلادــع  هدکــشیدنا  وـضع 
.دنک مهارف  ار  تفرشیپ  یناریا  یمالسا  یوگلا  دنس  یارجا  رتسب  دناوت  یم  الاح  داد و  ناشن  برغ  یراتخاس 
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یارب ار  دوــخ  یدــمآراک  ناریا ، هـیلع  قارع  هلاــس  تـشه  یلیمحت  گــنج  رد  هـک  ییوــگلا  ناوــنع  هــب  یداــهج  تیریدــم   
.درک تمواقم  گرزب ، یاه  تردق ناریا و  هیلع  روشک  زا ۲۰  شیب  فالتئا  هیلع  داد و  ناشن  برغ  یراتخاس  تمحازم 

هزاـجا دوجوم   یناـهج  طلـسم  راـتخاس  نیارباـنب  تفگ : تفرـشیپ  یناریا  یمالـسا  یوگلا  زکرم  تلادـع  هدکـشیدنا  وـضع   
شالت اب  طقف  تسین و  ریذـپ  ناکما  یداع  شالت  اب  نا  زا  روبع  دـهد و  یمن  بیقر  هعـسوت  یوگلا  یلمع  تیقفومو  روهظ 

عافد رد  ار  برجم  رما  نیا  تسا   ریذپ  ناکما  راک  نیا  یداهج   تیریدـم  یرازگراک  تردـق  هناراکادـف و  هیحورو   یرثکادـح 
.میراد مشچ  شیپ  هنالاس  تشه  سدقم 

راهظا ییوگو  تفگ رد  رگزرب  میهاربا  تفرـشیپ ، یناریا  یمالـسا  یوگلا  زکرم  تاطابترا  رتفد  زا  لقن  هب  انـسیا  شرازگ  هب 
تفرشیپ یموب  یاهوگلا  ینعی  تسا ، یراتخاس  تمحازم  اب  مأوت  هعـسوت  لاح  رد  ناهج  رد  تفرـشیپ ، هعـسوت و  درک :

هب مه  دـننک و  ریبدـت  ار  یعامتجا  یدرف و  یگنهرف ، یکیزیف ، لماوع  زا  معا  یلخاد  طیحم  رتسب و  مه  دـیاب  هعـسوت  ای 
.دننک هزرابم  برغ  یراتخاس  بلصت  ینوریب و  تمحازم  اب  نامأوت  روط 

لیلد هــب  هلاــس  ِمکاـــح ۴۰۰  ِیـــسارکومد  لاربــیل  برغ و  ندـــمت  یوــگلا  یتــمحازم  راـــتخاس  یفرط ، زا  داد : هــمادا  یو 
یللملا و نـیب یقوـقح ، یـسایس ، یگنهرف ، یـشزرا ، یاـه  تروـص رد  دوـخ  ندرک  هنیداـهن  ندـش و  یناـهج  یریگ و  ملاـع
، تـمحازم داـجیا  اـب  هراوـمه  دـنک و  یمن مـهارف  لیدـب  بـیقر و  یعدــم ، یاـهوگلا  روـهظ  یارب  یدــعاسم  رتـسب  هنارواـنف 

.دهد یم همادا  دوخ  تایح  هب  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دنک و  یم هفخ  هفطن  رد  ار  لیدب  بیقر و  یاهوگلا 
یریبدت یرازگراک و  تردـق  اب  افرـص  یراتخاس ، تمحازم  نیا  تسکـش  داد : همادا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  داتسا  نیا 

.تسا نکمم  هدش ، یزاس  موهفم یداهج  تیریدم  ناونع  اب  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  رد  هک 
هب یباـی  تـسد یراـتخاس و  تـمحازم  عـفر  یارب  یمدرم  یعمج و  هتــسد یاـه  تیلاــعف یربـهر  رنه  یداــهج ، تیریدــم 

.تسا نالک  یدربهار و  فادها 
.تسا راک  یتخس  نیمه  نآ ، ندوب  یداهج  لیلد 

یارب ار  دوــخ  یدــمآراک  ناریا ، هـیلع  قارع  هلاــس  تـشه  یلیمحت  گــنج  رد  هــک  ییوــگلا  ناوــنع  هــب  یداــهج  تیریدــم 
.درک تمواقم  گرزب ، یاه  تردق ناریا و  هیلع  روشک  زا ۲۰  شیب  فالتئا  هیلع  داد و  ناشن  برغ  یراتخاس  تمحازم 

زا شیب  فالتئا  ماجنارـس  هک  درک  زاـجعا  ناـنچ  راکادـف   ناهدـنامرف  یداـهج  تیریدـم  و  ناگدـنمزر   یداـهج  هیحور  نیا 
.داد تسکش  ار  قارع  رانک  رد  گنج  رد  گزرب  یاه  تردق  یمامت  یهارمه  اب  هقطنم  روشک   ۲۰

هـشقن هنوـگچ  هـک  تـسا  هتفاـی  تـینیع  ینامیلـس  مساـق  دیهــش  کبــس  رد  یداـهج  تیریدـم  نـیا  غاد  تخانــش  یوـگلا 
.تشاذگ ماکان  ار  هقطنم  رد  اکیرمآ  یاه  حرط  رگید  گرزب و  هنایمرواخ 

هزاـجا دوجوم   یناـهج  طلـسم  راـتخاس  نیارباـنب  تفگ : تفرـشیپ  یناریا  یمالـسا  یوگلا  زکرم  تلادـع  هدکـشیدنا  وـضع 
اب طـقف  تـسین و  ریذـپ  ناـکما  یداـع  شـالت  اـب  نا  زا  روـبع  دــهد و  یمن  بـیقر  هعــسوت  یوـگلا  یلمع  تیقفوـمو  روـهظ 
ار برجم  رما  نیا  تسا   ریذپ  ناکما  راک  نیا  یداهج   تیریدـم  یرازگراک  تردـق  هناراکادـف و  هیحورو   یرثکادـح  شالت 

.میراد مشچ  شیپ  هنالاس  تشه  سدقم  عافد  رد 
مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

انکیا تفرشیپ -  یناریا  یمالسا  یوگلا  دنس  یارجا  زاسرتسب  دمآراک ؛ یداهج  تیریدم   

هزوح یرازگربخ  تسا -  تفرشیپ  یناریا  یمالسا  یوگلا  دنس  یارجا  زاسرتسب  دمآراک  یداهج  تیریدم   

سرپانیس تفرشیپ -  یناریا  یمالسا  یوگلا  دنس  یارجا  زاسرتسب  دمآراک ، یداهج  تیریدم   
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انآ  یرازگربخ   

هک داد  رییغت  درک و  لتخم  ار  مدرم  یگدنز  نانچنآ  انورک  یریگ  همه یگلاس  ود  انآ ، یرازگربخ  هاگشناد  هورگ  شرازگ  هب 
هدـش هتــشذگ  یلوـمعم  روـما  نـتفر  داـی  زا  ثعاـب  دـنا  هدـش روـخمد  نآ  اـب  تدـم  نـیا  رد  دارفا  هـک  ییاـه  تداـع زا  جورخ 

، هتـشذگ فـالخرب  دوب و  یلاـع  شزوـمآ  هژیو  هب  شزوـمآ و  داد ، درکیور  رییغت  تدـش  هب  هک  اـه  هزوـح نیا  زا  یکی  تسا ،
.دش لابند  یزاجم  تروص  هب اه  شزومآ همه  ًابیرقت 

ارف یروضح  ار  اه  شزومآ دنتفر و  یم هاگشناد  هب  ینامز  هک  دنا  هدرب دای  زا  اه  هاگـشناد حور  ناونع  هب نایوجـشناد  ییوگ 
.دنتفرگ یم

لباق نآ  برخم  راثآ  اه و  بیـسآ اما  دـش  اـه  هاگـشناد یلیطعت  زا  عناـم  کـینورتکلا  رتسب  رد  یزاـجم و  شزومآ  دـنچره 
.تسین نامتک 

شهاک یلاع و  شزومآ  هرکیپ  رب  یزاجم  یاـه  شزومآ زا  هدراو  یاـه  بیـسآ هب  هجوت  اـب  دـیاب  اـه  هاگـشناد ناـیم  نیا  رد 
.دننک ذاختا  ار  یروضح  شزومآ  هب  تشگزاب  رد  مزال  ریبادت  نویسانیسکاو ، شیازفا  اب  انورک  هب  التبا  دراوم 

یارب ار  دوـخ  دـیاب  ناـهج ، یروـضح  هاگـشناد  نـیرت  گرزب ناوـنع  هـب یمالـسا  دازآ  هاگــشناد  نایوجــشناد  ساـسا  نـیا  رب 
یاه لکتورپ تیاعر  یارب  مزال  یاه  یزیر همانرب اه و  تخاسریز دوجو  اب  اریز  دننک  هدامآ  هاگـشناد  هب  یرثکادح  تشگزاب 

.دسر یمن رظن  هب  یقطنم  یزاجم  شزومآ  همادا  رگید  یتشادهب 
روشک یاه  هاگشناد رد  تاناحتما  یرازگرب  تیعضو  یسررب 

زاغآ مرت  طساوا  زا  لقادـح  نایوجـشناد ، یروضح  شزومآ  یریگرـس  زا  یارب  ییاهدـیما  میب و  ناـیم  رد  یراـج  لاـسمین 
ار هاگــشناد  رد  یروـضح  شزوـمآ  یارب  اهدـیما  اـنورک ، یمدـناپ  رادـیاپان  تیعــضو  دــیدج و  یاـه  هیوـس عویــش  اـما  دــش 

.داد شهاک  زین  ار  تاناحتما  یروضح  یرازگرب  لامتحا  دز و  مقر  یرگید  زرط  هب  ار  طیارش  درک ، گنرمک 
، دـندوب اراد  ار  تاناحتما  یروضح  یرازگرب  طیارـش  یتخاسریز ، تاناکما  رظنزا  اه  هاگـشناد یخرب  هکنیا  هب  هجوت  اب  هتبلا 

.دش راذگاو  اه  هاگشناد هب  لوا ۱۴۰۰-۱۴۰۱  لاسمین  رد  مرت  نایاپ تاناحتما  یرازگرب  هوحن 
داتـس تامیمـصت  عبات  لماک  روط  هب هکنیا  هب  هراشا  اب  هراب  نیارد یروانف  تاقیقحت و  مولع ، ریزو  لگ ، یفلز  یلعدـمحم 
هرابرد مزال  تامیمـصت  دوخ  یاه  تیفرظ هب  هجوت  اب  دـنناوت  یم اه  هاگـشناد ، » دـیوگ یم میتسه ، اـنورک  اـب  هلباـقم  یلم 

تیفرظ و هب  یگتـسب  هلئـسم  نیا  هک  دـننک  رازگرب  یزاـجم  اـی  یروـضح  تروـص  هـب ار  تاـناحتما  دـننک و  ذاـختا  تاـناحتما 
« .دراد هاگشناد  ره  تاناکما 

یاـهدرکیور دــیتاسا ، نایوجــشناد و  یتمالــس  نورکیُما ، عویــش  هـب  هجوـت  اـب  روـشک  رترب  یاــه  هاگــشناد ناــیم  نـیا  رد 
.تسا تاناحتما  یزاجم  یرازگرب  اه ، هاگشناد نیا  بلغا  میمصت  یلو  دنا  هتفرگ شیپ  ار  یتوافتم 

زا رت  مـهم ار  هاگـشناد  نادـنمراک  ناداتـسا و  نایوجــشناد ، تمالــس  فیرــش ، یتعنــص  هاگــشناد  سیئر  یلیلج ، لوـسر 
یروـضح یرازگرب  لاـمتحا  اـه ، هاــگباوخ تالکــشم  هـب  هجوـت  اــب  ، » دــنک یم ناوـنع  دــناد و  یم یا  همانــشخب تامیمــصت 

« .تسا فیعض  یلیخ  هاگشناد  نیا  رد  مرت  نایاپ تاناحتما 

یاضف یاضف ردرد   هاگشناد   هاگشناد هناگ   هناگ هسهس یاه   یاه تحاس تحاس یروضح / / یروضح نومزآ   نومزآ شزومآ  وو   شزومآ یاهدیابن   یاهدیابن اهدیاب  وو   اهدیاب
دنرادن دنرادن دشر   دشر لاجم   لاجم یزاجم   یزاجم

هب ـالتبا  دراوـم  شهاـک  یلاـع و  شزوـمآ  هرکیپ  رب  یزاـجم  یاـه  شزوـمآ زا  هدراو  یاـه  بیـسآ هب  هجوـت  اـب  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد 
.تسا هتشادرب  زیخ  کیدزن ، هدنیآ  رد  یروضح  شزومآ  هب  تشگزاب  یارب  نویسانیسکاو ، شیازفا  اب  انورک 
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تسا  یمالسا  دازآ  هاگشناد  هب  قلعتم  نایوجشناد ، مرت  نایاپ تاناحتما  یرازگرب  هوحن  رد  درکیور  نیرتهب 

لوا ۱۴۰۱ لاـسمین  ناـیاپ  تاـناحتما  یرازگرب  تیعـضو  اـب  هـطبار  رد  نارهت  هاگـشناد  یــشزومآ  نواـعم  یا ، هرمک دوـمحم 
فلتخم عطاـقم  یماـمت  یارب   ۱۴۰۰  - لوا ۱۴۰۱ لاـسمین  ناـیاپ  تاـناحتما  ، » دـیوگ یم هاگـشناد  نـیا  نایوجـشناد   ۱۴۰۰-

هب .دوش » یم رازگرب  یروضحریغ  تروـص  هب هاگـشناد ، یاروـش  بختنم  تئیه  میمـصت  رب  اـنب  نارهت  هاگـشناد  یلیـصحت 
رازگرب یلمع  یروضح و  تروص  هب اه و  هدکشناد طسوت  یدروم  تروص  هب زین  یلمع  یاهدحاو  نومزآ  یرازگرب  یو  هتفگ 

.دش دهاوخ 
رگید یاه  هاگـشناد زا  توافتم  یمک  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یتشهب و  دیهـش  هاگـشناد  تاناحتما  یرازگرب  تیعـضو 

.تسا روشک 
یـسانشراک و عطاـقم  تاـناحتما  ، » دـنک یم ناـشنرطاخ  هراـب  نـیارد هاگـشناد  نـیا  یـشزومآ  نواـعم  نایلـضفا ، ربـکا  یلع

هاگشناد یـشزومآ  نواـعم  یمدآ ، یلع  .تسا » یروـضح  تروـص  هب یرتـکد  عـطقم  رد  یروـضحریغ و  دـشرا  یـسانشراک 
نایوجـشناد یارب  یلیــصحت ۱۴۰۱–۱۴۰۰  لاـس  لوا  لاـس  مـین  ناـیاپ  تاــناحتما  یرازگرب  ، » دــیوگ زین  ییاــبطابط  همالع 

ریاـس تاـناحتما  یروـضح و  تروـص  هـب یتشادــهب  یاـه  لـکتورپ تیاـعر  اـب  و ۱۴۰۰  لاــس ۱۳۹۹  یدورو  یرتــکد  عـطقم 
« .دوش یم رازگرب  یزاجم  تروص  هب نایوجشناد 

.تسا هدشن  یعطق  نونکات  زین  تعنص  ملع و  هاگشناد  رد  تاناحتما  یزاجم  ای  یروضح  یرازگرب  هوحن 
یرازگرب هـب  هاگـشناد  میمـصت  ًـالعف   » هـک دـنک  یم راـهظا  هراـب  نـیارد هاگــشناد  نـیا  یــشزومآ  نواـعم  یریلد ، اضردـمحم 
« .دنک رییغت  تاناحتما  یرازگرب  طیارش  دیاش  یلو  دوش  نیمأت  مزال  تاناکما  عبانم و  ات  تسا  تاناحتما  یزاجم 

یدوز هــب تاــناحتما  یرازگرب  هوــحن  هــکنیا  ناــیب  اــب  سردــم ، تــیبرت  هاگـــشناد  یـــشزومآ  نواــعم  جــیئاندرک ، هللادــسا 
.دش دهاوخ  یناسر  عالطا

.دهد یم ربخ  هاگشناد  نیا  نایوجشناد  مرت  نایاپ تاناحتما  یروضحریغ  ًاضعب  یروضح و  یرازگرب  زا 
، نایوجـشناد مرت  ناـیاپ تاـناحتما  یرازگرب  هوـحن  رد  درکیور  نیرتـهب  روـشک ، کـی  حطـس  یاـه  هاگــشناد یماـمت  نـیب  رد 

.تسا هدرک  راذگاو  اه  ناتسا رد  اهدحاو  هب  ار  رما  نیا  ماجنا  هاگشناد  نیا  اریز  تسا  یمالسا  دازآ  هاگشناد  هب  قلعتم 
هب هجوـت  اـب  ، » دـنک یم دـیکأت  هراـب  نـیارد یمالـسا ، دازآ  هاگـشناد  یزرواـشک  یـسدنهم و  موـلع ، نواـعم  یئاـملع ، داوـج 

.دوش یم نییعت  رهش  ره  رد  تاناحتما  یرازگرب  انورک  عویش  تیعضو 
موزل یا ، هـقطنم طیارــش  هـب  هجوـت  اـب  هـک  هدرک  مـالعا  اـه  ناتــسا زکارم  هـب  زین  یمالــسا  دازآ  هاگــشناد  یزکرم  ناـمزاس 

رد ار  یقطنم  میمـصت  نانکراک  نادنمراک و  دـیتاسا ، نایوجـشناد ، یتمالـس  هب  هجوت  اب  یتشادـهب و  یاه  لکتورپ تیاعر 
« .دننک ذاختا  تاناحتما  یرازگرب  هوحن 

: دیناوخب رتشیب 

دنک یم دوبان  ار  روشک  ملع  یزاجم  شزومآ  همادا 
تیفیک اب  شزومآ  هغدغد  یمالسا  دازآ  هاگشناد  یروضح / شزومآ  نتفرگ  رس  زا  یارب  اه  هاگشناد تامازلا  ات ۱۰۰  رفص 

دراد ار 
تسین نکمم  یزاجم  شزومآ  رد  ناداتسا  طسوت  نایوجشناد  یحور  تلاح  کرد 

 



.دش غاد  رایسب  یزاجم  تاناحتما  رد  بلقت  عاونا  ثحب  مرت  هس  نیا  رد  فاصوا ، نیا  اب 
یروـضح تاـناحتما  رد  طیارــش  لرتـنک  ناـکما  اـما  دریگ ، تروـص  بـلقت  تـسا  نـکمم  زین  یروـضح  ناـحتما  رد  دـنچره 
یمالـسا دازآ  هاگـشناد  تیوـلوا  ، » یو هـتفگ  هـب  دـسر ؛ یم لقادـح  هـب  یروـضح  تاـناحتما  رد  اـطخ  زورب  تـسا و  رتـشیب 
تاناحتما دـشاب  رارق  رگا  اما  دوش  تنایـص  نایوجـشناد  یملع  کرادـم  زا  ات  تسا  یروضح  تروص  هب تاـناحتما  یرازگرب 

نایوجـشناد تاـناحتما  یروضح  یرازگرب  یارب  طیارـش  دوـش ، رازگرب  یزاـجم  یـسانشراک  ینادراـک و  عطاـقم  نایوجـشناد 
« .دوش یم مهارف  رتشیب  مک ، دادعت  لیلد  هب  یرتکد  دشرا و  یسانشراک 

دنک یم مهارف  ار  یروضح  شزومآ  هب  تشگزاب  یارب  مزال  ریبادت  یمالسا  دازآ  هاگشناد 

ناحتما شزومآ و  تیفیک  دـنور  نیا  همادا  اما  دـش  شزومآ  زا  یلیطعت  هار  اهنت  ییاـنورک  یاـه  لاـس رد  یزاـجم  شزومآ 
.دهد یم رارق  ریثأت  تحت  ار  نایوجشناد 

اه و نومزآ شزومآ ، یرازگرب  رد  یتشادهب  یاه  همان هویش تیاعر  نویسانیسکاو و  تعرـس  شیازفا  التبا ، دراوم  شهاک 
یروضح شزومآ  هب  تشگزاب  یایهم  حیحـص  یزیر  همانرب اب  دیاب  اه  هاگـشناد تسا و  رثؤم  یروضح  تروص  هب تاناحتما 

.دنوش
رورم هب هک  تـسا  نـیا  یلاـع  شزوـمآ  تاسـسؤم  اـه و  هاگـشناد ییاـشگزاب  دروـم  رد  موـلع  ترازو  تسایـس  هاـگن و  هـتبلا 

.دنشاب هتشاد  یکیزیف  روضح  زکارم  نیا  رد  نایوجشناد 
عورـش ار  یروضح  شزومآ  جـیردت  هب رگید  یاه  هاگـشناد « ؛ مولع ترازو  یـشزومآ  نواعم  قیدـص ، یکاـخ  یلع  هتفگ  هب 
طیارــش تـسا  تواـفتم  ییاــنورک  یدــنب  گــنر رظن  زا  طیارــش  روـشک  فـلتخم  قطاــنم  رد  هـکنیا  هـب  هجوـت  اــب  دــننک و  یم

۴  ) هام کی  ات  هتفه  یاج ۲  هب دنناوت  یم اه  هاگـشناد ، » دیوگ یم هراب  نیارد یو  .تسا » توافتم  رگیدکی  اب  اه  هاگـشناد
« .دیاین شیپ  یلکشم  هدرک و  تیریدم  ار  طیارش  دنناوتب  ات  دنهد  شیازفا  ار  تاناحتما  یرازگرب  ینامز  هزاب  هتفه )

تلع هب  یروضح  شزوـمآ  ، » یمالـسا یاروـش  سلجم  تاـقیقحت  شزوـمآ و  نویـسیمک  وـضع  یرداـن ، دـمحا  هدـیقع  هب 
یروـضحریغ تروـص  هب ار  اـه  سـالک ناوـت  یمن نیا  زا  شیب  دراد و  ار  دوـخ  صاـخ  یاـیازم  دـیتاسا  نایوجـشناد و  لـماعت 

« .درک رازگرب 

داد رارق  یزاجم  ار  شزومآ  یانبم  ناوت  یمن تسا و  یروضح  شزومآ  لصا 

همادا هکنیا  هب  هراشا  اب  زین  یمالسا  دازآ  هاگشناد  رنه  یناسنا و  مولع  نواعم  هانپورسخ ، نیـسحلادبع  مالـسالا  تجح
هب یـشزومآ  زکارم  اه و  هاگـشناد زا  یخرب  ، » دیوگ یم انآ  راگنربخ  هب  دنک  یم دوبان  ار  روشک  ملع  درکیور  یزاجم  شزومآ 

ناکما فرطرب و  ار  اهانگنت  تعرـس  هب دـیاب  هک  یلاحرد دـنا  فلاخم یروضح  شزومآ  اب  یهاگباوخ  تاـناکما  دوبمک  رطاـخ 
مرت زا  یتشادهب  یاه  همان هویش تیاعر  اب  میراد  همانرب  یمالسا  دازآ  هاگشناد  رد  ام  دننک ، مهارف  ار  نایوجشناد  روضح 

« .میدرگزاب یروضح  یاه  شزومآ هب  هدنیآ 

یاـه سـالک یروـضحریغ  اـی  یروـضح  یرازگرب  هراـبرد  مـه  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  سیئر  یچنارهط ، یدـهمدمحم  رتـکد 
شزوـمآ اـیآ  هک  تسا  نیا  درک ، حرطم  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  دـیاب  هک  یلاؤـس  ، » دـش روآداـی  تاـناحتما ، یـشزومآ و 

تیبرت لــماش  دــشر  تـیبرت و  تحاــس  هـس  هاگــشناد  هـکارچ  تـسا ، یفنم  خــساپ  تـسا ؟ یمئاد  هخــسن  کــی  یزاــجم 

هام  14001400  هام یدید   اتات  2525   یربخ  1818   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۳۹طباور 



مهارف یزاـجم  شزوـمآ  رد  ار  یـصصخت  دـشر  ناوـت  یم اـهنت  طیارـش  نیرتـهب  رد  دراد و  یتراـهم  یعاـمتجا و  یــصصخت ،
.درک

رارـصا نیارباـنب  دـهد ، یمن خر  یزاـجم  شزومآ  رد  روحم  لاغتـشا یتراـهم و  یعاـمتجا ، یلماـعت و  یاـه  تراـهم کـش  یب
« .تسا هاگشناد  یتیبرت  دعب  هس  ره  هب  هجوت  اه  سالک یرازگرب  یارب  یمالسا  دازآ  هاگشناد 

: دیناوخب رتشیب 

یشزومآ هویش  نیرت  بولطم یروضح  شزومآ  تسین / ریذپ  ناکما یزاجم  شزومآ  رد  نایوجشناد  دصر 

تسا یرورض  یشزومآ  یقیقح  یاضف  هب  تشگزاب 

رظن کارتشا  رما  نیا  رب  نف  ناصـصختم  همه  نوچ  تسا  یرورـض  یـشزومآ  یقیقح  یاضف  هب  تشگزاب  نیا ، رب  هوالع 
.دوش یمن ادا  بلطم  قح  ندوب  یزاجم  اب  هک  دنراد 

یزاـجم شزومآ  یلک  رازبا  اـما  درک  میهاوخ  هدافتـسا  یزاـجم  شزومآ  نساـحم  زا  هدـنیآ  رد  ، » یچنارهط رتـکد  هتفگ  هب 
، یراــج یلیــصحت  مرت  طــساوا  رد  یمالــسا  دازآ  هاگــشناد  سیئر  .تـسا » یروـضح  اــه  شزوــمآ هیاــپ  لــصا و  تـسین ،
دـنک و یم ناونع  یروضح  ار  زمرق  قطانم  زج  هب قطانم  همه  رد  هاگـشناد  یاهدـحاو  رد  هتفرگ  تروص  یاـه  یزیر هماـنرب
یزاـجم و ۶۰ دـصرد  درز ۴۰  قطاـنم  رد  یروضح و  یبآ  قطاـنم  رد  نایوجـشناد  یاـه  سـالک ، » دـیوگ یم اـنآ  راـگنربخ  هب 
هک دوـب  یـسورد  صوـصخ  رد  ًافرـص  یروـضح  یاـه  سـالک لیکـشت  هتبلا  .دوـش » رازگرب  یروـضح  تروـص  هب دـیاب  دـصرد 

نانچمه رفن  زا ۳۰  شیب  تیفرظ  اب  یـسرد  یاه  سالک یرازگرب  هک  دـش  مالعا  دنـشاب و  رفن  رثکادح ۳۰  تیفرظ  یاراد 
.دوب دهاوخ  یزاجم  تروص  هب

رد تسا  دـقتعم  صوصخ  نیا  رد  مه  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  یزرواشک  یـسدنهم و  هیاپ ، مولع  نواعم  ییاملع ، داوج 
تـسین هدـهاشم  لـباق  درف  یحور  تلاـح  اـما  دوش  هدینـش  ناداتـسا  اـی  نایوجـشناد  یادـص  دـیاش  یزاـجم  یاـه  سـالک

رد نایوجــشناد  شزوـمآ  نارگن  اـم  ، » دـنک یم ناوـنع  تـسا و  مـهم  درف  یحور  تلاـح  تـیبرت  مـیلعت و  رد  هـک  یتروـصرد
یزاـجم شزومآ  رد  هن ؟ اـی  دوش  یم هئارا  نایوجـشناد  هب  تیفیک  اـب  یعقاو و  شزومآ  هکنیا  میتـسه ، کـینورتکلا  رتـسب 

هب دـنوش ، راک  رازاب  دراو  لیـصحتلا و  غراف هدـنیآ  رد  نایوجـشناد  تسا  رارق  درک ، لرتنک  ار  نایوجـشناد  روضح  ناوت  یمن
تیمها رایـسب  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  یارب  شزومآ  نیارباـنب  دـننک ؛ تفاـیرد  تیفیکاـب  یاـه  شزوـمآ دـیاب  لـیلد  نیمه 

« .دراد

یروـضح تاـناحتما  رد  طیارــش  لرتـنک  ناـکما  اـما  دریگ ، تروـص  بـلقت  تـسا  نـکمم  زین  یروـضح  ناـحتما  رد  دـنچره 
دسر یم لقادح  هب  یروضح  تاناحتما  رد  اطخ  زورب  تسا و  رتشیب 

یمالسا دازآ  هاگشناد  رد  یروضح  شزومآ  یریگرـسزا  حرط  اب  تاقیقحت ، مولع و  دحاو  ماقم  مئاق هداز ، غابـص دیـشمج 
شزوـمآ عـفن  داد ، رارق  یزاـجم  ار  شزوـمآ  لـصا  ناوـت  یمن تـسا ، یروـضح  شزوـمآ  لـصا  ، » دــیوگ یم اـنآ  راـگنربخ  هـب 

.داد رارق  لصا  ار  نآ  ناوت  یمن اما  درک  هدافتسا  شزومآ  عون  نیا  تاناکما  زا  ناوت  یم تسا ، یبناج  یزاجم 
اب تـسا ، هـتفرگ  تروـص  مزـال  یاـه  تخاـسریز یزیر و  هماـنرب نایوجــشناد  هـب  تمدـخ  ندــش  یروـضح  یاتــسار  رد  اذــل 

« .تفر میهاوخ  شیپ  ندش  یروضح  تمس  هب  اه  لکتورپ تیاعر 

 



یرــسارس یاـه  نوـمزآ یرازگرب  هـب  تبــسن  اـه  ضارتـعا زا  یجوـم  یزاــجم ، شزوـمآ  هـب  ندرک  تداــع  ریخا  لاــس  ود  رد 
.تشاد یپ  رد  ار  یهاگشیامزآ  یلمع و  یاه  سالک یرازگرب  تاناحتما و  ددعتم ،

هلـصاف و تیاـعر  یتشادـهب و  یاـه  هماـن هویـش تیاـعر  اـب  تیاـهنرد  اـما  دـنداتفا  قـیوعت  هـب  اـهراب  اـه  نآ زا  یـضعب  دـیاش 
.دندش رازگرب  بولطم  هویش  هب  انورک ، ددعتم  یاه  کیپ ندرک  شکورف 

اب یمالسا  دازآ  هاگشناد  صوصخ  هب اه و  هاگشناد یمامت  یلیصحت  دیدج  لاسمین  هناتـسآ  رد  لیالد ، نیمه  ساسا  رب 
زا یدـیدج  لـصف  دـش و  دــهاوخ  اـیهم  یروـضح  هویــش  هـب  اـه  نوـمزآ تاـناحتما و  شزوـمآ و  یرازگرب  یارب  مزـال  ریبادــت 

.دز دنهاوخ  مقر  ار  یشزومآ  تیلاعف 
/۴۱۶۷/ مایپ یاهتنا 

۱۹۱۹
ید

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۳:۲۳۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   /  ۲۴ داصتقا یلیلحت  ، یربخ هاگیاپ   

هارمه هب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یگنهرف  تاـعلاطم  هورگ  یملع  تاـیه  وـضع  ییاـکذ ، دیعــس  دـمحم   - ۲۴ داصتقا
لاس رد  هک  یعامتجا ” یاـه  هکبـش رد  اـه  گـنهرف هدرخ فطاوع و  ناریا : رد  یزاـجم  تسیز   “ باـتک رد  یـسیو ، نیمیس 

.دنا هتخادرپ هزوح  نیا  هب  فطاوع  یگنهرف  تاعلاطم  رظنم  زا  دش ، رشتنم  هاگآ  تاراشتنا  طسوت   ۱۳۹۹
یناکم ینامز و  طیارـش  هب  هتـسب  دنتـسه و  یعامتجا  یا  هشیر یاراد  دنرادن و  یتاذ  یگژیو  باتک ، نیا  رظنم  زا  فطاوع 

.دنتسه هتسباو  اه  هدیدپ زا  هعماج  دارفا  ریسفت  هب  فلتخم ،
.تسا فلتخم  یاه  لسن رد  فطاوع  توافت  رما ، نیا  زراب  یاهدومن  زا  یکی 

دعب یاه  لسن اب  هسیاقم  رد  یرتشیب  تاساسحا  لسن ، کی  یارب  امیپاوه  کـی  طوقـس  ریظن  یخیراـت  هثداـح  کـی  ًـالثم 
.دیامن یم داجیا 

.دنتسه هطلس  دقن  لحم  دنراد و  تردق  اب  یقیثو  دنویپ  فطاوع ، اما 
تروـص هب  ار  اـه  ماـیپ نـیا  ناتـسدورف ، دـنوش و  یم یراذـگزمر  یموـمع  فـطاوع  جـییهت  یارب  ناتـسدارف  طـسوت  اـه  ماـیپ

.دننک یم ییاشگزمر  هنالاعف 
یتواــفتم زورب  روــهظ و  اــضف  نـیا  رد  فــطاوع  دــیآ ، یم ناــیم  هـب  یا   هکبـش یعاـمتجا  یاـه  هناـسر زا  نخــس  یتـقو  اـما 

، مـشخ بارطــضا ، سرت ، لـالم ، تقفــش ، یعمج ، رورغ  قـشع ، دــیما ، ریظن : یتاـساسحا  باـتک ، نـیا  رد  دــنبای و  یم
.تسا هتفرگ  رارق  لیلحت  دروم  یعامتجا  یاه  هناسر رتسب  رد  زنط  ترفن و 

، ییاـیپوتا یاـه  ناـمرهق زا  یرثـکتم  عیـسو و  فـیط  دـیما ، سح  هب  یباـیتسد  یارب  یزاـجم  یاـضف  رد  اـم  رظنم ، نـیا  زا 
.میزاس یم یعامتجا  ینالقع و  نادرگالب ، کیتامزیراک ،

!!(. ریخب شدای   ) میهد یم شرورپ  ار  شخبتذل ) هتشذگ  تشگزاب  زا  یدیماان   ) یژلاتسون سح  یزاجم ، یاضف  رد  ام 
.مینک  یم یخوش  یداصتقا ) تالکشم  لثم   ) هدننکدیماان لیاسم  اب  ام 

دوخ بوبحم  یتیربلس  اب  ندوب  هارمه  سح  زا  تسا و  هتفات  مه  رد  ام  یاهراتفر  زا  یرایـسب  اب  یزاجم  یاضف  رد  دیما 
.دریگ یم ربرد ار  هعماج  هدنیآ  رییغت  یارب  یداقتنا  سح  ات 

:: ناریا ناریا ردرد   یزاجم   یزاجم تسیز   تسیز  » » باتک باتک ربرب   یرورم   یرورم یسررب  وو   یسررب تسا /؟ /؟ تسا هنوگچ   هنوگچ امام   یزاجم   یزاجم تسیز   تسیز
«« یعامتجا یعامتجا یاه   یاه هکبش هکبش ردرد   اهاه   گنهرف گنهرف هدرخ هدرخ فطاوع  وو   فطاوع

یزاـجم و شخب  ود  هـب  اـم  زا  رایــسب  یگدـنز  دنتــسه و  یعاـمتجا  یاـه  هناـسر وـضع  روـشک ، تـیعمج  موـس  ود  هـک  یطیارــش  رد 
دنا و هتخادرپ یزاجم  تسیز  نیا  حیبقت  هب  یخرب  هدش ، میسقت  یزاجمریغ 
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طلـسم یاه  تروص کیتنامر ، قشع  و  قطنم ،) نودب  ندش  بذج   ) یگتفیـش یـسنج ، قشع  یناریا ، یزاجم  یاضف  رد 
.دنتسه یزرو  قشع

سنج زا  یرود  تیموـصعم و  ریظن : یتـالاح  دارفا ، اـضف ، نیا  رد  دـبای و  یم یناـمتفگ  یگژیو  یزاـجم ، هصرع  رد  قـشع 
زا رطاـخب  نادــقف  سح  یزرو ، تریغ شیاـمن  یگتفیــشدوخ ، یــسنج ، یزتناـف  یرچکـال ، قـشع  ییاــمندوخ ، فلاــخم ،

.دنهد یم زورب  نشخ ) تخمز و  = درم  ) فعاضم یگنادرم  و  مسیناوژ ) نود  ) ییامن قشاع قوشعم ، نداد  تسد 
(، ناــهج ماوــقا  ریاــس  زا  یناریا  زیاــمت   ) یعمج تلاــصا  هغدـــغد  ریظن  ییاــه  بلاــق رد  یلم  رورغ  یزاــجم ، یاـــضف  رد 

مدـع اـی  قـقحت  زا  یـشان  یداـش  اـی  مغ  ساـسحا  ییارگ و  نطو ناـهج اـی  ییارگ  یلم سکوداراـپ  اـهدامن ، یزاـس  هروطـسا
.دبای زورب  یلم  یام  ای  نم  شنزرس  بولطم و  تفرشیپ  ققحت 

.دبای یم قوس  طوبرمان  عوضوم  ای  لماع  کی  هب  تبسن  یلم  مشخ 
اب یدردــمه  ساـسحا  ثعاـب  وـس  کـی  زا  مـشخ  هـب  ندروـخ  هرگ  اـب  یزاـجم ، یاـضف  رد  یدردــمه  ساــسحا  اــی  تـقفش 
( ناگدید هثداح یارب  کمک  یروآ  عمج نیپمک  لثم   ) لکشم لح  تمـس  هب  دارفا  نتفای  قوس  رگید ، یوس  زا  ناینابرق و 

.دوش یم
ریاـس رد  ناـیوجهانپ  اـب  یدردــمه  ریظن   ) یلمارف یدردــمه  ریظن  تقفــش  هقباــس  مـک یاــه  تروـص زورب  دــهاش  هزورما 

.میتسه مسیلیهین ) تقفش و  بیکرت   ) تاناویح اب  یدردمه  یتح  و  اهروشک )
اما تسا  هداد  یور  لالم  دوش ، یمن یرپس  نامیارب  ناـمز  هک  میوش  یم وربور  یتخاونکی  طیارـش  اـب  یگدـنز  رد  اـم  یتقو 

رد دـننک  یم سح  یهاگ  دارفا  ندوب ، عمج  رد  دوجو  اب  هک  دـهد  یم یور  بلاـق  نیا  رد  یزاـجم ، یاـضف  رد  هفطاـع  نیا 
.دراد ألخ  نیا  ندرک  رپ  یارب  ییارگ  فرصم رد  یعس  نآ ، اب  ههجاوم  رد  دنراد و  رارق  اوزنا 

.تسا هدروآ  یور  یگنهرف  فرصم  یشک و  تقو یگنهرف و  یگراوخزیچ  همه هب  یزاجم  یاضف  رد  ناسنا  نیا 
.دنوش یم دارفا  زا  یدایز  هدع  کیرحت  ثعاب  یزاجم  یاضف  رد  بارطضا  سرت و 

بلج یگرمزور ، ندرب  نیب  زا  ریظن : ییاه  هزیگنا اب  انورک و …  ریگ  همه یرامیب  زا  سرت  هدنیآ ، زا  سرت  یرامیب ، زا  سرت 
لاـح رد  مادــم  مهلاـثما ، یعاـمتجا و  یگتــسبمه  ماجــسنا و  داـجیا  هلاـسم ، لـح  یارب  مادــقا  تـیمها  زا  موـمع  هجوـت 

.دنتسه ندش  هدید  ندش و  حرطم 
، یرهــش / ییاتـــسور درم ، / نز لــثم  فــلتخم  یاــه  هورگ هــیلع  نیداــمن  تنوــشخ  زورب  دــهاش  یزاــجم ، یاــضف  رد  اــم 

.میتسه هدرک  لیصحت / داوس یب دنمتورث ، ریقف / ناوج ، / ریپ
یارب یدـعاسم  هنیمز  مشخ ، هبلغ  تسا و  اه  ییوگ هزره اب  هارمه  هدز و  تیـسنج هزیتورا و  یناریا ، یزاجم  یاضف  نابز 
هرهب یمومع  راکفا  فیرحت  یارب  اضف  نیا  زا  نادـنمتردق  تسا و  یلعج  رابخا  شرتسگ  اـه و  بیرخت تاـعیاش و  عویش 

.دنریگ یم
مه رود  یلاوانراک  تروص  هب  مدرم  یزاجم  یاضف  رد  تسا ، ینالوط  هقباـس  یاراد  یناریا  گـنهرف  رد  هک  زنط  یخوش و 

.میتسه ناگدننک  تکرش لومعمریغ  راتفر  یمظن و  یب دهاش  اضف  نیا  رد  دنوش و  یم عمج 
.ددرگ یم یداع  ازسان  نانخس  اهوبات و  همه  نتسکش  نآ  رد  دبای و  یم قوس  کستورگ  هب  یخوش  یهاگ  ییوس  زا 

.دنزادرپ یم یزاجم  هصرع  تارطاخم  یخرب  هب  باتک ، نیا  ینایاپ  نانخس  رد  ناگدنسیون 
هک هدــمآ  دــیدپ  فرط » یب نارظاـن   » هدــیدپ تاــعالطا ، راــبخا و  هوـبنا  ربارب  رد  دارفا  ندــش  رــِس  هطــساوب  اــه  نآ رظن  زا 

.دنیامن یم لوحم  نارگید  شود  هب  ار  تیلوئسم  تیلماع ، عقاوم  رد  ًاصوصخ 
.دوش یم متخ  لیاسم  لح  یارب  هناقفشم  دیما  هب  تردن  هب  یزاجم  یاضف  رد  ترفن  مشخ و  ناشیا ، رظن  زا 

تاـــعیاش و شرتـــسگ  دـــعاسم  تــسا ، هنـــالعفنم  تیاـــغ  هــب  هــک  یماـــکان  زا  یـــشان  زاـــس و  یرگید ِمــشخ  ضوـــع  رد 
.تساه یراکتسد

صخـشم تسردان  تسرد و  زرم  هک  تسا  تیعقاو  لایخ و  نیب  ییاـضف  ، “ باـتک ناگدنـسیون  ریبعت  هب  یزاـجم  یاـضف 
”. تسین

.دهد یم شهاک  ار  تیفرظ  نیا  کیف  یاه  تیوه اب  یزاجم  عمج  یارب  ییوگ  گولونوم یزاجم  یاه  طیحم شرتسگ 

 



یا هرود یاـه  کوـش هک  دوـش  یم زیگنا  لـالم ییاـضف  هب  لیدـبت  یرایـسب  یارب  یزاـجم  یاـضف  جـیردت ، هـب  اـه ، نآ رظن  زا 
.ددرگ نآ  هب  یعطقم  لیامت  ثعاب  یناهج  ماج  هب  ناریا  یشزرو  میت  دوعص  ربخ  دننام 

.دشاب دارفا  رد  یداقتنا  یهاگآ  هنیمز  دناوت  یم یزاجم ، هصرع  رد  ینتمانیب  یاضف  رگید ، ییوس  زا  اما 
.تسا هدرک  رتشیب  ار  یا  هیشاح یاه  هورگ یاهادص  شیامن  ناکما  گنلسا ، و  فراعتمان و   نابز  جاور  هوالعب ، و 

.دهد یم نابطاخم  هب  ار  یمسرریغ  یمسر و  رابخا  زا  توافتم  یاه  شناوخ هئارا  ناکما  اضف ، نیا 
دهاـش رتـیئوت ، رد  هـک  ارچ  تـسا ؛ مارگاتــسنیا  زا  رتـشیب  بـتارم  هـب  رتـیئوت  هدــنزاس  تـیفرظ  یــسیو ، ییاـکذ و  مـعز  هـب 

نیریاـس شوگ  هب  ار  دوـخ  یادـص  دـنک  یم یعـس  یهورگ  ره  مارگاتـسنیا ، رد  هک  نآ  لاـح  میتـسه  هناـفرط  یب ناـمتفگ 
.دناسرب

.میتسه فلتخم  یعامتجا  یاه  هناسر ییوسمه  شیازفا  دهاش  جیردت  هب  دنچره ،
بطاخم هک  تسا  فطاوع  تاـعلاطم  روهظون  هزوح  هب  ییانـشآ  یارب  یبساـنم  عجرم  ناریا ،” رد  یزاـجم  تسیز   “ باـتک
مهلاثما دمحا و  اراس  رنرت ، ناتاناج  زنیلاک ، لدـنار  زمایلیو ، نومیاس  ریظن  تایرظن  زا  یعیـسو  فیط  اب  نآ  رد  دـناوت  یم

.دوش هجاوم  یزاجم  یاضف  دیدج  نادیم  رد  ار  اه  نآ دربراک  اب  دوش و  انشآ 
لیلحت رد  یعـس  باتک  یاج  یاج  رد  نافلوم  دراد و  ییالاب  نزو  تیـسنج ، تاعلاطم  ناناوج و  هعلاطم  باـتک ، نیا  رد 

.دنا هدومن یعامتجا  یاه  هناسر رتسب  رد  عوضوم  ود  نیا 
، ناـبز ندــش  هزیتورا  ییاــبیز ، بارطــضا  فعاــضم ، یگنادرم  یگنادرم ، نارحب  ندــش ، یلاواــنراک  ناــناوج ، ینکــشوبات 

.تسا دراوم  نیا  زا  یخرب  هنانز و …  یاه  مادنا دروم  رد  هنادرم  یاه  مانشد
رد کژیژ  ایوالسا  کسیف و  ناج  وترـسود ، لشیم  لاه ، تراوتـسا  زا  معا  یگنهرف  تاعلاطم  اب  طبترم  تایرظن  هوالعب ،

.تسا هدش  هتفرگ  راک  هب  یدربراک  تروص  هب  باتک  نیا 
.دیامن بلج  دوخ  هب  ار  یعیسو  ثحابم  نابطاخم  رظن  هتسناوت  باتک  نیا  رظن ، نیا  زا 

، یگنهرف تاـعلاطم  یزاـجم ، یاـضف  ناـناوج ، تیــسنج ، تاـعلاطم  ثحاـبم  هـب  نادــنم  هقـالع هـب  باــتک  نـیا  هعلاــطم 
.دوش یم داهنشیپ  یعامتجا  یسانشناور  یتح  فطاوع و  تاعلاطم 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / لاس  راعش   

دهاش لـمع  رد  اـما  میونـش ، یم رـشق  نیا  زا  یرثکادـح  تیاـمح  موزل  رب  هتـسویپ  هک  یا  هژاو ناـگبخن ،» : » لاـس راـعش 
یاقلا هب  رجنم  یهجوت  یب نیا  هک  میا  هدوب ریخا  یاه  لاس رد  هژیو  هب اه ، نآ زا  یرایسب  ترجاهم  تیاهن  رد  یتیاضران و 

.تسا هدش  اه  نآ رد  ندنام  لوفغم  سح 
ای روـشک ، زا  جراـخ  رد  رتـهب  یراـک  تیعقوـم  نییاـپ ؟ دــمآرد  تاـناکما ؟ دوـبمک  تـسا ؟ اـجک  لکــشم  نـیا  أـشنم  رــس  اـما 
یهجوـت و یب هماــت ، تـلع  نـکل  دنتــسه  لــیخد  رما  نـیا  قــقحت  رد  روکذــم  دراوــم  هـمه  هـچ  رگا  نالوئــسم ؟ یرهم  یب

رازه اب ۵۴  یبرع  هدـحتم  تاراما  یاـه  روشک وکـسنوی ، طـسوت  هدـش  هئارا  راـمآ  ساـسا  رب.تسا  نیلوئـسم  یگماـنرب  یب
رازه اب ۸۳  ناتـسلگنا  رفن و  رازه  اـب ۸۴  هیکرت  رفن ، رازه  اب ۱۵۲  ناـملآ  رفن ، رازه  اب ۳۸۷  اکیرمآ  هدـحتم  تالایا  رفن ،

روشک روشک ردرد   یناگبخن   یناگبخن تیفرظ   تیفرظ زازا   هدافتسا   هدافتسا ییارگ  وو   ییارگ هبخن   هبخن

