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راتفگشیپ

 ي اتـسار رد"هعماج رد یملع شنیب ياقترا" فده اب يدامتم لاس نیمراهچ يارب ناریا ملع جیورت نمجنا4931 لاس رد
 تسیب اتمهدزناش مالعا نمض یگنهرف و یملع ياهنامزاس و اهداهن یخرب يراکمه اب و نآ يزاسیمومع و ملع جیورت
  :درک رازگرب ریز حرش هب هنیمز نیا رد ار یعونتم ياههمانرب ،"ملع جیورت هتفه" ناونع هب هام نابآمکی و

هناسر و ملع جیورت ،ملع جیورت هتفه هیحاتتفاهام نابآ61 هبنش
هدنیآ لسن و ملع جیورتهام نابآ71هبنشکی
ملع خیرات و ملع جیورتهام نابآ81هبنشود
هعسوت و حلص تمدخ رد ملع یناهج زورهام نابآ91 هبنش هس
یگدنز و ملع جیورتهام نابآ02هبنشراهچ
ملع قالخا و ملع جیورتهام نابآ12هبنش جنپ

       ییالاـک مـلع ،ناـهج مدرـم زا يرایـسب رـکفت رد اما ،تسا دیدج هرازه ناسنا يارب دماراک يرازبا ،ملع هک تسین یکش
 رد نت یملع ياهشور هب و دنسانشیمن ار نآ تاذ اما ،دنراذگیم مارتحا ملع هب  دنچره رشق نیا ؛دیآیم رامش هب یتنیز
    زـین یـشالت ،دـنباییمنرد ار عوضوم  هک اجنآ زا ؛دنتسین دنبیاپ نآ لوصح طیارش هب اما ،دنهاوخیم ار ملع اهنآ .دنهدیمن
   یـملع ياـه   شور و مـلع ياـنبم رـب ار ناهج و هعماج اب دوخ طباور و دنهدیمن ماجنا هعماج رد رکفت نیا جیورت يارب
  .دننکیمن يراذگهیاپ
      مدرـم موـمع ناـهذا رد مـلع اـت تـسج هرهب هعماج و ملع نیب طابترا زا دیاب هتفایهعسوت ياهعماج هب نتفای تسد يارب
  يزـیر هـمانرب و شزومآ نودب ملع شرتسگ و ملع شرتسگ نودب هعسوت .دوش روراب هعماج رد یملع رکفت و دنک خوسر
     ،یتعنـص ،يداـصتقا فـلتخم ياـه   هزوـح رد تفرـشیپ هـب یبایتسد و شخبیلاعت یهدناماس ار هعسوت رگا ،تسین نکمم
     .تـسین رـسیم طوـبرم شـناد و زاین دروم یملع حطس نتشاد نودب رما نیا ،مینادب یعامتجا و یگنهرف ،یسایس ،يروانف
دحتم للم یـشزومآ ،یملع ،یـگنهرف نامزاس ياـبیز ياهدرواتسد زا ،رادیاپ هعسوت و حـلص تمدخ رد ملع یناهج زور
   هـب یبایتـسد ردمولع هاگیاج و شقن فلتخم يایاوز صوصخ رد هعلاطم و لیلحت ،یسررب فده اب  هک تسا )وکسنوی(
     عـقاو رد زور نـیا .تـسا هدراذـگ روهظ هصرع هب اپ ناهج رد حلص ياهزادنامشچ شرتسگ هب کمک زین و رادیاپ هعسوت
  یندـشنادج هارمه ار نآ و دنوش انشآ تیرشب هب تمدخ رد و هعماج رد ملع تیمها اب مدرم مومع ات تسا منتغم یتصرف
  و یندـم تاعامتجا ،اهتلود ،یملع ياههسسؤم يارب تسا یمنتغم تصرف نینچمه زور نیا .دنزاس دوخ یگدنز همانرب
  ،یعاـمتجا میهاـفم نیرتیساسا ناونع هب ،هعسوت و حلص ،ملع دروم رد رظن لدابت و ثحب هب نتخادرپ نمض ات نادنمشناد
    فاکـش نتـشادرب ناـیم زا  زـین و اهروشک هعسوت دنیارف رد مولع يریگراک هب تیمها اب ناگمه ییانشآ ياتسار رد دنناوتب
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-هتفه يرازگرب راکتبا ،اتسار نیا رد .دنرادرب تیمها اب ییاهماگ ناهج تفرشیپ ياتسار رد ملع شقن و هعماج و ملع نایم
   تبـسانم نـیا تبث :تسا هدروآ ناغمرا هب ار دنمشزرا درواهر ود ،ناریا ملع جیورت نمجنا يوس زا ملع جیورت مان هب يا
      رد تـسا دـیما  اتـسار نـیا رد .هـعماج فلتخم حوطس رد ملع جیورت عوضوم حرط و روشک یمسر میوقت رد یللملانیب

  ياـههمانرب ،رضاح شرازگ .دنک رارقرب هعماج و ملع نایم يدنمماظن و مجسنم طابترا دناوتب مسارم نیا  زین یتآ ياهلاس
931 لاس رد ملع جیورت هتفه   .تسا هدرک میدقت ار4

    ،مـلع جیورـت هـتفه ياـههمانرب رد مرتحم ناگدننکتکراشم همه زا دنادیم مزال دوخ رب ملع جیورت نمجنا همتاخ  رد
.دنک ینادردقو رکشت

ناریا ملع جیورت نمجنا
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هاگن کی رد ناریا یمالسا يروهمج رد ملع جیورت هتفه لاس نیمراهچ
4931 هام نابآ

 زور"        ناوـنع هـب وکـسنوی یـتیبرت و یـگنهرف ،یـملع نامزاـس طسوت1002 لاس رد هام نابآ91 اب ربارب ربماون مهد زور
  .دش نییعت"هعسوت و حلص تمدخ رد ملع یناهج

  زاـغآ4931 هاـم نابآ61 زور زا هعسوت و حلص تمدخ رد ملع یناهج زور اب نامزمه ناریا رد ملع جیورت هتفه مسارم
.دش

ملعجیورتهتفههیحاتتفا
4931 هام نابآ61 هبنش

 .دـش رازـگرب یـملع نادـنم هـقالعون اـجورمزا یـعمج روـضحابنارهتدالیمجربردملعجیورتهتفه هیحاتتفا مسارم
.دنتشاد هدهع هب يرجنخ اضریلع ياقآ ار هیحاتتفا همانرب تیریدم

  ناریا ملع جیورت نمجنا سیئر؛یمیدق مرکا رتکد
بسانمرازبازاهدافتساواهنآتخانشهکتسورهبوريدجياهشلاچابزورماناهج
 نونکاـت سیـسأت ودـبزا مـلع جیورـتنمجناودوشعناومنیاعفرثعابدناوتیمنآ
 جیورـتهزوحتالکشمواهشلاچندرکفرطربویملعثحابميریگهمهردیعس
 هلئ   ـ سم نـیا هـب ناوـتیم زین ثیداحا رد و تسا تاکز گنسمه ملع جیورت .درادملع
.درب یپ مهم

    اـب هزراـبم و مدرـمه ـ ماع ناـیم رد يواکجنک سح نتخیگنارب نینچمه ؛تسا حلص و یتسیزمه ملع جیورت فادها زا
.تساملعجیورتياهتلاسررگید زازین لهج و تافارخ

   یـملع ياـه نـمجنا تسایس اهلاس نیا یمامت رد اما ،درذگیم ناریا رد یملع ياهنمجنا سیسأت زا ههد دنچ زا شیب
  هدـش نییعت فادها هب یبایتسد يارب اهنآ يدنمناوت رب ینبم مدرم داحآ نینچمه و يراذگتسایس هندب رد دامتعا سح داجیا
 .تسا هدوبنمجناهمانساسا رد
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 یلم هناخدصر حرط ریدم؛يروصنم اضر رتکد
 خـساپ حیرـشتو" ؟تـسیچیملعياهنمجنایلصافیاظو"لاوسهب نتخادرپ نمض
 مـ لع مینادـب دـیابهکتسانیاامیلصالکشم :درکنایبمسارمنیاردنارضاحهبنآ
   مهارـف رازـبا نیایمالکنابزابهکدوشهتخاسدیدجمیهافمات دنکیم مهارف ار يرازبا
.دوشیمن

    نـشور مدرـم تـیرثکا يارـب زونه ملع دوخ یعقاو يانعم هک یتروص رد،دوشیم ملع جیورت زا تبحص نامروشک رد
.دریذپیم تروص يداینب تاقیقحت هناوتشپ نودب هکتخادرپ ییاهتیلاعف زا یخرب شهوکن هبهمادا رد .تسین

   هـنیزه زـین اههژورپ نیا هیجوت و یفرعم يارب نآ رانک رد و دننکیم هنیزه یملع ياههژورپ يارب هتفرشیپ ياهروشک رد
     مود عوـضوم مهـس و زیچاـن رایـسب)  یـملع ياـههژورپ يارب هنیزه( لوا عوضوم مهس ام روشک رد هنافسأتم هک دوشیم
  رـکفت يارب يرازبا ملع هک تسا نیا ملع یعقاو يانعم .تسا رفص مه )مدرم هب اههژورپ نیا هیجوتو یفرعم يارب هنیزه(
     هابتـشا نـیا و تـسناد یـکی ار ملع و شزومآ مهم هلوقم ود دیابن.دنکیم قرف يروانفابًالثم ملع هک مینادب دیاب و تسا
    هـعماج هـب دـیاب دنتسه ملع هدنیامن داهن هک یملع ياهنمجنا و دننادیم یکی ار هلوقم ود نیا هک تسام روشک رد گرزب
دشمیهاوخورهبورياهدیدعتالکشمابهدنیآرددوشنهنیزهملعردنونکارگا هک دنامهفب

 .دش رازگرب"ملع جیورت رد یملع ياهنمجنا شقن" درگزیم سپس

"ملع جیورت رد یملع ياهنمجنا شقن" درگزیم

    رـتکد ياـقآ تیریدـم اب و ادخان کباب رتکد ياقآ،یقیفوت رفعج رتکدياقآ ،ینازگ نیهم رتکد مناخ روضح اب درگزیم نیا
.دش رازگرب یقداص دومحم
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یملع ياهنمجنا نویسیمک ریبد ؛یقداص دومحم رتکد
   یـنف ،هـیاپ مولع ياههتشر رد و دنراد تمدق لاس08زا شیب ناریا رد یملع ياهنمجنا
  اـه نـمجنا شقن.دنراد تیلاعف ياهتشر نیب مولع و يزرواشک ،یناسنا مولع ،یسدنهم و
  دـیکأت و یقلت مهم ار هعماج و تعنص و ملع نایم طابترا داجیا و ملع ندرک یمومع رد
    .تـسا يرورـض یـملع تـیعجرم  ذـخا     روـظنم هـب رداـم ياـه نـمجنا تیوقت دندرک
 ترازو ودنسریم تبث هب یتعنص تیکلام و اهتکرشتبث هرادا رد لقتسم یقوقح تیصخش ناونع هب یملع ياهنمجنا
.دناتلود و یندم هعماج نیب طبار یملع ياهنمجنا .دنکیم تراظن یملع ياهنمجنا درکلمع رب مولع

ناریا یملع هعسوت تیعمج سیئر؛یقیفوترفعج رتکد
     هـشقن و يرواـنف و مـلع ياـه تـسایس ،یملع هعسوت ياهتخاسریز تیوقت ربناشیا

 ،      شزوـمآ ،مـلع میهاـفم كرد ؛مـلع جیورـت زا لـبق .دـندرک دیکأت روشک یملع عماج
.تسا يرورض یملع رکفت ويروانف