نیا هب  دوش ، یم رادـیاپ  هعـسوت  زا  تبحـص  هک  یماگنه .دـشاب  رادـیاپ  هعـسوت  شناد و  رب  ینتبم  دـیاب  یملع  لح  هار ای  داهنـشیپ 
، یـصخشم نامز  رد  تسا  نکمم  تاقوا  یهاگ  .دننیبن  بیـسآ  ناگدنیآ  ات  مینک  لح  یا  هنوگ هب ار  زورما  لکـشم  هک ، تسا  انعم 

ناگدنیآ یارب  ار  یتالکشم  لاح  نیع  رد  تسا  نکمم  اما  دوش ، فرطرب  رهاظرد  شلاچ  نآ  هدش و  هداد  لکشم  کی  هب  یخـساپ 
.میشاب هدروآ  دوج  هب

هام  14001400  هام یدید   اتات  2525   یربخ  1818   یربخ نتلوب   نتلوب
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یاه لاس یط  روشک  زا  جراخ  رد  یناریا  نایوجـشناد  تیعمج  دنتـسه و  ناهج  رد  یناریا  نارجاهم  لوا  دصقم  جنپ  رفن 
لاـس یناـمز  هزاـب  رد  همانرذـگ  هرادا  زا  یتفاـیرد  راـمآ  لـیلحت.تسا  هدوب  هارمه  یربارب  یـشیازفا ۳.۴  اب  اـت ۲۰۱۹   ۲۰۰۰

دصرد  ۶۹.۱ یزومآ ، شناد یاه  دایپملا رد  لادم  ناگدنراد  زا  دـصرد  هک ۵۶.۶  دهد  یم ناشن  زین  دادرم ۱۳۹۹  ات   ۱۳۸۰
.دنتسه روشک  لخاد  رد  یرسارس  نومزآ  رازه  ات  کی  یاه  هبتر زئاح  دارفا  زا  دصرد  داینب و ۷۸.۳  نالومشم  زا 

یاه هبتر دـصرد و  اب ۲۵.۵  داینب  نیلومـشم  دـصرد ، اب ۳۷.۲  اـه  یداـیپملا بیترت  هب  یـسررب  دروم  یاـه  هورگ ناـیم  رد 
نیا رد.دـنا  هداد صاصتخا  دوخ  هب  ار  جراـخ  میقم  دارفا  دـصرد  نیرتشیب  دـصرد ، اب ۱۵.۴  یرـسارس  نومزآ  رازه  ات  کـی 
رترب یاـه  هـبتر زا  دـصرد  داـینب و ۹۷.۴  شـشوپ  تـحت  نالومــشم  زا  دـصرد   ۹۶.۳ اـه ، یداـیپملا زا  دـصرد   ۹۵.۶ نایم ،
رما نیا  یارب  ریبدـت  هتـسد  ود  دـیاب  یلک  روـط  هب.دـنا هتـشگنزاب ناریا  هـب  دـندوب ، هدـش  جراـخ  روـشک  زا  رتـشیپ  هـک  روـکنک 

طیارـش ندرک  مـهارف  نکــسم ، اـیازم ، تالیهــست ، یلغــش ، قوـقح  یاـطعا  ریظن  تدـم  هاـتوک  ریبادـت  دوـش ، هدیــشیدنا 
مکحتـسم و طابترا  داجیا  راکهار  نیرت  مهم تدـم  دـنلب  تامادـقا  اب  هطبار  رد  و  هریغ ، یزابرـس و  تدـم  شهاـک  جاودزا ،

کش یب هک  دوش  یم تعنـص  هزوح  هعـسوت  مولع و  یزاس  یراجت نآ  هجیتن  هک  تسا  تعنـص  هاگـشناد و  نایم  رمتـسم 
رد.دـنک یم نیمات  زین  ار  دنتـسه  هعماج  زا  یمهم  شخب  هک  یهاـفر  یتشیعم و  یاـه  هزوح ریاـس  تامادـقا ، نیا  جـیاتن 

همادا رد  هک  تسا  هدـش  ماـجنا  ییوـگتفگ  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  تسرپرـس  یدـمتعم ، هللادـبع  رتکد  اـب  هنیمز  نیا 
ماـقممیا هتــشادن یناـگبخن  ییاـناوت  رظنم  زا  ار  زورما  رادـتقا  بـالقنا ، یزوریپ  زا  سپ.دــینارذگ  یم رظن  زا  ار  نآ حورــشم 

هب دنتـشاد ، دـیکأت  ناـگبخن  طـسوت  یملع  یاـه  فاکـش ندرک  رپ  رب  ناـگبخن ، عمج  رد  دوخ  ینارنخـس  رد  یربهر  مظعم 
، هعماـج ناـگبخن  مـینک  ؟ رپ  ار  روـشک  یاـه  فاکــش دمآرــس ، ِناـناوج  نـیا  تـیفرظ  زا  هدافتــسا  اـب  میناوـت  یم امــش  رظن 
، دنراد هک  یگتخومآ  شناد تاعالطا و  دادعتـسا ، لیلد  هب هک  دنتـسه  یناسک  نازرو و  هشیدـنا نادنمـشیدنا ، زا  یهورگ 

هجوت اب  ار  دراد  دوجو  یملع  ظاحل  هب  هک  ییاه  ألخ تالکشم و  دنتسه و  انـشآ  لئاسم  یملع  مهف  شناد و  یاه  زرم اب 
رظنم زا  ار  زورما  رادــتقا  بــالقنا ، یزوریپ  زا  سپ.دــننک  یم فرطرب  دوــخ  یگتخوــمآ  شناد دادعتـــسا و  یدـــنمناوت ، هــب 

.میا هتشادن یناگبخن  ییاناوت 
مهارف ار  ییانثتــسا  یتـصرف  یملع ، یاـه  داـهن زکارم و  دــیتاسا و  فـلتخم ، یاـه  هتــشر رد  اــم  نالیــصحتلا  غراــف ینعی 

هب هک  مینک  مهارف  ار  یطیارـش  تشاد ، دوجو  ـألخ  یملع  ظاـحل  هب  یا  هطقن رد  میدروخرب و  یلکـشم  هب  رگا  اـت  دـنا  هدرک
زا ار  اه  فاکـش میناوتب  اـت  دـهد  خـساپ  اـم  هب  دـناوت  یم یملع  لیـسناتپ  نیا  ًاـنیقی  اریز  مینک ، هیکت  یملع  لیـسناتپ  نیا 

یملع یمهف  هک  تسا  یزرو  هشیدـنا دنمـشیدنا و  ناوـج  کـی  اـهنت  یهاگـشناد ، هبخن  زا  امـش  فـیرعت  سپ.میربـب  نـیب 
.هلب ؟ دراد

یملع هنیمز  کی  رد  صـصختم  اـی  رحبت  صاـخ ، یملع  یاـه  دادعتـسا تیقـالخ ، یاراد  هک  یناـسک  ماـمت  ناوت  یم هتبلا 
.تسناد هعماج  ناگبخن  هرمز  رد  زین ، ار  دنشاب  صخشم 

یا هلئـسم زا  فلتخم ، تاعوضوم  اه و  هنیمز رد  هبرجت  دادعتـسا و  یگتخومآ ، شناد لیلد  هب هک  دنتـسه  یناسک  ینعی 
نارگید یاپ  شیپ  ار  یدج  یملع و  یاه  لح هار دنناوت  یم یتحار  هب  دـنراد و  یتسرد  مهف  دنتـسه  صـصختم  نآ  رد  هک 

.دنهد رارق 
سدح و رظن ، زا  رتارف  یملع ، لح  هاردشاب ناگدنیآ  یارب  لکـشم  داجیا  مدع  شناد و  رب  ینتبم  دیاب  یملع  یاه  راکهار

یملع یاه  لح هار زا  میناوت  یم روشک  تالکـشم  مامت  عفر  یارب  دندومرف  بالقنا  مظعم  ربهرتسا  صاخ  درف  کی  نامگ 
یا هنماخ هللا  تیآ ترـضح  هکنیا  دوش ؟ هتـشادرب  ییاـه  ماـگ هچ  دـیاب  تسیچ ؟ هنیمز  نیا  رد  امـش  رظن  مینک ، هدافتـسا 

رد یراـکهار  نودــب  ِلکــشم  چــیه  هـک  تـسا  رما  نـیا  هـب  هراـشا  لوا  هـتکن  دراد ، دوـجو  یملع  یاـه  لــح هار دــنیامرف  یم
.روشک تالکشم  نیرت  هدیچیپ یتح  تسین ، هعماج 

کی یارب  ًــالثم  دــشاب ، صاــخ  درف  کــی  ناــمگ  سدــح و  رظن ، زا  رتارف  هـک  تـسا  یراــکهار  یملع ، لــح  هار زا  دارم  اــما 
ًاموزل هک  تسین  اـنعم  نیا  هـب  اـما  دـننک ، یم داهنـشیپ  ییاـه  راـکهار دـنراد و  لـئاسم  زا  ار  دوـخ  مـهف  صاخـشا  لکـشم ،
رادـیاپ هعـسوت  شناد و  رب  ینتبم  دـیاب  یملع  لـح  هار اـی  داهنــشیپ.دشاب  قـیقد  تـسرد و  هدـش  هـئارا  یاـه  لـح هار هـمه 

.دشاب

 



ناگدنیآ ات  مینک  لح  یا  هنوگ هب ار  زورما  لکشم  هک ، تسا  انعم  نیا  هب  دوش ، یم رادیاپ  هعسوت  زا  تبحـص  هک  یماگنه
.دننیبن بیسآ 

، دوش فرطرب  رهاظرد  شلاچ  نآ  هدـش و  هداد  لکـشم  کی  هب  یخـساپ  یـصخشم ، نامز  رد  تسا  نکمم  تاقوا  یهاگ 
نیا هتشذگ  یاه  لاس رد  لاثم  ناونع  هب.میشاب هدروآ  دوج  هب ناگدنیآ  یارب  ار  یتالکـشم  لاح  نیع  رد  تسا  نکمم  اما 
رفح نیعم ، ینامز  تیعقوم  رد  رهاظ  هب هچرگا  میا ؛ هدوب یزرواشک  ییاـفکدوخ  داـجیا  لاـبند  هب هک  میا  هتـشاد ار  هبرجت 

ینیمزریز یاـه  هرفــس هـب  رگید  یوـس  زا  اـما  هدوـب ، اـم  تالکــشم  یوگخــساپ  اـه ، تـشد رد  ددــعتم  قـیمع و  یاــه  هاــچ
اریز دـناوخ ، یملع  یاـه  لـح هار ار  ینینچ  نیا  دراوـم  ناوـت  یمن نیارباـنب  تسا ؛ هدـش  دراو  یریذـپان  ناربـج  یاـه  بیـسآ

تاـقیقحت و رب  ینتبم  اـم  تعنــص.دشاب  ناگدـنیآ  یارب  لکــشم  داـجیا  مدـع  شناد و  رب  ینتبم  دـیاب  یملع  یاـه  راـکهار
ارجا روـهظ و  هصنم  هب  روـط  هچ رما  نیا  دـیدومرف ، هئارا  یملع  راـکهار  زا  امـش  هـک  یفیرعت  قبطتـسین  یموـب  تاـعلاطم 

یدرف و یاه  یریگ میمصت هب  هتسباو  هکنآ  زا  شیب  هعماج  ناریدم  نیلوئسم و  هک  تسا  نیا  دنمزاین  رما  نیا  ؟ دسر یم
، اه هاگـشهوژپ اه ، هاگـشناد لـثم  یملع  یاـه  لیـسناتپ زا  هدافتـسا  اـب  ار  ناـشیاه  یریگ میمـصت دنـشاب ، یـسانشراکریغ 

یاه لح هار اه  نآ ندرک  فرطرب  هکنیا  روصت  تالکشم و  هب  یحطس  هاگن.دننک  هئارا  اه  قیقحت رب  ینتبم اه و  هدکـشیدنا
دسر یم هجیتن  نیا  هب  دنک  لیلحت  ار  لکشم  نآ  یملع  هعومجم  کی  رگا  اما  تسا ، هابتشا  یرکفت  دراد  یا  هداس رایسب 

هتخادرپ نآ  هب  فلتخم  هوجو  زا  دـیاب  تسا و  یهجو  دـنچ  اما  دـهد ، یم ناشن  هداس  رهاـظ  رد  دـنچره  لکـشم  نیا  هک 
.میتسه هجاوم  کیفارت  لکشم  اب  نارهت  رهش  رد  لاثم  ناونع  هب.دوش 

زا هدافتــسا  نارهت  رد  هدــش  هـتفرگ  راــک  هـب یاــه  لــح هار زا  یکی  دوــش ؟ یم لــح  هنوــگچ  نارهت  رهــش  کــیفارت  لکــشم 
ناـنچمه اـما  دـش ، ریـسم  نیا  رد  یداـیز  یاـه  هنیزه تفرگ و  تروص  طاـقن  زا  یخرب  رد  هک  تسا  یتاـقبط  یاـه  هارگرزب

دنمزاین هکلب  درادـن  لح  هار کی  اهنت  کیفارت  لکـشم  هک  دـسر  یم رظن  هب  نیاربانب  دراد ؛ دوجو  روشک  رد  کـیفارت  لکـشم 
دوش و هاگن  فلتخم  یاـه  هیواز زا  عوضوم  کـی  هب  دـیاب  هک  تسا  یعاـمتجا  یدرف و  یاـه  شزومآ رب  ینتبم یاـه  لـح هار

یملع یاـــه  راـــکهار رب  ینتبم سپــــس  دـــننک و  هـــئارا  یــــشهوژپ  یهاگــــشناد و  یملع ، زکارم  هـــب  ادـــتبا  ار  تالکــــشم 
.هلب ؟ دنک کمک  رما  نیا  هب  دناوت  یم هاگشناد ، تعنص و  نیب  هطبار  تیوقت  امش  رظن  هب  سپ.دننک  یریگ  میمصت

.دراد دوجو  هلصاف  داهن  ود  نیا  نیب  هک  تسا  نیا  تعنص  هاگشناد و  رد  ام  تالکشم  زا  یکی  رضاح  لاح  رد 
.تسین یموب  تاعلاطم  تاقیقحت و  رب  ینتبم هدوب و  یتادراو  ًاتدمع  ام  تعنص  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  عوضوم  نیا 

نآ زا  دـنورب ، تعنـص  تمـس  هب  ات  دـنا  هدرک ساسحا  یرتمک  زاین  هک  تسا  یا  هنوگ هب ناشراتخاس  زین  ام  یاه  هاگـشناد
.دوش یم رتشیب  زور  هبزور هلصاف  نیا  دهد ، یمن ناشن  هاگشناد  هب  یتبغر  زین  تعنص  هک  لیلد  نیا  هب  فرط 

اقترا تعنـص  تالکـشم  لـح  یارب  ار  شدوـخ  یدـنمناوت  هاگـشناد  مه  ینعی  دـتفیب  قاـفتا  لـباقتم  روـط  هب دـیاب  رما  نیا 
داجیا یلباقتم  طابترا  قیرط  نیا  زا  ات  دنک  رقتـسم  اه  هاگـشناد رد  ار  شدوخ  یتاقیقحت  یاه  دحاو تعنـص  مه  دـهد و 

.دوش
یـشخبرثا تردـق.دوش  یم هتـشر  نیا  زا  رتـشیب  کرد  هب  رجنم  یناـسنا ، مولع  هتـشر  یاـه  تیلباـق زا  ناریدـم  یریگ  هرهب

اب ییاـه  دادرارق هداد ؟ ماـجنا  هنیمز  نـیا  رد  یمادـقا  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  تـسا هدرتسگ  یناسنا  مولع  یاه  هتـشر
، هدوـبن اـم  یاـه  لیـسناتپ هزادـنا  هب  هتبلا  هدـش  ماـجنا  یتامادـقا  هلب ، هتـشذگ  یاـه  لاـس رد  ؟ تسا هدـش  هتـسب  تعنص 

.تسا رتشیب  ام  لیسناتپ  ینعی 
رد دــنناوت  یم هـک  دراد  دوـجو  یملع  تـئیه  وـضع  زا ۵۵۰  شیب  هدکــــشناد و  ییاـبطابط ۱۱  همالع  هاگشناد  رد  لقادـح 

.دننک ینیرفآ  شقن یناسنا  مولع  فلتخم  یاه  هتشر
نام تیفرظ مامت  زا  میناوتب  هک  دراد  دوجو  لیـسناتپ  نیا  اما  تسا ، هدش  هتفرگ  راک  هب یلقادـح  تیفرظ  رـضاح  لاح  رد 

تالکـــشم و زا  یمظعا  شخب  هــک  دـــندومرف  هراــشا  رما  نــیا  هــب  ناــشتانایب  رد  یربــهر  مــظعم  ماــقم.مینک  هدافتـــسا 
یناسنا مولع  هتـشر  یاه  شهوژپ قیرط  زا  یگنهرف  تالکـشم  یرگ و  یدـکت داـیتعا ، هلوقم  لـثم  هعماـج  یاـه  هغدـغد
.تسا هتفرگ  رارق  یرهم  یب دروم  اه  هتشر ریاس  زا  رتشیب  اما  دیدش ،) روآدای  ار  عوضوم  نیا  مه  امش  هک   ) دوش یم عفر 
یناـسنا موـلع  شقن  هب  دـیاب  هعماـج  ناریدـم  هک  یقیقد  هاـگن  تقیقح  رد  ؟ تسیچ یهجوـت  یب نـیا  تـلع  امـش  رظن  هـب 
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.دراد ار  شدوخ  صاخ  طیارش  لرتنک  یشخبرثا و  تردق  هک  یتروص رد  تسا ، گنرمک  دنشاب  هتشاد 
یـسایس و یداصتقا ، تاعوضوم  یعاـمتجا ، لـئاسم  یگدـنز و  کبـس  زا  معا  یناـسنا  یاـه  راـتفر همه  هب  یناـسنا  مولع 
اه هنماد نیا  اب  بسانتم  سپـس  تسا و  هدرتسگ  یناسنا  مولع  اب  طبترم  یاه  هزوح هنماد  نیاربانب  ددرگ ؛ یمرب یقوقح 

رتشیب مه  ملع  نیا  یاه  تیلباق زا  ًاعطق  دنـشاب ، هتـشاد  یناـسنا  مولع  زا  یرتشیب  مهف  اـم  ناریدـم  هک  یتبـسن  ره  هب 
ای اه  هدکـشناد ناونع  هب  ام  هفیظو  مه  نآ  زا  یـشخب  ؟ تسا هدـش  هدرپس  یـشومارف  هب  ارچ  سپ.دـنربب  هرهب  دـنناوت  یم

نیلوئـسم قیرط  نیا  زا  اـت  مینک  یفرعم  رتشیب  ار  ناـمدوخ  یاـه  یدـنمناوت دـیاب  هک  تسا  یناـسنا  مولع  یاـه  هاگـشناد
هدـنام هفـسلف  رد  ام  یاه  شهوژپ.دـنک کمک  اـه  نآ هب  دـناوت  یم یناـسنا  مولع  هک  دنـسرب  یعاـنقا  کـی  هب  زین  هطوبرم 

، هفسلف هب  هحفـص   ۲۸۰  _ ۲۹۰ یهاگـشناد ، یاه  همان نایاپ اـی  هلاـقم  رد  لاـثم  روط  هب میا ، هدیـسرن راـکهار  هب  تسا و 
ربهر تانایب  قبط  هک  یتروص رد  دریگ ؛ یم قلعت  راکهار  هب  هحفص   ۱۰ اهنت ۱۵ _  دبای و  یم صاصتخا  تیهام  یتسیچ و 

یمادـقا هـچ  دـیاب  هـنیمز  نـیا  رد  دـسر ، یم هجیتـن  هـب  یملع  یاـه  راـکهار قـیرط  زا  اـم  روـشک  تالکـشم  بـالقنا ، مـیکح 
.یا هعسوت یدربراک و  یاه  هبنج مه  یضعب  دنراد ، یداینب  یناینب و  هبنج  اه  شهوژپ یخرب  ؟ دریگ تروص 

.تسا لضعم  لکشم و  کی  لح  امش ، رظندم  یاه  شهوژپ فده 
ناـمه نـیا  دریگ ، یم تأـشن  قـقحم  ینهذ  یریگرد  زا  اـهنت  دــنرادن و  لکــشم  لـح  هـب  یطاــبترا  اــه  شهوژپ زا  یــشخب 

.دتفا یم قافتا  مه  ایند  رد  هک  تسا  یداینب  قیقحت 
رد تـفگ ، دــیاب  امــش  لاوـس  هـب  خــساپ  رد  اــما.یا  هعــسوت یدربراــک و  تاــقیقحت  هـب  مـه  مـیراد و  زاــین  نآ  هـب  مـه  اــم 

یراـک یاـه  یگتـسیاش میناوـتب  دـیاب  مـیهد ، هـئارا  یبوـتکم  هعوـمجم  کـی  میهاوـخب  هـکنآ  زا  شیپ  یدربراـک ، تاـقیقحت 
یاـه بیــسآ هـک  یا  هعماـج رد  لاـثم  روـط  هـب مـینک ، فـیرعت  ییارجا  یاـه  هاگتــسد یارب  یا  هژورپ بلاــق  رد  ار  ناــمدوخ 
دیاـب تسین و  یفاـک  یحطـس  یاـه  داهنـشیپ یرـس  کـی  هـئارا  اـهنت  دراد ، دوـجو  داـیتعا  یرگ و  یدـکت نوـچمه  یعاـمتجا 

داهنـشیپ و دـیوگب  دـناوت  یم هـک  تـسا  طیارـش  نـیا  رد  دـهد ، رییغت  ار  طیارــش  دورب و  هعماـج  نـطب  رد  شدوـخ  قـقحم 
رد.دسر یمن راکهار  هب  دریگ و  یم تأشن  ققحم  ینهذ  یریگرد  زا  اهنت  یداینب  قیقحت  ریخ ؟ ای  هدوب  شخبرثا  شمادقا 

.تسا نایوجشناد  نازومآ و  شناد رد  یلیصحت  هزیگنا  شهاک  زا  یکاح  هک  میتسه  هجاوم  یا  هلوقم اب  رضاح  لاح 
ماــمت دــیاب  قــقحم  تــسین ، یفاــک  دــنهد ، ماــجنا  یتامادــقا  هــچ  دــیاب  اــه  مــلعم اــه و  هداوناــخ میئوــگب  هــکنیا  فرص 

هتفرگ و تروص  تامادقا  اب  دهد  ناشن  ات  دـنک  یراکتـسد  دوش ، یم یلیـصحت  هزیگنا  شیازفا  بجوم  هک  ار  ییاه  ریغتم
ناوت یم .تسا هدش  رتهب  لیـصحت  ظاحل  هب اه  نآ یرگـشُنک  بجوم  هدرک و  ادـیپ  شیازفا  نازومآ  شناد هزیگنا  ینادـیم ،
ادیپ شیارگ  ییارگ  کردم هلوقم  تمس  هب  دننیب ، یم ار  اه  هبخن زا  تیامح  مدع  نایوجـشناد  ریاس  هک  ییاج  نآ زا  تفگ 

.هلب دنا ؟ هدرک
.ددرگ یمرب هدش  داجیا  یاه  راتخاس هب  مهزاب  اما  تسا ، راذگرثا  رما  نیا 

هتشاد یرتشیب  مادختـسا  سناش  دنراد ، یرتالاب  کردم  هک  یناسک دشاب و  کردم  نامکالم  اه  مادختـسا رد  هک  یمادام 
یهجوت هاگـشناد  تیفیک و  هب  دنـشاب و  کردم  لابند  هب  اهنت  ات  دننک  یم ادـیپ  قوس  تمـس  نیا  هب  هعماج  همه  دنـشاب ،

.دنشاب هتشادن 
رازاب نوچمه  یا  هلوقم یتح  دننک و  یزاب  نادیم  نیا  رد  مه  نارگید  ات  دوش  یم بجوم  یحطس  هاگن  ینیبرهاظ و  نیا 
ًالـصا دـشابن  روحم  هلئـسم یا  همان نایاپ اـی  شهوژپ  رگا  دـندقتعم  اـه  یخرب.دوش غاد  یلیـصحت  کردـم  شورف  دـیرخ و 

ای روــحم  هلئـــسم دــنناوت  یم اــه  شهوژپ هــک  دــیدرک  هراــشا  عوــضوم  نــیا  هــب  امـــش  هــک  یلاــح رد  دوــش ، دـــییأت  دـــیابن 
.تسا تسرد  نیا.دنشابن  روحم  عوضوم

یدربراـک هـشیمه  لـئاسم  اـما  دـشاب ، هتـشاد  دوـجو  هلئــسم  لاؤـس و  کـی  هـکنیا  رگم  دریگ  یمن لکــش  یــشهوژپ  چـیه 
.دنتسین

یرو هرهب شیازفا  نآ و  عفر  لابند  هب  هدرک و  حرطم  ار  دوخ  ناـنکراک  یتیاـضران  لکـشم  راد ، هناـخراک کـی  هک  یناـمز ًـالثم 
.دراد یدربراک  هبنج  عوضوم  نیا  تسا ،

در ای  شریذـپ  لابند  هب هتفرگ و  تأشن  شنهذ  یواکجنک  زا  هکلب  تسین  سنج  نیا  زا  ققحم  هلئـسم  تاـقوا  یخرب  اـما 

 



.تسا هدش  حرطم  یاه  هیرظن
هکنیا رگم  دوـش  یمن ماـجنا  یقیقحت  چـیه  نیارباـنب  درادـن ؛ زین  یـصخشم  هدـننک  فرــصم ًاـموزل  اـه  قـیقحت هتــسد  نـیا 

.تسا توافتم  رگیدکی  اب  اه  هلئسم سنج  اما  دشاب ، هتشاد  دوجو  یا  هلئسم
اه هبخن هکنیادنک  یمن ترجاهم  دنک ، یشخبرثا  ساسحا  هبخن  رگا.نیداینب  هبنج  یخرب  و  دنراد ، یدربراک  هبنج  یـضعب 

نیا رگا  ؟ دراد یریثأـت  ًاـساسا  دوـش ؟ اـه  نآ ترجاــهم  عناــم  دــناوت  یم نازیم  هـچ  اــت  دــنوش  ییاسانــش  روـشک  حطــس  رد 
یا هزوح هچ هب  دبلط و  یم شدوخ  تیلاعف  یارب  ار  یا  هنیمز هچ  هبخن  هکنیا  اب  بسانتم  ناوت  یم دریگ  تروص  ییاسانش 

.میورب شیپ  تسا  دنم  هقالع
، دننک هعماج  رد  ندوب  دیفم  یدـنمدوس و  یـشخبرثا ، ساسحا  ام  هبخن  دارفا  هک  مینک  مهارف  ار  یا  هنیمز ام  رگا  ینعی 
هک ییاـه  اـضف نآ  ًاـعقاو  هک  دـشاب  نیا  تسا  نـکمم  مـه  یـشخب.دوش  یم اـه  نآ ترجاـهم  زا  عناـم  عوـضوم  نـیا  ًاـمتح 

.تسین یا  هنایارگ عقاو یاه  اضف دوش ، یم هداد  ناشن  ناگبخن  هب  هعماج  زا  نوریب 
هتـشاد یرتشیب  دـمآرد  دـنک  یم ترجاهم  اه  روشک ریاـس  هب  هک  یـصخش  لوا  هلهو  رد  یرهاـظ ، ظاـحل  هب  تسا  نکمم 

اب هسیاقم  رد  دـننک  یم تیلاعف  روشک  زا  جراخ  رد  یرت  ینالوط تدـم  هک  یناسک دـهد ، یم ناـشن  تاـعلاطم  اـما  دـشاب ،
ار تیلاعف  هنیمز  تیاهن  رد  ام  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  اما.دراد  یرتمک  تورث  هدرک  راـک  ناریا  رد  لاـس  هک ۱۰  یسدنهم 
یصصخت و هزوح  رد  ات  مینک  مهارف  دنتسه  رادروخرب  یصاخ  دادعتـسا  یـشوهزیت و  کی  زا  هک  هبخن  هربخ و  دارفا  یارب 

هتفرگ تروـــص  هـــنیمز  نـــیا  رد  یمادــــقا  ًاــــساسا  امــــش  رظن  هب.دــــنهد  هـــمادا  ناــــشتیلاعف  هـــب  دوــــخ  هقــــالع  دروــــم 
.تسا هدش  هنیمز  نیا  رد  ییاه  شالت ؟ تسا

ات تـفرگ  تروـص  اـه  نآ هـب  کــمک  ناــگبخن و  بذــج  یارب  یداــیز  یاــه  شــالت ناــگبخن ، یلم  داــینب  یزادــنا  هار زا  دــعب 
تامادـقا نیا  زا  رتارف  دـیاب  ام  هک  دـسر  یم رظن  هب  اما  دـننک ، مهارف  روشک  رد  اـه  نآ تیلاـعف  همادا  یارب  ار  ییاـه  هنیمز

؟ تسا ینـالوط  یملع  یرادـمچرپ  هـب  ندیـسر  ریـسم  اـیآ.میهد  ماـجنا  هـنیمز  نـیا  رد  یرت  یدـج یاـه  تیلاـعف مـیورب و 
هتفرن یاـه  هار لاـحره  هب اـما  تسا ، ینـالوط  یلیخ  میوگب  مناوـت  یمن ؟ تسا نشور  دـینیب  یم ریـسم  نیا  یارب  هک  یقفا 

نیا رد  هک  دـشاب  تدـمدنلب  تدـم و  ناـیم تروص  هب نامزادـنا  مشچ یزیر و  هماـنرب دـیاب  لاـح  نیعرد دراد و  دوـجو  یداـیز 
هظحـالم روـشک  یاـه  دادعتـسا یناـسنا و  یاـه  تـیفرظ ظاـحل  هـب هـک  ییـالاب  لیــسناتپ  لـیلد  هـب  تـفگ  ناوـت  یم طـیارش 

.تسا ام  یور  شیپ  یشخبدیما  نشور و  قفا  دوش  یم
نیا رد  صصختم  یناسنا  یاه  هیامرـس ظاحل  هب  ام  روشک  تیعـضو  هتـشذگ ، یاه  لاس یط  مدرک  هراشا  هک  روط  نامه

.تسا تکلمم  ماظن و  نیا  یارب  نشور  یا  هدنیآ زا  یکاح  رما  نیا  هک  هدوبن  حطس 
ید  ۱۸ راشتنا : خـیرات  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  یلیلحت  هناسر  زا  هتفرگرب  تافاضا  صیخلت و  یکدـنا  اب  لاـس ، راـعش 
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دقاف حرط  یارب ۴۱۱  هجدوب  فیدر  نییعت  هب  ضارتعا  رد  هتـسجرب ، رظن و  بحاص  نانادداصتقا  زا  یعمج  لاـس : راـعش 

هجدوب  ۱۴۰۱۱۴۰۱ هجدوب زازا   یتسیز   یتسیز طیحم   طیحم زوجم   زوجم نودب   نودب یاه   یاه هژورپ هژورپ فذح   فذح

یتسیز طیحم  زوجم  دـقاف  حرط  یارب ۴۱۱  هجدوب  فیدر  نییعت  هب  ضارتعا  رد  هتـسجرب ، رظن و  بحاـص  ناـنادداصتقا  زا  یعمج 
یاروــش سلجم  لـصا ۹۰  نویــسیمک  قـیفلت و  نویــسیمک  ییاـضق ، هاگتــسد  هـب  باـطخ  یا  هیناـیب  رودــص  اـب  هجدوــب ۱۴۰۱ ، رد 

تافلخت فذـح و  هجدوب  فیدر  زا  ار  ینوناق  تازوجم  ریاس  یتسیز و  طیحم  زوجم  دـقاف  یاه  هژورپ ات  دنتـساوخ  اـهنآ  زا  یمالـسا 
.دنهد هئارا  هییاضق  هوق  مدرم و  هب  ار  نآ  لماک  شرازگ  هدرک و  یسررب  ار  هتفرگ  تروص 

 

https://shoaresal.ir/fa/news/369831/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1
https://shoaresal.ir/fa/news/369831/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1


نویـسیمک قیفلت و  نویـسیمک  ییاضق ، هاگتـسد  هب  باطخ  یا  هیناـیب رودـص  اـب  هجدوب ۱۴۰۱ ، رد  یتـسیز  طـیحم  زوـجم 
ار ینوناق  تازوجم  ریاس  یتسیز و  طیحم  زوجم  دقاف  یاه  هژورپ ات  دنتساوخ  اه  نآ زا  یمالسا  یاروش  سلجم  لصا ۹۰ 

هئارا هییاـضق  هوـق  مدرم و  هـب  ار  نآ  لـماک  شرازگ  هدرک و  یــسررب  ار  هـتفرگ  تروـص  تاـفلخت  فذـح و  هجدوـب  فـیدر  زا 
یاـه هژورپ دـض  رب  یلم  یـشیوپ  ریخا ، یاـه  هاـم رد  ادـخ  ماـن  هب.دوـش  یم رـشتنم  همادا  رد  هماـن  نیا  لـماک  نتم.دـنهد 

.تسا هتفرگ  لکش  یتسیز  طیحم  زوجم  دقاف 
هدشن ماجنا  یلوصا  تروص  هب  اه  نآ یعامتجا  یداصتقا ، ینف ، یتسیز ، طیحم  تاعلاطم  هک  اه  هژورپ نیا  زا  یرایـسب 
هنـالاس یاـه  هجدوـب رد  ینوناـقریغ  تروـص  هـب  نونکاـت  دــنا ، هـتفرگن تـسیز  طـیحم  تظاـفح  ناـمزاس  زا  ییاــهن  زوـجم  و 
نامزاس همان  قبط  هک  هتفر  شیپ  اجنآ  ات  رما  نیا.دـنا  هتـشاد زین  یهجوت  لـباق  راـک  تفرـشیپ  یتح  دـنا و  هدـش هدـناجنگ 
یتسیز طـیحم  یباـیزرا  دـقاف  حرط  دادـعت ۴۰۰  هجدوـب ۱۴۰۱ ، رد  سلجم ، مرتـحم  تساـیر  هب  تـسیز  طـیحم  تظاـفح 

طیحم یاـه  لکــشت ساـسا ، نـیا  رب.دـنا  هـتفرگ رارق  هجدوـب  فـیدر  رد  لـبق ) یاـه  لاـس زوـجم  نودـب  یاـه  حرط لـماش  )
فیدر رد  یتسیز  طیحم  زوجم  دـقاف  یاه  هژورپ ندـناجنگ  تلع  هب  هجدوب  همانرب و  نامزاس  سییر  زا  یتیاکـش  یتسیز ،

هدام ۷۱ هعـسوت ، موس  همانرب  نوناق  داوم ۱۰۵  رد  نوناق  حیرـص  صن  ساسا  رب  هک  اریز  دـنا ؛ هداد لکـش  هجدوب ۱۴۰۱ ،
، هعسوت مشش  همانرب  نوناق  هدام ۳۸  فلا  دنب  هعسوت و  مجنپ  همانرب  نوناق  هدام ۱۹۲  فلا  دنب  مراهچ ، همانرب  نوناق 

یاــه هژورپ یباــی  ناــکم یجنـــس و  ناــکما تاــعلاطم  ماــجنا  هــلحرم  رد  ارجا و  زا  شیپ  دــنفظوم  ییارجا  یاــه  هاگتـــسد
هلیـسو نیا  هب.دننک  حرط  یارجا  هب  مادـقا  هنوگره  زا  شیپ  زوجم ، ذـخا  یتسیز و  طیحم  یبایزرا  هب  مادـقا  یا ، هعـسوت
فیاـظو ماـجنا  یاتـسار  رد  مـهم  یمدـق  ار  نآ  هدرک و  تیاـمح  اـه ، لکــشت تیاکــش  نـیا  زا  ناـنادداصتقا ، زا  یعمج  اـم 

.مینک یم دادملق  هجدوب  همانرب و  ماظن  رد  یراتخاس  تاحالصا  رد  یساسا  یمدق  اه و  لکشت یندم 
رد هجدوـب ۱۴۰۱  رد  زوـجم  دـقاف  هژورپ  لـماک ۴۱۱  تسیل  مـالعا  رد  تسیز  طـیحم  ناـمزاس  تظاـفح  مادـقا  زا  نینچمه 

هکنآ هب  هجوت  اب  میراتـساوخ  ییاضق  هاگتـسد  زا  اتـسار ، نیا  رد.مینک  یم ینادردـق  سلجم ، مرتحم  تساـیر  هب  یا  هماـن
یمیخو بقاوع  نونکات  ینوناق  یاه  زوجم ریاس  مزال و  تاعلاطم  اه و  یبایزرا ماجنا  نودـب  هعـسوت ، یاـه  حرط دربشیپ 

رد یلاـم  عباـنم  دـیدش  تفرردـه  نینچمه  هجوت ، لـباق  یتینما  - یعاـمتجا بقاوع  نیمزرـس ، هدرتـسگ  بیرخت  هلمج  زا 
یگدیــسر هدــنورپ  نـیا  هـب  لـماک  تیفافــش  هژیو و  تیــساسح  اـب  تـسا  هتــشاد  هارمه  هـب  ار  روـشک  یارب  مـیرحت  ناـمز 

ریاس یتسیز و  طیحم  زوجم  دقاف  یاه  هژورپ هک  میراتساوخ  سلجم  هجدوب ۱۴۰۱  قیفلت  نویسیمک  زا  نینچمه.دیامن 
ار هـتفرگ  تروـص  تاـفلخت  مـیراد  اـضاقت  زین  لـصا ۹۰  نویــسیمک  زا  دـنک و  فذـح  هجدوـب  فـیدر  زا  ار  ینوناـق  تازوـجم 

ساــسارب هدــننکاضما  ناــنادداصتقا  یماسا.دــهد  هـئارا  هییاــضق  هوــق  مدرم و  هـب  ار  نآ  لــماک  شرازگ  هدرک و  یــسررب 
یاقآ  - ۲ زاوها نارمچ  دیهـش  هاگـشناد  داصتقا  هدکـشناد  یملع  تایه  وضع  یرجاقآ  داوج  دیـس  یاـقآ   - ۱: ابفلا فورح 

رگــشهوژپ یراـهطا  لاــمک  یاــقآ   - ۳ یئاـبطابط همالع  هاگـشناد  داــصتقا  هدکــشناد  یملع  تاــیه  وـضع  هداــمآ  دــیمح 
سگرن مناــخ   - ۵ زاوـها نارمچ  دیهـش  هاگـشناد  داـصتقا  هدکـشناد  یملع  تاـیه  وـضع  هـقفا  یــضترم  یاـقآ   - ۴ هعسوت

همالع هاگـشناد  داــصتقا  هدکــشناد  یملع  تاــیه  وـضع  یــشخب  یلعفطل  یاــقآ   - ۶ یناـسنا مولع  هدکـشهوژپ  روپربـکا 
تایه وضع  هانپادخ  دوعـسم  یاقآ   - ۸ زیربت هاگشناد  داصتقا  هتـسشنزاب  داتـسا  یتشهب  رقابدمحم  یاقآ   - ۷ ییابطابط

داـصتقا هدکـشناد  یملع  تاـیه  وضع  یخـسار  دیعـس  یاـقآ   - ۹ زاوها نارمچ  دیهـش  هاگـشناد  داـصتقا  هدکـشناد  یملع 
هدکشناد یملع  تایه  وضع  فیرش  یفطـصم  یاقآ   - ۱۱ ناردنزام هاگشناد  یکورز  رایرهـش  یاقآ   - ۱۰ ناردنزام هاگشناد 

وضع یدباع  هنامـس  مناخ   - ۱۳ ییابطابط همالع  هاگشناد  یرهاط  هلادـبع  یاـقآ   - ۱۲ یئابطابط همالع  هاگشناد  داصتقا 
 - ۱۵ ییابطابط همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وــضع  یمیظع ، ارتــیم  مناــخ   - ۱۴ یئابطابط همـالع  داـصتقا  یملع  تاـیه 

فـسوی یاقآ   - ۱۶ زاوها نارمچ  دیهـش  هاگـشناد  داصتقا  هدکـشناد  یملع  تایه  وضع  یداـبآورمع  یقداـص  زورهب  یاـقآ 
هدکشناد یملع  تایه  وضع  یربنق  یلع  یاقآ   - ۱۷ ناردنزام هاگشناد  داصتقا  هدکشناد  یملع  تایه  وضع  هداز  یسیع 

 - ۱۹ ناردنزام هاگـشناد  داصتقا  هدکـشناد  یملع  تایه  یراغوم  یمیرک  ارهز  مناخ   - ۱۸ سردم تیبرت  هاگشناد  داصتقا 
نیمادیس یاقآ   - ۲۰ زاوها نارمچ  دیهش  هاگـشناد  داصتقا  هدکـشناد  یملع  تایه  وضع  تجحرظتنم  نیـسحریما  یاقآ 

تاـیه وـضع  ینموـم  داـشرف  یاـقآ   - ۲۱ زاوـها نارمچ  دیهـش  هاگـشناد  داـصتقا  هدکـشناد  یملع  تاـیه  وـضع  یروـصنم 

 



یا و هقطنم یرهـش و  داـصتقا  رگـشهوژپ  ینادزی  نیدرف  یاـقآ   - ۲۲ یئابطابط همالع  هاگشناد  داصتقا  هدکـشناد  یملع 
هسسوم عبانم  تیریدم و  هعسوت  نواعم  روپیلع  تمعن هللا  یاقآ   - ۲۳ یعامتجا نیمات  شهوژپ  هسسوم  هورگ  ریدم 

همـالع هاگـشناد  داــــصتقا  هدکـــــشناد  یملع  تاــــیه  وــــضع  یورم  یلع  یاـــــقآ   - ۲۴ یعاــمتجا نیماــت  شهوژپ  یلاــع 
یلع یاــقآ   - ۲۶ یئابطابط همالع  هاگشناد  داـصتقا  هدکـشناد  یملع  تاـیه  وـضع  یئاـتخ  دوـمحم  یاـقآ   - ۲۵ یئابطابط
یملع تییه  وضع  روـپ  یفیـس  اـیور  مناـخ   - ۲۷ نارهت هاگـشناد  داـصتقا  هدکـشناد  یملع  تاـیه  وضع  لاـبقا  وکین  ربکا 
جیلخ هاگـشناد  روحم  ایرد  داصتقا  لقن و  لمح و  داصرواب  زیورپ  یاقآ   - ۲۸ زکرم نارهت  یرادباسح  داصتقا و  هدکشناد 

ید  ۱۸ راشتنا : خـیرات  زوین ، تمالـس  یربخ  هاگیاپ  زا  هتفرگرب  تافاضا  صیخلت و  یکدـنا  اب  لاس ، راعـش  رهـشوب  سراـف 
www.salamatnews.com ، ۳۳۳۷۹۲: ربخ دک  ، ۱۴۰۰

۲۰۲۰
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۱۴۰۰۱۴۰۰
۰۹:۳۰۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / نابهگن  یاروش   

لیلحت دـقن و  عوـضوم  اـب  هرظاـنم  دـقن و  یزادرپ ، هیرظن  یاـه  یـسرک ناـبهگن ، یاروـش  یناـسر  عـالطا  هاـگیاپ  شرازگ  هب 
نواــعم یناـــهارف  قداـــص  دـــمحم  هــئارا  اـــب  یلحم  یاـــهاروش  تیحالـــص  دودـــح  صوــصخ  رد  ناـــبهگن  یاروــش  هــیور 

ماما هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع  یجار  یداـه  دـمحم  دیـس  رتکد  ناـبهگن ، یاروش  هدکـشهوژپ  نیداـینب  یاـه  شهوژپ
یـسرک نیا.دوـش  یم رازگرب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وـضع  ییاـضر  یدـهم  رتـکد  مالـسلا ، هـیلع  قداـص 

نیا تـسا  ینتفگ.دــش  دــهاوخ  رازگرب  یزاــجم  تروـص  هـب  تعاــس ۱۵:۳۰  زا  هاـــم  ید  هبنــــشراهچ ۲۲  زور  رد  یجیورت 
زا دنناوت  یم نادنمقالع  دش و  دـهاوخ  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  ًافرـص  یتشادـهب  یاه  لکتورپ  تیاعر  تلع  هب  تسـشن 

تکرـــش تســـشن  رد  ناـــمهیم  تروـــص  هـــب   https://www.skyroom.online/ch/shora-rc.ir/law کـــنیل قــیرط 
/ مایپ یاهتنا.دننک 
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ید

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۴:۳۷۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انکیا   

دودح دودح لیلحت   لیلحت یسیون ؛ ؛ یسیون هجدوب هجدوب یراذگ  وو   یراذگ هجدوب هجدوب زرم   زرم  » » یزادرپ یزادرپ هیرظن   هیرظن یسرک   یسرک یرازگرب   یرازگرب
«« هجدوب هجدوب هحیال   هحیال رییغت   رییغت ردرد   یمالسا   یمالسا یاروش   یاروش سلجم   سلجم تیحالص   تیحالص

سلجم تیحالــص  دودـح  لـیلحت  یــسیون ؛ هجدوـب یراذـگ و  هجدوـب زرم  عوـضوم  اـب  هرظاـنم  دــقن و  یزادرپ ، هـیرظن  یاـه  یــسرک
.دوش یم رازگرب  نابهگن  یاروش  هدکشهوژپ  تمه  هب  هجدوب  هحیال  رییغت  رد  یمالسا  یاروش 

هبهب هقالع   هقالع شیازفا   شیازفا یوفص : : یوفص دندرک / / دندرک کمک   کمک مولع   مولع هعسوت   هعسوت هبهب   هکهک   یناسک   یناسک هنومن   هنومن یبیبح : : یبیبح
برغ برغ ردرد   فوصت   فوصت

فوصت هفسلف و  هب  هقالع  زورما  درک : حیرصت  برغ  رد  یمالسا  هفسلف  تیعضو  هچخیرات  هب  هراشا  نمض  یوفص  ناملـسدیس 
هاگــشناد تاراـشتنا  طـسوت  هفــسلف  بـتک  هلــسلس  راــشتنا  نآ  یاــه  هناــشن زا  یکی  .تـسا  هدــش  داــیز  برغ  یملع  لــفاحم  رد 

.تسا کرویوین 

 

https://www.shora-gc.ir/fa/news/8245/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87
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فراعم تایهلا و  هدکـشناد  رد  هام  ید متـسیب  زورما  حبـص  یتشهب ، دـمحا  هللا  تیآ تشادوکن  مسارم  انکیا ، شرازگ  هب 
یمداکآ سیئر  یوفص ، ناملـسدیس  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح تسـشن  نیا  رد.دش  رازگرب  نارهت  هاگـشناد  یمالـسا 

: درک راـهظا  تـخادرپ و  یبرغ  یاـه  هاگــشناد رد  یمالــسا  هفــسلف  تیعــضو  هراـبرد  حیــضوت  هـب  ندـنل  یناریا  تاـعلاطم 
ات هدزاــی  نرق  هرود  درک ؛ میــسقت  عــطقم  هـس  هــب  ناوــت  یم یخیراــت  درکیور  اــب  ار  برغ  رد  یمالــسا  هفــسلف  تیعقوــم 

.مکی تسیب و  متسیب و  نرق  هرود  مهدزون ، نرق  هرود  مهدزناپ ،
یدـنک انیـس و  یلعوبا  راثآ  صوصخ  هب  یمالـسا  یفـسلف  راثآ  یدالیم  هدزای  نرق  رخاوا  زا  هدزناپ ، ات  هدزای  نرق  هرود  رد 

انیـس نبا  اصوصخم  ییاشم  هفـسلف  راثآ  رد  صحفت  هب  نارکفتم  زا  یهورگ  دعب  هب  نآ  زا  دـش و  همجرت  نیتال  نابز  هب 
.دیدرگ عقاو  دشر  نبا  انیس و  نبا  هفسلف  ریثات  تحت  یطسو  نورق  هفسلف  دنتخادرپ و  دشر  نبا و 

.تفای موادت  هفسلف  خیرات  تروص  هب  یمالسا  یفسلف  تاعلاطم  هدزون  نرق  رد 
ام هفــسلف  هـب  ار  یلــصف  یلو  دوـب  یبرغ  هفــسلف  خـیرات  دوـصقم  هـتبلا  دـش ، داـجیا  هفــسلف  خــیرات  هتــشر  ناـمز  نآ  رد 

.دندیمان یبرع  هفسلف  ار  نآ  هتبلا  هک  دنداد  صاصتخا 
هفـسلف دندرک  یم رکف  اهنآ  دش و  یم دودحم  دشر  نبا  ات  یدـنک  زا  ییاشم  یامکح  هب  یمالـسا  هفـسلف  زا  تشادرب  نیا 
هفسلف ناتساد  دوزفا : همادا  رد  یوناناملسم  ترجاهم  اب  یمالسا  هفـسلف  هب  هجوت.تسا  هدیـسر  نایاپ  هب  دشر  نبا  اب 

.دش ضوع  مکی  تسیب و  تسیب و  نرق  رد  برغ ، رد  یمالسا 
هفسلف هب  هجوت  اما  دشن  یمالسا  هفـسلف  هب  یهجوت  یمیدق  یاه  هاگـشناد رد  یتح  اداناک  اکیرمآ و  رد  متـسیب  نرق  ات 

اداناک اکیرمآ و  یاـه  هاگـشناد یخرب  رد  مک  مک دـش و  زاـغآ  اـکیرمآ  هب  مالـسا  ناـهج  زا  ناناملـسم  ترجاـهم  اـب  یمالـسا 
.دش زاغآ  هفسلف  سرد 

.تفای همادا  یخیرات  لکش  هب  یمالسا  هفسلف  زا  تشادرب  متسیب  نرق  لوا  همین  ات 
هک دـش  لصاح  یهاگآ  برغ  رد  رـصن ، نیـسح  نمحرلا و  لضف وستوزیا و  نبرک و  یرناه  یاـه  هتـشون رطاـخ  هب  سپس 

.تسا هتفاین  نایاپ  دشر  نبا  اب  هفسلف 
ار ققحم  یدهم  درک و  دقعنم  لیگ  کم  هاگـشناد  اب  یدادرارق  دوب  نارهت  هاگـشناد  نواعم  رـصن ، نیـسحدیس  هک  ینامز 
، رگید زکرم  دـنچ  لـیگ و  کـم  رد  قـیرط  نیدـب  داد : همادا  یو.دزادرپـب  یمالـسا  هفـسلف  سیردـت  هب  اـت  داتـسرف  برغ  هب 

.تسا ندش  رتشیب  لاح  رد  زور  ره  هقالع  نیا  تفرگ و  رارق  هقالع  هجوت و  دروم  اردصالم  هفسلف 
.تسا هدش  دایز  برغ  یملع  لفاحم  رد  فوصت  هفسلف و  هب  هقالع  زورما 

.تسا کرویوین  هاگشناد  تاراشتنا  طسوت  هفسلف  بتک  هلسلس  راشتنا  نآ  یاه  هناشن زا  یکی 
هفـسلف طلـست  لیلد  هب  رما  نیا  هتـشادن و  یمالـسا  هفـسلف  هب  ینادـنچ  هقالع  هفـسلف  ناـمتراپد  نونکاـت  لاـح  نیا  اـب 

یاــه ناــمتراپد رد  رتــشیب  یمالــسا  هفــسلف  رطاــخ  نــیمه  هــب  تــسا و  سیلگنا  اــکیرمآ و  یاــه  هاگـــشناد رد  یلیلحت 
.دوش یم سیردت  نایدا  تاعلاطم 

دننک و یم سیردت  ار  یمالسا  هفسلف  هک  دندمآ  یفلتخم  ناداتسا  تسا و  رییغت  لاح  رد  عضو  نیا  ریخا  لاس  دنچ  رد 
همالع ار  ناشیا  دیاب.تسا  هدش  حرطم  مه  یمالسا  قرش و  هفـسلف  تسین و  یبرغ  هفـسلف  هب  صتخم  رگید  هفـسلف 

حیضوت هب  نایوجشناد  روما  هیسروب و  تنواعم  تسرپرـس  روپ ، ناملـس داوجدمحم  تسـشن  نیا  رددرک  باطخ  یتشهب 
ار مدوخ  یونعم  ردپ  داتـسا و  زا  مدوخ  تشادرب  مهاوخ  یم نم  درک : راهظا  تخادرپ و  یتشهب  دـمحا  تیـصخش  هرابرد 

.منک هضرع  روحم  راهچ  رد 
هب یلو  تسا  دـهتجم  زادرپ و  هیرظن یعقاو  یاـنعم  هب  هاگـشناد  هصرع  رد  هللا و  تیآ یعقاو  یاـنعم  هب  هزوح  رد  ناـشیا 

.تسا ینابر  همالع  ناشیا  هدنب  داقتعا 
یاراد شرگن  رد  ناـشیا  دوزفا : یو.دراد  لـیلد  تسین و  قارغا  نیا  درک ، باـطخ  یتشهب  همـالع  ار  ناـشیا  زورما  زا  دـیاب 

.تسانعم مامت  هب  یتیعماج 
، رگنارف رگن ، هدــنیآ رگن ، ناـهج یــشرگن  دــهد  یم ناـشن  ناــشیا  شنم  هـب  ناــشیا ، نانخــس  هـب  ناــشیا ، راــثآ  هـب  هاــگن 

.دراد رگن  میدق لاح  نیع  رد  رگن و  نامز رگن و  خیرات رگن ، قمع

 



.دوش یم هدید  یرشب  نیحلصم  رد  طقف  مینیب و  یم یسک  رتمک  رد  ار  یشرگن  یگژیو  نیا 
.مدرب راک  هب  ناشیا  یارب  ار  همالع  ناونع  تهج  نیمه  هب  دنتسه و  یملع  تیعماج  یاراد  ناشیا  یملع  دعب  رد 

.دنراد رحبت  هغالبلا  جهن نآرق و  ریسفت  دعب  رد  هقف ، دعب  رد  مالک ، دعب  رد  هفسلف ، دعب  رد  ناشیا 
.میدناوخ یم هموظنم  قطنم  یرفعج  همالع  تمدخ  ام 

نآرق ات  منک  یم حرش  ار  هغالبلا  جهن منک ، حرش  ار  هغالبلا  جهن ات  مدرک  عورـش  ار  یونثم  ریـسفت  نم  تفگ  رابکی  ناشیا 
.تسا نم  تیاغ  نیا  منک و  حرش  ار 

ریـسفت یکی  میراد ، ـالخ  عوضوم  دـنچ  رد  اـم  درک : حیرـصت  یو.دـندرکن  ماـمت  ار  هغـالبلا  جـهن حرـش  ناـمه  هک  سوـسفا 
.هغالبلا جهن ریسفت  یرگید  ماکحا و  تایآ 

.دش یم حرش  هرود  اهدص  زورما  ات  هغالبلا  جهن دیاب 
.دنک یم رپ  مالسا  ناهج  رد  ار  الخ  کی  دنهد  یم ماجنا  یتشهب  یاقآ  هک  یحرش 

نیا یور  ار  دوخ  یرتکد  هلاسر  رد  هک  تسا  هداد  رارق  نیققحم  یور  شیپ  یمیظع  هرفس  کی  ناشیا  هغالبلا  جهن حرش 
.دننک راک 

.مینک قیدصت  ار  ناشیا  یملع  تیعماج  دنک  یم تیافک  راثآ  نیا  نیاربانب 
.تسا تیصخش  رد  تیعماج  یدعب  ثحب 

.دنتسه ناشیا  مینک  یفرعم  ار  ربص  هوک  میهاوخب  رگا 
.تسا ناشیا  یرطف  تیصخش  رب  ینتبم  ناشیا  یقالخا  یعامتجا و  یملع  تیصخش 

مـلع و زا  زا  لـیلجت.تسا  ناـشیا  میربـب  ماـن  ار  تـسا  هدـشن  یراکتــسد  ادــخ  ریغ  طـسوت  هـک  یتیــصخش  میهاوـخب  رگا 
زا یتشهب  هللا  تیآ درک : راهظا  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  قبـسا  سیئر  یبیبح ، یلقفجن  تسـشن  نیا  رداوقت  ناـمیا و 

.تسا هاگشناد  هزوح و  نیتلیضفوذ  یملع  رظن 
.تسا رتکد  مه  یهاگشناد  تاقیقحت  یانبم  رب  داهتجا ، یعقاو  ماقم  زارحا  رب  هوالع 

.تسا اهنیا  هس  ره  قادصم  ناشیا  هک  تسا  اوقت  نامیا و  ملع و  زا  لیلجت  ناشیا  زا  لیلجت 
رد مه  دندرک و  کمک  یناسنا  مولع  هعـسوت  هب  هدکـشناد  نیا  رد  هک  تسا  یناگرزب  یلاع  هدنزرا و  هنومن  یتشهب  دـمحا 

.دنتشادرب راوتسا  یاه  ماگ نادنمشناد  ناققحم و  تیبرت 
هدیچیپ تارابع  زا  سفنت  نامز  رد  میدرب و  یم هرهب  ناشیا  زا  نوگانوگ  روص  هب  هفسلف  هورگ  رد  یملع  تیلاعف  مایا  رد 

مایپ یاهتنا.دندرک  یم ییاشگ  هرگ یفسلف  بتک 
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رهم یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / انکیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

: درک راـهظا  مـسارم  نـیا  رد  (ع ) تـیب لـها  یللملا  نـیب هاگــشناد  سبیئر  یرازاـج ، دیعــس  نیملــسملاو  مالــسالا  تـجح  
ىباـتك نيا  ِبـاَْبلَْألا ؛ ـوُلُوأ  َرَكـذََتِيَلو  ِِهتـاَيآ  اُوربـدَِيل  ٌَكرـاَُبم  َكـَْيِلإ  ُهـاَْنَلْزَنأ  ٌبـاَِتك  : » دـیامرف یم مـیرک  نآرق  رد  لاـعتم  یادـخ 

تسا تسا برغ   برغ یملع   یملع زکارم   زکارم ردرد   مهم   مهم یاه   یاه هتشر هتشر زازا   یهوژپ   یهوژپ نآرق نآرق

یهاگشناد برغ ، رد  تسا و  ناهج  رد  ساسح  یاه  هتشر زا  یکی  یهوژپ  نآرق هزورما  درک : راهظا  یرازاج  دیعس  مالسالا  تجح
دـص و زا  سپ  زین  ار  برغ  رد  نآرق  هـمجرت  نـیلوا  .دـشاب  هدادـن  یــسانش  نآرق هـب  صاـصتخا  ار  یزکرم  اـی  هدکــشناد  هـک  میرادــن 

.مینک یم هدهاشم  مالسا  روهظ  زا  لاس  داتفه 
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رد ( ۲۹ ص / « ) دـنريگ دـنپ  نادـنمدرخ  دنـشيدنيب و  نآ  تايآ  هراـبرد  اـت  ميا  هدرك  لزاـن  وت  ىوس  هب  ار  نآ  هك  تسا  كراـبم 
.تسا تکرب  میرک  نآرق  هک  تسا  هدومرف  لاعتم  یادخ  عقاو 

دــشاب و رتـشیب  هـچره  یراـکمه  نـیا  میراودــیما  تساـم و  رگید  یاـه  هماـنرب زا  زین  موـلع  ترازو  اــب  تاــطابترا  هعــسوت   
هب یلاــــسرا  راــــثآ.مینک  تمدــــخ  ناریا  یمالــــسا  یروـــهمج  یگنهرف  یرکف و  یاــــه  ناــــمرآ هـــب  شیپ  زا  شیب  میناوــــتب 

هراونـشج زا  هرود  نیا  ناوخارف  تفگ : درک و  ینارنخـس  مسارم  نیا  رد  زین  هراونـشج  نیا  ریبد  یرلناخ ، ناسحاهراونـشج 
رد ار  دوــخ  هماــن  ناــیاپ  هــک  یهاگــشناد  نالیـــصحتلا  غراــف هــمه  زا  نآ  یط  دــش و  رـــشتنم  دنفــسا ۹۹  مــهد  خــیرات  رد 

هناـخریبد هب  هدـش  عاـفد  و ۱۴۰۰  لاـس ۱۳۹۹  رد  هـک  ار  دوـخ  راـثآ  دــش  توـعد  دــندوب  هتــشاگن  ینآرق  ینید و  تاـعوضوم 
.دننک لاسرا  هراونشج 

راـنک هـیلوا  شیاـپ  رد  دــندوب  هدرکن  تیاـعر  یبوـخ  هـب  ار  یــسیون  هماـن ناـیاپ لوـصا  هـک  ییاـه  هلاـسر اـه و  هماـن ناــیاپ نآ   
یراثآ تیاهن  رد  دندرک و  ادـیپ  هار  هیوناث  شیاپ  هب  یرتکد  هلاسر  دشرا و ۲۸  یسانشراک  همان  نایاپ اذل ۴۱  دندش  هتشاذگ 

یـسانشراک همان  نایاپ هـک ۱۶  دـندرک  ادـیپ  هار  ییاـهن  یرواد  شخب  هـب  دنتـشاد  ینآرق  هـنیمز  رد  یرت  یدربراـک یاوـتحم  هـک 
.دندوب یرتکد  هلاسر  دشرا و ۱۲ 

ینید و رترب  یاه  همان نایاپ یلم  هراونـشج  نیمتـسیب  ناگدـیزگرب  زا  لیلجت  هیماتتخا و  مسارم  انکیا  راگنربخ  شرازگ  هب 
.دش رازگرب  (ع ) تیب لها  یللملا  نیب هاگشناد  رد  هام  ید هبنشود ۲۰  زورما  روشک ، نایوجشناد  ینآرق 

: درک راـهظا  مـسارم  نـیا  رد  (ع ) تـیب لـها  یللملا  نـیب هاگــشناد  سبیئر  یرازاـج ، دیعــس  نیملــسملاو  مالــسالا  تـجح
ىباتك نيا  ِبَاْبلَْألا ؛ ُولُوأ  َرَكـذََتِيَلو  ِِهتَايآ  اُوربـدَِيل  ٌَكرـاَُبم  َكـَْيِلإ  ُهـاَْنَلْزَنأ  ٌبـاَِتك  : » دـیامرف یم میرک  نآرق  رد  لاـعتم  یادـخ 

رد ( ۲۹ ص / « ) دنريگ دـنپ  نادـنمدرخ  دنـشيدنيب و  نآ  تايآ  هرابرد  ات  ميا  هدرك  لزان  وت  ىوس  هب  ار  نآ  هك  تسا  كرابم 
.تسا تکرب  میرک  نآرق  هک  تسا  هدومرف  لاعتم  یادخ  عقاو 

باـتک  » ار نآ  لـیلد  نیمه  هب  دـهد و  ناـشن  ار  نآرق  تمظع  دـهاوخ  یم هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  ییاـبطابط  همـالع  لوق  هب 
مهف زا  هک  یناسک  یارب  دـهد  یم ناشن  ار  یونعم  یداـم و  صاـخ  یاـه  تکرب ناونع ، نیا  هب  هراـشا  دـمان و  یم کراـبم »

تیعــضو.دنتسه ِبـاَْبلَْألا  ـوُلُوأ  دـننک  ادـیپ  دورو  نآرق  سفن  رکذـت  هـب  هکیناـسک  اذـل  دنتــسه  رکذـت  لاـبند  هـتفر و  رتارف 
، برغ رد  تسا و  ناـهج  رد  ساـسح  یاـه  هتـشر زا  یکی  یهوژپ  نآرق هزورما  داد : هـمادا  یوـبرغ  ناـهج  رد  یهوژپ  نآرق

.دشاب هدادن  یسانش  نآرق هب  صاصتخا  ار  یزکرم  ای  هدکشناد  هک  میرادن  یهاگشناد 
.مینک یم هدهاشم  مالسا  روهظ  زا  لاس  داتفه  دص و  زا  سپ  زین  ار  نآرق  نامجرت  نیلوا 

یو هک  درک  هدـهاشم  ار  یـسابع  لکوتم  همان  موس ، لیئاخیم  یتقو  هک  تسا  هدـمآ  مه  ناخروم » نآرق   » مود دـلج  رد 
.درک رداص  ار  نآ  همجرت  روتسد  دوب  هدرک  توعد  مالسا  هب  ار 

رد هرود  نآ  هدرتـسگ  تاـقیقحت  رب  یدنـس  هک  تسا  تـسد  رد  نآ  یاـه  سنرفر اـما  تـسین  تـسد  رد  نآ  لـصا  دـنچره 
.تسا نآرق  هنیمز 

.دش ماجنا  نآرق  حرش  کیلوتاک  یاسیلک  طسوت  دیردام  رد  زین  مهدزای  نرق  رد 
.تسا هجوت  دروم  رایسب  برغ  رد  یسانش  نآرق ملع  هزورما  درک : حیرصت  یرازاج  مالسالا  تجح

شخب هدمآ  ناخروم  نآرق  رد  برغ ، رد  یهوژپ  نآرق  هنیمز  رد  هک  یبلاطم  دیوگ  یم تحارـص  اب  یزعم  ریما یلعدـمحم 
.تسا هدرتسگ  رایسب  نآرق  تاعلاطم  هزوح  هکارچ  میناسرب  پاچ  هب  میتسناوت  هک  تسا  یرصتخم 

نیمه رد  نآرق  زاجعا  ِسفن  نوچ  تشاد  دهاوخن  یمامت  زگره  هک  تسا  یا  هتشر یمالـسا ، تاعلاطم  رد  یهوژپ  نآرق
سیردـت نآ  زکارم  ماـمت  رد  یــسانش  نآرق زین  نبروـس  هاگــشناد  رد  هزورما  اذــل  درادــن  یماـمت  نآ  مـهف  هریاد  هـک  تـسا 

.دوش یم
رد زین  لسکورب  رد  داد : همادا  (ع ) تیب لها  هاگشناد  سیئردنک  یم ادیپ  یتوکلم  رطع  دراد  راک  رس و  نآرق  اب  هک  یسک 

.دنتسه یزرمارف  زین  نآ  دیتاسا  هک  دش  حاتتفا  یسانش  نآرق زکارم  نیرتمهم  زا  یکی  لاس ۲۰۱۷ 

 



رد نآ  ناونع  هتفه ، کـی  زا  رتمک  رد  دـینک  یراذـگراب  ینآرق  لـئاسم  هنیمز  رد  ار  یا  هماـن ناـیاپ  رگا  کادـناریا  هناـماس  رد 
.دوش یم تبث  لسکورب  زکرم 

زا نآرق  رد  ناـفرع  هزوح  رد  هک  مسانـش  یم ار  یرول  ریپ  هک  تسا  لاـس  هدزناـپ  هدـنب  درک : راـهظا  یرازاـج  مالـسالا  تجح
.دنک یم راک  یدالیم  مهدزیس  هدس  ات  مهن  هدس 

رـس و نآرق  ینطاب  یاوتحم  اب  یـسک  تشاد  راظتنا  ناوت  یمن اذـل  تسا  هدرک  ادـیپ  یتوکلم  صاخ  یوب  رطع و  درف ، نیا 
یاج هک  دیا  هدرک ادیپ  دورو  یدنمشزرا  هزوح  هب  نارگشهوژپ  امـش  اذل  دنکن  ادیپ  ار  نآ  یتوکلم  رثا  اما  دشاب  هتـشاد  راک 

شیازفا یارب  شالت.تسا  مالـسا  یایند  ترورـض  هک  دیا  هداد ماجنا  یـشهوژپ  هنیمز  رد  یگرزب  راک  نوچ  دراد  ینادردـق 
زین (ع ) تیب لها  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف و  نواعم  یدمحا ، قداصدمحم  (ع) تیب لها  هاگـشناد  رد  یتیلم  عونت 

رد اه  لاـس هک  یدـهتجم  ناونع  هب  یناـضمر  هللا  تیآ روضح  زا  دـعب  (ع ) تیب لـها  هاگـشناد  درک : راـهظا  مسارم  نیا  رد 
یمک و لوحت  هعسوت و  نیا  درک و  ادیپ  یدیدج  درکیور  تشاد ، ییانشآ  برغ  ناهج  رد  یـسانش  مالـسا اب  دندوب و  اپورا 

.درک ادیپ  همادا  یرازاج ، رتکد  روضح  اب  یفیک 
عونت نیا  میناوتب  هللاءاـش  نا تسا و  هدیـسر  وجـشناد  دـصتفه  دودـح  هب  تیلم  تسیب  زا  نآ  نایوجـشناد  دادـعت  نـالا 

.مینک رتشیب  ار  یتیلم 
یسانشراک عطاقم  هب  ار  نآ  اما  میتشاد  وجـشناد  دشرا  یـسانشراک  عطقم  رد  طقف  هتـشذگ  لاس  دنچ  ات  داد : همادا  یو 

تـسا نیا  رب  ام  شالت  میراد و  یـشزومآ  هورگ  تسیب  هب  بیرق  اـب  هدکـشناد  راـهچ  نونکا  میا و  هداد هعـسوت  یارتکد  و 
.دنک زاب  مالسا  ناهج  رد  ار  دوخ  یاج  (ع ) تیب لها  هاگشناد  هک 

دــشاب و رتـشیب  هـچره  یراـکمه  نـیا  میراودــیما  تساـم و  رگید  یاـه  هماـنرب زا  زین  موـلع  ترازو  اــب  تاــطابترا  هعــسوت 
هب یلاـــسرا  راـــثآ.مینک  تمدــــخ  ناریا  یمالــــسا  یروـــهمج  یگنهرف  یرکف و  یاـــه  ناـــمرآ هـــب  شیپ  زا  شیب  میناوـــتب 
زا هرود  نــیا  ناوــخارف  تــفگ : درک و  ینارنخـــس  مــسارم  نــیا  رد  زین  هراونـــشج  نــیا  ریبد  یرلناـــخ ، ناسحاهراونـــشج 
ار دوخ  همان  نایاپ  هک  یهاگـشناد  نالیـصحتلا  غراف همه  زا  نآ  یط  دـش و  رـشتنم  دنفسا ۹۹  مهد  خیرات  رد  هراونـشج 

هناخریبد هب  هدش  عافد  لاس ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰  رد  هک  ار  دوخ  راثآ  دـش  توعد  دـندوب  هتـشاگن  ینآرق  ینید و  تاعوضوم  رد 
.دننک لاسرا  هراونشج 

.دننک لاسرا  ار  دوخ  راثآ  نایوجشناد  ات  دنهدب  ناوخارف  میدرک  تساوخرد  زین  اه  هاگشناد یگنهرف  یاه  تنواعم زا 
رد هیوناـث ، هـیلوا و  شیاـپ  زا  دــعب  دــش و  لاـسرا  هراونــشج  نیمتــسیب  هناــخریبد  هـب  رثا  دــصکی  زا  شیب  داد : هـمادا  یو 

.دش ماجنا  اهنآ  یور  یرواد  تیاهن 
راـنک هـیلوا  شیاـپ  رد  دــندوب  هدرکن  تیاـعر  یبوـخ  هـب  ار  یــسیون  هماـن ناـیاپ لوـصا  هـک  ییاـه  هلاـسر اـه و  هماــن ناــیاپ نآ 

تیاـهن رد  دـندرک و  ادـیپ  هار  هیوناـث  شیاـپ  هـب  یرتـکد  هلاـسر  دـشرا و ۲۸  یـسانشراک  همان  ناـیاپ اذل ۴۱  دـندش  هتـشاذگ 
همان ناـیاپ هـک ۱۶  دــندرک  ادــیپ  هار  ییاــهن  یرواد  شخب  هـب  دنتــشاد  ینآرق  هـنیمز  رد  یرت  یدربراــک یاوــتحم  هــک  یراــثآ 

.دندوب یرتکد  هلاسر  دشرا و ۱۲  یسانشراک 
ًاتدـمع هلحرم  نیا  رد  دـش : روآدای  روشک  نایوجـشناد  ینآرق  ینید و  رترب  یاه  همان نایاپ یلم  هراونـشج  نیمتـسیب  ریبد 

ار نآرق  رد  هژاو  نـالف  یـسانشانعم  ًـالثم  هک  یراـثآ  دـنتفرگ و  رارق  هجوـت  دروـم  دـندوب  رت  یربراـک هـک  یا  هتـشر ناـیم  راـثآ 
.دندرکن ادیپ  هار  هلحرم  نیا  هب  دندوب  هداد  رارق  هجوت  دروم 

هداد هـئارا  لـح  هار  نآ  یارب  نآرق  قـیرط  زا  هدرک و  ادـیپ  هعماـج  رد  ار  یا  هلئــسم هـک  تـسا  نـیا  زین  یدربراـک  زا  روـظنم 
.دنشاب

یرواد هوحن.دــندش  یفرعم  ریدــقت  هتــسیاش  ناوـنع  هـب  رثا  ود  هدــیزگرب و  ناوـنع  هـب  عــطقم  ره  رد  رثا  هـس  تیاــهن  رد 
.دنتشاد هدهع  رب  ار  یرواد  راک  یملع ، تئیه  یاضعا  زا  رواد  ود  عطقم  ره  رد  دوزفا : یوراثآ 

.دنهد ماجنا  ار  ییاهن  یرواد  هراونشج ، طباوض  ساسا  رب  ات  دنتشاد  تصرف  راثآ  هعلاطم  یارب  هتفه  ود  رواد  ره 
راـتخاس و بساـنم ، یملع  راـبتعا  عباـنم و  هـلدا ، دــهاوش و  تیاـفک  لـیلحت و  رثا ، یروآوـن  هـبنج  زین  یرواد  یاـه  کـالم

.تسا هدوب  ییارآ  هحفص ینیچ و  فورح تاعاجرا ، ءاشنا ، هوحن  شراگن ، تیاهن  رد  تاعوضوم و  یملع  مظن 

هام  14001400  هام یدید   اتات  2525   یربخ  1818   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع طباور 



وضع یفرشا ، سابع  دیس مق ، هاگـشناد  داتـسا  بدوم ، اضردیـس  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح زین  هراونـشج  نیا  نارواد 
، یمئاص دواد  یمزراوخ و  هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع  یلیلج ، تیادـه هللا  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  یملع  تئیه 

.دندوب فراعم  مولع و  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع 
هعماـج دراو  ار  نآرق  دـنا  هدرک شـالت  هک  هدوـب  یراـثآ  زا  تیاـمح  اـم  یعـس  همه  تفگ : دوـخ  نانخـس  ناـیاپ  رد  یرلناـخ 

تیلوئــسم شقن  مـیا  هدرک شــالت  تـسا و  هدوــب  هراونــشج  نــیا  رد  اــم  یلــصا  فدــه  نآرق  ندرک  یدربراــک  اذــل  دــننک 
.میشاب هتشاد  هجوت  دروم  ار  هاگشناد  یعامتجا 

اه هلاسر همان و  نایاپ دهد  یم ناشن  نیا  هدیـسر و  ام  تسد  هب  یدنمـشزرا  یاه  هلاسر اه و  همان نایاپ  یفیک ، ظاحل  هب 
.تسا ینآرق  هعماج  یارب  یبوخ  دیون  هک  دنا  هدرک ادیپ  یلئاسملا  لح درکیور 

مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

رهم یرازگربخ  تسا -  زورما  یایند  ترورض  یهوژپ  نآرق  

ناتسبش یرازگربخ  درادن -  یمامت  زگره  هک  تسا  یا  هتشر  یمالسا  تاعلاطم  رد  یهوژپ  نآرق   

۲۰۲۰
ید

۱۴۰۰۱۴۰۰
۲۳:۴۵

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ناسارخ  همانزور   

همالع هاگـشناد  یــسانش  هعماــج یــسانش و  مدرم هزوــح  داتــسا  یداــهرف  یــضترم  زا  لــقن  هـب  رتــییوت  ناربراــک  زا  یکی 
یم دوب و  هتخاـس  تاـنق  رفح  یارب  نیا  هیبش  یهاگتـسد  هک  میدرک  ادـیپ  یناریا  عرتخم  : » تشون رتـییوت  رد  ییاـبطابط 

.دشاب اراک  رایسب  نآ  یناسر  زور  هب  و  ناریا ) یبآ  طیارش  اب  زاسمه   ) یبآ عبانم  یتنس  تیریدم  هعسوت  رد  تسناوت 
لیالد زا  یکی  ناربراک  دشن »! وا  زا  یربخ  رگید  نآ  زادعب  دش و  توعد  اکیرمآ  هب  شعارتخا  حیرـشت  یارب  یتدـم  زادـعب 

.دنا هتسناد  اه  نآ  نتفرگ  هدیدان  ار  اه  هبخن  ترجاهم 
هتبلا تسین  یتیاـمح  لـمع  رد  یلو  هش  یم  هدـید  ذـغاک  یور  رتـشیب  اـه  هبخن  زا  تیاـمح  هنافـساتم  : » تشوـن یربراـک 

نادنمـشناد و زا  یلیخ  تسیز  طیحم  هزوح  رد  هنافـساتم  : » تشون یرگید  ربراک  .هدـش » رتهب  یمک  عاضوا  هلاس  دـنچ 
« .دنتفر روشک  زا  ندش  هتفرگ  هدیدان  هلمج  زا  یلیالد  هب  نوماه  هبخن 

۲۱۲۱
ید

۱۴۰۰۱۴۰۰
تیروهمج۰۷:۴۵ یلصا : عبنم   ۱۷۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۳۱   ۰   ۰   / نیالنآربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

دور دور یمیم   هکهک   یایا   هبخن   هبخن

ارار ناش   ناش قوقح   قوقح هبهب   طوبرم   طوبرم تاعالطا   تاعالطا ایای   دنریگ ؟ ؟ دنریگ یمن یمن قوقح   قوقح هدنیآ   هدنیآ لاس لاس سلجم   سلجم ناگدنیامن   ناگدنیامن   
؟؟ دننک دننک یمیم   ناهنپ   ناهنپ

ات تـسا  تیفافـش  شیازفا  ریــسم  رد  سوـکعم  تـکرح  دـنک ، یم ییاـمندوخ  هجدوـب  هحیـال  رد  هـک  یتاـکن  زا  یکی  تشوـن : قرش 
.تسین فافش  نآ  رد  زین  سلجم  ناگدنیامن  نانکراک و  دزمتسد  قوقح و  نازیم  یتح  هتشذگ  نایلاس  فالخرب  هک  ییاج 
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زا هاگتسد   ۱۷ ردام ، هاگتـسد  ناـیم ۱۵۱  زا   ۱۴۰۰ نابآ اـت ۲۹  یمادختـسا  یرادا و  ناـمزاس  سیئر  تاراـهظا  رب  اـنب  هـتبلا   
نیا رد  یتاـعالطا  چـیه  هیئاـضق  هوق  داتـس  ناـبهگن و  یاروـش  هناـخریبد  ردـخم ، داوـم  اـب  هزراـبم  داتـس  تفن ، ترازو  هلمج 

ناــنواعم زا  هطوــبرم ، یارزو  یهافـــش  دــهعت  رب  هوــالع  هــک  تــسا  هدــش  مــالعا  یگزاــت  هــب اــما  دــنا ؛ هدرکن تــبث  هناــماس 
.تسا هدش  هتفرگ  یبتک  دهعت  نانکراک  دزمتسد  قوقح و  تایئزج  یراذگراب  یارب  زین  فلختم  یاه  هاگتسد

درایلیم هب ۶۲۳  تلود  فرط  زا  هجدوـب  نیا  هدوـب ، ناـموت  دراـیلیم  سلجم ۵۷۱  یراـج  هجدوب  هجدوب ۱۴۰۰ ، هحیـال  رد   
؛ دـناسر بیوـصت  هـب  دوـخ  یارب  ار  ناـموت  دراـیلیم  ددـع ۹۹۱  تردـق  لاـمعا  اـب  سلجم  اـتیاهن  اـما  درک  ادـیپ  شیازفا  ناـموت 

.درک ادیپ  شیازفا  روکذم  دنیارف  رد  یمالسا  یاروش  سلجم  یراج  هجدوب  ناموت  درایلیم  زا ۳۰۰  شیب  ینعی 

لاس رد  نوناـق  قبط  دـیوگ : یم مه  سلجم  هجدوب  شیازفا  هراـبرد  وا  سلجم  هجدوب  یدراـیلیم  زا ۳۰۰  شیب  شیازفا   
سلجم ۲۹۰ ناگدـنیامن  لک  هک  یلاحرد دـبای ، شیازفا  ناـموت  رازه  و ۵۰۰  نوـیلیمود زا  شیب  دـیابن  درف  ره  قوـقح   ۱۴۰۰

ناگدـنیامن نادـنمراک و  یارب  ناموت  دراـیلیم  دودـح ۴۰  شیازفا  نـیا  دنتـسه ، رفن  ورازه ۲۰۰  دودـح  نآ  نادــنمراک  رفن و 
.دوب دهاوخ  سلجم 

یکاح هجدوب ۱۴۰۱ ، هحیال  یلیمکت  تاعالطا  تسویپ  رد  یئارجا  یاه  هاگتسد هجدوب  هصالخ  هب  طوبرم  لوادج  یسررب 
.تسا سلجم  ناگدنیامن  قوقح  بیجع  روسناس  زا 

سلجم دزمتــسد » قوــقح و   » نوتــس لــیذ  رفـــص  ددــع  هجدوــب ۱۴۰۱ ، هحیــال  هرامـــش ۷  لودــج  رد  ساــسا ، نــیا  رب 
.دنک یم ییامندوخ 

؛ دـننک یمن تفاـیرد  یقوـقح  چـیه  هدـنیآ  لاـس  رد  سلجم  ناـنکراک  هـک  تـسین  ینعم  نـیا  هـب  ادــبا  عوـضوم  نـیا  هـتبلا 
« ریاـس  » نوتــس رد  رت و  فرط نآ یمک  سلجم  ناـنکراک  قوـقح  یارب  هدـش  هـتفرگ رظن  رد  ددـع  دـهد  یم ناـشن  دــهاوش 

.تسا هدش  ظاحل 
درایلیم  ۲۰۰ ورازه زا  شیب  اــعومجم  یتآ  لاــس  رد  تـسا  رارق  هــک  دراد  نآ  زا  تیاــکح  هحیــال  یاــه  شخب ریاــس  قروــت 

قوقح و لباقم  رد  رفص  ددع  جرد  تلع  اساسا  اما  دبای ؛ صیـصخت  یمالـسا  یاروش  سلجم  هب  هجدوب  عبانم  زا  ناموت 
یروـظنم فدـه و  هچ  اـب  ریاـس »  » نوتـس رد  غلاـبم  نـیا  یزاـس  ناـهنپ سلجم و  ناگدـنیامن  ناـنکراک و  قوـقح  دزمتـسد 

تسا ؟ هدش  ماجنا 

! زاسرسدرد ینوناق  مازلا  کی  زا  ادصورس  یب تیفاعم 
مشش همانرب  نوناق  هدام ۲۹  تیب  هاش نیا  دوش ؛»! ریذـپ  تراظن فافـش و  یتسیاب  ناـنکراک ، هب  یتخادرپ  هوجو  ماـمت  »

.تسا هعسوت 
تبث هـب  مازلا  ندـش  یدـج اـب  یراـج  لاـس  طـساوا  زا  ماجنارـس  اـما  دـش  یم ارجا  لاـس ۱۳۹۶  زا  دـیاب  دـنچره  هک  ینوناـق 

ناـمزاس یوـس  زا  هناـگ  هـس یاوـق  یئارجا  یاـه  هاگتـسد هـمه  یاـسؤر  ناریدـم و  تاـماقم ، دزمتـسد  قوـقح و  تاـعالطا 
.تفرگ یا  هزات یوبو  گنر یمادختسا  یرادا و 

رمتــسم و تـخادرپ  هنوـگره  هـب  طوـبرم  تاـعالطا  دــنا  فـظوم روـشک  یئارجا  یاــه  هاگتــسد هدــشدای ، نوناــق  ساــسارب 
رد ار  ...و  هـنیزه  هناراـک ، هـنیزه ، کـمک هداـعلا ، قوـف قوـقح ، یاـه  بلاــق رد  یدــقنریغ  یدــقن و  تروـص  هـب رمتــسمریغ 

.دننک تبث  انکاپ »  » هب موسوم  ناریا  دنمراک  هناماس 
زا هاگتـسد   ۱۷ ردام ، هاگتـسد  ناـیم ۱۵۱  زا   ۱۴۰۰ نابآ اـت ۲۹  یمادختـسا  یرادا و  ناـمزاس  سیئر  تاراـهظا  رب  اـنب  هـتبلا 

نیا رد  یتاعالطا  چـیه  هیئاضق  هوق  داتـس  نابهگن و  یاروش  هناـخریبد  ردـخم ، داوم  اـب  هزراـبم  داتـس  تفن ، ترازو  هلمج 
ناــنواعم زا  هطوــبرم ، یارزو  یهافــش  دــهعت  رب  هوــالع  هـک  تـسا  هدــش  مــالعا  یگزاــت  هـب اــما  دــنا ؛ هدرکن تـبث  هناــماس 

.تسا هدش  هتفرگ  یبتک  دهعت  نانکراک  دزمتسد  قوقح و  تایئزج  یراذگراب  یارب  زین  فلختم  یاه  هاگتسد
طونم یئارجا  یاه  هاگتسد هب  هجدوب  یاطعا  هعـسوت ، مشـش  همانرب  نوناق  هدام ۲۹  ساسارب  دـش ، هتفگ  هکروط  نامه

هام  14001400  هام یدید   اتات  2525   یربخ  1818   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۵۵طباور 



.تسا هدش  انکاپ  هناماس  رد  دوخ  نانکراک  نایم  نآ  عیزوت  تیفیک  تبث  هب 
زا ادصورـس  یب یناـهنپ و  ندشانثتـسم  یعوـن  هب مقر  نیا  ندشرفـص  یارب  یلـصا  هزیگنا  دـسر  یم رظن  هب  لـیلد  نیمه هـب

هناماس نیا  یاـنبم  هجدوب ۱۴۰۰ ، نوناـق  یئارجا  یاـه  لمعلاروتـسد قـبط  هکارچ  تسا ؛ هناـماس  نیا  رد  تاـعالطا  تبث 
زا سلجم  ناـنکراک  ناگدـنیامن و  تیفاـعم  ور  نیازا نآ ؛ یاـه  شخب ریاـس  هن  تسا  هجدوب  نوناـق  هرامـش ۷  لودج  اهنت 

نیا تسا ؛ شدوخ  تابوصم  زا  راذـگ  نوناق فارحنا  یانعم  هب هدـننک و  سویأم یتعدـب  دزمتـسد  قوقح و  تاعالطا  تبث 
.دشاب نیناوق  یارجا  مدقم  طخ  رد  تیفافش و  زاتشیپ  دیاب ، سلجم  هک  تسا  یلاح  رد 

! تسین فافش  سلجم  یلام  ماظن 
تیعـضو هراـبرد  قرـش »  » اـب وگو  تفگ رد  یمالـسا ، یاروش  سلجم  قباـس  هدـنیامن  یقداـص ، دومحم  هطبار ، نیمه  رد 

نوناــق زا  هـک  تــسه  یا  هژیو ماــظن  سلجم ، یلاــم  ماــظن  دــیوگ : یم یمالــسا  یاروــش  سلجم  هــب  هجدوــب  صیــصخت 
.تسا هدش  انثتسم  یمومع  تابساحم 

ینیب شیپ یا  هماـن نییآ نوناـق ، نیا  قباـطم  تسا و  هدیـسر  بیوـصت  هب  لاس ۱۳۷۲  رد  سلجم » یلاـم  ماـظن   » نوناـق
.دوش ماجنا  دیاب  نآ  ساسارب  هجدوب  غیرفت  میظنت و  دننام  یروما  هدش و 

قیفلت نویسیمک  قیرط  زا  سلجم  یلام  ماظن  روما  هدشن و  هتـشون  همان  نییآ نیا  زونه  لاس  دودح ۳۰  تشذگ  اب  اما 
.دراد یفافشریغ  الماک  دنیارف  هک  دوش  یم ماجنا  هجدوب 

، دـهد رارق  ناگدـنیامن  رایتخا  رد  ار  هجدوب  غیرفت  شرازگ  تسا  فلکم  هسیئر  تئیه سلجم ، یلخاد  همان  نییآ قباـطم 
.دوش یمن ماجنا  راک  نیا  اما 

اما هدـش  هـیهت  تابــساحم  ناوـید  ناـسرباسح  یراـکمه  اـب  لـبق  لاـس  نیدـنچ  زا  یئارجا  هماـن  نـییآ دــیوگ : یم یقداـص 
نیارباـنب دوش ؛ یم هجدوب  عوضوم  رد  سلجم  سیئر  تیدودـحم  رتشیب و  تراـظن  ثعاـب  اریز  دوش ، یمن ارجا  هنافـسأتم 

.تسا یراد  هشیر هلئسم  سلجم  یلام  ماظن  ندوب  فافشریغ هلئسم 
دـشن ثعاب  اـما  تفرگ  رارق  ناراـگنربخ  راـیتخا  رد  غیرفت  شرازگ  دـش ، ماـجنا  هک  ییاـه  شـالت اـب  مهد  سلجم  ناـمز  رد 

.دهد نت  عوضوم  نیا  هب  سلجم 
هجوت اب  تفگ : سلجم ، یلام  ماظن  فافـشریغ  دـنور  همادا  زا  داقتنا  اـب  سلجم  یزاـس  فافـش نویـسکارف  قباـس  سیئر 

هجدوب و تیعـضو  تیفافـش  دوبهب و  یارب  یمدـق  تفر  یم راظتنا  تیفافـش ، راعـش  اـب  مهدزاـی  سلجم  ندـمآراک  یور هب
.دندرکن یرگید  راک  وهایه  تاغیلبت و  زا  ریغ  هنافسأتم  اما  دوش  هتشادرب  سلجم  تارابتعا 

لـصا قباطم  تابـساحم  ناوید  ینعی  دراد ، زین  ار  رازبا  نیا  تساه و  هاگتـسد ریاس  تیفافـش  لابند  هب هک  یداـهن  یتقو 
هجدوـب و درک  هـنیزه هوـحن  دــهد ، یم سلجم  هـب  ار  نآ  شرازگ  هجدوـب ، غـیرفت  لوئــسم  ناوـنع  هـب یــساسا  نوناــق   ۵۵

.دشاب هتشاد  تیفافش  راظتنا  اه  هاگتسد ریاس  زا  دناوت  یم هنوگچ  تسا ، فافشریغ  شدوخ  نانکراک  قوقح 
فافـشریغ دوخ  رظان  ماقم  یتقو  اریز  دوش ؛ یمن یریگیپ  یدـج  یهاگتـسد  چـیه  طسوت  تیفافـش  یتیعـضو ، نینچ  رد 

.تشاد تیفافش  راظتنا  تراظن  تحت  یاه  هاگتسد زا  ناوت  یمن تسا ،
سلجم طسوت  ایازم  قوقح و  تبث  نوناق  بیوصت  هب  هراـشا  اـب  یقداـص  تسیچ ؟ تیفافـش  زا  ناگدـنیامن  ساره  تلع 
دنمراـک هناـماس  رد  دوـخ  ناـنکراک  دزمتـسد  قوـقح و  تبث  زا  یهاگتـسد  چـیه  تـسا و  ماـع  نوناـق  نـیا  دـیوگ : یم مـهد 

.دوش یم بوسحم  فلخت  یئانثتسا  هنوگره  هدشن و  انثتسم  ناریا 
هدـش جراـخ  یموـمع  تابـساحم  زا  سلجم  یلاـم  ماـظن  افرـص  تسین و  انثتـسم  دزمتـسد  قوـقح و  تـبث  زا  زین  سلجم 

.تسا
.مداد باوج  هناقداص  دش ، لاؤس  نم  دزمتسد  قوقح و  زا  یتقو  مدوب ، سلجم  هدنیامن  هک  ینامز 

ار هدـنیامن  کـی  دزمتـسد  قوـقح و  ارچ  هکنیا  هراـبرد  ناوارف  تارکذـت  تفرگ و  لکـش  نم  هـیلع  یا  هـمجه زور  نآ  یادرف 
.دیدرک مالعا 

رد دـیاب  دـننک ، یم هعجارم  یباـختنا  یاـه  هزوـح هب  یتـقو  هک  دوـب  نـیا  دزمتـسد  قوـقح و  نـتفگن  یارب  ناگدـنیامن  لـیلد 
.دنشاب وگ  خساپ مدرم  هب  الاب  قوقح  نیا  لابق 

 



ور هـبور مدرم  یرگــشسرپ  اــب  اــهنآ  ناگدــنیامن ، دزمتــسد  قوــقح و  ندوــب  فافــش تروــص  رد  دــهد : یم هـمادا  یقداــص 
تلادـع راعــش  سلجم  یتـقو  اـما  دنــشاب ؛ مدرم  یوـگ  خـساپ دـنناوت  یمن هدــش ، هنیداـهن  یراـک  ناـهنپ نوـچ  دــنوش و  یم

.دننک رارف  عوضوم  نیا  زا  دیابن  دهد ، یم ار  دزمتسد  قوقح و 
ناگدـنیامن قوقح  نازیم  یـسانشراک ، رظن  ساسارب  تسا  نکمم  دـیوگ : یم همادا  رد  تیفافـش  نویـسکارف  قباس  وضع 

أـشنم دوش و  یم لاکـشا  لـحم  درادـن ، دوجو  تیفافـش  دوش و  یم یراـک  ناـهنپ یتقو  اـما  دـشاب ؛ هتـشاد  هیجوت  سلجم 
.دش دهاوخ  یدعب  تالکشم  زورب 

.دنتسه رظان  ماقم  رد  مدرم  دشاب ، فافش  اهدزمتسد  یبرغ  یاه  ماظن زا  یضعب  دننام  یتقو 
.دوش یم یریگولج  یراک  ناهنپ زا  اما  دنشاب ، هتشاد  یضارتعا  یتفایرد  ماقرا  دادعا و  نیا  هب  تسا  نکمم 

! دننک یم یردلق  نوناق  ربارب  رد  اه  هاگتسد یخرب 
قوقح و تاـعالطا  تبث  هراـبرد  قرـش »  » اـب وگو  تفگ رد  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  داتـسا  یکوزاپ ، یدـهم  نینچمه ،

همه یارب  دزمتـسد ، قوقح و  تاعالطا  تبث  نوناـق  دـیوگ : یم ناریا  دـنمراک  هناـماس  رد  اـه  هاگتـسد زا  یـضعب  دزمتـسد 
.تسارجالا مزال اه  هاگتسد

تبث ناـمز  اـت  هاگتـسد  نآ  ناریگب  قوقح دزمتـسد  قوـقح و  دـیاب  هدرک ، یراددوـخ  تاـعالطا  نیا  تبث  زا  یهاگتـسد  رگا 
.دوش عطق  تاعالطا 

.دننک یم یراددوخ  ناشنادنمراک  دزمتسد  قوقح و  تاعالطا  تبث  زا  اه ، نامزاس هاگتسد و  زا  یضعب 
قوقح هزادـنا  هب  غلابم  نیا  یهاگ  هک  دوش  یم تخادرپ  نادـنمراک  هب  یهافر  ناونع  هب یغلابم  اه  هاگتـسد زا  یـضعب  رد 
! دش دهاوخن  ریذپ  تراظن فافش و  نانکراک  یتفایرد  همه  یقوقح ، شیف  رد  تبث  مدع  لیلد  هب اما  تسا ؛ دنمراک 

تاعالطا اهنت  هن اه  هاگتسد زا  یضعب  دیوگ : یم تلود  یارب  اه  هاگتـسد زا  یـضعب  یلام  دهعت  داجیا  هب  هراشا  اب  یکوزاپ 
دازاـم دـهعت  تلود  یارب  بوصم ، هجدوب  زا  جراـخ  هکلب  دـننک  یمن تبث  هناـماس  رد  ار  دوـخ  نادـنمراک  دزمتـسد  قوـقح و 