    يارـب هـک تـسا يا    هتـسویپ مـه هـب هرـیجنز ؛ملع فرصم و ملع جیورت ،ملع ثحب
  هـجوت  عوـضوم نـ یا هب دیاب ملع جیورت زا لبق.تسا يرورض روشک رد هریجنز نیا يریگلکش رادیاپ هعسوت هب یبایتسد
   و تـسا یناـسر    یهاـگآ و جیورـت دـنمزاین مـلع     .دوـش مـلع رـب یـنتبم روـشک يریگمیمصت ياهراتخاس هنوگچ هکدوش
.دننک ینیرفآشقن ریسم نیا رد دنناوتیم یملع ياهنمجنا

وکسنوی یلم نویسیمک مولع هورگ ریدم ؛ینازگ نیهم رتکد
 ياهتیفرظ زا هدافتسا يارب وکسنوی یلم نویسیمک ياههمانرب هرابرد ینازگ رتکد مناخ
   حلـص داـجیا فده اب )5491( سیسأت نامز زا وکسنوی .درک تبحص یملع ياهنمجنا
    اتـسار نـیا رد و دـنک  یـم تـیلاعف    مـلع قـیرط زا رـقف ندرـک نکهشیر ،ملع قیرط زا
  ،یـسانش نیـمزیللملانیب همانرب ،یسانشسونایقا نویسیمک سیسأت هلمج زا ییاههمانرب
     يراـکمه اـب یـلم هـتیمک جنـپ  قـیرط زا.تسا هدرک ارجا رادیاپ هعسوت و بآ یللملانیب همانرب ،تسیز طیحم ،02+ویر
.دنکیم تیلاعف اتسار نیا رد یتلودریغ ياهنامزاس هژیو هب وضع ياهروشک

  ،اـههزوم زا تیامح ،حلص يارب يزرمارف ياههاگهریخذ و اهكراپ وئژ هکبش ،اهسروب ،زیاوج يادها قیرط زا وکسنوی
  ياـه   نـمجنا هـلمج زا یـملع ياهنمجنا اب وکسنوی.دنکیم تیلاعف ملع جیورت ياتسار رد یملع ناراگنهمانزور شزومآ
.تسا طبترم یطیحمتسیز و هیاپ مولع ،یسونایقا و ییایرد
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يزرواشک يژولونکتویب هدکشهوژپ یملع تئیه ؛ادخان کباب رتکد
  رد مـلع جیورت يارب یملع ياهنمجناياهمادقا صوصخ رد یشرازگ هئارا اب ناشیا

     ،یتـسدالاب مـهم دانـسا نیودـت رد یملع ياهنمجنا راذگریثأت و مهم شقن رب هعماج
   ياروـش سـلجم و تلود رد ییارجا ياههماننییآ و تاررقم و حیاول ،اهحرط نیودت
     هـب رداـق یـملع ياـه نـم جنا قـیرط زا روشک یشهوژپ هعماج .دندرک دیکأت یمالسا
.تسا هدوب نآ ققحت عیرست رد يراذگریثأت و مهم نیا يریگیپ

        و نارـیا یمالـسا يروـهمج یتـسیز یـنمیا یـلم نوناـق هلمج زا یمهم نیناوق نیودت رد يزرواشک مولع ياهنمجنا
  .دناهتشاد يرثؤم و مهم رایسب شقن یثراوت ریاخذ هحیال حالصا نینچمه و طوبرم ياههماننییآ
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هناسر و ملع جیورت زور
4931 هام نابآ61 هبنش

    ،مـلع داـهن ،مـلع جیورت تسشن" ،"یملع دنتسم هاگراک" زا دناترابع هک همانرب هس،ملع جیورت هتفه زا زور نیلوا رصع
  .دش رازگرب"یفارگوفنیا هاگراک" و"یملع ياههناسر

"یملع دنتسم" هاگراک
  یـملع ياهدنتسم تخاس ياهدیابن و اهدیاب هرابرد"یملع دنتسم" هاگراک رد یملع زاسهمانرب،روپنایرافص شوایس ياقآ
.درک ینارنخس

"یملع ياههناسر ،ملع داهن ،ملع جیورت" یملع تسشن
   نیـما دـمحم رتکد ،دارناینسحم يدهم رتکد نایاقآ روضح اب ملع جیورت هتفه زا زور نیلوا ردهناسر و ملع جیورت همانرب
    جیورـت هـب نادـنمقالع و فلتخم ياههناسر زا ملع ناراگنهمانزور،ملع جیورت ناسانشراک وعراز يدهم رتکد و داریعناق
     ،نارـیا مـلع جیورـت نـمجنا  هریدـم تئیه وضع و تاطابترا داتسا ،ینارهت تسودکمن نسح رتکد ياقآ.دش رازگرب ملع
.تشاد هدهعرب ار زور نیا"یملع ياههناسر ،ملع داهن ،ملع جیورت"یملع تسشن تیریدم

روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم یملع تئیه،داریعناق نیمادمحم رتکد ياقآ
  و جراـخ ار ملع ،یملعياهداهن نورد زا هک دنراد شالت اههناسر.تسا هعماج اب ملع نیب طابترا يرارقرب هناسر درکراک
.دوشیم هتفگ ملع جیورت نآ هب هک دنهد شرتسگ یمومع هصرع رد

 رد .دـناهتفریذپ ریثأت رگیدکی زا و تسا هداد خر ییارگمه کی اب هعماج رد مه و اههناسر رد مه ،ملع رد مه جومهس
.تسا یملع قطنم و یملع نابز ،یهاگشناد ملع رایعم ؛لوا جوم

   و رـنه زا و دـنکیم يزاب ار شنادو گنهرف شقن هناسر جوم نیا رد ،دباییم شرتسگ تلود و رازاب رد ملع مود جوم
.دنک بلج ملع هب تبسن ار مدرم دامتعا ات دربیم هرهب تایبدا
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  شـناد عیزوت و یبایزرا ،دیلوت رد مدرم هلحرم نیا رد و هدش ادیپ ملع کیژولوئدیا هبنج هب تبسن یهاگآ موس جوم رد
   رد رـگید فرـط زا و دنراد قلعت مدرم و هعماج هب فرط کی زاهک دناياهبلوددارفا یملع ناراگنهمانزور.دنراد تکراشم
   ندـش ییادـصود هب و دنزب نماد ملع رد وگتفگ هب دیاب یملع يراگنهمانزور نینچمه .دننکیم تیلاعف یملع شیارگ کی
   کـی هـک میسرب ملع جیورت زا ینراقتم يوگلا کی هب دیاب.دننک لقتنم نادنمشناد هب ار مدرم ياهینارگن و دنک کمک ملع
  نراـقتم يوگلا نیا رد هک دشاب مدرم نآ فرط کی و دنمشناد نآفرط کی ؛دشاب هعماج نآ رگید فرط و ملع نآ فرط
.دنک ادیپ قیبطت مدرم ياهینارگن و اهزاین اب دناوتیم مه و دوریم شیپ ملع مه