.دننک یم داجیا 
.دنوش یفرعم  هاگداد  هب  نایطاخ  دیاب  تسا و  یمومع  لاوما  رد  فرصت  ینعم  هب  راک  نیا 

درایلیم هب ۶۲۳  تلود  فرط  زا  هجدوـب  نیا  هدوـب ، ناـموت  دراـیلیم  سلجم ۵۷۱  یراـج  هجدوب  هجدوب ۱۴۰۰ ، هحیـال  رد 
؛ دـناسر بیوصت  هب  دوخ  یارب  ار  ناـموت  دراـیلیم  ددـع ۹۹۱  تردـق  لامعا  اب  سلجم  اتیاهن  اـما  درک  ادـیپ  شیازفا  ناـموت 

.درک ادیپ  شیازفا  روکذم  دنیارف  رد  یمالسا  یاروش  سلجم  یراج  هجدوب  ناموت  درایلیم  زا ۳۰۰  شیب  ینعی 
لاس رد  نوناـق  قبط  دـیوگ : یم مه  سلجم  هجدوب  شیازفا  هراـبرد  وا  سلجم  هجدوب  یدراـیلیم  زا ۳۰۰  شیب  شیازفا 

سلجم ۲۹۰ ناگدنیامن  لک  هک  یلاحرد دـبای ، شیازفا  ناموت  رازه  و ۵۰۰  نویلیمود زا  شیب  دـیابن  درف  ره  قوقح   ۱۴۰۰
ناگدنیامن نادـنمراک و  یارب  ناموت  درایلیم  دودح ۴۰  شیازفا  نیا  دنتـسه ، رفن  ورازه ۲۰۰  دودح  نآ  نادـنمراک  رفن و 

.دوب دهاوخ  سلجم 
فافـشریغ و راتفر  رطاخ  هب  سلجم  هنافـسأتم  دبای ؟ شیازفا  ناموت  درایلیم  زا ۳۰۰  شیب  سلجم  هجدوب  دـیاب  ارچ  اما 

.دنک یم ذوفن  لامعا  دوخ  هجدوب  بیوصت  رد  دراد ، هک  یتردق 
سلجم هـلمج  زا  اـه  هاگتـسد یخرب  دزمتـسد  قوـقح و  هجدوـب  رد  تیفافــش  مدـع  نـیا  زین  لاـس ۱۴۰۱  هجدوـب  رد  هـتبلا 

.دراد دوجو  هجدوب  هحیال  رد  هطوبرم  نوتس  لباقم  رفص  ددع  جرد  اب  یمالسا  یاروش 
رد قفاوم ، یأر  بسک ۱۵۳  دوجو  اب  ناگدنیامن  یارآ  تیفافش  حرط  تایلک  هک  دوب  هتشذگ  لاس  هام  نمهب همین  تسرد 

.درک تفلاخم  حرط  نیا  اب  مهدزای  سلجم  یعون  هب درواین و  یأر  تلم  هناخ 
هکنآ لیلد  هب  اما  دنداد  حرط  نیا  هب  فلاخم  یأر  هسلج ، نآ  رد  رـضاح  هدـنیامن  عومجم ۲۳۴  زا  رفن  اهنت ۶۳  دنچره 

مک تـسد ناگدـنیامن  یارآ  تیفافـش  دراد ، زاـین  ناگدـنیامن  یارآ  موـسود  هـب  لقادـح  سلجم  یلخاد  هماـن  نـییآ حالـصا 
.دوش یم یقلت  مهدزای  سلجم  یارب  یفنم  هقباس  کی  یخرب  ریبعت  هب  هتفر و  قاحم  هب  نونکات 

! تسا رگید  یاز  تیفافش نوناق  کی  زا  راذگ  نوناق تیفاعم  زا  یکاح  هجدوب ۱۴۰۱  هحیال  یسررب  نیا  دوجو  اب 
.دنزب مقر  تلم  هناخ  نانیشن  هراجا یارب  ار  یرگید  یفنم  هرمن  دناوت  یم هک  یعوضوم 
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زین رگید  زا  یخرب  دــــندوب و  ازناوــــلفنآ  نـــسکاو  تفاــــیرد  تسیلرــــس  نآ ، ناگدــــنیامن  زا  یخرب  هـــک  مهدزاــــی  سلجم 
هدــنیآ لاــس  رد  تــسا  رارق  دنتــشادن ، لوــبق  ندوبندــنلب  یــساش لــیلد  هــب  ار  نازاــسوردوخ  یــشک  شیپ یاــه  نیــشام
طیارش اب  هحیال  بیوصت  تروص  رد  هک  دنک  تفایرد  هجدوب  ناموت  درایلیم  ورازه ۱۵۲ لداعم  لایر  ۱۱.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

مه ناگدـنیامن  یندز ، لاثم یراکتبا  اب  دوش و  یم راذـگاو  سلجم  دوخ  هب  ـالماک  زین  هجدوب  نیا  درک  هنیزه هوحن  یلعف ،
! دش دنهاوخ  انثتسم  دنمراک  هناماس  رد  دزمتسد  قوقح و  تاعالطا  تبث  زا 

یاروـش سلجم  یجراـخ  تسایــس  یلم و  تـینما  نویــسیمک  وـضع  یروـنلاوذ ، یبـتجم  هـتفگ  هـب  هـک  تساـجنیا  بلاــج 
هینبا و رگا  هک  دوش  یم هنیزه  ناموت  نویلیمدص  زا  شیب  لومعم  روط  هب سلجم ، تقو  هقیقد  کی  ره  یارب  یمالسا ،

.دراد یمرب جرخ  مدرم  یارب  ماقرا  نیا  زا  شیب  نوبیرت  نیا  مینک ، باسح  مه  ار  هیامرس  دوس و  تاناکما و 
، سلجم تامیمـصت  یجورخ  رثکا  فافـشریغ ، هتبلا  هجوت و  لـباق درک  هنیزه دوجو  اـب  هک  تسا  نیا  زیگنارب  فسأـت هتکن 

نآ یاهدـمایپ  یـشاوح و  عوـجر  عـفر و  یزاـجم و  یاـضف  زا  تنایـص  دـننام  یزاسرــسدرد  یلاـجنج و  یاـه  حرط بیوـصت 
.دوش یم

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

تیروهمج دنریگ - ؟ یم قوقح  ردقچ  هدنیآ  لاس  سلجم  ناگدنیامن   

کیت دننک - ؟ یم  ناهنپ  ار  ناش  قوقح  هب  طوبرم  تاعالطا  ای  دنریگ ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس سلجم  ناگدنیامن    

ونزور دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن    

نیالنآ قرش  دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن   

ربخ رصع  دننک - ؟ یم  ناهنپ  ار  ناش  قوقح  هب  طوبرم  تاعالطا  ای  دنریگ ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس سلجم  ناگدنیامن   

بیج ناریا  زاسرسدرد -  ینوناق  مازلا  کی  زا  ادص  رس و  یب تیفاعم   

ناهج فصن  همانزور  دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن   

کانبات دننک -  یم ناهنپ  ار  ناش  هدنیآ لاس  قوقح  تاعالطا  ناگدنیامن   

نوسرپ دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن    

نیالنآ رگراک  دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن   

یادص رس و  یب  تیفاعم  ات  ناگدنیامن  قوقح  هرابرد  یراک  یفخم  زا  /؟ تسیچ هجدوب ۱۴۰۱  رد  یراک " ناهنپ  " لیالد  
ناریا ناب  هدید  زاسرسدرد -  ینوناق  مازلا  زا  امیس  ادص و 

تعاس ۲۴ دنریگ - !! ؟ یمن قوقح  سلجم  ناگدنیامن  دعب  لاس   

زوین راهب  دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن   

زوین داصتقا  سلجم -  هجدوب  یدرایلیم  زا ۳۰۰  شیب  شیازفا   / سلجم ناگدنیامن  قوقح  رس  رب  یلاجنج  قافتا   

نیالنآ  ۵۵ دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس سلجم  ناگدنیامن  تسا  |  فافشریغ  سلجم  نانکراک  قوقح   

باتفآ دنریگ - ؟ یم قوقح  ردقچ  هدنیآ  لاس  رد  ناگدنیامن  سلجم ؛ هجدوب  یدرایلیم  زا ۳۰۰  شیب  شیازفا   

داصتقا یایند  همانزور  زاسرسدرد -  ینوناق  مازلا  کی  زا  سلجم  یادصورس  یب تیفاعم   

زوینرازاب هیقب -  زا  رت  نیگنر  اه  یسلجم  نوخ   / تیفافش تهج  فالخ  رد  مهدزای  سلجم   

رصاعم دربهار  رصاعم -  دربهار  -؟ دنریگ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن   

تمالس یابص  یداصتقا - ! دب  طیارش  رد  سلجم  هجدوب  یدرایلیم  زا ۳۰۰  شیب  شیازفا   

رازاب طخ  هجدوب ۱۴۰۱ -  هحیال  رد  سلجم  ناگدنیامن  دزمتسد  قوقح و  مهبم  تیعضو   
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زوین انبک  دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن   

زوین تراجت  دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن   

نیالنآدص یربخ  هاگیاپ  دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن   

ورارف دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن   

زورما هار  دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن   

۲۴ داصتقا یلیلحت  ، یربخ هاگیاپ  هجدوب ۱۴۰۱ -  هحیال  رد  سلجم  ناگدنیامن  دزمتسد  قوقح و  مهبم  تیعضو   

اه نیرترب دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس  سلجم  ناگدنیامن   

 - سلجم هجدوب  یدرایلیم  زا ۳۰۰  شیب  شیازفا  یکوزاپ : یدهم  تسین / فافش  سلجم  یلام  ماظن  یقداص : دومحم   
کیت

ارادم دننک - ؟ یم  ناهنپ  ار  ناش  قوقح  هب  طوبرم  تاعالطا  ناگدنیامن   

زوین رتیت  یداصتقا - ! دب  طیارش  رد  سلجم  هجدوب  یدرایلیم  زا ۳۰۰  شیب  شیازفا   

۲۱۲۱
ید

۱۴۰۰۱۴۰۰
۰۸:۰۴





تیروهمج یلصا : عبنم   ۱۸۲۳۵۰  رگید  عبنم   ۳۱   ۰   ۷   / کانبات   

رد یئارجا  یاـه  هاگتــسد هجدوـب  هصـالخ  هـب  طوـبرم  لوادـج  یــسررب  قرــش ، هماـنزور  زا  لـقن  هـب  کاـنبات »  » شرازگ هـب 
.تسا سلجم  ناگدنیامن  قوقح  بیجع  روسناس  زا  یکاح  هجدوب ۱۴۰۱ ، هحیال  یلیمکت  تاعالطا  تسویپ 

سلجم دزمتــسد » قوــقح و   » نوتــس لــیذ  رفـــص  ددــع  هجدوــب ۱۴۰۱ ، هحیــال  هرامـــش ۷  لودــج  رد  ساــسا ، نــیا  رب 
.دنک یم ییامندوخ 

؛ دـننک یمن تفاـیرد  یقوـقح  چـیه  هدـنیآ  لاـس  رد  سلجم  ناـنکراک  هـک  تـسین  ینعم  نـیا  هـب  ادــبا  عوـضوم  نـیا  هـتبلا 
« ریاـس  » نوتــس رد  رت و  فرط نآ یمک  سلجم  ناـنکراک  قوـقح  یارب  هدـش  هـتفرگ رظن  رد  ددـع  دـهد  یم ناـشن  دــهاوش 

.تسا هدش  ظاحل 
درایلیم ورازه ۲۰۰  زا  شیب  اــعومجم  یتآ  لاــس  رد  تـسا  رارق  هـک  دراد  نآ  زا  تیاــکح  هحیــال  یاــه  شخب ریاــس  قروـت 

قوقح و لباقم  رد  رفص  ددع  جرد  تلع  اساسا  اما  دبای ؛ صیـصخت  یمالـسا  یاروش  سلجم  هب  هجدوب  عبانم  زا  ناموت 
یروـظنم فدـه و  هچ  اـب  ریاـس »  » نوتـس رد  غلاـبم  نـیا  یزاـس  ناـهنپ سلجم و  ناگدـنیامن  ناـنکراک و  قوـقح  دزمتـسد 
یتسیاـب ناـنکراک ، هب  یتخادرپ  هوجو  ماـمت  !» زاسرـسدرد ینوناـق  مازلا  کـی  زا  ادصورـس  یب تیفاـعم  ؟ تسا هدـش  ماـجنا 

.تسا هعسوت  مشش  همانرب  نوناق  هدام ۲۹  تیب  هاش نیا  دوش ؛»! ریذپ  تراظن فافش و 
تبث هب  مازلا  ندـش  یدـج اب  یراـج  لاـس  طـساوا  زا  ماجنارـس  اـما  دـش ، یم ارجا  لاس ۱۳۹۶  زا  دـیاب  دـنچره  هک  ینوناـق 

ناـمزاس یوـس  زا  هناـگ  هـس یاوـق  یئارجا  یاـه  هاگتـسد هـمه  یاـسؤر  ناریدـم و  تاـماقم ، دزمتـسد  قوـقح و  تاـعالطا 
.تفرگ یا  هزات یوبو  گنر یمادختسا  یرادا و 

رمتــسم و تـخادرپ  هنوـگره  هـب  طوـبرم  تاـعالطا  دــنا  فـظوم روـشک  یئارجا  یاــه  هاگتــسد هدــشدای ، نوناــق  ساــسارب 
رد ار  ...و  هـنیزه  هناراـک ، هـنیزه ، کـمک هداـعلا ، قوـف قوـقح ، یاـه  بلاــق رد  یدــقنریغ  یدــقن و  تروـص  هـب رمتــسمریغ 

.دننک تبث  انکاپ »  » هب موسوم  ناریا  دنمراک  هناماس 

دننک دننک یمیم ناهنپ   ناهنپ ارار   ناش   ناش هدنیآ هدنیآ لاس   لاس قوقح   قوقح تاعالطا   تاعالطا ناگدنیامن   ناگدنیامن

فالخرب هک  ییاج  ات  تسا  تیفافـش  شیازفا  ریـسم  رد  سوکعم  تکرح  دـنک ، یم ییامندوخ  هجدوب  هحیال  رد  هک  یتاکن  زا  یکی 
.تسین فافش  نآ  رد  زین  سلجم  ناگدنیامن  نانکراک و  دزمتسد  قوقح و  نازیم  یتح  هتشذگ  نایلاس 
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زا هاگتـسد   ۱۷ ردام ، هاگتـسد  ناـیم ۱۵۱  زا   ۱۴۰۰ نابآ اـت ۲۹  یمادختـسا  یرادا و  ناـمزاس  سیئر  تاراـهظا  رب  اـنب  هـتبلا 
نیا رد  یتاعالطا  چـیه  هیئاضق  هوق  داتـس  نابهگن و  یاروش  هناـخریبد  ردـخم ، داوم  اـب  هزراـبم  داتـس  تفن ، ترازو  هلمج 

ناــنواعم زا  هطوــبرم ، یارزو  یهافــش  دــهعت  رب  هوــالع  هـک  تـسا  هدــش  مــالعا  یگزاــت  هـب اــما  دــنا ؛ هدرکن تـبث  هناــماس 
هکروط نامه.تسا هدش  هتفرگ  یبتک  دهعت  نانکراک  دزمتسد  قوقح و  تایئزج  یراذگراب  یارب  زین  فلختم  یاه  هاگتسد

تبث هـب  طوـنم  یئارجا  یاـه  هاگتـسد هـب  هجدوـب  یاـطعا  هعـسوت ، مشــش  هماـنرب  نوناـق  هداـم ۲۹  ساـسارب  دـش ، هـتفگ 
.تسا هدش  انکاپ  هناماس  رد  دوخ  نانکراک  نایم  نآ  عیزوت  تیفیک 

زا ادصورـس  یب یناـهنپ و  ندشانثتـسم  یعوـن  هب مقر  نیا  ندشرفـص  یارب  یلـصا  هزیگنا  دـسر  یم رظن  هب  لـیلد  نیمه هـب
هناماس نیا  یاـنبم  هجدوب ۱۴۰۰ ، نوناـق  یئارجا  یاـه  لمعلاروتـسد قـبط  هکارچ  تسا ؛ هناـماس  نیا  رد  تاـعالطا  تبث 

زا سلجم  ناـنکراک  ناگدـنیامن و  تیفاـعم  ور  نیازا نآ ؛ یاـه  شخب ریاـس  هن  تسا  هجدوب  نوناـق  هرامـش ۷  لودج  اهنت 
نیا تسا ؛ شدوخ  تابوصم  زا  راذـگ  نوناق فارحنا  یانعم  هب هدـننک و  سویأم یتعدـب  دزمتـسد  قوقح و  تاعالطا  تبث 

فافـش سلجم  یلاـم  ماظن.دـشاب  نیناوـق  یارجا  مدـقم  طـخ  رد  تیفافـش و  زاتـشیپ  دـیاب ، سلجم  هک  تـسا  یلاـح  رد 
هراـبرد قرــش »  » اــب وـگتفگ  رد  یمالــسا ، یاروـش  سلجم  قباــس  هدــنیامن  یقداــص ، دوـمحم  هـطبار ، نـیمه  رد  ! تـسین

زا هـک  تـسه  یا  هژیو ماـظن  سلجم ، یلاـم  ماـظن  دــیوگ : یم یمالــسا  یاروـش  سلجم  هـب  هجدوـب  صیــصخت  تیعــضو 
.تسا هدش  انثتسم  یمومع  تابساحم  نوناق 

ینیب شیپ یا  هماـن نییآ نوناـق ، نیا  قباـطم  تسا و  هدیـسر  بیوـصت  هب  لاس ۱۳۷۲  رد  سلجم » یلاـم  ماـظن   » نوناـق
.دوش ماجنا  دیاب  نآ  ساسارب  هجدوب  غیرفت  میظنت و  دننام  یروما  هدش و 

قیفلت نویسیمک  قیرط  زا  سلجم  یلام  ماظن  روما  هدشن و  هتـشون  همان  نییآ نیا  زونه  لاس  دودح ۳۰  تشذگ  اب  اما 
.دراد یفافشریغ  الماک  دنیارف  هک  دوش  یم ماجنا  هجدوب 

، دـهد رارق  ناگدـنیامن  رایتخا  رد  ار  هجدوب  غیرفت  شرازگ  تسا  فلکم  هسیئر  تئیه سلجم ، یلخاد  همان  نییآ قباـطم 
.دوش یمن ماجنا  راک  نیا  اما 

اما هدـش ، هیهت  تابـساحم  ناوـید  ناـسرباسح  یراـکمه  اـب  لـبق  لاـس  نیدـنچ  زا  یئارجا  هماـن  نـییآ دـیوگ : یم یقداـص 
نیارباـنب دوش ؛ یم هجدوب  عوضوم  رد  سلجم  سیئر  تیدودـحم  رتشیب و  تراـظن  ثعاـب  اریز  دوش ، یمن ارجا  هنافـسأتم 

.تسا یراد  هشیر هلئسم  سلجم  یلام  ماظن  ندوب  فافشریغ هلئسم 
دـشن ثعاب  اما  تفرگ ، رارق  ناراگنربخ  رایتخا  رد  غیرفت  شرازگ  دـش ، ماـجنا  هک  ییاـه  شـالت اـب  مهد  سلجم  ناـمز  رد 

فافـشریغ دـنور  همادا  زا  داـقتنا  اـب  سلجم  یزاـس  فافـش نویـسکارف  قباـس  سیئر.دـهد  نـت  عوـضوم  نـیا  هـب  سلجم 
یارب یمدـق  تفر  یم راظتنا  تیفافـش ، راعـش  اب  مهدزاـی  سلجم  ندـمآراک  یور هب هجوت  اـب  تفگ : سلجم ، یلاـم  ماـظن 

راـک وهاـیه  تاـغیلبت و  زا  ریغ  هنافـسأتم  اـما  دوـش ، هتــشادرب  سلجم  تاراـبتعا  هجدوـب و  تیعــضو  تیفافــش  دوـبهب و 
.دندرکن یرگید 

لـصا قباطم  تابـساحم  ناوید  ینعی  دراد ، زین  ار  رازبا  نیا  تساه و  هاگتـسد ریاس  تیفافـش  لابند  هب هک  یداـهن  یتقو 
هجدوـب و درک  هـنیزه هوـحن  دــهد ، یم سلجم  هـب  ار  نآ  شرازگ  هجدوـب ، غـیرفت  لوئــسم  ناوـنع  هـب یــساسا  نوناــق   ۵۵

.دشاب هتشاد  تیفافش  راظتنا  اه  هاگتسد ریاس  زا  دناوت  یم هنوگچ  تسا ، فافشریغ  شدوخ  نانکراک  قوقح 
فافـشریغ دوخ  رظان  ماقم  یتقو  اریز  دوش ؛ یمن یریگیپ  یدـج  یهاگتـسد  چـیه  طسوت  تیفافـش  یتیعـضو ، نینچ  رد 

تیفافـــش زا  ناگدـــنیامن  ساره  تــلع.تشاد  تیفافـــش  راـــظتنا  تراـــظن  تــحت  یاـــه  هاگتـــسد زا  ناوـــت  یمن تـــسا ،
تسا و ماع  نوناق  نیا  دیوگ : یم مهد  سلجم  طسوت  ایازم  قوقح و  تبث  نوناق  بیوصت  هب  هراشا  اب  یقداص  ؟ تسیچ

یئانثتـسا هنوگره  هدـشن و  انثتـسم  ناریا  دـنمراک  هناـماس  رد  دوـخ  ناـنکراک  دزمتـسد  قوـقح و  تبث  زا  یهاگتـسد  چـیه 
.دوش یم بوسحم  فلخت 

هدـش جراـخ  یموـمع  تابـساحم  زا  سلجم  یلاـم  ماـظن  افرـص  تسین و  انثتـسم  دزمتـسد  قوـقح و  تـبث  زا  زین  سلجم 
.تسا

.مداد باوج  هناقداص  دش ، لاؤس  نم  دزمتسد  قوقح و  زا  یتقو  مدوب ، سلجم  هدنیامن  هک  ینامز 

 



ار هدـنیامن  کـی  دزمتـسد  قوـقح و  ارچ  هکنیا  هراـبرد  ناوارف  تارکذـت  تفرگ و  لکـش  نم  هـیلع  یا  هـمجه زور  نآ  یادرف 
.دیدرک مالعا 

رد دـیاب  دـننک ، یم هعجارم  یباـختنا  یاـه  هزوـح هب  یتـقو  هک  دوـب  نـیا  دزمتـسد  قوـقح و  نـتفگن  یارب  ناگدـنیامن  لـیلد 
دزمتــسد قوـقح و  ندوـب  فافــش تروـص  رد  دـهد : یم هـمادا  یقداص.دنــشاب  وـگ  خــساپ مدرم  هـب  ـالاب  قوـقح  نـیا  لاـبق 

مدرم یوگ  خساپ دنناوت  یمن هدش ، هنیداهن  یراک  ناهنپ نوچ  دنوش و ، یم ور  هبور مدرم  یرگـشسرپ  اب  اه  نآ ناگدنیامن ،
.دننک رارف  عوضوم  نیا  زا  دیابن  دهد ، یم ار  دزمتسد  قوقح و  تلادع  راعش  سلجم  یتقو  اما  دنشاب ؛

ناگدـنیامن قوقح  نازیم  یـسانشراک ، رظن  ساسارب  تسا  نکمم  دـیوگ : یم همادا  رد  تیفافـش  نویـسکارف  قباس  وضع 
أـشنم دوش و  یم لاکـشا  لـحم  درادـن ، دوجو  تیفافـش  دوش و  یم یراـک  ناـهنپ یتقو  اـما  دـشاب ؛ هتـشاد  هیجوت  سلجم 

.دش دهاوخ  یدعب  تالکشم  زورب 
.دنتسه رظان  ماقم  رد  مدرم  دشاب ، فافش  اه  دزمتسد یبرغ  یاه  ماظن زا  یضعب  دننام  یتقو 

یخرب.دوـش یم یریگوـلج  یراـک  ناـهنپ زا  اـما  دنــشاب ، هتــشاد  یــضارتعا  یتفاـیرد  ماـقرا  دادــعا و  نـیا  هـب  تـسا  نـکمم 
اب وـگتفگ  رد  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  داتـسا  یکوزاپ ، یدـهم  نینچمه ، ! دـننک یم یردـلق  نوناق  ربارب  رد  اه  هاگتـسد

تبث نوناق  دـیوگ : یم ناریا  دـنمراک  هناماس  رد  اه  هاگتـسد زا  یـضعب  دزمتـسد  قوقح و  تاـعالطا  تبث  هراـبرد  قرـش » »
.تسارجالا مزال اه  هاگتسد همه  یارب  دزمتسد ، قوقح و  تاعالطا 

تبث ناـمز  اـت  هاگتـسد  نآ  ناریگب  قوقح دزمتـسد  قوـقح و  دـیاب  هدرک ، یراددوـخ  تاـعالطا  نیا  تبث  زا  یهاگتـسد  رگا 
.دوش عطق  تاعالطا 

.دننک یم یراددوخ  ناشنادنمراک  دزمتسد  قوقح و  تاعالطا  تبث  زا  اه ، نامزاس هاگتسد و  زا  یضعب 
قوقح هزادـنا  هب  غلابم  نیا  یهاگ  هک  دوش  یم تخادرپ  نادـنمراک  هب  یهافر  ناونع  هب یغلابم  اه  هاگتـسد زا  یـضعب  رد 

دهاوــخن ریذــپ  تراــظن فافــش و  ناــنکراک  یتفاــیرد  هـمه  یقوــقح ، شیف  رد  تـبث  مدــع  لــیلد  هـب اــما  تــسا ؛ دــنمراک 
اه نت هن اه  هاگتـسد زا  یـضعب  دـیوگ : یم تلود  یارب  اه  هاگتـسد زا  یـضعب  یلام  دـهعت  داـجیا  هب  هراـشا  اـب  یکوزاـپ  ! دـش

تلود یارب  بوـصم ، هجدوـب  زا  جراـخ  هـکلب  دــننک  یمن تـبث  هناـماس  رد  ار  دوـخ  نادــنمراک  دزمتــسد  قوـقح و  تاـعالطا 
.دننک یم داجیا  دازام  دهعت 

.دنوش یفرعم  هاگداد  هب  نایطاخ  دیاب  تسا و  یمومع  لاوما  رد  فرصت  ینعم  هب  راک  نیا 
درایلیم هب ۶۲۳  تلود  فرط  زا  هجدوـب  نیا  هدوـب ، ناـموت  دراـیلیم  سلجم ۵۷۱  یراـج  هجدوب  هجدوب ۱۴۰۰ ، هحیـال  رد 

؛ دـناسر بیوصت  هب  دوخ  یارب  ار  ناموت  دراـیلیم  ددـع ۹۹۱  تردـق  لامعا  اب  سلجم  اتیاهن  اما  درک ، ادـیپ  شیازفا  ناـموت 
شیازفا.درک ادـیپ  شیازفا  روکذـم  دـنیارف  رد  یمالـسا  یاروش  سلجم  یراج  هجدوب  ناموت  درایلیم  زا ۳۰۰  شیب  ینعی 

لاـس ۱۴۰۰ رد  نوناــق  قـبط  دــیوگ : یم مـه  سلجم  هجدوـب  شیازفا  هراــبرد  واــسلجم  هجدوـب  یدراــیلیم  زا ۳۰۰  شیب 
رفن و سلجم ۲۹۰  ناگدنیامن  لک  هک  یلاحرد دبای ، شیازفا  ناموت  رازه  و ۵۰۰  نویلیمود زا  شیب  دیابن  درف  ره  قوقح 

ناگدــنیامن نادــنمراک و  یارب  ناـموت  دراــیلیم  دودــح ۴۰  شیازفا  نــیا  دنتـــسه ، رفن  ورازه ۲۰۰  دودــح  نآ  نادـــنمراک 
.دوب دهاوخ  سلجم 

فافـشریغ و راتفر  رطاخ  هب  سلجم  هنافـسأتم  دبای ؟ شیازفا  ناموت  درایلیم  زا ۳۰۰  شیب  سلجم  هجدوب  دـیاب  ارچ  اما 
.دنک یم ذوفن  لامعا  دوخ  هجدوب  بیوصت  رد  دراد ، هک  یتردق 

سلجم هـلمج  زا  اـه  هاگتـسد یخرب  دزمتـسد  قوـقح و  هجدوـب  رد  تیفافــش  مدـع  نـیا  زین  لاـس ۱۴۰۱  هجدوـب  رد  هـتبلا 
.دراد دوجو  هجدوب  هحیال  رد  هطوبرم  نوتس  لباقم  رفص  ددع  جرد  اب  یمالسا  یاروش 

رد قفاوم ، یأر  بسک ۱۵۳  دوجو  اب  ناگدنیامن  یارآ  تیفافش  حرط  تایلک  هک  دوب  هتشذگ  لاس  هام  نمهب همین  تسرد 
.درک تفلاخم  حرط  نیا  اب  مهدزای  سلجم  یعون  هب درواین و  یأر  تلم  هناخ 

هکنآ لیلد  هب  اما  دنداد ، حرط  نیا  هب  فلاخم  یأر  هسلج ، نآ  رد  رـضاح  هدنیامن  عومجم ۲۳۴  زا  رفن  اهنت ۶۳  دنچره 
مک تـسد ناگدـنیامن  یارآ  تیفافـش  دراد ، زاـین  ناگدـنیامن  یارآ  موـسود  هـب  لقادـح  سلجم  یلخاد  هماـن  نـییآ حالـصا 

.دوش یم یقلت  مهدزای  سلجم  یارب  یفنم  هقباس  کی  یخرب  ریبعت  هب  هتفر و  قاحم  هب  نونکات 

 



! تسا رگید  یاز  تیفافش نوناق  کی  زا  راذگ  نوناق تیفاعم  زا  یکاح  هجدوب ۱۴۰۱  هحیال  یسررب  نیا  دوجو  اب 
زا یخرب  هـک  مهدزاـی  سلجم.دــنزب  مـقر  تـلم  هناـخ  نانیــشن  هراــجا یارب  ار  یرگید  یفنم  هرمن  دــناوت  یم هـک  یعوـضوم 
ار نازاسوردوخ  یشک  شیپ یاه  نیشام زین  رگید  زا  یخرب  دندوب و  ازناولفنآ  نسکاو  تفایرد  تسیلرـس  نآ ، ناگدنیامن 
ورازه ۱۵۲ لداـعم  لاــیر  هدـنیآ ۱۱.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  لاـس  رد  تسا  رارق  دنتـشادن ، لوـبق  ندوبندـنلب  یـساش لـیلد  هـب 

زین هجدوـب  نیا  درک  هنیزه هوـحن  یلعف ، طیارـش  اـب  هحیـال  بیوـصت  تروـص  رد  هـک  دـنک  تفاـیرد  هجدوـب  ناـموت  دراـیلیم 
رد دزمتـسد  قوقح و  تاعالطا  تبث  زا  مه  ناگدـنیامن  یندز ، لاـثم یراـکتبا  اـب  دوش و  یم راذـگاو  سلجم  دوخ  هب  ـالماک 

یلم و تینما  نویـسیمک  وضع  یرونلاوذ ، یبتجم  هتفگ  هب  هک  تساـجنیا  بلاـج  ! دـش دـنهاوخ  انثتـسم  دـنمراک  هناـماس 
نویلیمدـص زا  شیب  لوـمعم  روـط  هـب سلجم ، تـقو  هـقیقد  کـی  ره  یارب  یمالــسا ، یاروـش  سلجم  یجراـخ  تساـیس 

ماـقرا نیا  زا  شیب  نوبیرت  نیا  مینک ، باـسح  مه  ار  هیامرـس  دوس و  تاـناکما و  هینبا و  رگا  هک  دوـش  یم هنیزه  ناـموت 
.دراد یمرب جرخ  مدرم  یارب 

، سلجم تامیمـصت  یجورخ  رثکا  فافـشریغ ، هتبلا  هجوت و  لـباق درک  هنیزه دوجو  اـب  هک  تسا  نیا  زیگنارب  فسأـت هتکن 
نآ یاـه  دـمایپ یـشاوح و  عوـجر  عـفر و  یزاـجم و  یاـضف  زا  تنایـص  دـننام  یزاسرـسدرد  یلاـجنج و  یاـه  حرط بیوـصت 

.دوش یم

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

تیروهمج دنریگ - ؟ یم قوقح  ردقچ  هدنیآ  لاس  سلجم  ناگدنیامن   

کیت دننک - ؟ یم  ناهنپ  ار  ناش  قوقح  هب  طوبرم  تاعالطا  ای  دنریگ ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس سلجم  ناگدنیامن    

ونزور دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن    

نیالنآ قرش  دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن   

ربخ رصع  دننک - ؟ یم  ناهنپ  ار  ناش  قوقح  هب  طوبرم  تاعالطا  ای  دنریگ ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس سلجم  ناگدنیامن   

بیج ناریا  زاسرسدرد -  ینوناق  مازلا  کی  زا  ادص  رس و  یب تیفاعم   

ناهج فصن  همانزور  دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن   

نوسرپ دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن    

نیالنآ رگراک  دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن   

یادص رس و  یب  تیفاعم  ات  ناگدنیامن  قوقح  هرابرد  یراک  یفخم  زا  /؟ تسیچ هجدوب ۱۴۰۱  رد  یراک " ناهنپ  " لیالد  
ناریا ناب  هدید  زاسرسدرد -  ینوناق  مازلا  زا  امیس  ادص و 

تعاس ۲۴ دنریگ - !! ؟ یمن قوقح  سلجم  ناگدنیامن  دعب  لاس   

زوین راهب  دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن   

زوین داصتقا  سلجم -  هجدوب  یدرایلیم  زا ۳۰۰  شیب  شیازفا   / سلجم ناگدنیامن  قوقح  رس  رب  یلاجنج  قافتا   

نیالنآ  ۵۵ دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس سلجم  ناگدنیامن  تسا  |  فافشریغ  سلجم  نانکراک  قوقح   

باتفآ دنریگ - ؟ یم قوقح  ردقچ  هدنیآ  لاس  رد  ناگدنیامن  سلجم ؛ هجدوب  یدرایلیم  زا ۳۰۰  شیب  شیازفا   

داصتقا یایند  همانزور  زاسرسدرد -  ینوناق  مازلا  کی  زا  سلجم  یادصورس  یب تیفاعم   

زوینرازاب هیقب -  زا  رت  نیگنر  اه  یسلجم  نوخ   / تیفافش تهج  فالخ  رد  مهدزای  سلجم   

رصاعم دربهار  رصاعم -  دربهار  -؟ دنریگ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن   

تمالس یابص  یداصتقا - ! دب  طیارش  رد  سلجم  هجدوب  یدرایلیم  زا ۳۰۰  شیب  شیازفا   

رازاب طخ  هجدوب ۱۴۰۱ -  هحیال  رد  سلجم  ناگدنیامن  دزمتسد  قوقح و  مهبم  تیعضو   

هام  14001400  هام یدید   اتات  2525   یربخ  1818   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۶۲طباور 



زوین انبک  دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن   

زوین تراجت  دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن   

نیالنآدص یربخ  هاگیاپ  دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن   

ورارف دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن   

نیالنآربخ دننک - ؟ یم  ناهنپ  ار  ناش  قوقح  هب  طوبرم  تاعالطا  ای  دنریگ ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس سلجم  ناگدنیامن    

زورما هار  دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن   

۲۴ داصتقا یلیلحت  ، یربخ هاگیاپ  هجدوب ۱۴۰۱ -  هحیال  رد  سلجم  ناگدنیامن  دزمتسد  قوقح و  مهبم  تیعضو   

اه نیرترب دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس  سلجم  ناگدنیامن   

 - سلجم هجدوب  یدرایلیم  زا ۳۰۰  شیب  شیازفا  یکوزاپ : یدهم  تسین / فافش  سلجم  یلام  ماظن  یقداص : دومحم   
کیت

ارادم دننک - ؟ یم  ناهنپ  ار  ناش  قوقح  هب  طوبرم  تاعالطا  ناگدنیامن   

زوین رتیت  یداصتقا - ! دب  طیارش  رد  سلجم  هجدوب  یدرایلیم  زا ۳۰۰  شیب  شیازفا   

۲۱۲۱
ید

۱۴۰۰۱۴۰۰
۰۸:۱۶



تیروهمج یلصا : عبنم   ۱۷۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۳۱   ۰   ۰   / داصتقا  یایند  همانزور   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

طونم یئارجا  یاه  هاگتسد هب  هجدوب  یاطعا  هعـسوت ، مشـش  همانرب  نوناق  هدام ۲۹  ساسارب  دـش ، هتفگ  هکروط  نامه  
.تسا هدش  انکاپ  هناماس  رد  دوخ  نانکراک  نایم  نآ  عیزوت  تیفیک  تبث  هب 

زا ادصورـس  یب یناـهنپ و  ندشانثتـسم  یعوـن  هب مقر  نیا  ندشرفـص  یارب  یلـصا  هزیگنا  دـسر  یم رظن  هب  لـیلد  نیمه هب  
اهنت هناماس  نیا  یانبم  هجدوب ۱۴۰۰ ، نوناق  یئارجا  یاه  لمعلاروتـسد قبط  هکارچ  تسا ؛ هناماس  نیا  رد  تاعالطا  تبث 
تبث زا  سلجم  ناـنکراک  ناگدـنیامن و  تیفاـعم  ور  نـیازا نآ ؛ یاـه  شخب ریاـس  هـن  تـسا  هجدوـب  نوناـق  هرامـش ۷  لودج 

رد نـیا  تـسا ؛ شدوـخ  تاـبوصم  زا  راذـگ  نوناـق فارحنا  یاـنعم  هـب هدـننک و  سویأـم یتعدـب  دزمتــسد  قوـقح و  تاـعالطا 
.دشاب نیناوق  یارجا  مدقم  طخ  رد  تیفافش و  زاتشیپ  دیاب ، سلجم  هک  تسا  یلاح 

درایلیم هب ۶۲۳  تلود  فرط  زا  هجدوـب  نیا  هدوـب ، ناـموت  دراـیلیم  سلجم ۵۷۱  یراـج  هجدوب  هجدوب ۱۴۰۰ ، هحیـال  رد   
؛ دـناسر بیوـصت  هـب  دوـخ  یارب  ار  ناـموت  دراـیلیم  ددـع ۹۹۱  تردـق  لاـمعا  اـب  سلجم  اـتیاهن  اـما  درک  ادـیپ  شیازفا  ناـموت 

.درک ادیپ  شیازفا  روکذم  دنیارف  رد  یمالسا  یاروش  سلجم  یراج  هجدوب  ناموت  درایلیم  زا ۳۰۰  شیب  ینعی 

زاسرسدرد  ینوناق  مازلا  کی  زا  سلجم  یادصورس  یب تیفاعم 

زاسرسدرد زاسرسدرد ینوناق   ینوناق مازلا   مازلا کیکی   زازا   سلجم   سلجم یادصورس   یادصورس یبیب تیفاعم   تیفاعم

راذگ نوناق فارحنا  یانعم  هب هدننک و  سویأم یتعدـب  دزمتـسد  قوقح و  تاعالطا  تبث  زا  سلجم  نانکراک  ناگدـنیامن و  تیفاعم 
.دشاب نیناوق  یارجا  مدقم  طخ  رد  تیفافش و  زاتشیپ  دیاب ، سلجم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا ؛ شدوخ  تابوصم  زا 

 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3833140-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3833140-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2


 : قرش

فارحنا یاـنعم  هب هدـننک و  سویأـم یتعدـب  دزمتـسد  قوقح و  تاـعالطا  تبث  زا  سلجم  ناـنکراک  ناگدـنیامن و  تیفاـعم 
یارجا مدـقم  طخ  رد  تیفافـش و  زاتـشیپ  دـیاب ، سلجم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا ؛ شدوخ  تابوصم  زا  راذـگ  نوناق

.دشاب نیناوق 
هک ییاج  ات  تسا  تیفافـش  شیازفا  ریـسم  رد  سوکعم  تکرح  دنک ، یم ییامندوخ  هجدوب  هحیال  رد  هک  یتاکن  زا  یکی 

.تسین فافش  نآ  رد  زین  سلجم  ناگدنیامن  نانکراک و  دزمتسد  قوقح و  نازیم  یتح  هتشذگ  نایلاس  فالخرب 
یکاح هجدوب ۱۴۰۱ ، هحیال  یلیمکت  تاعالطا  تسویپ  رد  یئارجا  یاه  هاگتسد هجدوب  هصالخ  هب  طوبرم  لوادج  یسررب 

.تسا سلجم  ناگدنیامن  قوقح  بیجع  روسناس  زا 
سلجم دزمتــسد » قوــقح و   » نوتــس لــیذ  رفـــص  ددــع  هجدوــب ۱۴۰۱ ، هحیــال  هرامـــش ۷  لودــج  رد  ساــسا ، نــیا  رب 

.دنک یم ییامندوخ 
؛ دـننک یمن تفاـیرد  یقوـقح  چـیه  هدـنیآ  لاـس  رد  سلجم  ناـنکراک  هـک  تـسین  ینعم  نـیا  هـب  ادــبا  عوـضوم  نـیا  هـتبلا 
« ریاـس  » نوتــس رد  رت و  فرط نآ یمک  سلجم  ناـنکراک  قوـقح  یارب  هدـش  هـتفرگ رظن  رد  ددـع  دـهد  یم ناـشن  دــهاوش 

.تسا هدش  ظاحل 
درایلیم  ۲۰۰ ورازه زا  شیب  اــعومجم  یتآ  لاــس  رد  تـسا  رارق  هــک  دراد  نآ  زا  تیاــکح  هحیــال  یاــه  شخب ریاــس  قروــت 

قوقح و لباقم  رد  رفص  ددع  جرد  تلع  اساسا  اما  دبای ؛ صیـصخت  یمالـسا  یاروش  سلجم  هب  هجدوب  عبانم  زا  ناموت 
یروـظنم فدـه و  هچ  اـب  ریاـس »  » نوتـس رد  غلاـبم  نـیا  یزاـس  ناـهنپ سلجم و  ناگدـنیامن  ناـنکراک و  قوـقح  دزمتـسد 

؟ تسا هدش  ماجنا 

مشش همانرب  نوناق  هدام ۲۹  تیب  هاش نیا  دوش ؛»! ریذـپ  تراظن فافـش و  یتسیاب  ناـنکراک ، هب  یتخادرپ  هوجو  ماـمت  »
.تسا هعسوت 

تبث هـب  مازلا  ندـش  یدـج اـب  یراـج  لاـس  طـساوا  زا  ماجنارـس  اـما  دـش  یم ارجا  لاـس ۱۳۹۶  زا  دـیاب  دـنچره  هک  ینوناـق 
ناـمزاس یوـس  زا  هناـگ  هـس یاوـق  یئارجا  یاـه  هاگتـسد هـمه  یاـسؤر  ناریدـم و  تاـماقم ، دزمتـسد  قوـقح و  تاـعالطا 

.تفرگ یا  هزات یوبو  گنر یمادختسا  یرادا و 
رمتــسم و تـخادرپ  هنوـگره  هـب  طوـبرم  تاـعالطا  دــنا  فـظوم روـشک  یئارجا  یاــه  هاگتــسد هدــشدای ، نوناــق  ساــسارب 

 



رد ار  ...و  هـنیزه  هناراـک ، هـنیزه ، کـمک هداـعلا ، قوـف قوـقح ، یاـه  بلاــق رد  یدــقنریغ  یدــقن و  تروـص  هـب رمتــسمریغ 
.دننک تبث  انکاپ »  » هب موسوم  ناریا  دنمراک  هناماس 

زا هاگتـسد   ۱۷ ردام ، هاگتـسد  ناـیم ۱۵۱  زا   ۱۴۰۰ نابآ اـت ۲۹  یمادختـسا  یرادا و  ناـمزاس  سیئر  تاراـهظا  رب  اـنب  هـتبلا 
نیا رد  یتاعالطا  چـیه  هیئاضق  هوق  داتـس  نابهگن و  یاروش  هناـخریبد  ردـخم ، داوم  اـب  هزراـبم  داتـس  تفن ، ترازو  هلمج 

ناــنواعم زا  هطوــبرم ، یارزو  یهافــش  دــهعت  رب  هوــالع  هـک  تـسا  هدــش  مــالعا  یگزاــت  هـب اــما  دــنا ؛ هدرکن تـبث  هناــماس 
.تسا هدش  هتفرگ  یبتک  دهعت  نانکراک  دزمتسد  قوقح و  تایئزج  یراذگراب  یارب  زین  فلختم  یاه  هاگتسد

طونم یئارجا  یاه  هاگتسد هب  هجدوب  یاطعا  هعـسوت ، مشـش  همانرب  نوناق  هدام ۲۹  ساسارب  دـش ، هتفگ  هکروط  نامه
.تسا هدش  انکاپ  هناماس  رد  دوخ  نانکراک  نایم  نآ  عیزوت  تیفیک  تبث  هب 

زا ادصورـس  یب یناـهنپ و  ندشانثتـسم  یعوـن  هب مقر  نیا  ندشرفـص  یارب  یلـصا  هزیگنا  دـسر  یم رظن  هب  لـیلد  نیمه هـب
هناماس نیا  یاـنبم  هجدوب ۱۴۰۰ ، نوناـق  یئارجا  یاـه  لمعلاروتـسد قـبط  هکارچ  تسا ؛ هناـماس  نیا  رد  تاـعالطا  تبث 

زا سلجم  ناـنکراک  ناگدـنیامن و  تیفاـعم  ور  نیازا نآ ؛ یاـه  شخب ریاـس  هن  تسا  هجدوب  نوناـق  هرامـش ۷  لودج  اهنت 
نیا تسا ؛ شدوخ  تابوصم  زا  راذـگ  نوناق فارحنا  یانعم  هب هدـننک و  سویأم یتعدـب  دزمتـسد  قوقح و  تاعالطا  تبث 

.دشاب نیناوق  یارجا  مدقم  طخ  رد  تیفافش و  زاتشیپ  دیاب ، سلجم  هک  تسا  یلاح  رد 
! تسین فافش  سلجم  یلام  ماظن 

تیعـضو هراـبرد  قرـش »  » اـب وگو  تفگ رد  یمالـسا ، یاروش  سلجم  قباـس  هدـنیامن  یقداـص ، دومحم  هطبار ، نیمه  رد 
نوناــق زا  هـک  تــسه  یا  هژیو ماــظن  سلجم ، یلاــم  ماــظن  دــیوگ : یم یمالــسا  یاروــش  سلجم  هــب  هجدوــب  صیــصخت 

.تسا هدش  انثتسم  یمومع  تابساحم 
ینیب شیپ یا  هماـن نییآ نوناـق ، نیا  قباـطم  تسا و  هدیـسر  بیوـصت  هب  لاس ۱۳۷۲  رد  سلجم » یلاـم  ماـظن   » نوناـق

.دوش ماجنا  دیاب  نآ  ساسارب  هجدوب  غیرفت  میظنت و  دننام  یروما  هدش و 
قیفلت نویسیمک  قیرط  زا  سلجم  یلام  ماظن  روما  هدشن و  هتـشون  همان  نییآ نیا  زونه  لاس  دودح ۳۰  تشذگ  اب  اما 

.دراد یفافشریغ  الماک  دنیارف  هک  دوش  یم ماجنا  هجدوب 
، دـهد رارق  ناگدـنیامن  رایتخا  رد  ار  هجدوب  غیرفت  شرازگ  تسا  فلکم  هسیئر  تئیه سلجم ، یلخاد  همان  نییآ قباـطم 

.دوش یمن ماجنا  راک  نیا  اما 
اما هدـش  هـیهت  تابــساحم  ناوـید  ناـسرباسح  یراـکمه  اـب  لـبق  لاـس  نیدـنچ  زا  یئارجا  هماـن  نـییآ دــیوگ : یم یقداـص 