 )ع(قداصماماهاگشنادداتسا،دارناینسحميدهمرتکد
 هدرک دیلوت ار ملع نآ هک یناسک اب هک دراد ینابز ملع یتح،تسا مدرم هدوت اب توافتم ینابز نتشاد ،ملع هلئسم نیرتمهم
    لـباقم رد اـم ناراـگن هـمانزور روشک رد زورما.دندش لمع دراو اههناسر هدیدپ نیا لح يارب نیاربانب.تسا توافتم ،دنا
.دنرادنینادنچصصخت و دننکیم يزاب ار نوفورکیم کی شقن اهنت نالوئسم

  زا مـه، مـلع هدننکدیلوت نادنمشناد هک دنسیونب ياهنوگ هب دارفا نیا تسا رارق هک تسا يدیدج صصخت یسیونیملع
   مدرـم ياـه هدوـت نابز هب نادنمشناد نابز زا ار شناد هک میشاب هتشاد ار یناراگنهمانزور هکنیا يارب.دنربب تذل بلطم نآ
ي راـگن هـمانزور رد  صـصخت یکی تسا ناکما ود مزلتسم ،دنناسرب نادنمشناد شوگ هب ار مدرم هغدغد مه و دننک لیدبت
  ناـیب يدازآ،مدرم هغدغدنایب ياربنادنمشناد هکنیارگید ودننک لقتنم ار یملع بلاطم هداس نابز هب دنناوتب ینعی ،یملع
.دنشاب هتشاد تاعالطا هب یسرتسد قح و

  هلزلز یسدنهم و یسانشهلزلز یللملانیب هاگشهوژپ یملع تئیه ،عراز يدهم رتکد
  نارظنبحاـص و نادنمشناد نایم رد مهم یشلاچ ناونع هب یملع ياهدرواتسد و ملع ندرک ياهناسر و يزاسیمومع هزورما
 یعیبط ياهنوناق ساسا رب ملع نینچمه .تسا لاطبا لباق و نومزآ لباق ياهبرجت ،ناهج رد ملع .تسا هدش حرطم هناسر
  و شـناد ندوب ماوداب ،ناهج ندوب مهف لباق هب دیاب ملع ندرک ياهناسر ماگنه نیاربانب ،تسا نییبت لباق و دوشیم تیاده
   نـیا دروـم رد یتاعالطا هک دنتسه واکجنک رایسب مدرم دتفایم قافتا یتقو هلزلز نیمهً الثم .درک هجوت ملع نتشادن یلوتم

 .دنهد خساپ دوخ ياهینارگن هب یفرط زا و دننک بسک ینآ تروص هب هثداح

"یفارگوفنیا" هاگراک
.دندرک رازگرب ار یهاگراک یفارگوفنیا تخاس یگنوگچ هرابرد،یملع راگنهمانزور،رفیمراص يدهم ياقآ
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"هدنیآ لسن و ملع جیورت" زور
4931 نابآ71 هبنشکی

   یـملع تـسشن"  ياـه هـمانرب    ،دوـب هدـش يراذـگمان"هدنیآ لسن و ملع جیورت" زور هک ملع جیورت هتفه زا مود زور رد
 و حبص تبون ود رد"هدنیآ لسن و ملع جیورت تسشن" و"هداس نابز هب قوقح یشزومآ هاگراک" ،"نیون مولع و يروانف
.دش رازگرب رصع

"نیون مولع و يروانف" یملع تسشن
یسانششنادوتاعالطاملعهتشريارتکديوجشناد ؛ینیمایفطصم سدنهم
 ناـیم طـباور نیـنچمهویکیزیفويزاجميایندرداههدادریثأتوفلتخمياههورگوعماوجیسرربهبتسشننیا رد
.دش هئارايزیوجت و هنایوگشیپ ،یفیصوت لیلحتلماشمیظع ياههداد يور لیلحت عاونا.دشهتخادرپاهنآ

   یناـهج براـجت و یفاـشتکا ملع،یشنار ملع ،يرظن ملع ،یبرجت ملع تیهامهلمج زایملع ياهمیاداراپ یسانشلسن
  يدـنب عـمج رد   .دـش حرـطم    اـپورا هـیداحتا ،اـکیرما هدـحتم تالایا ،ایناتیرب ياهروشک رب دیکأت ابe-science هزوح رد
.دش نایب يروانف و ملع ياهماظن رد نیون یلوحت و ناینب هداد مولع میاداراپ هرابردییاههصیصخ

"هداس نابز هب قوقح" یشزومآ هاگراک
.دش رازگرب ریز ياهروحم رديدیحو ماهلا و يزردوگ ابیرف ،رفینایک نینزان اهمناخ روضح اب هاگراک نیا