نیارباـنب دوش ؛ یم هجدوب  عوضوم  رد  سلجم  سیئر  تیدودـحم  رتشیب و  تراـظن  ثعاـب  اریز  دوش ، یمن ارجا  هنافـسأتم 
.تسا یراد  هشیر هلئسم  سلجم  یلام  ماظن  ندوب  فافشریغ هلئسم 

دـشن ثعاب  اـما  تفرگ  رارق  ناراـگنربخ  راـیتخا  رد  غیرفت  شرازگ  دـش ، ماـجنا  هک  ییاـه  شـالت اـب  مهد  سلجم  ناـمز  رد 
.دهد نت  عوضوم  نیا  هب  سلجم 

هجوت اب  تفگ : سلجم ، یلام  ماظن  فافـشریغ  دـنور  همادا  زا  داقتنا  اـب  سلجم  یزاـس  فافـش نویـسکارف  قباـس  سیئر 
هجدوب و تیعـضو  تیفافـش  دوبهب و  یارب  یمدـق  تفر  یم راظتنا  تیفافـش ، راعـش  اـب  مهدزاـی  سلجم  ندـمآراک  یور هب

.دندرکن یرگید  راک  وهایه  تاغیلبت و  زا  ریغ  هنافسأتم  اما  دوش  هتشادرب  سلجم  تارابتعا 
لـصا قباطم  تابـساحم  ناوید  ینعی  دراد ، زین  ار  رازبا  نیا  تساه و  هاگتـسد ریاس  تیفافـش  لابند  هب هک  یداـهن  یتقو 

هجدوـب و درک  هـنیزه هوـحن  دــهد ، یم سلجم  هـب  ار  نآ  شرازگ  هجدوـب ، غـیرفت  لوئــسم  ناوـنع  هـب یــساسا  نوناــق   ۵۵
.دشاب هتشاد  تیفافش  راظتنا  اه  هاگتسد ریاس  زا  دناوت  یم هنوگچ  تسا ، فافشریغ  شدوخ  نانکراک  قوقح 

فافـشریغ دوخ  رظان  ماقم  یتقو  اریز  دوش ؛ یمن یریگیپ  یدـج  یهاگتـسد  چـیه  طسوت  تیفافـش  یتیعـضو ، نینچ  رد 
.تشاد تیفافش  راظتنا  تراظن  تحت  یاه  هاگتسد زا  ناوت  یمن تسا ،

؟ تسیچ تیفافش  زا  ناگدنیامن  ساره  تلع 

 



چیه تسا و  ماـع  نوناـق  نیا  دـیوگ : یم مهد  سلجم  طـسوت  اـیازم  قوقح و  تبث  نوناـق  بیوصت  هب  هراـشا  اـب  یقداـص 
فلخت یئانثتـسا  هنوگره  هدـشن و  انثتـسم  ناریا  دـنمراک  هناماس  رد  دوخ  نانکراک  دزمتـسد  قوقح و  تبث  زا  یهاگتـسد 

.دوش یم بوسحم 
هدـش جراـخ  یموـمع  تابـساحم  زا  سلجم  یلاـم  ماـظن  افرـص  تسین و  انثتـسم  دزمتـسد  قوـقح و  تـبث  زا  زین  سلجم 

.تسا
.مداد باوج  هناقداص  دش ، لاؤس  نم  دزمتسد  قوقح و  زا  یتقو  مدوب ، سلجم  هدنیامن  هک  ینامز 

ار هدـنیامن  کـی  دزمتـسد  قوـقح و  ارچ  هکنیا  هراـبرد  ناوارف  تارکذـت  تفرگ و  لکـش  نم  هـیلع  یا  هـمجه زور  نآ  یادرف 
.دیدرک مالعا 

رد دـیاب  دـننک ، یم هعجارم  یباـختنا  یاـه  هزوـح هب  یتـقو  هک  دوـب  نـیا  دزمتـسد  قوـقح و  نـتفگن  یارب  ناگدـنیامن  لـیلد 
.دنشاب وگ  خساپ مدرم  هب  الاب  قوقح  نیا  لابق 

ور هـبور مدرم  یرگــشسرپ  اــب  اــهنآ  ناگدــنیامن ، دزمتــسد  قوــقح و  ندوــب  فافــش تروــص  رد  دــهد : یم هـمادا  یقداــص 
تلادـع راعــش  سلجم  یتـقو  اـما  دنــشاب ؛ مدرم  یوـگ  خـساپ دـنناوت  یمن هدــش ، هنیداـهن  یراـک  ناـهنپ نوـچ  دــنوش و  یم

.دننک رارف  عوضوم  نیا  زا  دیابن  دهد ، یم ار  دزمتسد  قوقح و 
ناگدـنیامن قوقح  نازیم  یـسانشراک ، رظن  ساسارب  تسا  نکمم  دـیوگ : یم همادا  رد  تیفافـش  نویـسکارف  قباس  وضع 

أـشنم دوش و  یم لاکـشا  لـحم  درادـن ، دوجو  تیفافـش  دوش و  یم یراـک  ناـهنپ یتقو  اـما  دـشاب ؛ هتـشاد  هیجوت  سلجم 
.دش دهاوخ  یدعب  تالکشم  زورب 

.دنتسه رظان  ماقم  رد  مدرم  دشاب ، فافش  اهدزمتسد  یبرغ  یاه  ماظن زا  یضعب  دننام  یتقو 
.دوش یم یریگولج  یراک  ناهنپ زا  اما  دنشاب ، هتشاد  یضارتعا  یتفایرد  ماقرا  دادعا و  نیا  هب  تسا  نکمم 

! دننک یم یردلق  نوناق  ربارب  رد  اه  هاگتسد یخرب 
قوقح و تاـعالطا  تبث  هراـبرد  قرـش »  » اـب وگو  تفگ رد  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  داتـسا  یکوزاپ ، یدـهم  نینچمه ،

همه یارب  دزمتـسد ، قوقح و  تاعالطا  تبث  نوناـق  دـیوگ : یم ناریا  دـنمراک  هناـماس  رد  اـه  هاگتـسد زا  یـضعب  دزمتـسد 
.تسارجالا مزال اه  هاگتسد

تبث ناـمز  اـت  هاگتـسد  نآ  ناریگب  قوقح دزمتـسد  قوـقح و  دـیاب  هدرک ، یراددوـخ  تاـعالطا  نیا  تبث  زا  یهاگتـسد  رگا 
.دوش عطق  تاعالطا 

.دننک یم یراددوخ  ناشنادنمراک  دزمتسد  قوقح و  تاعالطا  تبث  زا  اه ، نامزاس هاگتسد و  زا  یضعب 
قوقح هزادـنا  هب  غلابم  نیا  یهاگ  هک  دوش  یم تخادرپ  نادـنمراک  هب  یهافر  ناونع  هب یغلابم  اه  هاگتـسد زا  یـضعب  رد 
! دش دهاوخن  ریذپ  تراظن فافش و  نانکراک  یتفایرد  همه  یقوقح ، شیف  رد  تبث  مدع  لیلد  هب اما  تسا ؛ دنمراک 

تاعالطا اهنت  هن اه  هاگتسد زا  یضعب  دیوگ : یم تلود  یارب  اه  هاگتـسد زا  یـضعب  یلام  دهعت  داجیا  هب  هراشا  اب  یکوزاپ 
دازاـم دـهعت  تلود  یارب  بوصم ، هجدوب  زا  جراـخ  هکلب  دـننک  یمن تبث  هناـماس  رد  ار  دوـخ  نادـنمراک  دزمتـسد  قوـقح و 

.دننک یم داجیا 
.دنوش یفرعم  هاگداد  هب  نایطاخ  دیاب  تسا و  یمومع  لاوما  رد  فرصت  ینعم  هب  راک  نیا 

درایلیم هب ۶۲۳  تلود  فرط  زا  هجدوـب  نیا  هدوـب ، ناـموت  دراـیلیم  سلجم ۵۷۱  یراـج  هجدوب  هجدوب ۱۴۰۰ ، هحیـال  رد 
؛ دـناسر بیوصت  هب  دوخ  یارب  ار  ناـموت  دراـیلیم  ددـع ۹۹۱  تردـق  لامعا  اب  سلجم  اتیاهن  اـما  درک  ادـیپ  شیازفا  ناـموت 

.درک ادیپ  شیازفا  روکذم  دنیارف  رد  یمالسا  یاروش  سلجم  یراج  هجدوب  ناموت  درایلیم  زا ۳۰۰  شیب  ینعی 
سلجم هجدوب  یدرایلیم  زا ۳۰۰  شیب  شیازفا 

و نوـیلیمود زا  شیب  دـیابن  درف  ره  قوـقح  لاـس ۱۴۰۰  رد  نوناـق  قبط  دـیوگ : یم مه  سلجم  هجدوـب  شیازفا  هراـبرد  وا 
رفن ورازه ۲۰۰  دودـــح  نآ  نادـــنمراک  رفن و  سلجم ۲۹۰  ناگدــنیامن  لـک  هـک  یلاـحرد دــبای ، شیازفا  ناـموت  رازه   ۵۰۰
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.دوب دهاوخ  سلجم  ناگدنیامن  نادنمراک و  یارب  ناموت  درایلیم  دودح ۴۰  شیازفا  نیا  دنتسه ،
فافـشریغ و راتفر  رطاخ  هب  سلجم  هنافـسأتم  دبای ؟ شیازفا  ناموت  درایلیم  زا ۳۰۰  شیب  سلجم  هجدوب  دـیاب  ارچ  اما 

.دنک یم ذوفن  لامعا  دوخ  هجدوب  بیوصت  رد  دراد ، هک  یتردق 
سلجم هـلمج  زا  اـه  هاگتـسد یخرب  دزمتـسد  قوـقح و  هجدوـب  رد  تیفافــش  مدـع  نـیا  زین  لاـس ۱۴۰۱  هجدوـب  رد  هـتبلا 

.دراد دوجو  هجدوب  هحیال  رد  هطوبرم  نوتس  لباقم  رفص  ددع  جرد  اب  یمالسا  یاروش 
رد قفاوم ، یأر  بسک ۱۵۳  دوجو  اب  ناگدنیامن  یارآ  تیفافش  حرط  تایلک  هک  دوب  هتشذگ  لاس  هام  نمهب همین  تسرد 

.درک تفلاخم  حرط  نیا  اب  مهدزای  سلجم  یعون  هب درواین و  یأر  تلم  هناخ 
هکنآ لیلد  هب  اما  دنداد  حرط  نیا  هب  فلاخم  یأر  هسلج ، نآ  رد  رـضاح  هدـنیامن  عومجم ۲۳۴  زا  رفن  اهنت ۶۳  دنچره 

مک تـسد ناگدـنیامن  یارآ  تیفافـش  دراد ، زاـین  ناگدـنیامن  یارآ  موـسود  هـب  لقادـح  سلجم  یلخاد  هماـن  نـییآ حالـصا 
.دوش یم یقلت  مهدزای  سلجم  یارب  یفنم  هقباس  کی  یخرب  ریبعت  هب  هتفر و  قاحم  هب  نونکات 

! تسا رگید  یاز  تیفافش نوناق  کی  زا  راذگ  نوناق تیفاعم  زا  یکاح  هجدوب ۱۴۰۱  هحیال  یسررب  نیا  دوجو  اب 
.دنزب مقر  تلم  هناخ  نانیشن  هراجا یارب  ار  یرگید  یفنم  هرمن  دناوت  یم هک  یعوضوم 

زین رگید  زا  یخرب  دــــندوب و  ازناوــــلفنآ  نـــسکاو  تفاــــیرد  تسیلرــــس  نآ ، ناگدــــنیامن  زا  یخرب  هـــک  مهدزاــــی  سلجم 
هدــنیآ لاــس  رد  تــسا  رارق  دنتــشادن ، لوــبق  ندوبندــنلب  یــساش لــیلد  هــب  ار  نازاــسوردوخ  یــشک  شیپ یاــه  نیــشام
طیارش اب  هحیال  بیوصت  تروص  رد  هک  دنک  تفایرد  هجدوب  ناموت  درایلیم  ورازه ۱۵۲ لداعم  لایر  ۱۱.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

مه ناگدـنیامن  یندز ، لاثم یراکتبا  اب  دوش و  یم راذـگاو  سلجم  دوخ  هب  ـالماک  زین  هجدوب  نیا  درک  هنیزه هوحن  یلعف ،
! دش دنهاوخ  انثتسم  دنمراک  هناماس  رد  دزمتسد  قوقح و  تاعالطا  تبث  زا 

یاروـش سلجم  یجراـخ  تسایــس  یلم و  تـینما  نویــسیمک  وـضع  یروـنلاوذ ، یبـتجم  هـتفگ  هـب  هـک  تساـجنیا  بلاــج 
هینبا و رگا  هک  دوش  یم هنیزه  ناموت  نویلیمدص  زا  شیب  لومعم  روط  هب سلجم ، تقو  هقیقد  کی  ره  یارب  یمالسا ،

.دراد یمرب جرخ  مدرم  یارب  ماقرا  نیا  زا  شیب  نوبیرت  نیا  مینک ، باسح  مه  ار  هیامرس  دوس و  تاناکما و 
، سلجم تامیمـصت  یجورخ  رثکا  فافـشریغ ، هتبلا  هجوت و  لـباق درک  هنیزه دوجو  اـب  هک  تسا  نیا  زیگنارب  فسأـت هتکن 

نآ یاهدـمایپ  یـشاوح و  عوـجر  عـفر و  یزاـجم و  یاـضف  زا  تنایـص  دـننام  یزاسرــسدرد  یلاـجنج و  یاـه  حرط بیوـصت 
.دوش یم

تسا دیفم  میارب  بلطم  نیا 

یلب

 ۰

رفن
دنا هدیدنسپ  ار  تسپ  نیا 

 



دش یپک 
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: یدیلک تاملک 

مهدزای  سلجم 

هجدوب ۱۴۰۱

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

تیروهمج دنریگ - ؟ یم قوقح  ردقچ  هدنیآ  لاس  سلجم  ناگدنیامن   

کیت دننک - ؟ یم  ناهنپ  ار  ناش  قوقح  هب  طوبرم  تاعالطا  ای  دنریگ ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس سلجم  ناگدنیامن    

ونزور دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن    

نیالنآ قرش  دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن   

ربخ رصع  دننک - ؟ یم  ناهنپ  ار  ناش  قوقح  هب  طوبرم  تاعالطا  ای  دنریگ ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس سلجم  ناگدنیامن   

بیج ناریا  زاسرسدرد -  ینوناق  مازلا  کی  زا  ادص  رس و  یب تیفاعم   

ناهج فصن  همانزور  دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن   

کانبات دننک -  یم ناهنپ  ار  ناش  هدنیآ لاس  قوقح  تاعالطا  ناگدنیامن   

نوسرپ دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن    

نیالنآ رگراک  دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن   

یادص رس و  یب  تیفاعم  ات  ناگدنیامن  قوقح  هرابرد  یراک  یفخم  زا  /؟ تسیچ هجدوب ۱۴۰۱  رد  یراک " ناهنپ  " لیالد  
ناریا ناب  هدید  زاسرسدرد -  ینوناق  مازلا  زا  امیس  ادص و 

تعاس ۲۴ دنریگ - !! ؟ یمن قوقح  سلجم  ناگدنیامن  دعب  لاس   

زوین راهب  دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن   

زوین داصتقا  سلجم -  هجدوب  یدرایلیم  زا ۳۰۰  شیب  شیازفا   / سلجم ناگدنیامن  قوقح  رس  رب  یلاجنج  قافتا   

نیالنآ  ۵۵ دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس سلجم  ناگدنیامن  تسا  |  فافشریغ  سلجم  نانکراک  قوقح   

باتفآ دنریگ - ؟ یم قوقح  ردقچ  هدنیآ  لاس  رد  ناگدنیامن  سلجم ؛ هجدوب  یدرایلیم  زا ۳۰۰  شیب  شیازفا   

زوینرازاب هیقب -  زا  رت  نیگنر  اه  یسلجم  نوخ   / تیفافش تهج  فالخ  رد  مهدزای  سلجم   

رصاعم دربهار  رصاعم -  دربهار  -؟ دنریگ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن   

تمالس یابص  یداصتقا - ! دب  طیارش  رد  سلجم  هجدوب  یدرایلیم  زا ۳۰۰  شیب  شیازفا   

رازاب طخ  هجدوب ۱۴۰۱ -  هحیال  رد  سلجم  ناگدنیامن  دزمتسد  قوقح و  مهبم  تیعضو   

زوین انبک  دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن   

هام  14001400  هام یدید   اتات  2525   یربخ  1818   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۶۹طباور 



زوین تراجت  دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن   

نیالنآدص یربخ  هاگیاپ  دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن   

ورارف دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن   

نیالنآربخ دننک - ؟ یم  ناهنپ  ار  ناش  قوقح  هب  طوبرم  تاعالطا  ای  دنریگ ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس سلجم  ناگدنیامن    

زورما هار  دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس ناگدنیامن   

۲۴ داصتقا یلیلحت  ، یربخ هاگیاپ  هجدوب ۱۴۰۱ -  هحیال  رد  سلجم  ناگدنیامن  دزمتسد  قوقح و  مهبم  تیعضو   

اه نیرترب دنریگ - ؟ یمن قوقح  هدنیآ  لاس  سلجم  ناگدنیامن   

 - سلجم هجدوب  یدرایلیم  زا ۳۰۰  شیب  شیازفا  یکوزاپ : یدهم  تسین / فافش  سلجم  یلام  ماظن  یقداص : دومحم   
کیت

ارادم دننک - ؟ یم  ناهنپ  ار  ناش  قوقح  هب  طوبرم  تاعالطا  ناگدنیامن   

زوین رتیت  یداصتقا - ! دب  طیارش  رد  سلجم  هجدوب  یدرایلیم  زا ۳۰۰  شیب  شیازفا   

۲۱۲۱
ید

۱۴۰۰۱۴۰۰
۰۸:۴۰



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انریا   

نیریش ملق  هب  ناربمایپ  هریـس  رب  دیکات  اب  میرک  نآرق  تایآ  یتیبرت  یاه  هزومآ  باتک  انریا  یگنهرف  راگنربخ  شرازگ  هب 
.تسا هدش  هتشون  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یمالسا  تیبرت  میلعت و  هفسلف  هورگ  رایداتسا  یدیشر 

.تساه ناسنا  همه  تیاده  باتک  میرک  نآرق  تشون : باتک  همدقم  رد  هدنسیون 
راـیتخا رد  ار  هریغ  اـهراکهار و  شور و  اهدـیدهت ، اـه و  تصرف  مـلعتم ، مـلعم و  دـصقم  اـت  ادـبم  زا  هـک  یـسدقم  باـتک 

.تسا هداد  رارق  ناسنا 
ناحبـس دـنوادخ  نیب  هطـساو  دـنناوتب  هک  هدومن  اطع  شلماک  یاه  ناسنا  هب  ار  شیوخ  یایوگ  نابز  مولع و  هار  نیا  رد 

.دنریگ هدهع  رب  ار  سوفن  تیبرت  دنوش و  قلخ هللا  اب 
.دوش یم  فیرعت  هوقلاب  یاهادعتسا  ندناسر  تیلعف  هب  یزاسافوکش و  دنیارف  یلک  روط  هب  تیبرت ، یفرط  زا 

.دوش یم  انعم  یلاعت  ندمآ و  الاب  دشر ، یوغل  هشیر  هب  هجوت  اب  زین 
.دراد ار  دوخ  صاخ  تائاضتقا  مادک  ره  هک  دراد  فلتخم  یاه  تحاس  داعبا و  زین  تیبرت  هتبلا 

هحفص ۱۵ ) )
رد دننک ؛ عوجر  میرک  نآرق  فراعم  هب  دیاب  دنوش  کیدزن  دوخ  یلـصا  فدـه  هب  هک  نیا  یارب  اه  ناسنا  همه  دوزفا : یو 
رد ار  نآ  فراـعم  زا  یا  هـعرج  شیوـخ  یدوـجو  فرظ  اـب  بساـنتم  ار  مادـک  ره  دــنرادرب و  ماـگ  شیوـخ  سفن  لـماکت  هار 

.دنرادرب هشوت  یقاب  ملاع  یارب  دنشونب و  یناف  ملاع  نیا  تایح  هاتوک  تصرف 
یایند نیا  رد  یهارمگ  زا  یریگولج  یارب  سفن  بیذـهت  هار  تفرعم و  لها  هچ  لقعت و  لـها  هچ  یـسک ، ره  نیا  رباـنب 

.دنک باریس  ار  دوخ  نآ  تمکح  راس  همشچ  زا  دناسرب و  تایح  لزنمرس  نیا  هب  ار  دوخ  یاب  یناف 
، دنداتـسیا دـق  ماـمت  صـالخا ، تیدوـبع و  قـیرط  رد  هک  اـه  ناـمه  دـندش ، یفرعم  اـم  هـب  زین  هار  نـیا  ناـکلاس  نیرتـهب 

یگدـنز مامت  رادـیب ، یاه  ترطف  دعتـسم و  یاه  ناج  تیبرت  یارب  دـندیزرون و  غیرد  یا  هیامرـس  چـیه  زا  دـندرک ، داـهج 

میرک میرک نآرق   نآرق تایآ   تایآ یتیبرت   یتیبرت یاه   یاه هزومآ هزومآ

هاگـشناد یمالـسا  تیبرت  مـیلعت و  هفـسلف  هورگ  رایداتـسا  طـسوت  مـیرک » نآرق  تاـیآ  یتـیبرت  یاـه  هزوـمآ  » باـتک اـنریا - نارهت -
.دمآرد ریرحت  هتشر  هب  ییابطابط  همالع 

 

https://www.irna.ir/news/84607143/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.irna.ir/news/84607143/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85


.دندرک ادف  ار  شیوخ 
.دنراد ام  کیاکی  ندرگ  رب  یگرزب  قح  یهلا  ناربمایپ  یرآ 

هناعـضاخ و تائالتبا ، تالکـشم و  یماـمت  ربارب  رد  دـندرک و  ادـف  ار  شیوخ  کاـپ  ناـج  قح ، هب  قشع  قیرط  رد  هک  اـهنآ 
دندش و نومنهر  یقیقح  تداعـس  هار  دـیحوت و  شریذـپ  تسار و  هار  هب  ار  مدرم  هنامیرک  دـندز و  قشع  قشم  هنانتورف 

.دنتشذگ دوخ  ریغ  هچ  ره  دوخ و  زا  هار  نیا  رد 
هحفص ۱۶ ) )

هاگـشیپ رد  نتـشذگ و  ادـخ  هار  رد  لـهاان  دـنزرف  زا  ندرک و  هشیپ  ربـص  حوـن  نوـچمه  ینعی  تیبرت  داد : هـمادا  یدیـشر 
.ندروآورف میلست  رس  یهلا 

ادـخ هار  رد  ینیمز  یاه  هقلع  اه و  تینم  همه  نتـشاذگ  رانک  لیلخ و  میهاربا  رد  نیقی  ماقم  هب  ندیـسر  ینعی  تیبرت 
تیبرت تـهج  رد  یمیهاربا  جـح  تنـس  یراذـگ  ناـینب  قـیمع و  نیماـضم  دـنلب و  یاـهاعد  اـب  ادـخ  شرع  اـت  حور  جورع  و 

یفطـصم دـمحم  متاخ ، ربمایپ  ینعی  تیبرت  ...اـیند  رهاوظ  زا  ندـش  ادـج  یارب  ینیرمت  یلا هللا و  ترجه  یارب  سوفن 
هب مادـک  ره  هک  تشاذـگ  راـگدای  هب  دوخ  زا  یناـشخرد  یاـهرهوگ  دوب و  بیبـح هللا  ریرقت ، لـعف و  لوـق و  رد  هک  (ص )

.دننک یم  باریس  تفرعم  زا  ار  تسود  قیرط  ناقشاع  دنتسه و  تیالو  تماما و  نامسآ  رد  یا  هراتس  قح 
، تفرعم هنـشت  یاه  ناج  همه  یلمع  یملع و  یاه  هتخودـنا  ندـش  ینغ  یارب  یهلا  یایلوا  ناربمایپ و  هریـس  هعلاـطم 

.تسایمیک نوچمه 
هتـشاد هیکز  سفن  لـماک و  لـقع  دـنهاگآ و  ترخآ  اـیند و  تقیقح  زا  دـنا و  هتخانـش  قح  هب  یبوخ و  هب  ار  ادـخ  هک  اـهنآ 

.دنا
تیبرت یــسانش  موـهفم  هـب  لوا  شخب  هـک  هدــش  رــشتنم  شخب  هـس  رد  مـیرک  نآرق  تاـیآ  یتـیبرت  یاــه  هزوـمآ  باــتک 

نآرق هاگدـید  زا  ناسنا  تخانـش  مود  شخب  دراد ، هراـشا  ینآرق  تیبرت  هدـنهد  لیکـشت  رـصانع  تاـیلک و  لـماش  ینآرق 
دهد یم  لیکــشت  نآرق  رد  ناــسنا  یدوــجو  یاــه  تحاــس  مــیرک و  نآرق  رد  ناــسنا  تاــصتخم  لــصف  ود  رد  ار  مــیرک 

یـسیع و یـسوم ، ، میهاربا حون ، هریـس  هب  هک  تسا  ناربمایپ  هریـس  رد  ینآرق  تیبرت  یاه  هفلوم  لماش  موس  شخب  و 
.دراد صاصتخا  ص )  ) مرکا ربمایپ 

یتـیبرت موـلع  یــسانشراک  هرود  رد  مـیرک  نآرق  تاـیآ  یتـیبرت  یاـه  هزوـمآ  سرد  یاـه  لصفرــس  اـب  قباــطم  باــتک  نـیا 
.تسا هدش  نیودت 

تکرش یوس  زا  هحفـص  هخـسن و ۳۵۹  رازه  رد  ناربمایپ  هریـس  رب  دـیکات  اب  میرک  نآرق  تایآ  یتیبرت  یاه  هزومآ  باـتک 
.تسا هدش  رشتنم  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  هب  هتسباو  للملا  نیب  رشن  پاچ و 

۲۱۲۱
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

https://meeting.atu.ac.ir/ch/anjoman- کــنیل هــب  هماــنرب  نــیا  رد  تکرـــش  تــهج  دـــنناوت  یم  نادـــنم  هقــالع   

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب کدوک » » کدوک تایبدا   تایبدا یاهدرکراک   یاهدرکراک یتسیچ  وو   یتسیچ  » » رانیبو رانیبو

شزومآ و ییادـتبا  شزومآ  تنواعم  یراکمه  اـب  نارهت  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  شرورپ  شزومآ و  ییوجـشناد  یملع  نمجنا 
هاگشناد کدوک  تایبدا  تاعلاطم  زکرم  ییابطابط و  همالع  هاگـشناد  دحاو  یهاگـشناد  داهج  یقرـش ، ناجیابرذآ  ناتـسا  شرورپ 

.دنک یم رازگرب  ار  کدوک » تایبدا  یاهدرکراک  یتسیچ و   » رانیبو زاریش ،

هام  14001400  هام یدید   اتات  2525   یربخ  1818   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۷۱طباور 

https://www.isna.ir/news/1400102115201/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%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/1400102115201/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


.دننک هعجارم   education

رگـشهوژپ هدنـسیون و  یدابآدیــس ـ  رغــصا  یلع  هـئارا  روـضح و  اـب  هماـنرب  نـیا  انــسیا ، نایوجــشناد  هاگــشاب  شرازگ  هـب 
.دوش یم  رازگرب  نیالنآ  تروص  هب  یلا ۱۸ ، تعاس ۱۶  هام ، ید هبنشراهچ ۲۲  زور  ناوجون ، کدوک و  تایبدا 

https://meeting.atu.ac.ir/ch/anjoman- کــنیل هــب  هماــنرب  نــیا  رد  تکرـــش  تــهج  دـــنناوت  یم  نادـــنم  هقـــالع 
.دننک هعجارم   education

مایپ یاهتنا 

۲۱۲۱
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شیک امیسوادص  یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / امیس  ادص و  یرازگربخ   

رترب میت   ۸ تفگ : دازآ ، قطانم  قوقح  تروک  توم  تاقباسم  یملع  ریبد  شیک ، زکرم  امیسوادص  یرازگربخ  شرازگ  هب 
دنهاوـخ تباــقر  هـب  رگیدــکی  اــب  هـلحرم  نـیا  رد  دــنا و  هدرک  ادــیپ  هار  یهافــش  هـلحرم  هـب  نارواد  تاــیه  رظن  ساــسارب 

یرتسگداد کـی  هیاـپ  یـالکو  تاـضق و  دـیتاسا ، روضح  اـب  تاـقباسم  نیا  هكنيا  هب  هراـشا  اـب  تخب  رـصان  رحـس.تخادرپ 
رازگرب هداوناـخ  یواـعد  رد  یرواد  تیروحم  اـب  دازآ  قطاـنم  تروـک  توـم  تاـقباسم  هرود  نیمود  دوزفا : دوـش ، یم رازگرب 

ییارجا و ریبد  یراـبدور  یلع  یملع ، ریبد  ناوـنع  هـب  تـخب  رـصان  رحــس  تاـقباسم  زا  هرود  نـیا  رد  دوزفا : یو.دوـش  یم
قوقح تروـک  توـم  تاـقباسم  هرود  نیمود  یرازگرب  لوـسم  هدازریـش  یداـه  دـمحم  یگنهاـمه و  ریبد  یلعروـپ  هیدـهم 

یقوـقح و هســسوم  یراـکمه  اـب  دازآ ، قطاــنم  قوـقح  تروـک  توـم  تاــقباسم  هرود  نیمود.دــنراد  روـضح  دازآ  قطاــنم 
همالع هاگـشناد  هداوناــخ  یقوــقح  نــمجنا  ییاــبطابط و  همالع  هاگـشناد  شیک ، یرـــصان  تلادـــع  یللملا  نــیب  یرواد 

.دوش یم رازگرب  هییاضق  هوق  یروآون  سیدرپ  شیک و  دازآ  هقطنم  ناوناب  روما  هرادا  ییابطابط ،

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

شیک امیسوادص  یرازگربخ  امیس -  ادص و  یرازگربخ  دازآ |  قطانم  تروک  توم  تاقباسم  هرود  نیمود  يياهن  يرواد   

۲۱۲۱
ید

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۱:۱۳



لاس راعش  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / مینست  یرازگربخ   

.دش شرورپ  شزومآ و  یترازو  رتفد  تسرپرس  یساملا  هلا  تجح مینست ، یرازگربخ  یعامتجا  هورگ  شرازگ  هب 
رد لوئسم  سانـشراک  سانـشراک و  نایگنهرف ، هاگـشناد  رد  سیردت  هطـسوتم ، ییادتبا و  سرادم  رد  سیردت  یـساملا 

دازآ دازآ قطانم   قطانم تروک   تروک توم   توم تاقباسم   تاقباسم هرود   هرود نیمود   نیمود يياهن   يياهن يرواد   يرواد

.دش دهاوخ  رازگرب  نمهب  مجنپ  مراهچ و  دازآ  قطانم  تروک  توم  تاقباسم  هرود  نیمود  ییاهن  یرواد 

یعامتجا  || یعامتجا سرادم   سرادم نایگنهرف  وو   نایگنهرف دشدش   شرورپ   شرورپ شزومآ  وو   شزومآ یترازو   یترازو رتفد   رتفد تسرپرس   تسرپرس یساملا " " یساملا ""

.دش یترازو  رتفد  تسرپرس  یساملا » هلا  تجح ، » شرورپ شزومآ و  ریزو  یوس  زا  یمکح  یط 

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3330926/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3330926/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/21/2642281/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/21/2642281/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%AF


، ناتــسرهش هـقطنم و  شرورپ  شزوـمآ و  سیئر  ناتــسا ، ناتــسرهش و  حطــس  رد  شرورپ  شزوـمآ و  یرادا  یاــه  شخب
ییابطابط همالع  هاگشناد  رد  یروانف  یگنهرف و  تیریدـم  سیردـت و  شرورپ و  شزومآ و  لک  هرادا  یزیر  همانرب نواعم 

.دراد دوخ  یراک  قباوس  رد  ار 
: تسا هدمآ  شرورپ  شزومآ و  ریزو  یوس  زا  وا  باصتنا  مکح  رد 

یریگیپ یربــهر و  مــظعم  ماــقم  تـاـّیونم  زا  یوریپ  لاــعتم ، دـــنوادخ  هاگـــشیپ  زا  تناعتـــسا  لــکوت و  اـــب  تــسا  دـــیما 
لوحت داجیا  یلک  یاه  تسایـس بالقنا ، مود  ماگ  هینایب  دافم  نتـشاد  رظن  رد  اب  روهمج ، مرتحم  تسایر  یاه  تسایس
یاروـش یاــضعا  یراــکمه  بـلج  تاررقم و  نیناوـق و  شرورپ و  شزوـمآ و  نیداــینب  لوحتدنــس  شرورپ ، شزوـمآ و  رد 

دیؤـم قـفوم و  مهدزیــس  تـلود  شرورپ  شزوـمآ و  ترازو  یاـه  هماـنرب قـقحت  رد  اــه ، ناتــسا لــک  ناریدــم  ناــنواعم و 
.دیشاب

« یزیتسداـسف یتسدــکاپ و  «، » یراد مدرم  «، » یبـالقنا هـیحور  «، » یروـحم تلادــع   » لوـصا تیاــعر  اتــسار ، نـیا  رد 
.تسا یمازلا  یمدرم ، تلود  یرادم » نوناق  و«

.مراد تلأسم  لاعتم  دنوادخ  زا  لوحم  فیاظو  ماجنا  رد  ار  یلاعبانج  نوزفازور  قیفوت 
/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

لاس راعش  دش -  یترازو  رتفد  تسرپرس  یساملا » تجح هللا   » 

شرتسگ تایئزج -  درک  + رداص  دیدج  مکح  شرورپ  شزومآ و  ریزو   

۲۱۲۱
ید

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۳:۴۹



رهم یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

روــضح اـــب  یمالـــسا  یناـــسنا  موـــلع  یللملا  نــیب هرگنک  نیمـــشش  هیماـــتتخا  مــسارم  سراـــف ، یرازگربـــخ  شرازگ  هــب 
هناـگ یاــه ۱۶  نویــسیمک ناریبد  اــسؤر و  یمالــسا و  یناــسنا  موـلع  یلاــع  عـمجم  سیئر  یمــالغ  اــضر  مالــسالا  تـجح

.دش رازگرب  یزاجم  تروص  هب  هام  ید یمالسا ۲۰  یناسنا  مولع  یللملا  نیب هرگنک  نیمشش 
زا هدافتـسا  دـیاب  روهمج  سیئر  درک : نایب  تسـشن  نیا  رد  یناریا  یمالـسا  یوگلا  نویـسیمک  سیئر  ناشخرد ، دوعـسم 
نآ ینارمکح  هدکـشهوژپ  فیرـش و  یتعنـص  هاگـشناد  دننام  ییاه  هاگـشناد قیرط  زا  هک  ار  داصتقا  یلاربیل  یاه  هخـسن

نمزم یاـه  یراـمیب لـح  یارب  یمالـسا  داـصتقا  یاـه  تیفرظ هب  داـمتعا  اـب  دراذـگب و  راـنک  دوش ، یم هدـیچیپ  روشک  یارب 
.دنک داجیا  ار  روشک  یداصتقا  هاگتسد  رد  یمالسا  داصتقا  یاه  هخسن زا  هدافتسا  تصرف  ناریا ، داصتقا 

همه هـک  درک  روـصت  دـیابن  دـهد و  یمن باوـج  یروـحم  هلاـقم یملع  یاـه  هرگ ندرک  زاـب  یروآوـن و  یارب  دوزفا : ناـشخرد 
.دش دهاوخ  هداد  خساپ  هلاقم  هوبنا  دیلوت  یور  یراذگ  هیامرس اب  روشک  یملع  یاهزاین 

ار یـشهوژپ  ربهار  شقن  دیاب  یمالـسا  یناسنا  مولع  یلاع  عمجم  درک : دیکات  ییابطابط  همالع  هاگشناد  داصتقا  داتسا 
، تسا هدـش  هبرجت  رگید  یاهروشک  رد  هک  یملع  یروآون  متـسیس  تائاضتقا  هب  دـنک و  یزاب  یمالـسا  یناسنا  مولع  رد 

.دشاب هتشاد  یرتشیب  هجوت 
زا ار  دوخ  روشک ، یملع  ناگبخن  روضح  اب  کی  هجرد  یاـه  تسـشن یرازگرب  اـب  هک  دور  یم عقوت  عمجم  زا  نیا ، رب  هوـالع 

دینک دینک دامتعا   دامتعا یمالسا   یمالسا داصتقا   داصتقا تیفرظ   تیفرظ هبهب   یداصتقا   یداصتقا یاه   یاه یرامیب یرامیب عفر   عفر یارب   یارب

رد یمالـسا  یناـسنا  موـلع  یللملا  نـیب هرگنک  نیمـشش  تفرـشیپ  یناریا  یمالـسا  یوـگلا  نویــسیمک  سیئر  ناـشخرد ، دوعــسم 
.دوش دامتعا  دیاب  یمالسا  داصتقا  یاه  تیفرظ  هب  یداصتقا  نمزم  یاه  یرامیب عفر  یارب  تفگ : هرگنک  نیا  هیماتتخا  مسارم 

هام  14001400  هام یدید   اتات  2525   یربخ  1818   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۷۳طباور 

https://www.farsnews.ir/news/14001021000446/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14001021000446/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF


.ددنبن یملع  یروآون  یارب  ار  هزات  یاه  هار هدرک و  جراخ  هلاقم  دیلوت  راصحنا 
/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

رهم یرازگربخ  دراذگب -  رانک  ار  فیرش  هاگشناد  داصتقا  یلاربیل  یاه  هخسن  روهمج  سیئر   

ناریا باتک  یرازگربخ  دوش -  دامتعا  یمالسا  داصتقا  یاه  تیفرظ  هب  یداصتقا  تالکشم  عفر  یارب   

وجشناد یرازگربخ  دینک -  دامتعا  یمالسا  داصتقا  تیفرظ  هب  یداصتقا  یاه  یرامیب عفر  یارب   

۲۱۲۱
ید

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۶:۳۰

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

همالع هاگـشناد  لقتــسم  نایوجــشناد  یماــسا  نـمجنا  تـمه  هــب  وجــشناد ، یرازگربــخ  هاگــشناد  راــگنربخ  شرازگ  هــب 
« باـقن  » یگنهرف یـسایس و  یعاـمتجا ، هماـنهاگ  مهدزاود  هرامـش  یتـیبرت  مولع  یـسانشن و  اور  هدکـشناد  ییاـبطابط 

. دش رشتنم 
تاــعوضوم رازلگ  همطاــف  یریبدرــس  یمیدــق و  همطاــف  یلوئــسم  ریدــم  هــب  باــقن  »  » هماــنهاگ مــهدزاود  هرامـــش  رد 

.دوش یم  هتخادرپ  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ،
راهچ درز ، عون  زا  یتخبـشوخ  شمارآ و  عوضوم  هب  ناوت  یم  دینک ، یم هعلاطم  هیرـشن  نیا  رد  هک  یتاعوضوم  هلمج  زا 

.درک هراشا  کرامناد  یشزومآ  ماظن  هب  یهاگن  زاس و  تشونرس  هتعاس 
.دینک کیلک  ار  اجنیا  هیرشن  نیا  هدهاشم  یارب 

۲۲۲۲
ید

۱۴۰۰۱۴۰۰
۰۹:۳۲



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / داصتقا  یایند  همانزور   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.دنتسه کنابداتسا   VIP دیتاسا وزج  تسا و  زا ۵   ۴.۹ کنابداتسا ، هعومجم  رد  ناشدرکلمع   

دنا هتسناوت هعومجم  نیا  زا  ار  زا ۵  درکلمع ۴.۹  دنتسه و  کنابداتسا   VIP دیتاسا زا  یجرف  مناخ  یجرف  میرم  داتسا   
.دننک بسک 

.دنا هدش فلتخم  یاه  لصف رد  یسیلگنا  نابز  داتسا  نیرترب  راب  هتشاد و ۳  کنابداتسا  رد  قفوم  هسلج   ۷۱۵ 

دشدش رشتنم   رشتنم باقن » » باقن  » » همانهاگ همانهاگ مهدزاود   مهدزاود هرامش   هرامش درز /  /  درز عون   عون زازا   یتخبشوخ   یتخبشوخ شمارآ  وو   شمارآ

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

یضایر یضایر نابز  وو   نابز سرد   سرد ردرد   لاس  ۱۴۰۰۱۴۰۰   لاس ردرد   یصوصخ   یصوصخ سیردت   سیردت رترب   رترب داتسا   داتسا یفرعم  ۱۰۱۰   یفرعم

.تسا نازومآ  نابز نازومآ و  شناد نیب  رد  مهم  رایسب  سرد  ود  یضایر  یسیلگنا و  نابز 

هام  14001400  هام یدید   اتات  2525   یربخ  1818   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۷۴طباور 

https://snn.ir/fa/news/988939/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%E2%80%8C
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یضایر  نابز و  سرد  رد  لاس ۱۴۰۰  رد  یصوصخ  سیردت  رترب  داتسا  یفرعم ۱۰ 

.تسا نازومآ  نابز نازومآ و  شناد نیب  رد  مهم  رایسب  سرد  ود  یضایر  یسیلگنا و  نابز 
لیامت لفات ، ستلیآ و  نومزآ  رد  یـسیلگنا  نابز  یریگدای  یارب  دایز  یاـضاقت  ترجاـهم ، یارب  یـسیلگنا  ناـبز  یریگداـی 

نازوـمآ و شناد لیـصحت  نارود  رد  سرد  نیا  نتفرگ  هدـیدان  لـیلد  هب  نینچمه  یـسیلگنا و  ناـبز  هملاـکم  یریگداـی  هب 
.دوش لیدبت  نازومآ   شناد نازومآ و  نابز یرورض  مهم و  یاه  سرد زا  یکی  هب  تسا  هدش  ثعاب  شزومآ  مک  مجح 
هـسردم نارود  یاـه  سرد نیرت  تخـس زا  یکی  ییادـتبا ، هیاـپ  زومآ  شناد لیـصحت  عورـش  یادـتبا  ناـمه  زا  زین  یـضایر 

.تسا
هب ار  سرد  نیا  هدـش ، انب  یلـصا  هیلوا و  ثحابم  میهافم و  هیاـپ  رب  یـضایر  تخـس  هدـیچیپ و  میهاـفم  هکنیا  لـیلد  هب 

.تسا هدرک  لیدبت  نازومآ  شناد لیصحت  نارود  یاه  سرد نیرتزیگنارب  شلاچ  زا  یکی 
یـسرد ره  زا  رت  مهم رتـشیب و  بتارم  هب  هکلب  تسین  ناـبز  لـثم  ییاـه  سرد زا  رتـمک  اـهنت  هن  یـضایر  تیمها  نیارباـنب 

.تسا زومآ  شناد  یارب 
دیتاـسا نـیرترب  اوـتحم  نـیا  رد  میدـش  نآ  رب  اـم  نازوـمآ ، شناد  نازوـمآ و  ناـبز دزن  رد  سرد  ود  نـیا  تـیمها  لـیلد  هـب 

یـصوصخ سیردـت  هعوـمجم  نیرتربـتعم  زا  ار  یـضایر  یــصوصخ  سیردـت  دـیتاسا  نـیرترب  ناـبز و  یــصوصخ  سیردـت 
.مینک یفرعم  کنابداتسا  ینعی 

رترب دــیتاسا  زا  یتـسیل  یــضایر ، یــصوصخ  مـلعم  نیرتـهب  ناـبز و  یــصوصخ  مـلعم  نیرتـهب  اـب  ییانــشآ  رب  هوــالع  اــت 
.دیشاب هتشاد  رایتخا  رد  ار  سرد  ود  نیا  یصوصخ  یصوصخ  سیردت 

( یضایر یصوصخ  سیردت  رترب  داتسا  یفرعم ۵   ) کنابداتسا رد  یضایر  یصوصخ  ملعم  نیرتهب 

یـسررب لیلد  هب  دنوش و  یم یدنب  هبتر دوخ  زایتما  هراتـس و  دادعت  اب  دیتاسا  کنابداتـسا ، یـصوصخ  سیردـت  تیاس  رد 
.دبای یم شهاک  ای  هدرک  ادیپ  شیازفا  اه  نآ زایتما  سیردت ، رد  ناش  یمئاد درکلمع 

.میا هدرک یفرعم  ار  تسا  هدش  نایب  اه  نآ هراتس  زایتما و  هک  یضایر  یصوصخ  سیردت  رترب  داتسا  ریز ۵  تسیل  رد 
اوتحم نیا  رد  اما  دراد  ار  یـصوصخ  سیردـت  دـیتاسا  نیرترب  دوخ  سورد  همه  رد  یـضایر و  رد  کنابداتـسا  هک  دـنچره 

.مینک یفرعم  ار  نابز  یضایر و  رترب  داتسا  میتسناوت ۵  اهنت 
یلسوت اضریلع  داتسا 

 



رد داتـسا  نیرترب  راـب  تدـم ۵  هب  هک  دنتـسه  کنابداتـسا  رد  یـضایر  یـصوصخ  ملعم  نیرتهب  یلـسوت ، اضریلع  داتـسا 
.دنا هدش فلتخم  لوصف  رد  دوخ  یسرد  هورگ 

.دنراد ار  هنارسپ  هنارتخد و  ناشوهزیت  سرادم  رد  سیردت  هقباس  لاس  تدم ۶  هب 
همـالع مالـس و  ناـشوهزیت ، یتـلود و  هنوـمن  رترب ، سرادـم  هب  دورو  دـصق  هک  ینادرگاـش  هـب  سیردـت  هقباـس  نـینچمه 

.دنشاب یم اراد  دوخ  هموزر  رد  هتشاد ، ار  یلح 
بسک ار  کنابداتسا  سیردت  یا  هفرح قالخا  کردم  هتسناوت  دنراد و  یراکمه  کنابداتـسا  هعومجم  اب  لاس  تدم ۴  هب 

.دننک
.دنتسه کنابداتسا   VIP دیتاسا وزج  تسا و  زا ۵   ۴.۹ کنابداتسا ، هعومجم  رد  ناشدرکلمع 

یدجم میرم  داتسا 

.دننک بسک  ار  زا ۵  زایتما ۴.۸  کنابداتسا  رد  دنا  هتسناوت ناش  بوخ درکلمع  اب  یدجم  میرم  مناخ 
.دنتسه هعومجم  نیا   VIP دیتاسا هوزج  هدرک و  رازگرب  کنابداتسا  رد  قفوم  هسلج   ۱۲۳۳

سیردـت یـسیلگنا و  نابز  نازومآ  شناد هب  لانـشنرتنیا  سرادـم  رد  یـسیلگنا  ناـبز  هب  یـضایر  سیردـت  هقباـس  ناـشیا 
.دنراد دوخ  هموزر  رد  ار  هریغ  سیلگنا و  اکیرمآ ، اداناک ، هلمج  زا  فلتخم  یاهروشک  میقم  نایناریا  هب  یضایر  نیالنآ 

.دنوش فلتخم  یاه  لصف رد  لوا  هطسوتم  یضایر  هورگ  رد  رترب  داتسا  دنا  هتسناوت راب  ود  ناشیا  نینچمه 
هدازیلع ناسحا  داتسا 

هسلج زا ۱۲۳۵  شیب  دنراد ، ار  اهرهـش  ریاس  نارهت و  رد  یروضح  نیالنآ و  سیردـت  هقباس  هک  هدازیلع  ناسحا  داتـسا 
.دنشاب یم کنابداتسا   VIP دیتاسا هوزج  هدرک و  رازگرب  کنابداتسا  رد  یضایر  یصوصخ  سیردت  قفوم 