،4931       بوـصم هداوناـخ زا تـیامح ینوناـق یـیارجا هـماننییآ ،1931 بوصم هداوناخ زا تیامح نوناق ،یندم نوناق
   و دـقع نمـض طورش تبث عناوم ،شراگن هوحن و یلیمکت طورش ،جاودزا ياههلابق رد دوجوم طورش ،دقع نمض طورش
      ددـعت و رـقف هـنانز هرـهچ( داـصتقا ،هناسر :يرالاسردپ ،نوناق و فرع ،هیرهم فذح مدع ای فذح ، نآ اب هلباقم ياههار
   ،تـیالو اـی  تناـضح ،قالـط ،)هلحن و لثملاترجا ،هیرهم ،هقفن(جاودزا ،يراگتساوخ :فیلکت قح ،تسایس و )تاجوز
.حاکن خسف ،يرسمهدنچ ،تقو حاکن ،يرفیک نس ،ثرا ،تیعبات
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"هدنیآ لسن و ملع جیورت" تسشن
    روـضح اـب دالیـم جرب تاعامتجا نلاس رد هام نابآ71،هبنشکی رصع"هدنیآ لسن و ملع جیورت" تیروحم اب تسشن نیا
 رتکد ياقآ تیریدم اب نازومآشناد زا نت ود و يراصنانیرفآشون مناخ ،یمالسا يدهم رتکد ،يریاشع نسح رتکد نایاقآ
     هـب ،دوـب مدرـم موـمع رانک رد یطابترا و یتیبرت مولع ناصصختم تکرش اب هک همانرب نیا رد.دش رازگرب رفدجم یضترم
.دش هتخادرپ ناریا هدنیآ لسن رد ملع جیورت عناوم اب طبترم لئاسم یسررب

رییغت قوش یشهوژپ-یملع هلجم ریبدرس؛رفدجم یضترم رتکد
  هـچ دراد دوجو هک ییاهانگنت مامت ابيزومآملعرد نازومآشنادندرک دنمهقالع يارب منکیم عورش ار ثحب لاوس نیا اب
؟میهد ماجنا دیاب يراک

   رـتکد ياـقآ .د وـش  یـم هاـگن عوضوم نیا هب فلتخم هیواز هس زا تسا توافتم تسشن ناداتسا صصخت هک ییاجنآ زا
   زا یمالـسا رـتکد ياقآ و يرادباتک ملع هعسوت رازبا دید زا يراصنا مناخ ؛زغم و یسانشبصع ،هفسلف هاگدید زا يریاشع
  .دننکیم هاگن عوضوم نیا هب ملع يزاسيدربراک رظن

كدوک باتک ياروش ریبد؛يراصنا نیرفآشون مناخ
  هدـنیآ ياهلسن هب نآ شزومآ یگنهرف ياههنیمز هب سپس و حرطم یموب ملع و یناریا تیوه اب هطبار رد ياهمدقم ناشیا
.درک نایب ار يدراوم و هراشا

     لاـح رد یـگنهرف و ییاـیفارغج زراـب تیعقومدوجو اب ام روشک ارچ هکنیا .تسا خیرات و ایفارغج هب هتسباو یتلم ره
    رایـسب هناتخبـشوخ دـیدج لـسن       هـک تـسا نـیا نـم لاوـس نوـنکا ؟  هداد شرورـپ دوـخ رد ار یمک یتسودملع رضاح
  ادـیپد  وـمن لـمع رد سپس و ملع رد هک ار هدنزاس یتیبرت و یگنهرف ياهتفایرد دیاب و تسا ناگتشذگ زا رتتسودملع
   زا یهاوـخرظن زا سـپ ،لاوس نیا هب باوج ردناشیا؟اجک زا و هنوگچ اما،مینک هضرع لکش نیرتابیز هب نانآ هب دنکیم

  ياـه   طیـحم ،یـعمج ياـه هناـسر ،)داهنمدرم ياهنامزاس( اهنمس و یلحم ياهلکشت ،هداوناخ :داد خساپ نینچ،راضح
.دنایملع و یگنهرف ياههتفایهضرع رد لماوع نیرتیلصااهباتک و یشزومآ
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   ،هـنیمز نـیا رد لاعف ياههورگ زا ییاهلاثم رکذ اب همادا رد .درک حرطم ار نالک ملع و درخ ملع نایم ياهتوافت سپس
  زا سرـت رکفت سپس .درک هراشا مدرم مومع يزاسهاگآ و یگنهرفهنیمز رد ملع لدابت رد يزاجم ياههورگ تبثم شقن هب
.میربب هرهب یتسرد هب نآ زا و میریذپب ار يروانف دیاب هک درک دیکأت و داد رارق دقن دروم ار يروانف

باصعا و زغم صصختم؛يریاشع نسح رتکد
   هـب مـه یتاراـشا زـین ودرک نییبت ار اهنآ ییاهلاثم رکذ اب وتخادرپ نیغورد ملع و ملعهبش و ملع موهفم نایب هب ناشیا
   دـشاب گـنهرف داجیا زاسهنیمز دناوتیم ملع.تشاد اکیرما و اپورا رد نآ توافت و ناریا رد يوق یملع يراگنخیرات دوبن
.دوش ملع دیلوت يارب يرتسب دناوتیمن ییاهنت هب گنهرف اما

    رایـسب مـلع هـب يد  رـکیور ياـهرکفت توافت ،ریخا نرق دنچ رد صوصخ هب ،روشک رد یخیرات فلتخم عیاقو لیلد هب
      يداـیز دودـح اـت اـم یتیریدـم شرگن .مینک یخیرات ار دوخ نتشون اب دیاب ام و دراد یهافش تلاح یناریا گنهرف .تسا
.ددرگیمزاب يدایز رایسب لماوع هب هک تسا زیتسهشیدنا

  ناـیب  یناـجیه شوـهو یـشوه هرهباب هطبار رد یبلاطم ،نازومآشناد خساپهرابرد تبحص زا سپ يریاشع رتکد ياقآ
 ار فده نودب هعلاطم گنهرف ریثأتنمض رد .تسا هتشاد لوزن رایسب ناریا رد یناجیه شوهحطس هک تشاد زاربا و درک
.داد رادشه دمآراکان و تسردان بلاطمقیرط زا نهذ یگدولآ اب هطبار رد يزاسگنهرفهنیمز رد و فیصوت كانرطخ

یمالسا دازآ هاگشنادیملع تئیه؛یمالسا يدهم رتکد
  اـهيدنمزاین نایم هطبار.تسا ملع ياراد ياهروشک زا یسیونوررتشیب هک دنداد حیضوت اههاگشناد شزومآ هویش دروم رد
  هـک  تـسا  هدـش    عـضو ینوناـق ناتـسلگنا و سیئوـس ياهروشک رد.تسا هدشن صخشم یبوخ هب یملع ياهتیولوا و
.دنرادن ار دنمشوه ياهیشوگ زا هدافتسا قح لاس61 ریز ناکدوک