هب سیردـــت  هقباــس  هتـــشاد و  تیلاـــعف  ناـــناوج  نانادیـــضایر  نــمجنا  گرزب  هعوــمجم  رد  لاـــس  تدــم ۲  هـب  ناــشیا 
.تسا دوجوم  ناشیا  هموزر  رد  روشک  زا  جراخ  میقم  نازومآ  شناد

یسوم یرن  یبتجم  داتسا 

.دنا هدرک رازگرب  هعومجم  نیا  رد  قفوم  هسلج  زا ۲۶۶۶  شیب  هک  دنتسه  کنابداتسا   VIP دیتاسا زا  یسوم  یرن  داتسا 
.دنوش فلتخم  یاه  لصف رد  دوخ  یسرد  هورگ  رد  رترب  داتسا  دنا  هتسناوت راب   ۸

هعوـمجم نـیا  اـب  هـک  تـسا  لاـس  زا ۴  شیب  هدوــب و  کنابداتــسا  تیاــس  زا  سیردــت  رد  یا  هـفرح قــالخا  کردــم  یاراد 
.دننک یم یراکمه 

.تسا یضایر  سیردت  رد  ناشیا  یالاب  تیقفوم  هدنهد  ناشن داتسا  نیا  نادرگاش  تارظن 
یرفعج ارهز  داتسا 

ناـشوهزیت و یـضایر  سردـم  نینچمه  ییادـتبا و  مشـش  اـت  ییادـتبا  موس  هیاـپ  سورد  یماـمت  سردـم  یرفعج  مناـخ 
.دنتسه لوا  هطسوتم  متشه  متفه و  هیاپ   یضایر 

.دنروایب تسد  هب  ار  دوخ  نادرگاش  تیاضر  دنا  هتسناوت سیردت  رد  ناشربص  هلصوح و  هقالع ، لیلد  هب  هناتخبشوخ 
.دنا هدش فلتخم  یاه  لصف رد  ییادتبا  هورگ  رد  داتسا  نیرترب  راب  ناشیا ۲ 

، شناد یلـالج ، دیهـش  سرادـم  رد  لاـس  تدـم ۷  هـب  شرورپ ، شزوـمآ و  هرادا  رد  ییادــتبا  شزوـمآ  هورگرــس  رب  هوـالع 
.دنا هتشاد سیردت  هقباس  نارکتبم  نایوپ و  ناریا ،

یصوصخ سیردت  تروص  هب  نارهت و  رد  یروضح  تروص  هب  یضایر  یصوصخ  سیردت  شخب  رد  هدش  یفرعم  دیتاسا 
.دنتسه لاعف  اهرهش  همه  رد  نیالنآ 

رب هوالع  ات  دیوش  یضایر  یـصوصخ  سیردت  دیتاسا  هحفـص  دراو  نیالنآ ، یـضایر  ملعم  کنیل  یور  کیلک  اب  دیناوت  یم

 



هدـهاشم زین  ار  کنابداتـسا  یــضایر  یاـه  مـلعم ریاـس  سیردـت  قـباوس  هـموزر و  اوـتحم ، نـیا  رد  هدـش  یفرعم  دـیتاسا 
.دینک

( نابز یصوصخ  سیردت  رترب  داتسا  یفرعم ۵   ) کنابداتسا رد  نابز  یصوصخ  ملعم  نیرتهب 

هب اهنت  همادا  رد  هک  تسا  نابز  سیردت  رترب  دیتاسا  یاراد  زین  یسیلگنا  نابز  یصوصخ  سیردت  شخب  رد  کنابداتـسا 
.درک میهاوخ  هراشا  نابز  نیسردم  نیرتهب  زا  دروم   ۵

یجرف میرم  داتسا 

.دننک بسک  دنا  هتسناوت هعومجم  نیا  زا  ار  زا ۵  درکلمع ۴.۹  دنتسه و  کنابداتسا   VIP دیتاسا زا  یجرف  مناخ 
.دنا هدش فلتخم  یاه  لصف رد  یسیلگنا  نابز  هورگ  رد  داتسا  نیرترب  راب   ۴

ار عطاقم  هیلک  رد  سیردـت  هقباس  لاـس  تدـم ۱۷  هب  دـنراد و  ار  ایـسنلاو  کینکت  یلپ  هاگـشناد  زا  یـسانش  نابز  یرتکد 
.دنا هتشاد

.دنا هدرک رازگرب  کنابداتسا  رد  قفوم  هسلج  زا ۱۴۳۲  شیب  ناشیا  نینچمه 
هداز هناتسلگ  زانیرپ  داتسا 

.دننک بسک  هعومجم  نیا  زا  ار  زا ۵  زایتما ۵  دنا  هتسناوت دنتسه و  کنابداتسا  نابز  هراتس  دیتاسا ۵  زا  هناتسلگ  مناخ 
.دنا هدش فلتخم  یاه  لصف رد  یسیلگنا  نابز  داتسا  نیرترب  راب  هتشاد و ۳  کنابداتسا  رد  قفوم  هسلج   ۷۱۵

نامتفگ و ریفس  نابز  هاگشزومآ  رد  لاس  تدم ۴  هب  دنراد و  ار  یمالسا  دازآ  هاگشناد  زا  نابز  یمجرتم  دشرا  سانشراک 
.دنا هتشاد سیردت  نارهت  ینف  عمتجم 

ییاهر یدهم  داتسا 

بـسک هعوـمجم  نیا  زا  ار  زا ۵  زایتما ۵  دنا  هتـسناوت دنتـسه و  کنابداتـسا  نابز  هراتـس  دـیتاسا ۴  هوزج  ییاهر  داتـسا 
.دننک

ستلیآ کردـــم  هتـــسناوت  دـــنراد و  ار  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  زا  یــسیلگنا  ناــبز  شزوـمآ  دــشرا  سانــشراک  ناــشیا 
.دننک بسک  ار  نومزآ  نیا  زا  هرمن ۷.۵  اب  کیمداکآ 

.دنا هدرک رازگرب  کنابداتسا  رد  ار  نابز  سیردت  قفوم  هسلج  زا ۳۶۲  شیب  نونکات  ناشیا  نینچمه 
یدمحا ایک ماهلا  داتسا 

.دنراد هعومجم  نیا  رد  ار  زا ۵  درکلمع ۴.۹  هک  دنتسه  نابز  هراتس  دیتاسا ۵  زا  یدمحا  ایک  داتسا 
.دنا هدش فلتخم  یاه  لصف رد  یسیلگنا  نابز  هورگ  رد  رترب  داتسا  راب  هتشاد و ۳  کنابداتسا  رد  قفوم  هسلج   ۷۰۳

هنابز ود  هسردـم  رد  لاـس  تدـم ۶  هب  دـنراد و  ار  تاـقیقحت  مولع  هاگـشناد  زا  یـسیلگنا  ناـبز  شزومآ  دـشرا  سانـشراک 
.دنا هتشاد تیلاعف  فلتخم  یاه  تکرش رد  هنیمز  نیا  رد  هتشاد و  سیردت  ایمیس  یللملا  نیب  یمداکآ  کدابداب و 

یلضف رفولین  داتسا 

هعوــمجم نـیا  زا  ار  زا ۵  درکلمع ۴.۹  هـک  دنتـسه  کنابداتـسا  رد  یـسیلگنا  ناـبز  رترب  دـیتاسا  زا  یلــضف  رفوـلین  مناـخ 
.دنا هدرک بسک 

.دنراد رارق  کنابداتسا  هراتس  دیتاسا ۵  تسیل  رد  هدرک و  رازگرب  کنابداتسا  رد  قفوم  هسلج   ۸۲۰
ناگتخیهرف و نارادـساپ ، دـیما ، حبـص  سرادـم  رد  لاـس  تدـم ۱۵  هب  هدوـب و  ارهزلا  هاگـشناد  زا  ناـبز  دـشرا  سانـشراک 

.دنا هتشاد سیردت  نارکتبم 

هام  14001400  هام یدید   اتات  2525   یربخ  1818   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۷۷طباور 



هدـهاشم رب  هوـالع  نیـالنآ ، ناـبز  لزنم و  رد  یـسیلگنا  ناـبز  یـصوصخ  سیردـت  دـیتاسا  هحفـص  هـب  دورو  اـب  دـیناوت  یم
.دینک هدهاشم  کنابداتسا  رد  زین  ار  یسیلگنا  نابز  نیسردم  ریاس  لیافورپ  اوتحم ، نیا  رد  هدش  یفرعم  دیتاسا 

( کنابداتسا یصوصخ  سیردت  تیاس  یفرعم  ناریا (  رد  یروضح  نیالنآ و  سیردت  تیاس  نیرتهب 

نیرترب زا  یکی  هـب  ناـش ، یــصوصخ سیردــت  تاـسلج  رد  دوـخ  دــیتاسا  یمئاد  تراـظن  یــسررب و  لـیلد  هـب  کنابداتــسا 
.تسا هدش  لیدبت  یصوصخ  سیردت  تاسسوم 

ار اه  یلیصحت آن یراک و  هموزر  هدرک و  هبحاصم  یـصوصخ  سیردت  نیـسردم  اب  هعومجم  نیا  زین  یراکمه  یادتبا  رد 
.دهد یم رارق  یسررب  دروم 

نازومآ نابز نازومآ و  شناد هب  تحار  لایخ  اـب  دـیتاسا ، درکلمع  یمئاد  یـسررب  تراـظن و  لـیلد  هب  کنابداتـسا  نیارباـنب 
.دنک یم  یفرعم  یصوصخ  ملعم  دوخ 

ادیپ یسرتسد  یصوصخ  سیردت  دیتاسا  نیرترب  هب  کنابداتسا  یروضح  نیالنآ و  سیردت  تیاس  هب  دورو  اب  دیناوت  یم
.دینک

، دنشاب هتشاد  سالک  رترب  دیتاسا  نیا  اب  یروضح  تروص  هب  دنناوت  یمن دوخ  تنوکس  لحم  لیلد  هب  هک  ینازومآ  شناد
رازگرب سالک  دوخ  سرد  یـصوصخ  ملعم  نیرتهب  اب  هتـسناوت  یتحار  هب  ناریا  یاج  ره  رد  نیـالنآ ، سیردـت  باـختنا  اـب 

.دننک
دروم عطقم  سرد و  یارب  یـصوصخ  ملعم  نیرتـهب  اـب  دـیناوت  یم یتیدودـحم  چـیه  نودـب  کنابداتـسا  رد  امـش  نیارباـنب 

.دیشاب هتشاد  سالک  دوخ  زاین 
ییامنهار و هب  زاین  یـصوصخ  ملعم  تساوخرد  تبث  نینچمه  کنابداتـسا و  یـشزومآ  تامدـخ  ریاس  هنیمز  رد  مه  رگا 

ناـگیار تروـص  هب  کنابداتـسا  نیرواـشم  ناسانـشراک و  اـت  دـیریگب  ساـمت  هرامـش ۰۲۱۹۱۰۰۵۳۴۳  اب  دـیتشاد ، هرواـشم 
.دننک ییامنهار  ار  امش 

تسا دیفم  میارب  بلطم  نیا 

یلب

 ۰

رفن
دنا هدیدنسپ  ار  تسپ  نیا 

 



دش یپک 

 



: یدیلک تاملک 

قالخا 

شرورپ  شزومآ و  هرادا 

نازومآ  شناد 

یمالسا  دازآ  هاگشناد 

ملعم
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

https://meet.google.com/wxw-oxko-nrb کــنیل هـب  هماــنرب  نـیا  رد  تکرــش  تــهج  دــنناوت  یم  نادــنم  هقــالع   
.دنشاب طابترا  رد  @ Utstudentsunion هسانش اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  دننک و  هعجارم 

یملع تـئیه  وـضع  میعزرــس ـ  یلع  رتـکد  ینارنخــس  روـضح و  اـب  هماــنرب  نـیا  انــسیا ، نایوجــشناد  هاگــشاب  شرازگ  هـب 
یم رازگرب  تیم  لگوگ  هناماس  رد  نیـالنآ  تروص  هب  تعاس ۱۸ ، هام  ید  هبنشراهچ ۲۲  زور  ییابطابط ، همالع  هاگشناد 

.دوش
https://meet.google.com/wxw-oxko-nrb کــنیل هـب  هماــنرب  نـیا  رد  تکرــش  تــهج  دــنناوت  یم  نادــنم  هقــالع 

.دنشاب طابترا  رد  @ Utstudentsunion هسانش اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  دننک و  هعجارم 
مایپ یاهتنا 

ناریا ناریا ردرد   یداصتقا   یداصتقا یراذگتسایس   یراذگتسایس یاه   یاه شلاچ شلاچ

رد یداصتقا  یراذگتسایس  یاه  شلاچ  » ییوجشناد تسشن  نارهت ، هاگشناد  یمومع  یراذگتسایس  ییوجـشناد  یملع  نمجنا 
.دنک یم رازگرب  ار  ناریا »

هام  14001400  هام یدید   اتات  2525   یربخ  1818   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۸۰طباور 

https://www.isna.ir/news/00061865278/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/00061865278/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انکیا   

گُنج نامهم  تعاـس ۲۰  بشما  لاـس ۹۶  رد  ناریا  یللملا  نیب تاـقباسم  لوا  هـبتر  یزیورپ ، دیعـس  اـنکیا ، شرازگ  هـب 
.دوب دهاوخ  امیس  فراعم  نآرق و  هکبش  باق   زا  ابهص  روحم  توالت

یاهرفـس نآرق  توـالت  تهج  هک  یو.تسا  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  ثیدـح  مولع و  هتـشر  یرتکد  عطقم  یوجـشناد 
بشما تسا ، هتشاد  ناتسبرع  قارع و  دنه ، نانبل ، هیکرت ، یاهروشک  هب  هلمج  زا  روشک  زا  جراخ  هب  یددعتم  یغیلبت 

اـه و هماـنرب ناـیم اـب  ابهــص.دوب  دـهاوخ  امیــس  فراـعم  نآرق و  هکبــش  باـق  ناـمهم  هدـنز  تروـص  هـب  ابهــص  هماـنرب  رد  و 
هینیـسح نامهیم  نایراق  اـب  وگو  تفگ مالـسا ، ناـهج  روهـشم  ناـیراق  اـب  وگو  تفگ دنتـسم  شخپ  نوچمه  ییاـه  شخب
یاـهزور رد  رگید  نوگاـنوگ  باذــج  یاـه  مـتیآ نآرق و  یگداوناـخ  تاــسلج  بــالقنا ، ربـهر  رــضحم  رد  هر ) ) ینیمخ ماــما 

دهاوخ تسود  نآرق نابطاخم  هاگن  میدقت  امیـس  فراعم  نآرق و  هکبـش  زا  هدـنز  تروص  هب هبنـشراهچ  هبنـشود و  هبنش ،
فراــعم نآرق و  هکبـــش  ینید  تاــمغن  توــالت و  هورگ  زا  یراــک  نایمـــساق ، دــمحم  دیـــس یگدــننک  هــیهت هــب  ابهـــص.دش 
یناشن ریگمایپ ۲۷۸۶۸۰۰۰ ، هناماس  یکمایپ ۳۰۰۰۰۴۴۶۶ ، هناماس  قیرط  زا  همانرب  نیا  اب  ناگدـننیب  طابترا.تسامیس 

www.qurantv.ir یناــشن اـــب  هکبـــش  یناـــسر  عـــالطا هاـــگیاپ  قــیرط  زا  نــینچمه  یزاـــجم و  یاـــضف  رد   sahba_qtv
مایپ یاهتنا.تسا 
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انکیا یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

یئابطابط همالع  هاگشناد  تسرپرــس  یوـس  زا  هناگادــج  یماـکحا  یط  وجــشناد ، یرازگربـخ  هاگــشناد  هورگ  شرازگ  هـب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  زکرم  نینچمه  تاراشتنا و  پاچ و  زکرم  یناسنا ، مولع  لوحت  هدکـشهوژپ  دیدج  ناریدـم 

مولع لوحت  هدکـشهوژپ  دـیدج  نیـشیپ و  ناریدـم  هفراـعم  میرکت و  مسارم.دـندش  بوصنم  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد 
هللادـبع روـضح  اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  تاـطابترا  تاــعالطا و  یرواــنف  زکرم  تاراــشتنا و  پاــچ و  زکرم  یناــسنا ،
تـسایر هزوح  تاـعامتجا  نلاـس  رد  هاگـشناد  ناـنکراک  ناریدـم و  ناـنواعم ، زا  یعمج  هاگـشناد و  تسرپرـس  یدـمتعم ،

، یناسنا مولع  لوحت  هدکـشهوژپ  نیـشیپ  ریدم  یمالـسا ، یلعدمحم  تامحز  زا  ینادردق  اب  مسارم ، نیا  رد.دش  رازگرب 
.دش یفرعم  هدکشهوژپ  نیا  دیدج  ریدم  هاگشناد و  تسرپرس  رواشم  ناونع  هب  یحتاف  مساقلاوبا 

دمحم هاگـشناد ، تاراـشتنا  پاـچ و  زکرم  نیـشیپ  ریدـم  یوـضر ، یوـسوم  دیعـسریم  یاـه  شـالت زا  رکــشت  اـب  نـینچمه 
یروانف زکرم  نیشیپ  ریدم  یـساملا ، تجح هللا  تامدخ  زا  همادا  رد  بوصنم و  زکرم  نیا  دیدج  ریدم  ناونع  هب  یفرش 

یدمتعم.دش یفرعم  زکرم  نیا  دیدج  ریدم  ناونع  هب  دنرپ  یدازآ  هتـشرف  یرازگـساپس و  هاگـشناد  تاطابترا  تاعالطا و 

ابهص ابهص  » » ردرد یزیورپ   یزیورپ دیعس   دیعس روضح   روضح

روحم توالت گُنج  ناـمهم  تعاـس ۲۰  بشما  لاـس ۹۶  رد  ناریا  یللملا  نیب تاـقباسم  لوا  هبتر  ناوج و  یراـق  یزیورپ ، دـیعس 
.دوب دهاوخ  امیس  فراعم  نآرق و  هکبش  باق  زا  ابهص » »

داد داد تهج   تهج ملع   ملع هبهب   تسایس   تسایس اباب   بسانتم   بسانتم ناوت   ناوت یمیم

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

 

https://iqna.ir/fa/news/4028149/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%87%D8%A8%D8%A7
https://iqna.ir/fa/news/4028149/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%87%D8%A8%D8%A7
https://snn.ir/fa/news/989723/%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/989723/%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF


زا یکی  تفگ : دیدج ، ناریدم  تیلوئـسم  لوبق  نیـشیپ و  ناریدم  یاه  شالت زا  ینادردـق  نمـض  مسارم  نیا  یادـتبا  رد 
.تسا یناسنا  مولع  رد  لوحت  هاگشناد ، یاه  تیلاعف نیرت  یروحم

مادـقا عوضوم  نیا  رد  هک  دور  یم راظتنا  یناسنا  مولع  هاگـشناد  ناونع  هب  اـم  زا  تسا و  یلم  هبلاـطم  کـی  هلئـسم  نیا 
.مینک

هیامرـس کـی  ملع  هـکنیا  ناـیب  اـب  یو.دـنراد  ار  هبلاـطم  نـیا  زین  هاگـشناد  هعوـمجم  نایوجـشناد و  ناداتـسا ، هـمه  هـتبلا 
تـسا و ریذـپ  تسایــس  اـما  تـسین ، یروتــسد  مـلع  دوزفا : دوـش ، یم داتــسا  ملاـع و  دوـش  نآ  بحاـص  هـک  ره  تـسا و 

میتـسه یناـسنا  مولع  رد  لوحت  لاـبند  هب  مییوگ  یم هکنیا  نیارباـنب  داد ؛ تهج  ملع  هب  تسایـس  اـب  بساـنتم  ناوت  یم
.درادن دوجو  ملع  نیا  ناش  اب  یبسانم  هاگیاج  یراذگ و  شزرا  تلزنم ، هعماج  رد  هک  تسا  لیلد  نیا  هب 

یب یـشقن  دـشاب  هتـشاد  تیریدـم و ...  هعـسوت ، یاه  هزوح رد  هعماج  تالوحت  رد  دـیاب  یناسنا  مولع  زورما  هک  یـشقن 
.تسا اتمه 

موـلع رد  میناوـت  یم ار  یناـسنا  موـلع  یـشخبرثا  دنتــسه و  یراـج  یراـس و  موـلع  هـمه  رد  یناـسنا  موـلع  میهاـفم  ارچ 
یا هلئسم هاگشناد  یارب  یناسنا  مولع  رد  لوحت  درک : دیکات  یئابطابط  همالع  هاگشناد  تسرپرس.میهد  ناشن  فلتخم 

.میناسرب هجیتن  هب  ار  نآ  هک  میتسه  نیا  لابند  ام  تسا و  یدج  رایسب 
ار تیولوا  میوش و  هجوتم  ار  هار  مینک ، هدافتـسا  اـه  تیفرظ نیا  زا  دـیاب  اـم  دراد و  دوـجو  یبوـخ  یاـه  تیفرظ روـشک  رد 

.میهد صیخشت 
.دوش ققحم  یبوخ  هب  رما  نیا  ات  میراد  زاین  دوخ  تیلاعف  هزوح  رد  ناداتسا  همه  کمک  هب 

ار فلتخم  یاه  هزوح یاه  یتساک میناوتب  دـنریذپ  یم ار  دـیدج  یاـه  تیلوئـسم هک  یدارفا  روضح  اـب  مراودـیما  نینچمه 
مـسارم همادا  رد.مـینک  هدافتـسا  اـه  هماـنرب قـقحت  تـهج  رد  هاگـشناد و  عـفن  هـب  اـه  نآ یاـه  تـیفرظ زا  مـینک و  ناربـج 

شناد کی  یناسنا  مولع  دوزفا : تسا ، هدنهد  بلاق  یناسنا  مولع  رد  لوحت  بلاق و  هدکـشهوژپ  هکنیا  نایب  اب  یحتاف 
هب هعماج  یاه  زاین یناریا و  یمالسا - گنهرف  موب  تسیز رد  لمات  اب  یناسنا  مولع  رد  لوحت  تسا و  یداهن  یقیقحت و 

.دیآ یم تسد 
تهج مه  یاه  هتشر مامت  میناوتب  دیاب  تفگ : یو.تسا  یناسنا  مولع  رد  لوحت  یملع  یراک  یراک  یملع و  ریسم  نیا 
حطـس زا  یزاـس  یموب  یزاـس و  یمالـسا  یدـمآراک ، یدـمآزور ، یاـه  صخاـش اـب  بساـنتم  ار  یناـسنا  مولع  رد  لوـحت  اـب 
زکرم درک : ناـیب  یفرـش  مسارم  همادا  رد.مینک  کـمک  لوـحت  نیا  هب  اـه  نآ کـمک  اـب  مینک و  هضرع  ناداتـسا  هـب  هعماـج 
یملع راـثآ  تادــیلوت و  ناـبیتشپ  هژیو و  یاـه  لیــسناتپ اــه و  تـیفرظ اــه ، تیلباــق  یاراد  هاگــشناد  تاراــشتنا  پاــچ و 

هب دـسر و  یم یرادرب  هرهب  هـلحرم  هـب  زکرم  نـیا  رد  فـلتخم  حوطـس  رد  اـه  شـالت تاـمحز و  هجیتـن  هـک  تـسا  هاگـشناد 
زکرم یاه  لیـسناتپ اه و  تیفرظ همه  زا  بولطم  هدافتـسا  اب  مراودـیما  تفگ : یو.دوش  یم هضرع  روشک  یملع  هعماـج 
ماـگ هاگــشناد  هعــسوت  یلاـعت و  ریــسم  رد  نایهاگــشناد ، هـمه  یراـکمه  اـب  میناوـتب  درک ، هاگــشناد  تاراـشتنا  پاـچ و 
مهم هب  هراشا  اب  مسارم  نیا  زا  یرگید  شخب  رد  دـنرپ.مییازفایب  هاگـشناد  نیا  تاراختفا  قاروا  رب  ینیرز  گرب  میرادرب و 

، یملع تاـیه  ریغ  ناـنکراک  ناداتـسا و  نایوجـشناد ، درک : ناـیب  اـه ، تیلاـعف  اـه و  راـک یلمع  هـبنج  هـب  هجوـت  نتـسناد 
.دنتسه هاگشناد  یروانف  زکرم  نایرتشم 

تلاح نیرتهب  رد  ار  تامدخ  نیا  دـیاب  هک  دوش  یم میـسقت  هتفرـشیپ  هداس و  هتـسد  ود  هب  زکرم  نیا  تامدـخ  نینچمه 
.درک هئارا  نایرتشم  هب 

نیا یرواـنف  زکرم  فدـه  درک : ناونع  یو.میهد  هئارا  هنیزه  نیرتمک  اـب  ار  تامدـخ  نازیم  نیرتشیب  میناوتب  میراودـیما 
.دشاب هچراپکی  دوش  یم هداد  هاگشناد  رد  هک  یتامدخ  تسا 

رب یـصصخت  راـک  مه  تسا و  رب  هـنیزه مـه  یا  هریزج تامدـخ  هـک  ارچ  دوـش  یریگوـلج  یا  هریزج تامدـخ  هـئارا  زا  دـیاب 
.تسا هدشن  ماجنا  نآ  یور 

یئابطابط همالع  هاگشناد  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  زکرم  ریدم.دوش  یراددوخ  یـشارت  هنیزه  یراک و  هرابود  زا  دیاب 
مرن زا  یرایـسب  اـب  دـنناوت  یم شزومآ  قیرط  زا  هاگـشناد  ناـنکراک  تفگ : یرواـنف ، هزوح  رد  شزوما  نتـسناد  یرورـض  اـب 

هام  14001400  هام یدید   اتات  2525   یربخ  1818   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۸۲طباور 



تاطابترا تاعالطا و  یروانف  زکرم  درک  یراودیما  زاربا  نایاپ  رد  یو.دننک  هدافتـسا  راک  دوبهب  یارب  اه  نآ زا  انـشآ و  رازفا 
.دنک هئارا  زکرم  نیا  نایرتشم  هب  یبسانم  هتفرشیپ  یا و  هیاپ تامدخ  شزومآ ، نتفرگ  یدج  نمض  دناوتب  هاگشناد 

یروانف زکرم  نیشیپ  ناریدم  همادا  رد.دنک  یریگولج  یسانشراک  رظن  نودب  یا و  هریزج یاه  یریگ میمصت  زا  نینچمه 
ماجنا یاه  تیلاعف زا  یـشرازگ  هئارا  اب  هاگـشناد  تاراشتناو  پاچ  زکرم  ریدـم  هاگـشهوژپ و  ریدـم  تاطابترا ، تاعالطا و 

زا ینادردق  اب  مسارم  نایاپ  رد.دندرک  یناسر  تمدخ  هصرع  رد  تیقفوم  یوزرآ  دیدج  ناریدـم  یارب  زکارم  نیا  رد  هدـش 
.دش غالبا  دیدج  ناریدم  ماکحا  یمالسا ، یلعدمحم  یوضر و  یوسوم  یساملا ، یاه  شالت تامدخ و 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

انکیا تسا -  یدج  یا  هلئسم همالع  هاگشناد  یارب  یناسنا  مولع  رد  لوحت   

۲۲۲۲
ید

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۶:۱۰

وجشناد یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / انکیا   

هللادــبع یوــس  زا  هناگادـــج  یماــکحا  یط  ییاــبطابط ، همالع  هاگـشناد  یموــمع  طــباور  زا  لــقن  هــب  اـــنکیا ، شرازگ  هــب 
پاــچ و زکرم  یناــسنا ، موــلع  لوــحت  هدکـــشهوژپ  دــیدج  ناریدــم  ییاــبطابط ، همالع  هاگـشناد  تسرپرــس  یدـمتعم ،
میرکت و مسارم.دـندش  بوـصنم  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  تاـطابترا  تاـعالطا و  یرواـنف  زکرم  نـینچمه  تاراـشتنا و 
تاعالطا و یروانف  زکرم  تاراشتنا و  پاـچ و  زکرم  یناـسنا ، مولع  لوحت  هدکـشهوژپ  دـیدج  نیـشیپ و  ناریدـم  هفراـعم 
ناریدـم و نانواعم ، زا  یعمج  هاگـشناد و  تسرپرـس  یدـمتعم ، هللادـبع  روضح  اب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  تاطابترا 

یلعدـمحم تاـمحز  زا  ینادردــق  اـب  مـسارم ، نـیا  رد.دــش  رازگرب  تساـیر  هزوـح  تاـعامتجا  نلاـس  رد  هاگــشناد  ناـنکراک 
هاگـشناد و تسرپرـس  رواـشم  ناونع  هب  یحتاـف  مساـقلاوبا  یناـسنا ، مولع  لوـحت  هدکـشهوژپ  نیـشیپ  ریدـم  یمالـسا ،

.دش یفرعم  هدکشهوژپ  نیا  دیدج  ریدم 
دمحم هاگـشناد ، تاراـشتنا  پاـچ و  زکرم  نیـشیپ  ریدـم  یوـضر ، یوـسوم  دیعـسریم  یاـه  شـالت  زا  رکـشت  اـب  نینچمه 

زکرم نیــشیپ  ریدــم  یــساملا ، تـجح هللا  تامدــخ  زا  هـمادا  رد  بوـصنم و  زکرم  نـیا  دــیدج  ریدــم  ناوــنع  هـب  یفرش ،
یفرعم زکرم  نـیا  دــیدج  ریدــم  ناوـنع  هـب  دــنرپ  یدازآ  هتــشرف  یرازگــساپس و  هاگــشناد  تاـطابترا  تاـعالطا و  یرواــنف 

، دیدج ناریدم  تیلوئـسم  لوبق  نیـشیپ و  ناریدم  یاه  شالت زا  ینادردـق  نمـض  مسارم  نیا  یادـتبا  رد  یدـمتعم.دش 
.تسا یناسنا  مولع  رد  لوحت  هاگشناد ، یاه  تیلاعف نیرت  یروحم زا  یکی  تفگ :

مادـقا عوضوم  نیا  رد  هک  دور  یم راظتنا  یناسنا  مولع  هاگـشناد  ناونع  هب  اـم  زا  تسا و  یلم  هبلاـطم  کـی  هلئـسم  نیا 
.مینک

هیامرـس کـی  ملع  هـکنیا  ناـیب  اـب  یو.دـنراد  ار  هبلاـطم  نـیا  زین  هاگـشناد  هعوـمجم  نایوجـشناد و  ناداتـسا ، هـمه  هـتبلا 
تـسا و ریذــپ  تسایــس اــما  تـسین  یروتــسد  مـلع  دوزفا : دوـش ، یم داتــسا  ملاــع و  دوــش  نآ  بحاــص  هـک  ره  تـسا و 

.داد تهج  ملع  هب  تسایس  اب  بسانتم  ناوت  یم
، تـلزنم هعماــج  رد  هـک  تـسا  لــیلد  نـیا  هـب  میتــسه  یناــسنا  موــلع  رد  لوــحت  لاــبند  هـب  مییوــگ  یم هـکنیا  نیارباــنب 

.درادن دوجو  ملع  نیا  ناش  اب  یبسانم  هاگیاج  یراذگ و  شزرا

تسا تسا یدج   یدج یایا   هلئسم هلئسم همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یارب   یارب یناسنا   یناسنا مولع   مولع ردرد   لوحت   لوحت

نآ هک  میتسه  نیا  لابند  ام  تسا و  یدج  رایسب  یا  هلئسم هاگشناد  یارب  یناسنا  مولع  رد  لوحت  درک : دیکات  یدمتعم  هللادبع 
میوش و هجوتم  ار  هار  مینک ، هدافتـسا  اه  تیفرظ نیا  زا  دیاب  ام  دراد و  دوجو  یبوخ  یاه  تیفرظ روشک  رد  .میناسرب  هجیتن  هب  ار 

.میهد صیخشت  ار  تیولوا 
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یـشقن دـشاب  هتـشاد  تیریدـم و ...  هعــسوت ، یاـه  هزوـح رد  هعماـج  تـالوحت  رد  دـیاب  یناـسنا  موـلع  زورما  هـک  یــشقن 
.تسا اتمه  یب

موـلع رد  میناوـت  یم ار  یناـسنا  موـلع  یـشخبرثا  دنتــسه و  یراـج  یراـس و  موـلع  هـمه  رد  یناـسنا  موـلع  میهاـفم  ارچ 
یا هلئسم هاگشناد  یارب  یناسنا  مولع  رد  لوحت  درک : دیکات  ییابطابط  همالع  هاگشناد  تسرپرس.میهد  ناشن  فلتخم 

.میناسرب هجیتن  هب  ار  نآ  هک  میتسه  نیا  لابند  ام  تسا و  یدج  رایسب 
ار تیولوا  میوش و  هجوتم  ار  هار  مینک ، هدافتـسا  اـه  تیفرظ نیا  زا  دـیاب  اـم  دراد و  دوـجو  یبوـخ  یاـه  تیفرظ روـشک  رد 

.میهد صیخشت 
.دوش ققحم  یبوخ  هب  رما  نیا  ات  میراد  زاین  دوخ  تیلاعف  هزوح  رد  ناداتسا  همه  کمک  هب 

ار فلتخم  یاه  هزوح یاه  یتساک میناوتب  دـنریذپ  یم ار  دـیدج  یاـه  تیلوئـسم هک  یدارفا  روضح  اـب  مراودـیما  نینچمه 
مـسارم همادا  رد.مینک  هدافتـسا  اـه  هماـنرب  ققحت  تهج  رد  هاگـشناد و  عـفن  هب  اـه  نآ  یاـه  تیفرظ  زا  مینک و  ناربـج 

شناد کی  یناسنا  مولع  دوزفا : تسا ، هدنهد  بلاق  یناسنا  مولع  رد  لوحت  بلاق و  هدکـشهوژپ  هکنیا  نایب  اب  یحتاف 
هب هعماج  یاهزاین  یناریا و  یمالـسا - گنهرف  موب  تسیز رد  لمات  اب  یناسنا  مولع  رد  لوحت  تسا و  یداهن  یقیقحت و 

.دیآ یم تسد 
تهج مه  یاه  هتشر مامت  میناوتب  دیاب  تفگ : یو.تسا  یناسنا  مولع  رد  لوحت  یملع  یراک  یراک  یملع و  ریسم  نیا 
حطـس زا  یزاـس  یموب  یزاـس و  یمالـسا  یدـمآراک ، یدـمآزور ، یاـه  صخاـش اـب  بساـنتم  ار  یناـسنا  مولع  رد  لوـحت  اـب 

پاچ زکرم  درک : نایب  یفرش  مسارم  همادا  رد.مینک  کمک  لوحت  نیا  هب  اهنآ  کمک  اب  مینک و  هضرع  ناداتسا  هب  هعماج 
هاگـشناد یملع  راـثآ  تادـیلوت و  ناـبیتشپ  هژیو و  یاـه  لیـسناتپ اـه و  تـیفرظ اـه ، تیلباـق یاراد  هاگــشناد  تاراـشتنا  و 

یملع هعماج  هب  دسر و  یم یرادرب  هرهب هلحرم  هب  زکرم  نیا  رد  فلتخم  حوطـس  رد  اه  شالت تامحز و  هجیتن  هک  تسا 
پاــچ و زکرم  یاــه  لیــسناتپ اــه و  تـیفرظ هـمه  زا  بوـلطم  هدافتــسا  اــب  مراودــیما  تـفگ : یو.دوـش  یم هـضرع  روـشک 
میرادرب و ماـگ  هاگـشناد  هعـسوت  یلاـعت و  ریـسم  رد  نایهاگـشناد ، همه  یراـکمه  اـب  میناوـتب  درک ، هاگـشناد  تاراـشتنا 

مهم هـب  هراـشا  اـب  مـسارم  نـیا  زا  یرگید  شخب  رد  دــنرپ  رتکد.مییازفاــیب  هاگــشناد  نـیا  تاراــختفا  قاروا  رب  ینیرز  گرب 
، یملع تاـیه  ریغ  ناـنکراک  ناداتــسا و  نایوجــشناد ، درک : ناـیب  اـه ، تیلاـعف اـهراک و  یلمع  هـبنج  هـب  هجوـت  نتــسناد 

.دنتسه هاگشناد  یروانف  زکرم  نایرتشم 
تلاح نیرتهب  رد  ار  تامدخ  نیا  دـیاب  هک  دوش  یم میـسقت  هتفرـشیپ  هداس و  هتـسد  ود  هب  زکرم  نیا  تامدـخ  نینچمه 

.درک هئارا  نایرتشم  هب 
نیا یرواـنف  زکرم  فدـه  درک : ناونع  یو.میهد  هئارا  هنیزه  نیرتمک  اـب  ار  تامدـخ  نازیم  نیرتشیب  میناوتب  میراودـیما 

.دشاب هچراپکی  دوش  یم هداد  هاگشناد  رد  هک  یتامدخ  تسا 
رب یـصصخت  راـک  مه  تسا و  رب  هـنیزه مـه  یا  هریزج تامدـخ  هـک  ارچ  دوـش  یریگوـلج  یا  هریزج تامدـخ  هـئارا  زا  دـیاب 

.تسا هدشن  ماجنا  نآ  یور 
ییابطابط همالع  هاگشناد  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  زکرم  ریدم.دوش  یراددوخ  یـشارت  هنیزه  یراک و  هرابود  زا  دیاب 

مرن زا  یرایـسب  اب  دـنناوت  یم  شزومآ  قیرط  زا  هاگـشناد  نانکراک  تفگ : یرواـنف ، هزوح  رد  شزومآ  نتـسناد  یرورـض  اـب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  زکرم  درک  یراودیما  زاربا  نایاپ  رد  یو.دننک  هدافتسا  راک  دوبهب  یارب  اهنآ  زا  انشآ و  اهرازفا 

.دنک هئارا  زکرم  نیا  نایرتشم  هب  یبسانم  هتفرشیپ  یا و  هیاپ تامدخ  شزومآ ، نتفرگ  یدج  نمض  دناوتب  هاگشناد 
یروانف زکرم  نیشیپ  ناریدم  همادا  رد.دنک  یریگولج  یسانشراک  رظن  نودب  یا و  هریزج یاه  یریگ میمصت  زا  نینچمه 

ماجنا یاه  تیلاعف زا  یـشرازگ  هئارا  اب  هاگـشناد  تاراشتنا  پاچ و  زکرم  ریدم  هاگـشهوژپ و  ریدم  تاطابترا ، تاعالطا و 
.دندرک یناسر  تمدخ هصرع  رد  تیقفوم  یوزرآ  دیدج  ناریدم  یارب  زکارم  نیا  رد  هدش 

مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

 



وجشناد یرازگربخ  داد -  تهج  ملع  هب  تسایس  اب  بسانتم  ناوت  یم  
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ربخ ایوپ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / انریا   

ناریدــم و هژیو  هناـسر  تیریدــم  یــشزومآ  هاـگراک  یرازگرب  هیــشاح  رد  هبنــشراهچ  زور  یدیــص  داجــس  اـنریا ، شرازگ  هـب 
هاگشناد زا  هتـسجرب  دیتاسا  زا  برجم  میت  کی  تشاد : راهظا  انریا  راگنربخ  اب  وگو  تفگ  رد  ناتـسا  یا  هناسر  تاعوبطم 

.دنهد یم  ماجنا  ار  مالیا  ناتسا  یاه  هناسر  یسانش  بیسآ  ییابطابط  همالع 
دروم ات  دوش  یم  هداتسرف  یسانشراک  میت  نیا  یارب  هناسر  نالاعف  راثآ  زا  یدادعت  یفداصت  تروص  هب  داد : حیضوت  یو 
میت نیا  یوس  زا  ناتـسا  یا  هناـسر  تیعـضو  دروم  رد  یا  همانـشسرپ  تسا  هدـش  ررقم  نینچمه  دـنریگب و  رارق  یـسررب 

همانـشسرپ نیا  یاه  باوج  ات  دریگب  رارق  یا  هناسر  نالاعف  رایتخا  رد  ییوگخـساپ  یارب  نیودـت و  یحارط و  یـسانشراک 
.دوش لیلحت  هیزجت و  یسانشراک  میت  طسوت 

یا هناسر  یانغ  ثعاب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  زا  یسانشراک  میت  نیا  یاه  یسررب  جیاتن  یجورخ  دش : روآدای  یدیص 
.دوش یم  ییاسانش  ناتسا  تاعوبطم  یاه  فعض  توق و  طاقن  دش و  دهاوخ  مالیا  ناتسا 

زا دـعب  تاعوبطم  هناخ  یاه  شزومآ  زا  هرود  نیلوا  زورما  یـشزومآ  هاگراک  تفگ : مه  یـشزومآ  هاگراک  نیا  دروم  رد  یو 
هفرح یاوتحم  دـیلوت  یارب  شـالت  دوب و  هدـش  فقوتم  اـه  شزوـمآ  سوریو  نیا  عویـش  تلع  هب  هک  تسا  اـنورک  عوـیش 

.تسا هاگراک  نیا  فادها  زا  یا 
یاــه لصفرــس  اــب  قباــطم  یددــعتم  یــشزومآ  یاــه  هاــگراک  هــمادا  رد  دوزفا : مــالیا  ناتـــسا  تاــعوبطم  هناــخ  سییر 

برجم دیتاسا  هبرجت  شناد و  زا  هدافتـسا  اب  نیالنآ  یراگن  همانزور  یزاجم و  یاضف  رد  یـسیونربخ  هلمج  زا  تاعوبطم 
.دش دهاوخ  رازگرب  اه  ناتسا  رگید  یتح  زکرم و  مالیا ، ناتسا  تاعوبطم  رحبتم  و 

زا یمیهاربا  دادادــخ  طـسوت  ییا  هناــسر  تاــعوبطم  ناریدــم  هژیو  هناــسر  تیریدــم  یــشزومآ  هاــگراک  اــنریا ، شرازگ  هـب 
.دش رازگرب  ناتسا  تاعوبطم  نالاعف  زا  یعمج  روضح  اب  حرطم و  ناگدنسیون  یا و  هناسر  ناتوسکشیپ 

یعمج و یاه  هناسر  رد  جردـنم  بلاطم  یاوتحم  هب  یـشخب  تیفیک  یگنوگچ  دروم  رد  یثحابم  یـشزومآ  هاگراک  نیا  رد 
.دش رظن  لدابت  ثحب و  ربخ  نتم  یفیک  شزادرپ 

نوچ یراثآ  فیلات  هناسر ، تیریدـم  یراگن و  همانزور لوصا  سردـم  یمالیا ، راگن  هماـنزور هدنـسیون و  یمیهاربا  دادادـخ 
ناتــسا و تاـعوبطم  هناـخ  تساـیر  نـینچمه  کـسام و  یلحم ، یاـه  تشونداـی مـالیا ، تاـعوبطم  خــیرات  هـب  یا  هـچیرد

.دراد دوخ  یا  هناسر همانراک  رد  ار  روشک 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ربخ ایوپ  تسا -  ماجنا  لاح  رد  مالیا  تاعوبطم  یسانش  بیسآ  تاعوبطم : هناخ  سییر   

تسا تسا ماجنا   ماجنا لاح   لاح ردرد   مالیا   مالیا تاعوبطم   تاعوبطم یسانش   یسانش بیسآ   بیسآ

طاقن ییاسانش  مالیا و  ناتسا  اه  تاعوبطم  هناسر و  یـسانش  بیـسآ  تفگ : مالیا  ناتـسا  تاعوبطم  هناخ  سییر  انریا -  مالیا - 
.تسا مادقا  تسد  رد  یگنهرف  مهم  هزوح  نیا  فعض  توق و 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / یرهشمه  همانزور   

یراقفلاوذ رفولین  

ناداتــسا و زا  یرایــسب  ییارحــص و  دارماـضر  رتـکد  هـک  تـسا  یراـک  نـیا  ناــنابز ، یــسرافریغ هـب  یــسراف  ناــبز  شزوـمآ 
یاهزرم زا  نیریـش ، ینغ و  نابز  نیا  ات  دـنهد  ماـجنا  دـننک  یم شـالت  تساـه  لاـس یـسراف ، تاـیبدا  ناـبز و  ناـگتفیش 

.دننزب فرح  یسراف  دنونشب و  یسراف  یدارفا  اه ، نیمزرس نیرت  تسدرود رد  دسرب و  رترود  اهرتمولیک  هب  ناریا 
یدعـس داـینب  وضع  ییاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یـسراف  نابز  شزومآ  یـسانشنابز و  هتـشر  داتـسا  ییارحـص ، دارماـضر 
.تسا هدش  رشتنم  یسراف  نابز  شزومآ  جیورت و  یارب  وا  تمه  اب  یددعتم  یاه  باتک اه و  شهوژپ زورما  ات  تسا و 

.میا هدرک وگو  تفگ رگید  یاهروشک  رد  نآ  جیورت  یخیرات و  نابز  نیا  نتشاد  هگن هدنز  تیمها  زا  وا  اب 
مهف لباق  ناشدوخ ، زا  لبق  لسن  یارب  هک  دـننز  یم ییاه  فرح دـیدج  لسن  مینک  یم ساسحا  یـسراف ، نابز  رد  یهاگ 

.تسین
؟ دراذگ یم یسراف  نابز  رب  یریثأت  هچ  عوضوم  نیا 

.تسین مه  رادیاپ  هناتخبشوخ  تسا و  یعیبط  الماک  هدیدپ  نیا   
مدرم هرمزور  یاـهوگو  تـفگ دراو  اـه  تیـصخش یاـه  مـالک هـیکت دوـش ، یم شخپ  یبوـبحم  لایرــس  اـی  مـلیف  یتـقو  ـالثم 

.دوش یم هعماج 
.دتفا یم دم  زا  یتدم  زا  دعب  اه  بیکرت اه و  هژاو نیا  اما 

.تسا جیار  هدافتسا و  دروم  هعماج  زا  یصاخ  یاه  هورگ نایم  رد  نابز ، یراتفگ  یاه  لکش یضعب 
یروآ عمج اضف  نآ  صوصخم  تارابع  ای  هدافتـسادروم  تاحالطـصا  نآ  رد  هک  نادـنز » نابز   » مان هب  مدـناوخ  یم یباتک 

.تسا هدش 
، نادـنز زا  رود  توافتم و  ییاـضف  رد  مه  دارفا  نآ  دوخ  یتح  درادـن ، دربراـک  رگید  اـضف  نآ  زا  نوریب  یراـتفگ  لکـش  نیا 

.دننک یمن هدافتسا  وگو  تفگ یارب  تایبدا  نآ  زا  رگید 
؟ دنک یم دراو  همطل  یسراف  نابز  هب  اه  عونت تارییغت و  نیا  امش  رظن  هب

ههجاوم رد  دریگب ، دای  ار  نابز  نیا  دهاوخب  هک  ینابز  یسرافریغ ره  دراد و  ار  شدوخ  صاخ  تایضتقم  یراتفگ ، یسراف 
.دوش یم ور  هبور تسا ، موهفمان  ای  انشآان  شیارب  هک  یدراوم  اب  امتح  یراتفگ  لکش  اب 

.دراد دوجو  عوضوم  نیا  مه  اه  نابز همه  رد 
.دوش یمن هتفگ  یا  یسرد باتک  چیه  رد  یراتفگ  یاه  لکش نیا 

.دراد یراتشون  هنوگ  یراتفگ و  هنوگ  یرگید ، نابز  ره  دننام  مه  یسراف 
هنوگ اب  یراتـشون  هنوگ  یمـسر  لکـش  نیب  یرتشیب  هلـصاف  تسا ، ناهج  کیـسالک  یمیدـق و  یاه  نابز زا  یـسراف  نوچ 

.تسا هدش  داجیا  اه  لاس نیا  رد  یراتفگ 
.یسراف تیرکسنس و  نیتال ، ینانوی ، تسا : هدرک  یفرعم  کیسالک  یاه  نابز ناونع  هب ار  نابز  وکسنوی ۴

.تسا یسراف  دراد ، رونخس  زونه  تسا و  هدنز  هک  یکیسالک  نابز  اهنت 

تسا تسا ایند   ایند کیسالک   کیسالک نابز   نابز وزج  ۴۴ وزج یسراف   یسراف

نابز و ناگتفیش  ناداتسا و  زا  یرایسب  ییارحص و  دارماضر  رتکد  هک  تسا  یراک  نیا  نانابز ، یسرافریغ هب  یسراف  نابز  شزومآ 
رترود اهرتمولیک  هب  ناریا  یاهزرم  زا  نیریـش ، ینغ و  ناـبز  نیا  اـت  دـنهد  ماـجنا  دـننک  یم شـالت  تساـه  لاـس یـسراف ، تاـیبدا 

هماــنزور ، زورما یرهــشمه  هماــنزور  .دــننزب  فرح  یــسراف  دنونــشب و  یــسراف  یدارفا  اــه ، نیمزرــس نــیرت  تــسدرود رد  دــسرب و 
نزور دولناد  ، یرهشمه همانزور  هحفص  ، حبص یرهشمه 

هام  14001400  هام یدید   اتات  2525   یربخ  1818   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۸۶طباور 
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.دراد ینغ  تایبدا  لاس و  زا ۱۰۰۰ شیب  یرمع  کیسالک  نابز  کی 
.دتفیب هلصاف  یراتشون  یراتفگ و  هنوگ  نیب  نامز  رورم  هب  ینابز ، نینچ  رد  هک  تسا  یعیبط 

.دنک یم رییغت  رتمک  تسا و  رتراک  هظفاحم نابز ، یراتشون  هنوگ 
.دهد یم خر  مه  یناگژاو  تارییغت  یدعب  لحارم  رد  تسا و  ییاوآ  تارییغت ، نیرتشیب  یراتفگ  هنوگ  رد 

.تسا مک  رایسب  تارییغت  نیا  یراگدنام  تیاهن  رد  دنچره 
هتفر نیب  زا  الاح  هدـش و  تبث  اه  باتک رد  هک  دـندرک  یم هدافتـسا  ییاه  هژاو زا  اـه  یرازاـب هچوک شیپ ، لاـس  زا ۸۰ رتمک 

.تسا
.ددرگ یمرب یسراف  نابز  ندوب  هدنز تیهام  هب  نیا 

؟ میور یم نابز  هنوگ  مادک  غارس  نانابز ، یسرافریغ هب  شزومآ  یارب 
.دنراد یمسرریغ  یمسر و  عون  یراتشون ، یراتفگ و  هنوگ  ود  ره 

.مینک یم تکرح  یمسرریغ  یمسر و  عون  زرم  یور  یسراف ، نابز  شزومآ  یاه  باتک نتشون  رد  ام 
.دننک یم هدافتسا  یسرپلاوحا  یارب  تروص  زا ۱۱ نایناریا  تاقیقحت  قبط  یسرپلاوحا ، مالس و  رد  الثم 
.تسا یمسر  راتشون  یمسر و  راتفگ  زرم  رد  هک  میهد  یم دای  ار  یتروص  نابز ، یسرافریغ درف  کی  هب  ام 

رد اهنت  هک  دوش  یم هجاوم  راتفگ  نابز  زا  یفلتخم  یاه  لدم اب  دریگب ، رارق  نابز  یسراف هعماج  رد  رگا  درف  نآ  هک  هتبلا 
.تسا نتفرگ  دای لباق  تیعقوم  نامه 

.تسین مه  یسراف  نابز  صتخم  عوضوم  نیا 
زا ندز  فرح یارب  سیلگنا  مدرم  هچنآ  اـب  میریگ  یم داـی  ناـبز  نیا  شزومآ  یاـه  باـتک رد  هچنآ  مه ، یـسیلگنا  ناـبز  رد 

.تسا توافتم  نامسآ  ات  نیمز  دننک ، یم هدافتسا  نآ 
؟ دنک یمن داجیا  رسدرد  زومآ  نابز یارب  عوضوم  نیا 

.درادن یداریا  دوشن ، طابترا  رد  لالتخا  ثعاب  هک  یمادام  تارییغت  نیا 
هژیو کبـس  هب  یـصاخ  یاـه  هورگ اـهنت  تسا و  هـمه  یارب  مـهف  لـباق  هـک  دـننز  یم فرح  یـصاخ  کبـس  هـب  مدرم  موـمع 

.دنرادن تیمومع  دننز و  یم فرح  ناشدوخ 
یرداـم ناـبز  ناوـنع  هـب ار  ناـبز  نآ  هـک  یدارفا  اـب  طاـبترا  رد  هتخوـمآ ، مدــنچ  اـی  مود  ناـبز  ناوـنع  هـب ار  یناـبز  هـک  یدرف 

.دنک یم ادیپ  طابترا  عون  ۲ دنناد ، یم
خر هداس  سدح  لباق  هملاکم  کی  دـسرپ و  یم تمیق  دور ، یم دـیرخ  هب  درف  الثم  هک  دـتفا  یم قافتا  یتقو  نآ  زا  یعون 

.دهد یم
.دتفا یمن قافتا  یلیخ  الومعم  طابترا  نیا  تسا و  صاخ  یاه  هورگ اب  طابترا  هب  طوبرم  رگید ، عون 

.درک رارقرب  هعماج  نآ  مدرم  اب  یلماک  طابترا  ناوت  یمن نابز ، کی  تاروتسد  نتفرگ  دای اب  اهنت  سپ 
.دوش یمن متخ  نآ  تاروتسد  نتخومآ  هب  نابز  یریگدای 

نآ گنهرف  هراـبرد  دـیاب  هک  تسا  یعیبط  دـنک ، تبحـص  یروشک  رد  هتخومآ  هک  دـیدج  ناـبز  هب  دراد  دـصق  یـسک  یتقو 
.دنک بسک  یتاعالطا  مه  هعماج 

هک دراد  یتاـیئزج  تاـیلک و  یموـمع ، گـنهرف  اـی  رهــش  اـی  هـقطنم  کـی  گـنهرف  هداوناـخ ، کـی  نورد  یاـه  گـنهرف هدرخ
.دنک رارقرب  طابترا  هعماج  نآ  رد  رتهب  دنک  یم کمک  زومآ  نابز هب  اهنآ ، هرابرد  نتسناد 

.دنک یم ادیپ  یرتشیب  تیمها  عوضوم  نیا  یگنهرف ، عونت  نیا  اب  ناریا  دننام  یعماوج  هرابرد  اصوصخم 
.دوش هتخادرپ  تاعوضوم  نیا  هب  هدش  شالت  یسانشناریا  یاه  باتک فلتخم  یاهدلج  رد 

؟ تسا رثؤم  دصقم  هعماج  اب  وا  طابترا  رد  مه  زومآ  نابز دوخ  گنهرف 
، نوگاـنوگ یاـه  هنیمز رد  تاـکارتشا  دوجو  دـنک ، رارقرب  رثؤم  طاـبترا  ناـبز  یـسراف هعماـج  اـب  دـهاوخب  زوـمآ  ناـبز کـی  رگا 

.دنک یم یزاب  طابترا  نیا  تیوقت  ای  فیعضت  رد  یمهم  شقن 
.تسا یبیجع  رهش  ام  ینویلیم  نارهت  هدمآ ، ینویلیم  تیعمج ۲ اب  هینودقم  زا  هک  ام  زومآ  نابز یارب  الثم 

 



یلیخ اه  ینیچ الثم  ای  دـننک  یم رارقرب  طابترا  ام  گـنهرف  اـب  دوز  یلیخ  دـنوش ، یم اـم  گـنهرف  دراو  یتقو  اـه  یدـنه اـما 
.دنریگ یم وخ  یناریا  بادآ  اب  دوز 

.دنوش یم گنهامه  گنهرف  نیا  اب  رترید  رت و  تخس اه  ییاپورا اما 
دودـحمان یتاعالطا  عبانم  هب  یـسرتسد  دراد ، یگرزب  هیجوت  نابز ، نیا  نایموبریغ  همه  یارب  یـسیلگنا  نابز  نتفرگ  دای 

.تسا لیالد  نیا  زا  یکی  یژولونکت  اب  ندش  هارمه و 
؟ دریگب دای  یسراف  هک  دراد  دوجو  یا  هزیگنا هچ  نابز ، یسرافریغ  کی  یارب 

.میدیسر لاؤس  نیا  هب  نداد  خساپ یارب  لیلد  هب ۱۲ عماج ، یشیامیپ  رد 
هچ یراک  طابترا  هچ  دنـشاب ؛ طابترا  رد  ناریا  اب  دنراد  دـصق  هک  تسا  نیا  اه  یجراخ یارب  یـسراف  یریگدای  یلـصا  لیلد 

.یرگشدرگ
.دراد هتشاد و  هقطنم  رد  یناوارف  یندمت  راثآ  ناریا 

.تسا ناریا  رد  تراجت  یسراف ، نتفرگ  دای لیالد  زا  رگید  یکی 
داـی یـسراف  دـنراد  تـسود  دـنیایب ، ناریا  هـب  تمالــس  ناـمرد و  تامدـخ  نـتفرگ  یارب  تـسا  رارق  هـک  اـه  یجراـخ یــضعب 

.دنریگب
.تسا یسانش  قرش یسانشناریا و  یاه  هتشر زا  یشخب  یسراف ، رگید  فرط  زا 

.دنشاب هتشاد  یسرتسد  ناشدوخ  خیرات  هب  ات  دنریگب  دای  یسراف  دنهاوخ  یم دارفا  زا  یرایسب 
تبث یـسراف  هب  اهنآ  خـیرات  دـنراد و  لقتـسم  روشک  نابز و  هک  تسا  لاس  زا ۱۰۰ رتمک  ...و ، اهزیقرق  اه ، کـبزا اـه ، قازق

.تسا هدش 
.دنریگ یم دای  یسراف  یبهذم  یاه  هزیگنا اب  نازومآ ، نابز زا  یدایز  هدع 

، ناریا یامنیـس  هعلاطم  یارب  هک  یجراـخ  نایوجـشناد  ـالثم  دوش ؛ یم هدـید  نتفرگداـی  یـسراف  یارب  مه  یبلاـج  لـیالد 
.دنریگب دای  یسراف  دنریگ  یم میمصت 

.دنریگ یم دای  تایبدا  یارب  ار  یسراف  هراق ، هبش رد  صوصخ  هب یهجوت  لباق دادعت 
نابز یکدوک  زا  ترجاهم ، لیلد  هب اما  تساهنآ  یثاریم  نابز  یـسراف ، هک  دنتـسه  یدارفا  مه  نازومآ  یـسراف زا  یهورگ 

.دنزومایب ار  یسراف  تسا  مزال  الاح  دنا و  هتفرگ دای  یرگید 
خیرات هب  هقالع  لثم  ینورد  یاه  هزیگنا لیـصحت و  تراجت و  لثم  ینوریب  یاه  هزیگنا یـسراف ، یریگداـی  یارب  تیاـهن  رد 

.دراد دوجو  تایبدا  و 
یاـه ماـیپ یناریا و  ندـمت  گـنهرف و  اـب  ییانــشآ  یــسراف ، یریگداـی  یارب  نازوـمآ  ناـبز هقـالع  لـیالد  نـیرت  مـهم زا  یکی 

.تسا یمالسا  بالقنا 
، یقیـسوم یاه  هورگ تیلاـعف  اـی  یزاـس  لایرـس لـثم  ییاـه  شور اـب  ریخا  یاـه  لاـس رد  هرک ، هیکرت و  لـثم  ییاـهروشک 

.دنا هدرک قیوشت  ناشروشک  نابز  یریگدای  هب  ار  یدایز  دارفا 
؟ میرب یمن هرهب  یزومآ  یسراف جیورت  یارب  ییاه  شور نینچ  زا  ام  ارچ 

صاـصتخا راـک  نـیا  هـب  ینـالک  یاـه  هجدوـب دــنهد و  یم شزوـمآ  سویــسفنک  هســسؤم  قـیرط  زا  ار  ناــشنابز  اــه  ینیچ
.دنهد یم

.دوش یم هرادا  روشک  ماقم  نیرت  یلاع رظنریز  مه  هسسؤم  نیا 
.تسا هدرک  مازعا  ناریا  هب  طقف  یرامش  یب ناداتسا  تسا و  نابز  جیورت  یناب  هرما ، سنوی  هسسؤم  هیکرت  رد 

.دنا هدرپس هرک  داینب  هب  ار  یزومآ  نابز مه  اه  یا هرک
.تساهروشک نیا  یرگشدرگ  تعنص و  ترازو  تاسسؤم ، نیا  همه  یماح 

فادــها هـک  دراد  دوــجو  قــیمع  یلم و  یداــحتا  یزوــمآ ، ناــبز یارب  اــه  هورگ نــیا  یاــه  شــالت تــشپ  دــسر  یم رظن  هــب
.دراد یصخشم 

.دراد دوجو  یمیقتسم  طابترا  یا ، هرک دنرب  یکینورتکلا  تالوصحم  شورف  اب  یا  هرک لایرس  کی شخپ  نیب 
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یرادانعم طاـبترا  اـمتح  روشک ، نیا  یتشادـهب  تـالوصحم  کاـشوپ و  شورف  اـب  یکرت  ناـبز  شزومآ  یارب  اـه  شـالت نیب 
.دراد دوجو 

یداصتقا یماظن و  تردق  هب  یسرتسد  اهنت  هدنیآ ، رد  ندوب  دنمتردق یارب  رگید  هک  دهد  یم ناشن  یزورما  یاه  لیلحت
.دوش هارمه  اه  تردق نیا  اب  دیاب  هک  تساهروشک  گنهرف  جیورت  نیا  تسین و  یفاک 

.درادن دوجو  زونه  هنافسأتم  هک  تسا  یعمج  داحتا  یلم و  هاگن  کی  دنمزاین  مه  یسراف  نابز  شزومآ  جیورت 
هتــشاد یزیر  هماـنرب داـحتا و  دــیاب  دوـخ ، گـنهرف  تردــق  راـشتنا  یارب  تـسین و  یفاـک  ییاـهنت  هـب  ناریا  یندــمت  تردــق 

.میشاب

۲۳۲۳
ید

۱۴۰۰۱۴۰۰
ییالط۰۸:۱۹ ربخ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / لقن  و لمح لاترپ   

یدرونایرد ردانب و  نامزاس  قطانم  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  تسرپرس  لماعریدم و  رایتسد  باصتنا 

ماـکحا رد  یدروناــیرد  رداــنب و  ناــمزاس  لماعریدــم  یزاسرهــش و  هار و  ریزو  نواــعم  لــقن ،  لــمح و  لاــترپ  شرازگ  هـب 
 . درک بوصنم  ار  نامزاس  نیا  قطانم  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  تسرپرس  رایتسد و  یا ،  هناگادج 

 . درک بوصنم  لماعریدم  رایتسد  تمس  هب  ار   ولدمحم  کیب  نسح  یمکح  رد  ییافص  ربکا  یلع 
قطانم یداصتقا و  روما  لک  هرادا  تسرپرـس  تمـس  هب  ار  یهللادـی  نیـسح  یرگید ،  مکح  رد  ردانب  نامزاس  لماعریدـم 

 . درک بوصنم  نامزاس  نیا 
تسا و ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  زا  یزیر  هماـنرب  یداـصتقا و  موـلع  یرتـکد  یاراد  یهللادـی ،  نیـسح  تـسا ،  ینتفگ 

 . دراد همانراک  رد  ار  یدرونایرد  ردانب و  نامزاس  یراذگ  هیامرس  هرادا  سیئر  یردنب و  یاه  درادناتسا  هرادا  سیئر 
یاه نویـسیمک روما  لکریدـم  روحمایرد و  هعـسوت  لقنو و  لمح  هتیمک  سییر  نیا ،  زا  شیپ  زین  ولدـمحم  کیب  نسح 

ردانب ردانب نامزاس   نامزاس قطانم   قطانم یداصتقا  وو   یداصتقا روما   روما لکلک   هرادا   هرادا تسرپرس   تسرپرس لماعریدم  وو   لماعریدم رایتسد   رایتسد باصتنا   باصتنا
iranwayiranway  لقن لقن لمح  وو   لمح لاترپ   لاترپ یدرونایرد |  |  یدرونایرد وو  

 ، یا هناگادـج  ماکحا  رد  یدرونایرد  ردانب و  نامزاس  لماعریدـم  یزاسرهـش و  هار و  ریزو  نواـعم  لـقن ،  لـمح و  لاـترپ  شرازگ  هب 
 ... یداصتقا و روما  لک  هرادا  تسرپرس  رایتسد و 
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 . تسا هدوب  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  هناخریبد 
زا یهوژپ  هدنیآ  یرتکد  یاراد  و  ع )  ) قداص ماما  هاگـشناد  زا  تیریدـم  دـشرا  یـسانشراک  هتخومآ  شناد  ولدـمحم  کیب 

 . تسا نارهت  هاگشناد 
: راشتنا خیرات 

ید ۱۴۰۰- هبنش ۲۳  جنپ
۸:۱۹

|
 ۱۳۲۲۸۷ بلطم : هسانش 

: عبنم مان 

لقن  لمح و  لاترپ 

قطانم یداصتقا و  روما 
یدرونایرد ردانب و  نامزاس 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ییالط ربخ  یدرونایرد -  ردانب و  نامزاس  رد  باصتنا  ود   

۲۳۲۳
ید

۱۴۰۰۱۴۰۰
۰۹:۰۴



ناجیابرذآ امیسادص  یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / امیس  ادص و  یرازگربخ   
یبرغ

رغـصا یلع   » دیهـش راوـگرزب  ردـپ  یتـمعن  یدوـج  یلع  جاـح  یبرغ ، ناـجیابرذآ  زکرم  امیـس  ادـص و  یرازگربـخ  شرازگ  هب 
رغـصا یلع  دیهـش.تفگ  کیبل  ار  قح  توعد  شیوخ ، دـنزرف  قارف  جـنر  یرود و  اه  لاس لـمحت  زا  سپ  یتمعن » یدوج 

هاگشناد ییابطابط  همالع  هاگشناد  زا  ملپید ، کردم  ذخا  زا  سپ  یو.دش  دلوتم  هیمورا  رد  لاس ۱۳۴۲  یتمعن ، یدوج 
.دش هتفریذپ  تیریدم  هتشر  رد  نارهت 

.دش یگنج  قطانم  راپسهر  یرادساپ  سابل  اب  تشاد و  رذح  رب  سالک  رد  ندنام  زا  ار  وا  بالقنا  قشع  روش و  یلو 

دشدش ینامسآ   ینامسآ یدوج   یدوج رغصا   رغصا یلع   یلع دیهش   دیهش ردپ   ردپ

.تفگ کیبل  ار  قح  توعد  یدوج  رغصا  یلع  دیهش  راوگرزب  ردپ  یتمعن  یدوج  یلع  جاح 
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ضیف هـب  تشدرـس  هـقطنم  رد  لاـس ۱۳۶۷  ریت  مشـش  تـسیب و  دوـب و  تشدرـس  ازاـپود  رد  هاپـس  تاـعالطا  هدـنامرف  وا 
.دیسر تداهش 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

یبرغ ناجیابرذآ  امیسادص  یرازگربخ  امیس -  ادص و  یرازگربخ  دش |  ینامسآ  یدوج  رغصا  یلع  دیهش  ردپ   

۲۳۲۳
ید

۱۴۰۰۱۴۰۰
۰۸:۲۰۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انکر   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هک دش  رشتنم  اجان  روهار  سیلپ  سیئر  رفنایداه ، لامک  دیـس  رادرـس  نابز  زا  هثداح  نیا  هرابرد  یربخ  هتـشذگ  زور  اما   
روهار سیلپ  یتایلمع  کرحت  ناوت و  شیامزر  زا  هلحرم  نیمـشش  رد  زورید  رفناـیداه  رادرـس.دوب  رت  کاـنلوه  لوا  ربخ  زا 

گرم هـبارا  نازاـسوردوخ  ارچ  دوـب ، هدـشن  زاـب  اـهوردوخ  یاـه  گـبریا زا  مادـکچیه  ناـهبهب  یا  هریجنز فداـصت  رد  : » تـفگ
ترازو دوـش ؟ یم هچ  رگید  یاـه  ناـمزاس شقن  اـما  لوـبق  تسا ، رـصقم  هدـننار  مییوـگب  هشیمه  هک  نیا  دـننک ؟ یم دـیلوت 

رد تیفیک  یب  یاهوردوخ  دیلوت  هب  تبـسن  اجان  روهار  سیلپ  سیئر  هک  دوبن  یراب  نیلوا  هتبلا  نیا  « .دـنک یریگیپ  تمص 
رد هاـمریت ۹۸  وا  لاـثم ، روط  هب  میا ؛ هدینـش  رفناـیداه  رادرـس  ناـبز  زا  ار  تسد  نیا  زا  یتـالمج  اـهراب  درک و  داـقتنا  ناریا 

یلخاد نازاسوردوخ  طسوت  نمیاان  یاهوردوخ  دـیلوت  زا  دـیدش  داقتنا  اب  روهار  سیلپ  سوسحماـن  یاـه  تشگ  شیاـمزر 
دیاـب دــننک و  ددرت  اـه  هداـج  رد  دــیابن  دــیارپ »  » و یدرآ » ، » دــننک یم دــیلوت  گرم  هـبارا  نازاــسوردوخ  یخرب  : » دوـب هـتفگ 

رادرـسناهبهب فداـصت  رد  ناـیناریا  گرم  رـصقم  نازاـسوردوخ  « .دـنورب نما  یاـهوردوخ  دـیلوت  تمـس  هب  اـم  نازاـسوردوخ 
یخرب رد  نازاـسوردوخ  نتـسناد  رـصقم  اـب  زین  دوـخ  لاـسما  نـیمه  ناـبآ  زور ۱۴  یربـخ  تســشن  رد  نـینچمه  رفناـیداه 
گبریا اـی  اوـه  هسیک  یگدـننار  تاـفداصت  زا  یخرب  رد  هک  میتـسه  نآ  دـهاش  هنافـساتم  : » دوـب هـتفگ  یا  هداـج  تاـفداصت 
هثداـح رــصقم  ناوـنع  هـب  مـه  زاـسوردوخ  دراوـم ، هنوـگ  نـیا  رد  مـیدرک  مـالعا  نارــسفا  هـب  هـک  تـسا  هدرکن  لـمع  وردوـخ 

، اـجان روهار  سیلپ  سیئر  یاـه  تبحـص  نیا  زا  دـعب  هاـم  ود  دودـح  هک  ـالاح  تشاد  هجوـت  دـیاب  اـجنیا  رد  « .دـنوش یفرعم 
هدوب لخاد  دیلوت  اهنآ  همه  هک  وردوخ  اوه ۵۹  هسیک  نآ  رد  هک  هداد  خر  زرهمار  ناهبهب –  روحم  رد  یا  هریجنز  یفداـصت 
هثداح نیا  رصقم  ناونع  هب  ار  نازاسوردوخ  هک  دراد  راظتنا  سیلپ  زا  اهنت  هن  یمومع  راکفا  نیاربانب  تسا ، هدشن  زاب  دنا ،

ناریدـم ینعی  یلخاد  تـیفیک  یب  یاـهوردوخ  ناگدـننکدیلوت  هـک  دراد  راـظتنا  زین  ییاـضق  هاگتــسد  زا  هـکلب  دـنک ، یفرعم 
هدـش نایناریا  زا  یدادـعت  گرم  هب  رجنم  هک  دوخ  میظع  روصق  تباب  ار  یزاـسوردوخ  یاـه  تکرـش  نیـشیپ  رـضاح و  لاـح 

اــساسا دــیارپ  » وردوـخ ناریا  اـپیاس و  رد  تـیفیک  یب  یاـهوردوخ  هلاـس  نیدــنچ  دــیلوت.دناشکب  همکاـحم  زیم  یاـپ  تـسا ،
هک تـسا  یتـالمج  وزج  مـه  نـیا  .دوـش » جراـخ  هدر  زا  مـیدرک  تساوـخرد  دراد و  ینمیا  رد  یداـیز  فعـض  تـسا ، نمیااـن 
یب داـمن  ناوـنع  هـب  یموـمع  ناـهذا  رد  هـک  یلخاد  یاــهوردوخ  زا  یکی  هراــبرد  نـمهب ۹۹  خــیرات ۲۹  رد  رفناـیداه  رادرس 

یبیب یاهوردوخ   یاهوردوخ ناگدننکدیلوت   ناگدننکدیلوت هییاضق   هییاضق هوق   هوق یزاسوردوخ /  /  یزاسوردوخ یاج   یاج هبهب   یزاس   یزاس گرم   گرم موادت   موادت
دنک دنک همکاحم   همکاحم ارار   تیفیک   تیفیک

فداصت رگیدکی  اب  وردوخ  هک ۵۹  ناهبهب  روحم  ریخا  یا  هریجنز  فداصت  رد  هک  تسا  هدرک  مالعا  اجان  روهار  سیلپ  سیئر  اـنکر :
گرم هرابرد  ماهتا  تشگنا  رگید  راب  یطیارـش  نینچ  رد  .تسا  هدـشن  زاب  یلخاد  یاهوردوخ  زا  مادـک  چـیه  یاوه  هسیک  دـندرک ،
ناج نمیاان  یاهوردوخ  دیلوت  اب  تساه  لاس  هک  دور  یم  ینازاسوردوخ  تمس  هب  یا  هداج  تافداصت  رد  نانطومه  زا  یرایسب 
نیا هـب  ارچ  هـک  دــهد  حیــضوت  دــیاب  زین  درادناتــسا  ناــمزاس  دــیدرت  نودــب  هـتبلا  .دــنزادنا  یم  رطخ  هـب  اــه  هداــج  رد  ار  ناــیناریا 
هدرک یراذـگ  هرامـش  ار  نمیاان  یاهوردوخ  نیا  ارچ  هک  دـیوگب  دـیاب  مه  روهار  سیلپ  تسا و  هداد  زوجم  تیفیک  یب  یاـهوردوخ 

.تسا
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.تسا هدرک  نایب  هدش ، حرطم  یلخاد  یوردوخ  نیرت  تیفیک 

یادـتبا ات  دنتـشاد  تصرف  نازاسوردوخ  نامز ، نآ  رد  درادناتـسا  یلم  نامزاس  یوس  زا  هدـش  مالعا یدـنب  نامز ساـسارب   
رگید دروم  ود  لاس ۹۷  هامریت  یادتبا  ات  نآ  زا  سپ  دننک و  تیاعر  ار  رظندم  یاهدرادناتسا  زا  دروم  دادعت ۶۱  هام ۹۶ ، ید

لاس ۹۷، هاـم  ید یادـتبا  اـت  دـیدج  ییوردوخ  درادناتـسا  دروم  ندـش ۲۲  هفاـضا  اـب  اـتیاهن  دوش و  هفاـضا  دروم  نیا ۶۱  هـب 
نیا ساسارب.دــش  یم تیاــعر  یتادراو  لــخاد و  دــیلوت  یاــهوردوخ  رد  دـــیاب  ییوردوــخ  درادناتـــسا  دروــم  عوـمجمرد ۸۵ 

دادـعت ندرک  ییارجا  هـب  رداـق  ییوردوـخ  رگا  ( ۹۷ ید ریت ۹۷ و  ید ۹۶ ،  ) یمالعا یاـه  یدـنب ناـمز زا  کـیره  رد  هبوصم ،
زا زین  اــجان  روــهار  سیلپ  دــش و  یم فــقوتم  شدــیلوت  دــیاب  دوــبن ، یناــمز  عــطقم  نآ  اــت  هدـــش  فــیرعت یاهدرادناتـــسا 

.دروآ یم لمع  هب  تعنامم  اهوردوخ  نیا  یراذگ  هرامش

زا اـه  میرحت دـیدشت  لـیلد  هب  درذـگ و  یم درادناتـسا  یلم  ناـمزاس  لـجالا  برـض نـیرخآ  زا  لاـس  هـس  زا  شیب  ـالاح  اـما   
ترازو هن  درادناتـسا و  یلم  نامزاس  هن  نازاـسوردوخ ، هن  رگید  هک  میتسه  نآ  دـهاش  هتـشذگ  لاـس  هس  رد  اـکیرمآ  یوس 

اه و میرحت  دیدشت  زا  شیپ  هتبلا.دنریگ  یم  یدـج  یناریا  یاهوردوخ  دـیلوت  رد  ار  هناگ  یاهدرادناتسا ۸۵ یارجا  تمص ،
مهزاـب تـسا ، هدرک  راوـشد  رایـسب  یلخاد  نازاـسوردوخ  یارب  ار  نوگاـنوگ  تاـعطق  ندرک  دراو  هـک  ماـجرب  زا  اـکیرمآ  جورخ 
یهجوـت درادناتــسا  یلم  ناـمزاس  یوـس  زا  یغـالبا  یاهدرادناتــسا  هـب  نادـنچ  یلخاد  نازاـسوردوخ  هـک  میدوـب  نآ  دـهاش 

رد وـلج  نانیــشنرس  یارب  اوــه  هـسیک  ود  بـصن  ندــش  یراــبجا  دوــجو  اــب  هـک  تـسا  لــیلد  نـیمه  هـب  اــقیقد  دنتــشادن و 
تافداصت عوقو  ماگنه  رد  هک  میتسه  نامروشک  رد  ییاهوردوخ  دیلوت  دهاش  مه  زونه  لاس ۹۲ ، زا  یناریا  یاهوردوخ 

یا هریجنز  فداـصت  رد  ناـنطومه  زا  رفن  راـهچ  توـف  هـب  رجنم  هلاـسم  نـیمه  دوـش و  یمن  زاـب  اـهنآ  یاوـه  هـسیک  دـیدش ،
یاهدرادناتـسا لوبق  لباق  یارجا  مدـعدنرادن  لوبق  لباق  ینمیا  یناریا  یاـهوردوخ  دـصرد   ۸۰ .دـش ناهبهب  هداج  رد  ریخا 

شرازگ راشتنا  دـهاش  اهراب  ریخا  یاه  لاس  رد  هک  تسا  هداتفا  قافتا  یطیارـش  رد  یلخاد  یاهوردوخ  دـیلوت  رد  هناگ  ۸۵
ریز لـماک  روـط  هـب  یناریا  یاـهوردوخ  رتـشیب  ینمیا  اـهنآ  رد  هـک  مـیا  هدوـب  رد  نوگاـنوگ  یلخاد  یاـهداهن  یوـس  زا  ییاــه 

رب تراـظن  رد  تمـص  ترازو  لاـمها  دـهاش  مه  زوـنه  ددـعتم ، یاـه  شرازگ  نیا  راـشتنا  دوـجو  اـب  اـما  تسا ، هـتفر  لاوـس 
هک اـه  شرازگ  نیا  زا  یکی  رد.میتـسه  ناـمروشک  رد  تیفیک  یب  یاـهوردوخ  دـیلوت  موادـت  یلخاد و  یاـهوردوخ  تـیفیک 

نیرت نییاـپ  ) کـی نـیب  یا  هرمن تـسا و  هدـش  رــشتنم  ناریا  درادناتــسا  تـیفیک و  یــسرزاب  تکرــش  یوـس  زا  شیپ  یدــنچ 
لخاد دیلوت  کبس  یوردوخ  زا ۲۵  تسا ، هدش  هئارا  فلتخم  یناریا  یاهوردوخ  یارب  تیفیک ) نیرتالاب   ) جـنپ ات  تیفیک )
وردوخ راـهچ  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  تسا و  زاـیتما ) نیرتـالاب   ) یفیک هراتـس  جـنپ  یاراد  وردوـخ  کـی  اـهنت  یباـیزرا ، دروـم 

هدرک بسک  هراتس  کی  اهنت  زین  وردوخ  کی  هراتس و  ود  زئاح  وردوخ  راهچ  هراتس ، هس  یاراد  وردوخ   ۱۵ هراتس ، راهچ  زئاح 
جنپ زایتما  اهنت  کبس ، یاهوردوخ  شخب  رد  یبایزرا  دروم  یوردوخ  عومجم ۲۵  زا  تفگ  ناوت  یم  رگید  یترابع  هب.تسا 

ترابع هب  دـنراد و  یفیک  هراتـس  هس  ات  کـی  اـهنآ  دـصرد  تسا و ۸۰  جـنپ  راهچ و  اـهوردوخ  لـک  زا  دـصرد  ینعی ۲۰  وردوخ 
.دنرادن لوبق  لباق  ینمیا  یناریا  یاهوردوخ  دصرد  تفگ ۸۰  ناوت  یم  رگید 

.دنتسه نامروشک  رد  یا  هداج  تافداصت  گرم  رامآ  ندوب  الاب  للع  نیرتمهم  زا  یکی  تیفیک  یب  یاهوردوخ 
رازه کـیدزن ۲۰  هلاـس  هـمه  هـک  دوـش  یم  ثعاـب  یناریا  نازاـسوردوخ  طـسوت  تـیفیک  یب  یاـهوردوخ  دـیلوت  عـقاو ، رد 

.دنهدب تسد  زا  ار  دوخ  ناج  اه  هداج  رد  نطومه 
ناریا رد  تیفیک  یب  یاهوردوخ  دـیلوت  لیلد  هب  ریم  گرم و  زا  مجح  نیا  رطاخ  هب  سک  چـیه  لاح  هب  اـت  هنافـساتم  اـما 

یب یاهوردوخ  دیلوت  دـهاش  ناریا ، رد  وردوخ  دـیلوت  ندوب  یراصحنا  لیلد  هب  هک  تساه  لاس  تسا و  هدوبن  وگخـساپ 
.میتسه یلخاد  نازاسوردوخ  طسوت  تیفیک 

رـضاح لاح  ناگدـننکدیلوت  هشیمه  یارب  راب  کی  هک  دـنهاوخ  یم  هییاضق  هوق  نالوئـسم  زا  یمومع  راکفا  نایم  نیا  رد 
زیم یاـپ  هـب  دـنا ، هتــشاد  شقن  گرم  یاـه  هـبارا  نـیا  دـیلوت  رد  هـک  ار  یناـسک  ریاـس  تـیفیک و  یب  یاـهوردوخ  قباـس  و 
زور دـنچ  انکر ، یعامتجا  راگنربخ  شرازگ  هبدـشن  زاـب  ناـهبهب  فداـصت  رد  ییوردوخ  چـیه  یاوه  هسیک.دـناشکب  همکحم 
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رجنم هک  رگیدکی  اب  وردوخ  دروخرب ۵۹  زمرهمار و  ناهبهب –  روحم  رد  یا  هریجنز  فداصت  کی  عوقو  کاـنلوه  ربخ  شیپ 
رد راـبگرم  تاـفداصت  عوقو  هب  ار  اـه  هناـسر  هجوـت  رگید  راـب  دـش ، ناـنطومه  زا  رفن  ندـــش ۲۷  یمخز  رفن و  توـف ۴  هب 

.درک فوطعم  ناریا  یاه  هداج 
هک دش  رـشتنم  اجان  روهار  سیلپ  سیئر  رفنایداه ، لامک  دیـس  رادرـس  نابز  زا  هثداح  نیا  هرابرد  یربخ  هتـشذگ  زور  اما 

سیلپ یتاــیلمع  کرحت  ناوـت و  شیاــمزر  زا  هـلحرم  نیمــشش  رد  زورید  رفناــیداه  رادرــس.دوب  رت  کاــنلوه  لوا  ربــخ  زا 
هبارا نازاسوردوخ  ارچ  دوب ، هدـشن  زاب  اهوردوخ  یاه  گـبریا زا  مادـکچیه  ناـهبهب  یا  هریجنز فداـصت  رد  : » تفگ روهار 

؟ دوش یم هچ  رگید  یاـه  ناـمزاس شقن  اـما  لوبق  تسا ، رـصقم  هدـننار  مییوـگب  هشیمه  هک  نیا  دـننک ؟ یم دـیلوت  گرم 
یب یاـهوردوخ  دـیلوت  هب  تبـسن  اـجان  روـهار  سیلپ  سیئر  هک  دوـبن  یراـب  نیلوا  هتبلا  نیا  « .دـنک یریگیپ  تمـص  ترازو 

وا لاـثم ، روـط  هب  میا ؛ هدینـش  رفناـیداه  رادرـس  ناـبز  زا  ار  تـسد  نـیا  زا  یتـالمج  اـهراب  درک و  داـقتنا  ناریا  رد  تـیفیک 
طــسوت نمیااـن  یاـهوردوخ  دــیلوت  زا  دــیدش  داـقتنا  اـب  روـهار  سیلپ  سوسحماـن  یاــه  تـشگ  شیاــمزر  رد  هاـمریت ۹۸ 

اه هداج  رد  دیابن  دـیارپ »  » و یدرآ » ، » دـننک یم دـیلوت  گرم  هبارا  نازاسوردوخ  یخرب  : » دوب هتفگ  یلخاد  نازاسوردوخ 
رد ناـیناریا  گرم  رــصقم  نازاـسوردوخ  « .دـنورب نـما  یاـهوردوخ  دـیلوت  تمــس  هـب  اـم  نازاـسوردوخ  دــیاب  دــننک و  ددرت 

نتـسناد رـصقم  اـب  زین  دوـخ  لاـسما  نیمه  ناـبآ  زور ۱۴  یربـخ  تسـشن  رد  نـینچمه  رفناـیداه  رادرـسناهبهب  فداـصت 
تاــفداصت زا  یخرب  رد  هــک  میتــسه  نآ  دــهاش  هنافـــساتم  : » دوــب هــتفگ  یا  هداــج  تاــفداصت  یخرب  رد  نازاــسوردوخ 

مه زاسوردوخ  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  میدرک  مالعا  نارسفا  هب  هک  تسا  هدرکن  لمع  وردوخ  گبریا  ای  اوه  هسیک  یگدننار 
یاـه تبحـص  نیا  زا  دـعب  هاـم  ود  دودـح  هک  ـالاح  تشاد  هجوت  دـیاب  اـجنیا  رد  « .دـنوش یفرعم  هثداـح  رـصقم  ناونع  هب 

هک وردوخ  اوه ۵۹  هسیک  نآ  رد  هک  هداد  خر  زرهمار  ناهبهب –  روحم  رد  یا  هریجنز  یفداصت  اـجان ، روهار  سیلپ  سیئر 
نازاسوردوخ هک  دراد  راظتنا  سیلپ  زا  اهنت  هن  یمومع  راکفا  نیاربانب  تسا ، هدشن  زاب  دنا ، هدوب  لخاد  دـیلوت  اهنآ  همه 

یب یاهوردوخ  ناگدـننکدیلوت  هک  دراد  راظتنا  زین  ییاضق  هاگتـسد  زا  هکلب  دـنک ، یفرعم  هثداح  نیا  رـصقم  ناونع  هب  ار 
هب رجنم  هک  دوخ  میظع  روصق  تباب  ار  یزاسوردوخ  یاـه  تکرـش  نیـشیپ  رـضاح و  لاـح  ناریدـم  ینعی  یلخاد  تیفیک 

اپیاس و رد  تیفیک  یب  یاهوردوخ  هلاس  نیدنچ  دیلوت.دناشکب  همکاحم  زیم  یاپ  تسا ، هدش  نایناریا  زا  یدادـعت  گرم 
نیا .دوـش » جراـخ  هدر  زا  میدرک  تساوـخرد  دراد و  ینمیا  رد  یداـیز  فعـض  تسا ، نمیااـن  اـساسا  دـیارپ  » وردوـخ ناریا 

ناـهذا رد  هک  یلخاد  یاـهوردوخ  زا  یکی  هراـبرد  نمهب ۹۹  خـیرات ۲۹  رد  رفناـیداه  رادرـس  هک  تسا  یتـالمج  وزج  مه 
.تسا هدرک  نایب  هدش ، حرطم  یلخاد  یوردوخ  نیرت  تیفیک  یب  دامن  ناونع  هب  یمومع 

یرایـسب هتبلا  اـجان و  روهار  سیلپ  سیئر  ررکم  تاداـقتنا  نیا  دوجو  اـب  ارچ  هک  تسا  نیا  مهم  لاوس  اـما  ناـیم  نیا  رد 
زا یرایــسب  ؟ میتــسه ناریا  رد  تــیفیک  یب  یاــهوردوخ  دــیلوت  دــهاش  مــه  زوــنه  لــقن  لــمح و  هزوــح  ناسانــشراک  زا 

، ناــمروشک یوردوـخ  رازاــب  رد  یتباــقر  یاــضف  دوــبن  هـب  هجوــت  اــب  هـک  دــندقتعم  لاوــس  نـیا  هـب  خــساپ  رد  ناسانــشراک 
یمن یناـهج  یاهدرادناتـسا  اـب  دوـخ  تـالوصحم  قیبـطت  هـب  یزاـین  رازاـب  ندوـب  یراـصحنا  تـلع  هـب  یناریا  نازاـسوردوخ 

.دنهد یم  همادا  تیفیک  یب  یاهوردوخ  دیلوت  هب  دننیب و 
دیلوـت موادــت  دــهاش  اـنیاس و ...  اـبیت ، دــیارپ ، لـماش  اـپیاس  هورگ  یاــهوردوخ  رد  اــهنت  هـن  هـک  تـسا  لــیلد  نـیمه  هـب 

ار دنمـس  سراـپ و  وژپ  وژپ ۴۰۵ ، هلمج  زا  ییاـهوردوخ  زوـنه  زین  وردوـخ  ناریا  هـکلب  میتـسه ، تـیفیک  یب  یاـهوردوخ 
هزوـح ناسانـشراک.دنتسه  هرهب  یب  ینمیا  یلوـصا  یاهدرادناتـسا  زا  ناسانـشراک  زا  یرایـسب  رظن  زا  هـک  دـنک  یم  دـیلوت 

ریغ بولطماـن و  تیعــضو  رد  ینمیا  ظاـحل  زا  یناریا  یاـهوردوخ  رتـشیب  دــنراد  دــیکات  هـک  تساـه  لاــس  لــقن  لــمح و 
.تسا ناریا  رد  یا  هداج  تافلت  شیازفا  رامآ  نیرت  یلصا  زا  یکی  عوضوم  نیا  دنراد و  رارق  یدرادناتسا 

لماـع نیرتـمهم  ناوـنع  هـب  یــسدنهم  فعــض  یمیدــق و  یاـهوردوخ  ژاـتنوم  یزاــسوردوخ ، رد  راــصحنا  ناــیم  نـیا  رد 
رظن زا  یدــح  هـب  یناریا  یاـهوردوخ  رتـشیب  تـشاد  هجوـت  دــیاب  دــنا و  هدــش  یفرعم  یلخاد  یاـهوردوخ  نییاـپ  تـیفیک 

یب.تسین صخـشم  اـهنآ  ینمیا  حطـس  دـنریگ و  یمن  رارق  تست  دروم  ربتعم  تاسـسوم  رد  هک  دنتـسه  فیعـض  ینمیا 
نیا تشاد ، هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  یرگید  هتکناه  میرحت  دیدشت  زا  دـعب  هناگ  یاهدرادناتسا ۸۵ یارجا  موزل  هب  یهجوت 

یاهدرادناتــسا دادــعت  دوــب  رارق  ناریا ، درادناتــسا  یلم  ناــمزاس  مــالعا  ساــسارب  لاــس ۹۵ و  هامدنفــسا  زا  هـک  تـسا 

 



.دبای شیازفا  دروم  هب ۸۵  زا ۵۵  روشک  ییوردوخ 
یادـتبا ات  دنتـشاد  تصرف  نازاسوردوخ  نامز ، نآ  رد  درادناتـسا  یلم  نامزاس  یوس  زا  هدـش  مالعا یدـنب  نامز ساـسارب 

دروم ود  لاس ۹۷  هاـمریت  یادـتبا  اـت  نآ  زا  سپ  دـننک و  تیاـعر  ار  رظندـم  یاهدرادناتـسا  زا  دروم  دادعت ۶۱  هام ۹۶ ، ید
لاس هام  ید یادتبا  ات  دـیدج  ییوردوخ  درادناتـسا  دروم  ندـش ۲۲  هفاضا  اب  اتیاهن  دوش و  هفاـضا  دروم  نیا ۶۱  هب  رگید 
نیا ساسارب.دش  یم تیاعر  یتادراو  لخاد و  دـیلوت  یاهوردوخ  رد  دـیاب  ییوردوخ  درادناتـسا  دروم  عومجمرد ۸۵  ، ۹۷

دادـعت ندرک  ییارجا  هب  رداـق  ییوردوخ  رگا  ( ۹۷ ید ریت ۹۷ و  ید ۹۶ ،  ) یمالعا یاه  یدـنب نامز زا  کـیره  رد  هبوصم ،
زا زین  اــجان  روـهار  سیلپ  دــش و  یم فـقوتم  شدــیلوت  دــیاب  دوـبن ، یناــمز  عــطقم  نآ  اــت  هدــش  فــیرعت یاهدرادناتــسا 

.دروآ یم لمع  هب  تعنامم  اهوردوخ  نیا  یراذگ  هرامش
زا اـه  میرحت دـیدشت  لـیلد  هـب  درذـگ و  یم درادناتـسا  یلم  ناـمزاس  لـجالا  برـض نـیرخآ  زا  لاـس  هـس  زا  شیب  ـالاح  اـما 

ترازو هن  درادناتسا و  یلم  نامزاس  هن  نازاسوردوخ ، هن  رگید  هک  میتسه  نآ  دهاش  هتـشذگ  لاس  هس  رد  اکیرمآ  یوس 
اه میرحت  دیدشت  زا  شیپ  هتبلا.دنریگ  یم  یدـج  یناریا  یاهوردوخ  دـیلوت  رد  ار  هناگ  یاهدرادناتسا ۸۵ یارجا  تمص ،

مهزاب تسا ، هدرک  راوشد  رایسب  یلخاد  نازاسوردوخ  یارب  ار  نوگانوگ  تاعطق  ندرک  دراو  هک  ماجرب  زا  اکیرمآ  جورخ  و 
یهجوت درادناتـسا  یلم  ناـمزاس  یوـس  زا  یغـالبا  یاهدرادناتـسا  هب  نادـنچ  یلخاد  نازاـسوردوخ  هک  میدوـب  نآ  دـهاش 

رد وـلج  نانیــشنرس  یارب  اوـه  هـسیک  ود  بـصن  ندــش  یراـبجا  دوـجو  اـب  هـک  تـسا  لـیلد  نـیمه  هـب  اــقیقد  دنتــشادن و 
عوـقو ماــگنه  رد  هـک  میتــسه  ناــمروشک  رد  ییاــهوردوخ  دــیلوت  دــهاش  مـه  زوــنه  لاــس ۹۲ ، زا  یناریا  یاـــهوردوخ 

فداـصت رد  ناـنطومه  زا  رفن  راـهچ  توف  هب  رجنم  هلاـسم  نیمه  دوش و  یمن  زاـب  اـهنآ  یاوـه  هسیک  دـیدش ، تاـفداصت 
لوـبق لـباق  یارجا  مدـعدنرادن  لوـبق  لـباق  ینمیا  یناریا  یاـهوردوخ  دـصرد   ۸۰ .دــش ناـهبهب  هداـج  رد  ریخا  یا  هریجنز 
اهراـب ریخا  یاـه  لاـس  رد  هـک  تـسا  هداـتفا  قاـفتا  یطیارــش  رد  یلخاد  یاــهوردوخ  دــیلوت  رد  هناــگ  یاهدرادناتـسا ۸۵

یاـهوردوخ رتـشیب  ینمیا  اـهنآ  رد  هـک  مـیا  هدوـب  رد  نوگاـنوگ  یلخاد  یاــهداهن  یوـس  زا  ییاــه  شرازگ  راــشتنا  دــهاش 
لاـمها دـهاش  مه  زوـنه  ددـعتم ، یاـه  شرازگ  نیا  راـشتنا  دوـجو  اـب  اـما  تسا ، هـتفر  لاوـس  ریز  لـماک  روـط  هـب  یناریا 