 ییاـهلاوس هب ات دش توعد هدنیآ لسن هدنیامن ناونع هب9 و7 ياهسالک رسپ و رتخد نازومآشناد زا رفن ود زا سپس
 ود      ؟تـسا هتـشاد امـش یگدـنز رد يدربراـک هـچ دیریگیم دای هسردم رد هک ار یملع :دوب نینچ لوا لاوس .دنهد خساپ
    و هـمانرب ناـسانشراک بـناج زا یلصفم ثحب اهخساپ نیا اب هطبار رد و دندرک هئارا ار دوخ ياهباوجرضاح زومآشناد
.دشماجناناگدننکتکرش نینچمه

   رـکذ اـب و د رـک   هـئارا یتاحیـضوت نآ هب يدنمهقالع و قیقحت فلتخم ياههبنج اب هطبار ردرفدجمرتکد ياقآ همادا رد
        رـب ،هـتفرگرارق موـمع سرتـسد رد مـلع جیورـت نـمجنا رد هک ییاهباتک هب هراشا اب نینچمه .داد طسب ار نآ ییاهلاثم
      نارـشان رـیخا راـثآ یـسررب نمـض ناشیا .درک دیکأت نآ ندوب مهفلباق و يدربراک ،ندوب دنسپهماع و ندوب یهاگشنادریغ
.درک دادملق دیفم رایسب ار روشک یملع هصرع رد دیدج تارییغت ،یهاگشنادریغ ياهاضف يارب

     هـب یـکمک هـچ تاـعالطا يروانف و اهرازفامرن امش رظن هب :دندش يرگید لاوس يوگخساپ ،نامهم نازومآشناد سپس
  دـقن هب ار نازومآشناد خساپ کی ره ناسانشراک و راضح زین لاوس نیا حرط زا سپ هک ؟دنکیم هعلاطم يارب امش قایتشا
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    يارـب لاـسما هـک درک ناشنرطاخ ،نیوعدم روضح زا رکشت نمضیمیدق رتکد مناخ همانرب ياهتنا رد.دنتشاذگ یسررب و
   عورـش هـطقن ار تـسشن  نـیا و دـش ي راذـگمان" هدـنیآ لـسنو ملع جیورت" مان اب يزور ملع جیورت هتفه رد راب نیلوا
 ،همانرب رد هتفایروضح زومآشناد ود و ناسانشراک زا ریدقت نمض همانرب ياهتنا رد .درمشربهزوح نیا رد رگید ياهثحب
.دش هداد زین دعب ياهلاس رد اههمانربهنوگنیا رارکت دیون
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"ملع خیرات و ملع جیورت"زور

4931 نابآ81 هبنشود
   ياـهوگلا تـسشن"  ياـه هـمانرب زور نیا رد .تسا هدش يراذگمان"ملع خیرات و ملع جیورت" مان هب نابآ81 هبنشود زور
 و روـپ      نـسح هراـهب مناـخ و یقداـص دوـمحم رـتکد ياقآ روضح اب"اههناخباتک رد يونعم تیکلام قوقح و روحمشناد
 یلاصو روصنم رتکد ياقآ و يردنلق فینح رتکدياقآ و يرزاپ الیهس مناخ روضح اب"ملع خیرات و ملع جیورت تسشن"
.دش رازگرب رهظزادعب و حبص تبون ود رد

"اههناخباتک رد يونعم تیکلام قوقح و روحمشناد ياهوگلا" تسشن
  هراـهب   مناـخ سپـس و"  هدـنیآ و لاـح ،هتشذگ ؛ناریا رد فلؤم قوقح زا تیامح" هرابرد یقداص دومحم رتکد ياقآ ادتبا

.دندرک تبحص"داشرا هینیسح لاتیجید هناخباتک" دروم رد روپنسح

ناریا یملع ياهنمجنا نویسیمک ریبد و يرکف تیکلام نمجنا سیئر بیان ؛یقداص دومحم رتکد
هدنیآ و لاح ،هتشذگ ؛ناریا رد فلؤم قوقح زاتیامح
       هـب هـک دندرمـشرب ار ینوناـق داوـم و دـندرک تبحص ناریا و ناهج رد يرکف تیکلام یخیرات لحارم صوصخرد ناشیا
 رد تیاریپک.دنوشیم یقلت ییاراد ناونع هب يرکف و یملع ياههدیدپ ،يرکف تیکلام رد.دوشیم طوبرم يرکف تیکلام
    هـب نارـیا رد یـلو، فـلؤم قح هب هسنارف متسیس رد لاثم ناونع هب .دوریم راک هب نوگانوگ نیوانع هب فلتخم ياهروشک
  و يداـم قح ،رشن قح رد اما ؛دوشیم هتفرگ رظنرد يونعم و يدام قح ،فلؤم قح رد .دوشیم دای نآ زا رشن قح ناونع
  .تسا رظندم یقالخا

   ،هدـنروآدیدپ یـقالخا ای يونعم ،يدام قوقح زا .درمشرب ار ییاههنومن فلؤم قح هنیمز رد ناریا هعوضوم ترارقم زا
     يوـنعم تـیکلام دـیدج نوناـق هحیال رد مهم تالوحت هب رخآ رد .دش ثحب هریغ و یتوص و يریوصت ،یکینورتکلا راثآ
  .دندرک هراشا

داشرا هینیسح هناخباتک سانشراک ؛روپنسح هراهب مناخ
داشرا هینیسح لاتیجید هناخباتک
    دنمـشزرا عباـنم لـماک نتم و عبانم هیلک یتخانشباتک تاعالطا نتخاس ریذپسرتسد داشرا هینیسح لاتیجید هناخباتک فده
 و هناخباتک رد دوجوم عبانم دروم رد یتاحیضوت زین ناشیا .تساناهج طاقنیصقا رد یتنرتنیا ناربراک هیلک يارب هناخباتک
.دندرک هئارا هریغ و عبانم يزاسدمآزور ،يریگوضع زا معا هناخباتک ياهیگژیو
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"ملع خیرات و ملع جیورت" تسشن
 فینح رتکد نایاقآ ،يرزاپ الیهس مناخ روضح اب"ملع خیرات و ملع جیورت تسشن" ،4931 نابآ81 هبنشود زوررصع رد
  مـلع خیرات ثحب رون یناهج لاس هب هجوت اب .دش رازگرب ییاضرخیش رتکد ياقآ تیریدم اب یلاصو روصنم رتکد ،يردنلق
.تشاد رارق یسانشرون و رون روحم رب

ناریا یمالسا يروهمج يروانف و مولع هزوم یملع تئیه؛يردنلق فینح رتکد
ندید رون و مثیه نبا
 رد  تـیؤر ياـه  هـیرظن نیرتروهـشم   هـب ناـشیا . دـناهدرک همجرت"راصبا" و"رظانم ملع" هب ار کیتپا یمالسا نادنمشناد
  ریاـس و" رظاـنملا"     ةدـش هتخانـش و گرزـب باـتک  هـمادا رد   .دـندرک هراـشاتروص ۀیرظن ويرصب وترپ رودص:هتشذگ
.تفرگ یپ ار رون ۀعلاطم اب طبترم لئاسم اهنآ رد ناوتیمهک دندرک یفرعم ار مثیه نبا زا رگید ياههلاسر

 ناوتیم مثیه نبا رظنم زا ندید هرابرد.میسانشب ار رون صاوخ دیاب تسا ندید طرش رون نوچ هک تسادقتعم مثیهنبا
   یناروـن مـسج زا رون رگا تروص نیمه هب.دنکیم رثأتم ار نآ دسریم مشچ هب ینارون مسج ره حطس زا هک يرون تفگ
 تسایگنر مسج یتاذ ياهیگژیو زا گنر مثیه نبا رظن زا .دنراذگیم رثا مشچ رب ود ره گنر و رون ،دسرب مشچ هب زین
.دوشیم كرد رون ۀطساو هب هک دنتسنادیم یضرع ار گنر هک تسا یسک نانخس فالخ نیا و

سانشراک؛يرزاپ الیهس مناخ
باتزاب هدیدپ لیلحت و یسراف نیدلالامک ،مثیه نبا
  ،سدـیلقا ه  ـ لمج زا کـیتپا مـلع نادنمشناد سپس .دنتشاد میدق کیتپا هقباس ومالسا زا لبق کیتپا هب هاتوک یهاگن ناشیا
  .دندرک یفرعم ار یسراف نیدلالامک و مثیه نب نسح ،انیس نبا،لهس نب ءالع دعس وبا ،يدنک قاحسا ،سویملطب

   حرـش هـب  دارـیا ود رظن نیا رب یسراف نیدلالامک .دیوگیم نخس باتزابزارظانملامراهچهلاقم زا یشخب رد مثیه نبا
  .دنکیم دراو ریز

؛دحاو حطس کی اب  دروخرب رد دحاو هدیدپ کی هناگود درکلمع :لوا داریا-1
.ماسجا تکرح هب رون تکرح هیبشت و مثیه نبا طسوت هتفرراک هب لیثمت عون :مود داریا-2
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 یسراف نیدلالامک .دندرک حرطم ار انیس نبا ،یباراف ،وطسرا ،نوطالفا هاگدید زاتوص تکرح تخانش هنیشیپ همادا رد
     فافـش ماـسجا رد روـن راـشتنا،  مثـیه نـبا دننام هب ،تسا"رظانملا حیقنت" باتک تاقحلم زا هک"ءوضلاۀلاقم" ریرحت رد
     طوـطخ دادـتما رد یناروـن مـسج هطقن ره زا رون هک تسا رظن نیا رب ینعی ،دنادیم يورک يراشتنا ار رون عبنم هب لصتم
  .دوشیم رشتنم تاهج مامت رد يورک یحوطس رد و میقتسم

  ،مهدـفه نرق یکیناکم هفسلف و یسانشرون تارظن نیب هطبار عون زا ياهطبار ،یسراف نیدلالامک و مثیه نبا تارظن رد
" زـیر ماسجا" زا دوخ راثآ رگید ای و رظانملا زا ییاج چیه رد مثیه نبا .دوشیمن هدهاشم یفسلف صاخ ماظن زا تیعبت و
 نیرتکچوک" نوچ یتاریبعت ای و رون"زیر ءازجا" زا نآ ياج هب هکلب ،دنکیمن تبحص رون هدنهدلیکشت تارذ ناونع هب

  .دنکیم هدافتسا"رون نکمم ءزج

ییاجر دیهش ریبد تیبرت هاگشناد یملع تئیه ؛یلاصو روصنم رتکد
مولع سالک رد ملع خیرات
  هـئارا ملع خیرات زا لاثم دنچ سپس ،عورش"؟دوش یسرد همانرب دراو دیاب ملع تیهام ارچ" لاوس اب ار دوخ ثحب ناشیا
  .دندرک داهنشیپ رون سیردت يارب ییوگلا و

   حوطـس شـسرپ .دـندرک نایب يواکجنک ار ملع رد هزیگنا نیرتمهم و تبحصمولع شزومآ رد ملع تیهامزا نینچمه
-مسجت هب رداق هزورما نازومآشناد .لباقم درف زا شسرپ ،نارگشناد ،ناتدوخ زا شسرپ ،نامدوخ زا شسرپ :دراد یفلتخم
    سالـک دراو شـسرپ نودـب نوـچ) دـنکیمنارچونوچ(دنادیمیهیدباریملعياههلوقم.دنتسین يزاسلدم و يزاس
.دوشیم

   نادنمـشناد دـید زا ار    روـن هـب طوـبرم ياـه هـیرظن و دندرک هراشانازومآشنادياهیمهفجک و ملع خیرات هب همادا رد
  .دندرک هراشا ایشا ندید ینارون یگنوگچ عوضوم هب و حرطم نوگانوگ
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"حلص گنهرف و ملع گنهرف" شیامه
4931 نابآ91 هبنشهس