رد.میتسه نامروشک  رد  تیفیک  یب  یاهوردوخ  دیلوت  موادـت  یلخاد و  یاهوردوخ  تیفیک  رب  تراظن  رد  تمـص  ترازو 
تـسا و هدــش  رــشتنم  ناریا  درادناتــسا  تـیفیک و  یــسرزاب  تکرــش  یوــس  زا  شیپ  یدــنچ  هـک  اــه  شرازگ  نـیا  زا  یکی 
زا تسا ، هدـش  هئارا  فلتخم  یناریا  یاهوردوخ  یارب  تیفیک ) نیرتالاب   ) جـنپ اـت  تیفیک ) نیرت  نییاـپ  ) کـی نیب  یا  هرمن

نیا تسا و  زایتما ) نیرتالاب   ) یفیک هراتـس  جـنپ  یاراد  وردوخ  کی  اهنت  یبایزرا ، دروم  لـخاد  دـیلوت  کبـس  یوردوخ   ۲۵
کی هراتـس و  ود  زئاـح  وردوـخ  راـهچ  هراتـس ، هـس  یاراد  وردوـخ   ۱۵ هراتـس ، راـهچ  زئاـح  وردوـخ  راـهچ  هک  تسا  یلاـح  رد 

رد یبایزرا  دروم  یوردوخ  عومجم ۲۵  زا  تفگ  ناوت  یم  رگید  یترابع  هب.تسا  هدرک  بسک  هراتـس  کی  اهنت  زین  وردوخ 
اهنآ دصرد  تسا و ۸۰  جـنپ  راهچ و  اهوردوخ  لک  زا  دـصرد  ینعی ۲۰  وردوخ  جـنپ  زایتما  اهنت  کبـس ، یاهوردوخ  شخب 

.دنرادن لوبق  لباق  ینمیا  یناریا  یاهوردوخ  دصرد  تفگ ۸۰  ناوت  یم  رگید  ترابع  هب  دنراد و  یفیک  هراتس  هس  ات  کی 
زا ار  جنپ  ینعی  یفیک  زایتما  نیرتالاب  وژپ ۲۰۰۸  یلخاد ، یاهوردوخ  مامت  نایم  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  نایم  نیا  رد 

وژپ ۲۰۷، امیاه ، یوردوخ  راـهچ  وردوخ ، نیا  زا  سپ  تسا و  هدرک  تفاـیرد  ناریا  درادناتـسا  تیفیک و  یـسرزاب  تکرش 
تکرــش رظن  زا  هــک  یناریا  یوردوــخ  ناـیم ۱۵  رد.دنتــسه  یدــعب  هـبتر  رد  یفیک  زاـیتما  راـهچ  اـب  سناــیلرب  ســالپاند و 

، تسا هـتفرگ  قـلعت  اـهنآ  هـب  یفیک  هراتـس  هـس  دنتـسه و  ینمیا  طـسوتم  حطـس  رد  ناریا  درادناتـسا  تـیفیک و  یـسرزاب 
.دنراد رارق  انیاس و ...  ابیت ، کیئوک ، دنمس ، سراپ ، وژپ  انار ، اند ، وژپ ۲۰۶ ، ریظن  ییاهوردوخ 

ود اـهنت  هک  دنتـسه  ییوردوـخ  هـس  ناـسیرآ  تـناو  دــیارپ ۱۳۱ و  یدرآ ، وژپ  وژپ ۴۰۵ ، هک  تـشاد  هجوـت  دـیاب  نـینچمه 
تکرش زا  هراتس  کی  طقف  هک  تسا  ییوردوخ  اهنت  زین  دایماز  ناسین  تناو  تیاهن ، رد  دنا و  هدرک  تفایرد  یفیک  هراتس 
یناریا یاــهوردوخ  ینمیا  هراــبرد  سلجم  یاــه  شهوژپ  زکرم  رظن.تــسا  هــتفرگ  ناریا  درادناتــسا  تــیفیک و  یــسرزاب 
هرابرد ریخا  یاه  لاس  رد  هک  تسین  یداهن  اهنت  ناریا  درادناتـسا  تیفیک و  یـسرزاب  تکرـش  هتبلا  ناـیم  نیا  ردـنوگانوگ 

تیعضو یبایزرا   » شرازگ راشتنا  دهاش  زین  لاس ۹۶  هامریت  رد  تسا و  هداد  شرازگ  یناریا  یاهوردوخ  نییاـپ  تیفیک 
زکرم یوس  زا  روشک » یزاـسوردوخ  تعنـص  دـیدج  یاـهدادرارق  رد  کرتـشم  دـیلوت  لـخاد و  تخاـس  یاـهوردوخ  ینمیا 

 



دوب هتفرگ  رارق  یبایزرا  دروم  لخاد  دـیلوت  یاهوردوخ  عاونا  ینمیا  مه  شرازگ  نآ  رد  هک  میدوب  سلجم  یاه  شهوژپ 
هـس زا  رتمک  زاـیتما  هک  دوب  هدـش  دـیکات  هدـش و  صخـشم  اـت ۵  کـی  تازاـیتما  اـب  یلخاد  یاـهوردوخ  ینمیا  نآ ، رد  هـک 

یـضعب هرابرد  سلجم  یاـه  شهوژپ  زکرم  شرازگ  رد.تسا  بساـنمان  ـالماک  وردوخ  ینمیا  هک  تسا  نآ  رگناـیب  هراـتس 
، اـکیرمآ یاــه  هارگرزب  ینمیا  هســسؤم  تـست  جــیاتن  رد  دــیارپ : : تـسا هدــمآ  روـط  نـیا  لــخاد ، تخاــس  یاــهوردوخ  زا 
هب یکانتـشحو  زرط  هب  ار  شنانیـشنرس  ناـج  دـناوت  یم هک  تسا  هدـش  هتخانـش  یراوس  وردوخ  نیرتدـب  دـیارپ  یوردوـخ 

.دزادنایب رطخ 
، دراد یمرب بات  نانیـشنرس  نیباک.دوش  یم فقـس  اه و  برد نوتـس ، رد  دـیدش  فارحنا  راـچد  فداـصت ، تست  رد  دـیارپ 

.دنز یم هدننار  یاپ  هب  دیدش  همدص  مه  دروبشاد  دوش و  یم زاب  وردوخ  رد 
نیباـک دراو  دـیدش  فداـصت  رد  مه  روتوم  دـننام  توپاـک  تاـعطق  زا  یرایـسب  هک  دوش  یم عمج  یلکـش  هب  وردوخ  یولج 

.دوش یم
وژپ.دـهد یم صاـصتخا  دوخ  هب  ار  هراتـس  زا ۵  هراتـس  زاـیتما ۲  یتخـس  هب  دـیارپ  یوردوخ  فداـصت ، تست  رد  نیارباـنب 

.تسا هتفرگ  ار    EuroNCAP هسسؤم هراتس  جنپ  زا  هراتس  هس  ینمیا ، رظن  زا  وژپ ۲۰۶  وردوخ  : ۲۰۶
، وردوــخ توپاــک  بـیرخت  یگدــننار و  هحناــس  عوــقو  ماــگنه  رد  هـک  تـسا  نــیا  وژپ ۲۰۶  ینمیا  یاــــه  یگژیو هـــلمج  زا 
هدـننار و هب  هجیتـن ، رد  دوش و  یم اـج  هباـج نییاـپ )  ) نیمز تمـس  هب  هدوبن و  نیباـک  لـخاد  تمـس  هب  روـتوم  ییاـج  هباـج

طــسوت نآ ، ندوـب  یموــب  لــیلد  هـب  دنمــس  یوردوــخ  فداــصت  تـست  دنمــس.دنک : یمن دراو  بیــسآ  شراــنک  نیــشنرس 
.تسا هتفرگن  ماجنا  ییاکیرمآ  ییاپورا و  ربتعم  تاسسؤم 

 EuroNCAP هسسؤم تست  دروم  هک  یتروص  رد  الامتحا  تسا ، وژپ ۴۰۵  هیبش  وردوخ  نیا  مروفتلپ  هکنیا  هب  هجوت  اب 
.دش دهاوخ  هراتس  هس  زئاح  یتخس  هب  دریگ ، رارق 

هب یگدیمخ   ) هدروخات دنمس  فقس  تست ، نیا  رد  هدش و  ماجنا  ناتسلگنا  ریام  تکرش  رد  دنمس  فداصت  تست  هتبلا 
رطاخ هب  هدرک و  راک  عقوم  هب  نآ  گبریا  اما  تسا ، هدـش  تست  کـمدآ  یاـپ  یگتـسکش  ثعاـب  باـکر  زین  و  قاـتا ) لـخاد 

.دوش یمن دنلب  وردوخ  بقع ، فداصت  نیح  تسا ، بسانتم  دنمس  یولج  بقع و  نزو  هک  نیا 
تکرــش یوـسزا  دنمــس  هدــش  بجوـم  وـلج ، یاـه  هشیــش ندــش  درخ  اـه و  نوتــس ندــنام  ملاــس  هارمه  هـب  دراوـم  نـیا 
فداصت تست  دروم  مه  تسا  دـیارپ  ویر و  زا  یبیکرت  هک  ابیت  ابیت.دـنک : بسک  ار  ینمیا  یاهدرادناتـسا  ریاـم ، یـسیلگنا 

.تسا هتفرگ  رارق 
بات مه  فقـس  یاه  نوتـس دوش و  یم زاب  تست  ماگنه  وردوخ  رد  هک  دـهد  یم ناشن  وردوخ  نیا  فداصت  تست  ملیف 

هب ار  ینمیا  هراتس  ود  دناوتب  یتخس  هب  الامتحا  تسین و  بسانم  وردوخ  ینمیا  تیعـضو  دهد  یم ناشن  هک  دراد  یم رب 
.دروآ تسد 

نیرتــمهم زا  یکی  سراــپ : وژپ.تــسین  بساــنم  هــجو  چــیه  هــب  دــیارپ  دــننام  زین  وردوــخ  نــیا  ینمیا  حطــس  عــقاو ، رد 
رد هــک  تــسا  نــیا  دــهد ، رارق  زین  یناــج  رطخ  دروــم  ار  هدــننار  دــناوت  یم دراد و  سراــپ  وژپ  یوردوــخ  هــک  ییاــه  صقن

.تسا دایز  نانیشنرس  هب  بیسآ  لامتحا  هدش و  دراو  وردوخ  قاتا  لخاد  هب  اه  لادپ نامرف و  لیم  فداصت ،
یاه تمـسق یلو  دـنراد ، یبوخ  تمواقم  هندـب ، فالک  نیریز  تمـسق  یـساش و  لثم  وردوخ  نیریز  یاـه  تمـسق هتبلا 
دراو بیسآ  نانیشنرس  هب  وردوخ  ینوگژاو  ماگنه  دنناوت  یم دنتسین و  رادروخرب  ییالاب  ماکحتـسا  زا  نادنچ  هندب  ییالاب 

.دنک
لمح و ناسانشراک  رظن.دوش   EuroNCAP هسسؤم زا  هراتـس  هس  زئاح  دناوتیم  یتخـس  هب  الامتحا  سراپ  وژپ  نیاربانب 

یوـس زا  فـلتخم  یاـه  لاـس  لوـط  رد  اـهراب  هک  تسد  نـیا  زا  ییاـه  شرازگیناریا  تـیفیک  یب  یاـهوردوخ  هراـبرد  لـقن 
یاـهوردوخ زا  یا  هدـمع  شخب  رــضاح  لاـح  رد  اـهنت  هـن  هـک  دـهد  یم  ناـشن  تـسا ، هدــش  رــشتنم  نوگاـنوگ  یاـهداهن 

ههد دــنچ  رد  هـکلب  دنتــسین ، یبساــنم  ینمیا  تـیفیک و  یاراد  رت ، بطاــخمرپ  رت و  نازرا  یاــهدروخ  صوـصخب  یلخاد 
دیلوـــت هــب  دـــنا  هتـــسناوتن  یناریا  نازاـــسوردوخ  یجراـــخ ، یاـــهوردوخ  تادراو  ندـــش  دودـــحم  ناـــمز  زا  هژیو  هــب ریخا 

رد.دـنزادرپب دوخ  نارفاـسم  ناـج  زا  تظاـفح  هب  یبوخ  هب  تاـفداصت  عوقو  ماـگنه  رد  دـنناوتب  هک  دـنزادرپب  ییاـهوردوخ 

 



یلخاد یاهوردوخ  نییاپ  تیفیک  هرابرد  لقن  لمح و  هزوح  ناسانشراک  یخرب  نانخس  یسررب  هب  زین  شرازگ  نیا  همادا 
زا ناسانـشراک  زا  مادـکره  هدـش و  نایب  ریخا  یاه  لاـس  رد  هک  میزادرپ  یم  ناریا  رد  نمیااـن  یاـهوردوخ  دـیلوت  تلع  و 

وــضع یراـسکاخ ، یلع  : دـنا هـتخادرپ  ناریا  رد  یزاـسوردوخ  تـیفیک  ندوـب  نییاـپ  لـلع  یــسررب  هـب  شیوـخ  هاـگن  هـیواز 
روشک رد  وردوخ  دـیلوت  راصحنا  دـیاب  یلخاد  یاهوردوخ  تیفیک  شیازفا  یارب  ییابطابط : همالع  هاگشناد  یملع  تایه 

.تسا ناریا  رد  یناهج  نازاسوردوخ  لقتسم  دیلوت  زین  نآ  همزال  هک  دورب  نیب  زا 
اریز دننک ، دیلوت  ناریا  رد  ار  ناشتالوصحم  اپیاس  وردوخ و  ناریا  تکرـش  ود  زا  لقتـسم  دیاب  یناهج  نازاسوردوخ  هتبلا 

هطبار ـالاک  کـی  تـیفیک  وردوـخ : تعنــص  سانــشراک  ینیما ، هللارما.تـسا  بوـیعم  تکرــش ، ود  نـیا  رد  دــیلوت  دــنیارف 
.دراد نآ  دیلوت  دنیارف  رد  هدش  فرص  هنیزه  اب  یمیقتسم 

.دننک یم یراددوخ  یلخاد  یاهوردوخ  تیفیک  شیازفا  یارب  مزال  یاه  هنیزه ماجنا  زا  نازاسوردوخ 
نازاـسوردوخ دـنرادن ، یلخاد  یوردوخ  لدـم  دـنچ  دـیرخ  زج  یباـختنا  یناریا  ناگدـننک  فرـصم یتقو  یطیارـش  نینچ  رد 

سیئر یرفعج ، دــمحم.دننک  یمن ادـــیپ  ناــشتالوصحم  تــیفیک  یاــقترا  یاتـــسار  رد  هــنیزه  فرـــص  یارب  یا  هزیگنا زین 
لیلد نیمه  هب  دنتـسین  رادـم  یرتـشم اـپیاس  وردوـخ و  ناریا  ناگدـننک : فرـصم قوـقح  زا  تیاـمح  یلم  نـمجنا  نیـشیپ 

.دنتسه یضاران  اه  تکرش نیا  تالوصحم  تیفیک  زا  ناگدننک  فرصم
ریگنابیرگ راصحنا  نیا  بقاوع  دنلوغـشم و  یراصحنا  تروص  هب  وردوخ  دـیلوت  هب  هک  تساه  لاس اـپیاس  وردوخ و  ناریا 

.تسا هدش  ناگدننک  فرصم
اب دــیاب  هـکلب  درک ، ناگدــننک  فرــصم قوـقح  تیاــعر  هـب  روـبجم  ار  گرزب  زاــسوردوخ  ود  ناوــت  یمن همانــشخب  فرح و  اــب 

مهارف ناریا  یوردوـخ  رازاـب  ندــش  یتباـقر  راـصحنا و  عـفر  یارب  ار  هـنیمز  یجراــخ ، یاــهوردوخ  تادراو  هـفرعت  شهاــک 
ات دوش  دازآ  وردوخ  تادراو  دیاب  میوش  یناهج  تباقر  دراو  میهاوخب  رگا  وردوخ : تعنص  سانـشراک  ییاردص ، کباب.درک 

.میهد شیازفا  ار  تیفیک  حطس  مینک و  تباقر  یناهج  یاه  وردوخ اب  میناوتب 
تاناکما و نودـب  ینمیا و  یاه  لقادـح اب  میزاس  یم نیـشام  هک  مییوگب  نازاسوردوخ  ریاس  اـب  تباـقر  رد  میناوت  یمن اـم 

.مینک یم رداص 
.دنک یمن یرادیرخ  وردوخ  ام  زا  یسک  میربن  الاب  ار  اه  وردوخ تیفیک  رگا  تسا و  یتباقر  رازاب  رضاح  لاح  رد  ایند 

نایاپ رد.دـنرادن  تارداص  شزرا  ام  یدـیلوت  یاه  وردوخ زا  مادـک  چـیه  اـما  دـهاوخ ، یم تیفیک  ندـش  یناـهج  رازاـب  دراو 
هارمه هب  نوگاـنوگ  یاـهداهن  ریخا ، یاـه  لاـس  رد  هک  نـیا  دوـجو  اـب  ارچ  هـک  دوـش  یم  حرطم  یـساسا  لاوـس  نـیا  مـه 
دیلوــت رد  راــصحنا  عــفر  راتـــساوخ  هدرک و  داـــقتنا  یلخاد  یاـــهوردوخ  نییاـــپ  تــیفیک  زا  اـــهراب  ددـــعتم ، ناسانـــشراک 

یب لـقن ، لــمح و  هزوـح  ناسانــشراک  روـهار و  سیلپ  نالوئــسم  زا  یرایــسب  نـینچمه  دــنا و  هدــش  یناریا  یاــهوردوخ 
، دنا هتسناد  یا  هداج  تافداصت  رد  ناریا  گرم  رامآ  ندوب  الاب  رد  مهم  یشقن  زئاح  ار  یلخاد  یاهوردوخ  ندوب  تیفیک 

یارب گرم » هبارا   » بقل زا  یا  هناسر  یاه  شرازگ  رد  اهراب  هک  میتسه  یتیفیک  یب  یاهوردوخ  دـیلوت  دـهاش  نانچمه 
؟ تسا هدش  هدافتسا  اهنآ 

دیناوخب : اجنیا  رد  ار  یدرگبو  رابخا 

هام  14001400  هام یدید   اتات  2525   یربخ  1818   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۹۶طباور 



دنک  همکاحم  ار  تیفیک  یب  یاهوردوخ  ناگدننکدیلوت  هییاضق  هوق  یزاسوردوخ /  یاج  هب  یزاس  گرم  موادت 

؟ دوب دیفم  ربخ  نیا  ایآ 
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امنیس امنیس  یلصا : عبنم   ۱۰۴۰۰۰  رگید  عبنم   ۱۹   ۰   ۰   / انسیا   

دوعـسم  » یوـس زا  یماـکحا  یط  رجف ، ملیف  هراونـشج  یموـمع  طـباور  یناـسر  عـالطا زکرم  زا  لـقن  هـب  انـسیا  شرازگ  هـب 
زادرپ و هـیرظن هدنــسیون ، نادرگراــک ، « ) یدــمتعم اضردــمحا   » رتـکد رجف ، مـلیف  هراونــشج  نـیملهچ  ریبد  هداز » شاــقن

تأیه یاضعا  ناونع  هب  هدننک ) هیهت « ) یرفعج دماح   » و نادرگراک ) هدنسیون و  « ) یواشابقا شناد  (، » هاگشناد داتسا 
.دندش یفرعم  رجف  ملیف  هراونشج  نیملهچ  هاتوک  یامنیس  شخب  یرواد  باختنا و 

ییامنیس و بتک  هدنسیون  هاگشناد ، داتـسا  زاسملیف ، نارهت ، دلوتم ۱۳۴۰  یدمتعم » اضردـمحا  ، » ربخ نیا  ساسا  رب 
هاگشناد زا  هفـسلف  هتـشر  یارتکد  کردـم  هدـنراد  نارهت و  هاگـشناد  زا  داصتقا  هتـشر  هتخومآ  شناد امنیـس ، زادرپ  هیرظن

زا یا  هناوـید یزاـب ، هدـعاق  رمیازلآ ، میــس ، یور  نـتفر  هار  مهاـفتوس ، نوـچ  یراـثآ  تخاـس  هـک  تـسا  ییاـبطابط  همالع 
.دراد همانراک  رد  ار  طوبه  ابیز و  تشز و  دیرپ ، سفق 

دندش دندش یفرعم   یفرعم رجف   رجف هراونشج   هراونشج هاتوک   هاتوک ملیف   ملیف نارواد   نارواد

.دنتفرگ مکح  ملهچ  هراونشج  ریبد  یوس  زا  رجف  ملیف  هراونشج  نیملهچ  رد  هاتوک  یامنیس  شخب  یرواد  باختنا و  تأیه 
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لـحم و جاــت  تاــهیه ، یاــه  مـلیف هدنــسیون  نادرگراــک و  تاــیبدا ، مـلپید  ناداــبآ ، دــلوتم ۱۳۵۸  یواــشابقا » شناد  »
.تسا ...و  ماهلا  رتخد  رخآ ، همان  ینویزیولت  یاه  لایرس نادرگراک  ناگدازومع و 

یناتساد و ۴ هاتوک  ملیف  تخاس ۴  ناریا ، یامنیس  نشج  نیمشش  زا  یناتـساد  هاتوک  ملیف  نیرتهب  سیدنت  بسک  وا 
.دراد همانراک  رد  ار  دنتسم 

ناراــیتسد نازیر و  هماــنرب یفنـــص  نــمجنا  هریدــم  تأــیه  سیئر  ناریا و  ناــناوج  یامنیـــس  نــمجنا  وــضع  یواــشابقا ،
.تسا ناریا  یامنیس  نادرگراک 

هماـنرب زا ۱۵۰  شیب   یگدـــننک  هــیهت تــسا و  داـــصتقا  هتـــشر  هتخوـــمآ  شناد  نارهت ، دــلوتم ۱۳۶۴  یرفعج » دــماح  »
هیهت هـب  ناوـت  یم هـلمج  نآ  زا  هـک  دراد  هماـنراک  رد  ار  هاـتوک  مـلیف  ینوـیزیولت و  هعوـمجم  لایرـس ، ییامنیـس ، فـلتخم 

.درک هراشا  ...و  رهشوب  رد  هقیقد   ۹:۲۰ مور ، هدازهاش  هاشلیف ، ضارقنا ، گنرز ، هچب نوچ  یراثآ  یگدننک 
رد تیوـضع  وا  هقباـس  رد  تسا و  ییامنیـس  ملیف  ناگدـننک  هـیهت  یفنـص  هعماـج  وـضع  اـیوپ و  رنه  هورگ  لماعریدـم  وا 
هب نارهت  نشیمینا  هراونشج  نیمهدزای  یرواد  کدوک ، ملیف  هراونـشج  نیمراهچ  یـس و  نیمود و  یـس و  یرواد  تأیه 

.دروخ یم مشچ 
بختنم راثآ  هاـم ، ید  هدـش و ۲۵  زاغآ  هاتوک  یامنیـس  شخب  راثآ  یرواد  ینیبزاب و  راک  هراونـشج ، رامـشهاگ  ساسا  رب 

.دش دهاوخ  یفرعم  شخب  نیا 
« هداز شاـقن دوعـسم   » یریبد هـب  نـمهب  اـت ۲۲  زا ۱۲  یتباــقر  یگنهرف و  شخب  ود  رد  رجف  مــلیف  هراونـــشج  نــیملهچ 

.دوش یم رازگرب 
مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

امنیس امنیس  دندش -  یفرعم  رجف  ملیف  هراونشج  نیملهچ  هاتوک  یامنیس  شخب  یرواد  باختنا و  تأیه   

انریا دندش -  یفرعم  رجف  ملیف  هراونشج  هاتوک  یامنیس  شخب  یرواد  باختنا و  تأیه   

رهم یرازگربخ  رجف -  ملیف  هراونشج  هاتوک  یامنیس  شخب  یرواد  باختنا و  تأیه  یفرعم   

اسر یرازگربخ  دندش -  یفرعم  رجف  ملیف  هراونشج  هاتوک  یامنیس  شخب  یرواد  باختنا و  تأیه   

لاس راعش  دندش -  یفرعم  رجف  ملیف  هراونشج  هاتوک  یامنیس  شخب  یرواد  باختنا و  تأیه   

سدقم عافد  یرازگربخ  دندش -  یفرعم  رجف  ملیف  هراونشج  نیملهچ  هاتوک  یامنیس  شخب  یرواد  باختنا و  تأیه   

انلیا رجف -  هراونشج  هاتوک  دنتسم و  یاه  ملیف یرواد  باختنا و  تایه  یفرعم   

ملیف هراونشج  نیملهچ  هاتوک  یامنیس  شخب  یرواد  باختنا و  تأیه  هداز ؛» شاقن دوعسم   » یوس زا  یماکحا  یط   
اناپ یرازگربخ  دندش -  یفرعم  رجف 

یرازگربخ یگنهرف  - | رتائت  امنیس و  دندش  یفرعم  رجف  ملیف  هراونشج  هاتوک  یامنیس  شخب  یرواد  باختنا و  تأیه   
مینست

سرپ امنیس  دندش -  یفرعم  رجف  ملیف  هراونشج  نیملهچ  هاتوک  یامنیس  شخب  یرواد  باختنا و  تأیه  یاضعا   

زوین نتلوب  رجف -  هراونشج  هاتوک  دنتسم و  یاه  ملیف یرواد  باختنا و  تایه  یفرعم   

انرب یرازگربخ  دندش -  یفرعم  رجف  ملیف  هراونشج  نیملهچ  هاتوک  یامنیس  شخب  یرواد  باختنا و  تأیه   

ابص یرازگربخ  دندش -  یفرعم  رجف  ملیف  هراونشج  نیملهچ  هاتوک  یامنیس  شخب  یرواد  باختنا و  تایه   

دیما ریبدت و  دندش -  یفرعم  رجف  هراونشج  هاتوک  ملیف  نارواد   

نیالنآ تکلمم  دندش -  یفرعم  رجف  هراونشج  هاتوک  ملیف  نارواد   

ون یامنیس  دندش -  یفرعم  رجف  ملیف  هراونشج  نیملهچ  هاتوک  یامنیس  شخب  یرواد  باختنا و  تأیه   
 



زوین کاترف  رجف -  هراونشج  هاتوک  ملیف  نارواد  یفرعم   

نیالنآ رنه  رجف -  ملیف  هراونشج  نیملهچ  هاتوک  دنتسم و  یامنیس  شخب  یرواد  باختنا و  تأیه  یفرعم   

انلیا رجف -  هراونشج  هاتوک  دنتسم و  یاه  ملیف یرواد  باختنا و  تایه  یفرعم   

۲۳۲۳
ید

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۴:۴۴۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / اناپ  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ینارظن بحاص  تسـشن  نیا  رد  یـشزومآ ، یزیر  همانرب شهوژپ و  نامزاس  للملا  نیب روما  یمومع و  طـباور  شرازگ  هب   
هماـنرب شهوژپ و  ناـمزاس  سیئر  ریزو و  نواـعم  یکلم  نسح  رتـکد  ساـسا  نـیا  رب  هـک  تـشاد  دـنهاوخ  ینارنخـس  داریا 
شزومآ رد  ییادتبا  هرود  نازومآ  شناد  رب  ناملعم  نیدلاو و  یـشزومآ  تیاده   » ناونع اب  شرورپ  شزومآ و  ترازو  یزیر 
بیــسآ " عوـضوم اـب  نارهت ، رهــش  شرورپ  شزوـمآ و  لـک  هرادا  ییادـتبا  شزوـمآ  نواـعم  هشوـبر ، دیعــس  رتـکد  یزاـجم ؛»

یسانشناور و هدکـشناد  سیئر  یلعجرب  دمحا  رتکد  یزاجم ،" شزومآ  رد  ییادتبا  هرود  نازومآ  شناد  تالکـشم  یـسانش 
رد ییادتبا  هرود  نازومآ  شناد  رب  ناملعم  نیدـلاو و  یتیبرت  تیادـه  " عوضوم اب  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  یتیبرت  مولع 

ییوـسمه یاـهراکهار  عوـضوم "  اـب  ناـملعم  اـیلوا و  نـمجنا  یزکرم  یاروـش  وـضع  یقارن  راـشای  رتـکد  یزاــجم ،" شزوـمآ 
یــشهوژپ هتــسه  سیئر  یداـبآ  دــمحا  یلین  اضردــمحم.دننک  یم  ینارنخــس  یزاـجم " یاـه  شزوـمآ  رد  هسردــم  هناــخ و 

جنپ زورما  تسـشن  نـیا.تسا  تســشن  نـیا  ریدـم  زین  یئاـبطابط  همـالع  هاگــشناد  یملع  تـئیه  وـضع  رایــس و  یریگداـی 
.دوش یم رازگرب   meeting.atu.ac.ir/ch/ml یناشن هب  یزاجم  تروص  هب  یلا ۱۸  تعاس ۱۶  هام ۱۴۰۰  ید  هبنش ۲۳ 

رد ییادــتبا  هرود  نازوــمآ  شناد تیادــه  یارب  ناــملعم  نیدــلاو و  لــباقتم  شقن   » یــصصخت تســشن  اــناپ - )  ) نارهت
.دوش یم رازگرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  رایس  یریگدای  یشهوژپ  هتسه  طسوت  یزاجم » شزومآ 

ینارظن بحاص  تسـشن  نیا  رد  یـشزومآ ، یزیر  همانرب شهوژپ و  نامزاس  لـلملا  نیب روما  یمومع و  طـباور  شرازگ  هب 
همانرب شهوژپ و  ناـمزاس  سیئر  ریزو و  نواـعم  یکلم  نسح  رتکد  ساـسا  نیا  رب  هک  تشاد  دـنهاوخ  ینارنخـس  داریا 

رد ییادــتبا  هرود  نازوـمآ  شناد  رب  ناــملعم  نیدــلاو و  یــشزومآ  تیادــه   » ناوــنع اــب  شرورپ  شزوــمآ و  ترازو  یزیر 
اب نارهت ، رهـــش  شرورپ  شزوــمآ و  لـــک  هرادا  ییادـــتبا  شزوــمآ  نواـــعم  هشوـــبر ، دیعـــس  رتـــکد  یزاـــجم ؛» شزوـــمآ 

سیئر یلعجرب  دــمحا  رتــکد  یزاــجم ،" شزوـمآ  رد  ییادــتبا  هرود  نازوــمآ  شناد  تالکــشم  یــسانش  بیــسآ  " عوــضوم
رب ناـملعم  نیدــلاو و  یتـیبرت  تیادــه  " عوـضوم اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگـشناد  یتـیبرت  موـلع  یــسانشناور و  هدکــشناد 
اب ناـملعم  اـیلوا و  نـمجنا  یزکرم  یاروـش  وـضع  یقارن  راـشای  رتـکد  یزاـجم ،" شزوـمآ  رد  ییادــتبا  هرود  نازوـمآ  شناد 

دمحا یلین  اضردـمحم.دننک  یم  ینارنخـس  یزاـجم " یاـه  شزومآ  رد  هسردـم  هناـخ و  ییوسمه  یاـهراکهار  عوـضوم " 
تـسشن نیا  ریدـم  زین  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  رایـس و  یریگداـی  یـشهوژپ  هتـسه  سیئر  یداـبآ 
یناـــشن هــب  یزاـــجم  تروـــص  هــب  یلا ۱۸  تعاـــــس ۱۶  هاـــــــم ۱۴۰۰  ید  هبنـــش ۲۳  جـــنپ  زورما  تســــشن  نـــیا.تسا 

.دوش یم رازگرب   meeting.atu.ac.ir/ch/ml
.تسا دازآ  مومع  یارب  تسشن  نیا  رد  روضح 

هرود هرود نازومآ   نازومآ شناد شناد تیاده   تیاده یارب   یارب ناملعم   ناملعم نیدلاو  وو   نیدلاو لباقتم   لباقتم شقن   شقن  » » تسشن تسشن یرازگرب   یرازگرب
«« یزاجم یزاجم شزومآ   شزومآ ردرد   ییادتبا   ییادتبا

شزوـمآ رد  ییادــتبا  هرود  نازوــمآ  شناد تیادــه  یارب  ناــملعم  نیدــلاو و  لــباقتم  شقن   » یــصصخت تســشن  اــناپ - )  ) نارهت
.دوش یم رازگرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  رایس  یریگدای  یشهوژپ  هتسه  طسوت  یزاجم »

هام  14001400  هام یدید   اتات  2525   یربخ  1818   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۹۹طباور 
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یزاجم شزومآ 

یشزومآ یزیر  همانرب شهوژپ و  نامزاس 

۲۴۲۴
ید

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۳:۰۰

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

همالع هاگشناد  تاطابترا  مولع  هدکشناد  ییوجشناد  جیسب  تمه  هب  وجـشناد ، یرازگربخ  هاگـشناد  راگنربخ  شرازگ  هب 
. دش رشتنم  افینح »  » هیرشن موس  تسیب و  هرامش  ییابطابط 

هب یفیرــش  نیتـم  یریبدرــس  یرغــصا و  دـمحم  ریما  یلوئــسم  ریدـم  هـب  اـفینح »  » هیرــشن موـس  تـسیب و  هرامــش  رد   
.دوش یم  هتخادرپ  یعامتجا  یگنهرف و  تاعوضوم 

هناـسر شزوـمآ ، یوـسارف  هناـسر ، عوـضوم  هـب  ناوـت  یم  دــینک ، یم هعلاـطم  هیرــشن  نـیا  رد  هـک  یتاــعوضوم  هـلمج  زا   
.درک هراشا  شزومآ  رد  داصتقا  یروتاتکید  یزاجم و  شزومآ  راصحنا  داش و  تراجت ، جوم  یور  یسانش :

.دینک کیلک  ار  اجنیا  هیرشن  نیا  هدهاشم  یارب   

۲۴۲۴
ید

۱۴۰۰۱۴۰۰
۱۲:۴۶

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / رازاب  یربخ  تیاس   

رود لصاح  هک  ناـسون  نیا  تسا ، هارمه  دورف  زارف و  اـب  تسا  یتدـم  زرا  رازاـب  رد  اـه  تمیق  همیب : کـناب و  هورگ  رازاـب ؛
.تسا هدرک  رییغت  راچد  رازاب  رد  ار  زرا  خرن  هدوب  یدالیم ۲۰۲۲  لاس  یاهزور  نیتسخن  رد  ماجرب  تارکاذم  دیدج 

ناموت رازه  خرن ۳۰  زا  تفرگ و  دوخ  هب  یـشیازفا  یدنور  یعقاو  ریغ  یتروص  هب  هتـشذگ  هتفه  دنچ  رد  زرا  تمیق  هتبلا 
هکنیا ات  تشاد  همادا  تمیق  شهاـک  نیا  دـمآ ؛ ناـموت  رازه  ریز ۳۰  هب  هراـبود  زور  ود  یکی  زا  سپ  اـما  درک ، روـبع  مـه 

لیلد هب  دـنور  نیا  دوـش  یم  ینیب  شیپ  تـسا و  هدـمآ  ناـموت  رازه  لاـناک ۲۷  هب  تمیق  یبیـشارس  رد  نونکا  مه  رـالد 
.دشاب راد  همادا  زین  ور  شیپ  یاه  هتفه  اهزور و  یط  یماجرب  تاقفاوت  تارکاذم و  ماجنا  هب  تبسن  ینیب  شوخ 

هک یتارکاذـم  ماـجنا  یپ  رد  تاـقفاوت  هـکنیا  زرا  خرن  دــشر  زا  یریگوـلج  یارب  یداـصتقا  دــشر  هـب  هجوـت  مرت و  خرن  راـهم 
، ناسانــشراک هـتفگ  هـب  اـما  تـسین ، یکــش  دراذــگ  یم  یاـج  هـب  زرا  تـمیق  یور  رب  ار  دوـخ  ریثاــت  تـسا ، ماــجنا  لاــحرد 

ینـالک یاـه  صخاـش  هـک  دـتفا  یم  قاـفتا  یناـسآ  هـب  یناـمز  یزرا  یاـه  یراذـگ  تسایـس  یارجا  زرا و  رازاـب  یهدـناماس 

دشدش رشتنم   رشتنم افینح » » افینح  » » هیرشن هیرشن موس   موس تسیب  وو   تسیب هرامش   هرامش جکجک /  /  ِراوید   ِراوید جکجک ، ، ِتشخ   ِتشخ

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

یزرا یزرا میژر   میژر داجیا   داجیا هبهب   یزکرم   یزکرم کناب   کناب یهجوت   یهجوت یبیب   وروی | | وروی رالد  وو   رالد تمیق   تمیق یایا   هلپ   هلپ کیکی   طوقس   طوقس

کناب دندقتعم ؛ ناسانـشراک  هک  تسا  تکرح  رد  نییاپ  هب  ور  بیـش  ناسون و  اب  ماجرب  تارکاذم  دـنور  زا  رثاتم  یلاح  رد  زرا  خرن 
.دنک یمن  رازاب  نیا  یهدناماس  لاح  هب  یرکف  اما  تسا  الاک  نیا  ییاهن  تمیق  هدننک  نییعت  یزکرم 

هام  14001400  هام یدید   اتات  2525   یربخ  1818   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۱۰۰طباور 
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دوخ شهاک  هب  نآ  هجیتن  ات  دـنریگ  رارق  هجوت  دروم  روتکاـف  نیرتمهم  ناونع  هب  مروت  خرن  راـهم  یداـصتقا و  دـشر  نوچ 
.دوش رازاب  رد  زرا  تمیق  دوخ  هب 

تیمها زا  رازاـب  رد  زرا  خرن  تاـبث  روشک  یداـصتقا  فادـها  دربـشیپ  یارب  دـنراد ؛ دـیکات  یداـصتقا  ناـگربخ  نیا  رب  هوـالع 
هجوـت مـهم  عوـضوم  نـیا  هـب  دـیاب  یداـصتقا  نازیر  هماـنرب  یزکرم و  کـناب  یطیارــش  نـینچ  رد  تـسا  رادروـخرب  یا  هژیو 

هدرک مگ  رد  رـس  ار  راـک  بـسک و  هزوـح  ناراکردـنا  تـسد  یداـصتقا و  نـالاعف  تساـه  تدـم  زرا  خرن  ناـسون  اریز  دـننک ،
.تسا

یلوـصا تـسرد و  یاـه  یراذـگ  تسایــس  اـب  زرا  رازاـب  یهدـناماس  یارب  مجــسنم  هماـنرب  کـی  داـجیا  یطیارــش  نـینچ  رد 
.دوش هدننک  نییعت  رازابرد  زرا  صخشم  خرن  کی  ات  تسا  یرورض 

، رازاـب نـیا  رد  اـه  تـمیق  تاـسون  راـنک  رد  ندوـب  یخرن  دــنچ  نـیا  هدوـب و  تواـفتم  روـشک  زرا  رازاــب  رد  نوـنکا  هـک  یخرن 
.تسا هدرک  داجیا  یداصتقا  نالاعف  مدرم و  یارب  ار  یدایز  تالکشم 

رد نارهت  هاگـشناد  داـصتقا  داتـسا  سانـشراک و  ناـیزغب ، تربـلآ  تـسا  هابتـشا  ماـجرب  تارکاذـم  هـب  زرا  تـمیق  ندز  هرگ 
نیا زرا  رازاب  تفگ : رازاب  یناماسبان  اه و  خرن  ناـسون  هب  هجوت  اـب  زرا  رازاـبرد  اـه  تمیق  هدـنیآ  هراـبرد  رازاـب »  » اـب وگتفگ 
یلاح رد  تسا  یگتفـشآ  راچد  یزکرم  کناب  دـمآراکان  یاه  تسایـس  ماـجرب و  تارکاذـم  جـیاتن  یگنوگچ  زا  رثاـتم  اـهزور 

.دشاب تابث  یب  تروص  نیا  هب  روشک  داصتقا  ضبن  ناونع  هب  زرا  تمیق  دیابن  هک 
عفر ییاـهن و  قـفاوت  تروـص  رد  دـنچ  ره  تشادراـهظا : دز  هرگ  یماـجرب  تاـقفاوت  هب  ار  زرا  رازاـب  دـیابن  هـکنیا  ناـیب  اـب  یو 
دنور تسا  صخـشم  هک  روط  نآ  اما  دراذـگ  یم  ریثات  نآ  شهاک  زرا و  تمیق  رب  کش  یب  عوضوم  نیا  اه  میرحت  همه 

هک تسا  یلاح  رد  نیا  دـنک ، تیریدـم  ار  زرا  رازاب  ساسح  طیارـش  نیا  رد  دـیاب  یزکرم  کـناب  هدوبراد و  همادا  تارکاذـم 
یزرا لکـشتم  رازاب  رد  یزکرم  کناب  یوس  زا  اه  تمیق  نونکا  مه  یزیر  همانرب  تیریدم و  یاج  هب  رازاب  هتفـشآ  نیا  رد 

.دوش یم  مالعا  اه  یفارص  هب  نییعت و 
: درک هفاـضا  یداـصتقا  سانــشراک  نـیا  یزرا  نـالاعف  نــالالد و  هـن  تـسا  رازاــب  رد  زرا  خرن  هدــننک  نـییعت  یزکرم  کــناب 

خرن یزکرم  کناب  هچنآ  ره  تسا و  یزکرم  کـناب  تسد  رد  ساـسحرازاب  نیا  رد  اـهولبات  خرن  رییغت  زرا و  تمیق  نییعت 
زرا تمیق  نآ ، یور  رب  رتمک  رتشیب و  ای  ناـموت  ندرک ۱۵۰۰  هفاضا  اب  زین  دازآ  رازاب  دـنک ، صخـشم  ار  اهزرا  ریاس  ای  رالد 
نآ عبت  هب  زین  دازآ  رازاب  دریگ  رظن  رد  الاب  اـی  نییاـپ و  ار  زرا  خرن  یزکرم  کـناب  هزادـنا  ره  هب  ینعی  دـنک  یم  نییعت  ار  دازآ 

.تسا رازاب  نیا  رد  اه  تمیق  ییاهن  هدننک  نییعت  یزکرم  کناب  دوش  صخشم  ات  دهد  یم  رییغت  ار  اه  خرن 
هنافـــساتم یزکرم  کـــناب  لـــک  سیئر  دوزفا : درک و  هراـــشا  زرا  رازاـــب  یهدـــناماس  رد  یزکرم  کـــناب  یدـــمآراکان  هـــب  یو 

یزاب ماهـس  یـسروب و  یرکفت  یو  هک  ییاـجنآ  زا  لاـح  دـناد  یمن  یبوخ  هب  ار  یزرا  یاـه  تسایـس  تسین و  نادداـصتقا 
ار یلوـصا  یزرا  یاهراذـگ  تسایـس  لیکـشت و  ار  یباـسح  تسرد و  یزرا  میژر  کـی  تسا  هتـسناوتن  زوـنه  نیارباـنب  دراد 

.دنک ییارجا  نیودت و  رازاب  نیا  یهدناماس  زرا و  رازاب  رد  اه  تمیق  لرتنک  یارب 
همالع هاگشناد  یملع  تـیئه  وــضع  نادداــصتقا و  یــشخب ، یلعفطل  تـسا  هدرک  هتفــشآ  ار  زرا  رازاــب  ماــجرب  هـب  هاــگن 

هدـش ثعاب  ماجرب  هب  اههاگن  تفگ : رازاب  رد  زرا  تمیق  یاهزور  نیا  ناـسون  هراـبرد  رازاـب »  » اـب وگتفگ  رد  زین  ییاـبطابط 
ناریدم ار  رازاب  اریز  تسا  هابتشا  یدرکیور  درکیور ، نیا  هتبلا  هک  دنوش  رییغت  راچد  هظحل  ره  زرا  رازاب  رد  اه  تمیق  هک 

تلود نامرف  هب  شوگ  درادـن و  ینانچ  نآ  راـیتخا  زین  یزکرم  کـناب  هک  ییاـجنآ  زا  اـما  دـننک  تیریدـم  دـیاب  یزکرم  کـناب 
ناماس تیریدم و  یتسرد  هب  ار  یداصتقا  مهم  رازاب  نیا  یـساسا  یراکهار  اب  دیاب  تلود  یداصتقا  میت  نیاربانب  تسا ،

.دنشخب
، درادـن یلقتـسم  یراذـگ  تسایـس  دوخ  زا  هدوب و  تلود  عیطم  هک  تسا  یروط  یزکرم  کناب  راتخاس  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 

.دشاب گنهامه  تلود  اب  دیاب  دهد  ماجنا  یا  هنیمز  رهرد  یزکرم  کناب  هک  یمادقا  ره  تشادراهظا :
زاین هب  هجوت  اب  اما  دـنک  یـشهاک  اـی  لرتنک و  ار  زرا  تمیق  دـناوت  یم  یتحار  هب  نونکا و  مه  یزکرم  کـناب  لاـثم  روط  هب 

تلود دـناد  یم  هک  ارچ  درادـن  ار  مزال  لالقتـسا  کناب  نیا  روشک و ...  هجدوب  یرـسک  نیمات  یارب  یلاـم  عباـنم  هب  تلود 
.دنک یم  هاگن  یزکرم  کناب  زرا و  هب  قودنص  کی  مشچ  هب 

هام  14001400  هام یدید   اتات  2525   یربخ  1818   یربخ نتلوب   نتلوب
یمومع ۱۰۱طباور 



نونکا دوزفا : نادداصتقا  نیا  تمیق  شهاک  ریـسم  رد  وروی  رالد و  زرا | ! رازاب  یهدناماس  رد  یزکرم  کناب  یرایتخا  یب 
تیریدـم و ار  الاک  نیا  تمیق  تسرد ، یزیر  همانرب  اـب  دـیاب  یزکرم  کـناب  تسا ، هارمه  تمیق  ناـسون  اـب  رازاـبرد  زرا  هک 

اصع هب  تسد  زین  زرا  تیریدم  رد  هکلب  درادن  دوخ  زا  ار  مزال  رایتخا  اهنت  هن  ریسم  نیا  رد  کناب  نیا  اما  دناسرب  تابث  هب 
.تسا

هک یروط  دنتـسه  ماجرب  هرـشتنم  رابخا  تارکاذـم و  ماجنا  دـنور  گنز  هب  شوگ  اـهزور  نیا  زین  زرا  رازاـب  نـالاعف  یفرطزا 
تارکاذـم دـنور  زا  یفنم  راـبخا  عقوم  ره  هدـش و  زرا  هدنـشورف  همه  دـسر  یم  شوـگ  هب  نیو  زا  شوـخ  راـبخا  ناـمز  ره 

.دنریگ یم  دوخ  هب  یشیازفا  یدنور  اه  تمیق  دوش  مالعا 
هک یروط  دنتـشاد ، یلوزن  یدنور  زرا  رازاب  یگتفه  تالماعم  نایاپ  رد  هبنـش و  جنپ  زورید  اه  تمیق  شرازگ ، نیا  هب  انب 
ره دمآ و  ناموت  رازه  لاناک ۲۷  هب  طوقـس  هلپ  کی  اب  زورید  هبنـشراهچ ، زور  ناموت  رازه و ۱۰۰  زا ۲۸  دازآ  رالد  تمیق 

.دش هلماعم  رازاب  رد  ناموت  رازه و ۸۰۰  اب ۲۷  اکیرمآ  رالد 
هک یروـط  دوـب  هدـش  یـشهاک  زین  یکناـب  یاـه  یفارـصرد  زورید  زرا  خرن  هـک  داـتفا  قاـفتا  یلاـح  رد  تـمیق  شهاـک  نـیا 

.دیسر ناموت  رازه و ۹۸۰  هب ۲۹  طوقس  هلپ  کی  اب  وروی  تمیق  ناموت و  رازه ۶۵۰  هب ۲۶  اه  یفارص  رالد  تمیق 
و ۳۲۰ رازه  وروـی ۳۰  تـمیق  ناـموت و  و ۷۳۰  رازه  بیترت ۲۶  هب  هبنـشراهچ  زور  اـهزرا  عوـن  نـیا  تـمیق  هـک  یلاـحرد 

.دوب هدروخ  مقر  ناموت 

 