   يدعـس نلاـس  دالیـم جرب رد5102 ربماون01 اب ربارب ،4931 هام نابآ91 زور رد"حلص گنهرف و ملع گنهرف" شیامه
  ،هناـسر" ،"حلص و تسایس ،گنهرف" ياهناونع اب یصصخت تسشن3 شیامه نیا رد هیحاتتفا مسارم زا سپ .دش رازگرب
.دنتشاد هدهع رب يرجنخاضریلع ياقآ ار هیحاتتفا همانرب تیریدم .دش رازگرب"حلص گنهرف و ملع" و"حلص و گنهرف

هیحاتتفا
ناریا ملع جیورت نمجنا سیئر ،یمیدق مرکا رتکد
  هـعزانم و گنج زا يرود هب زاین يرگید نامز ره زا شیب مکی و تسیب و متسیب نورق
   هـک تـسا يا هدـیدپ ،گنج دوبن زا رتارف یموهفم حلص .تخاس نایامن ناسنا يارب ار
  .دنادیم فده کی هک نامرآ کی هن رگید ار نآ تیرشب

  درکراـک    رد ار یلوـحت دنـشاب هـک یفدـه ره اب یملع ياهداهن يریگلکش دیدرتیب
    رد يرواـنف و مـلع نآ رد هـک دوب دنهاوخ یگنهرف ناراذگناینب ،یملع ياهداهن ،درک دهاوخ داجیا ای و هدرک داجیا تلود
    دوـبن ياـنعم هـب تسایس رد هک تسا یموهفم حلص ،تسا حلص گنهرف نآ و تفرگ دنهاوخ رارق يرگید گنهرف رایتخا

 ن  تـسناد یـکی گنهرف ،ندیزرو قشع گنهرف .تسا نتشاد تسود يانعم هب يروانف و ملع يایند رد دوشیم یقلت گنج
       هـک یماـگنه .دوـب دـهاوخ حلـص ماـن هب ياهدپدپ ياههفلؤم یگمه؛مارتحا گنهرف و یتسیزمه گنهرف ،دوخ اب يرگید
 .میرادیم نایب ود نیا دوبن زا ار دوخ ینارگن عقاو رد میروآیم نایم هب حلص گنهرف و ملع گنهرف زا نخس
  دوـب دهاوخ رتابیز يروانف و ملع اب ناهج هک میوش روآدای ایندهب و هعماج هب ،دوخ هب رگید راب ات تسا ياهناهب هتفه نیا
  مدرـم زا يرایسب يارب ینامرآ یموهفم زونه حلص میوش روآدای رگید راب و میدنبب راک هب حلص هب یبایتسد يارب ار نآ رگا

 .دروایب ناغمرا هب ار حلص شخبدیما ياههناشن دناوتیم حلص تمدخ رد يروانف و ملع اما تسا ناهج
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 هعسوت يارب ملع یناهج زور تبسانم هب اووکوب انیریا مناخ وکسنوی لکریدم مایپ
)رادیاپ هدنیآ يارب ملع(رادیاپ
   ار وکـسنوی لکریدـم مایپ ولربکا جروت ياقآ ،نارهت رد وکسنوی ياهقطنم رتفد هدنیامن
.درک تئارق
  زا فـلتخم ياههنیمز رد اشگهار ياهخساپ هئارا رد ملع تردق هزورما اهتلود همه
    رـییغت اـب هـلباقم ،یتسیز عونت و متسیسوکا زا تظافح ،اهسونایقا زا رادیاپ يرادربهرهب و ظفح ،بآ هنیهب تیریدم هلمج
    هدافتـسا يارـب .دنـسانش  یـم تیمـسر هب ار اهيرباربان شهاک و رقف ینکهشیر ،يروآون داجیا ،یعیبط يایالب و اوه و بآ

   تفرـشیپ رـب تراظن يارب رتبسانم ياهرازبا و ملع یناهج زادنامشچ زا يرتحضاو كرد هب زاین ام ،ملع ناوت زا رثکادح
.میراد

  ذاـختا هب شیپ زا شیب ار اهتلود ،یعیبط ياههدیدپ رگید و نافوت ،لیس ،یلاسکشخ ررکم زورب زا هدنیازف ياهینارگن
  عباـنم هب یشخب عونت و یعیبط يایالب تارطخ شهاک ،يزرواشک زا تظافح يارب ياهقطنم و یلم حوطس رد ییاهدربهار
       زبـس عـماوج تخاـس هـب زاـین زا رتـشیب تخانش هدنهدناشن مولع رد اهيراذگهیامرس شیازفا .تسا هتشاداو یلم يژرنا
  .تسا اهراتفر و اهشزرا رد نینچمه و نیناوق و اهیشمطخ رد لوحت داجیا و ،زبس ياهداصتقا اب هارمه

   دروـم دـش دهاوخ رازگرب سیراپ رد هک اوه و بآتارییغت هنیمز رد دحتم للم نامزاس یتآ سنارفنک رداهعوضوم نیا
    زا تـیامح يارـب دـیاب ام و درک دنهاوخ افیا یساسا یشقن يروآون و يروانف ملع ،هار نیا رد.تفرگ دهاوخ رارق هجوت

 ،0302  هـمانرب .میـنکن غیرد یشالت چیه زا ،شناد نتشاذگ كارتشا هب و دیلوت يارب ،هراق ره رد و ناهج رسارس رد عماوج
  یـلم دنمتردق ياهماظن و اهیشمطخ نیودت يارب تسا يدیدج ياهشالت راتساوخ ،ابابآ سیدآ مادقا روتسد ياتسار رد
.تسا دهعتمنآ هبً الماک وکسنوی هک ،اهراکهار و اهيروانف لاقتنا لیهست روظنم هب يروآون و يروانف ،ملع هنیمز رد

  اـم هب نتسویپ هب توعد ار همه نم و ،تسا هعسوت و حلص يارب ملع یناهج زور نیا و وکسنوی مولع شرازگ مایپ نیا
.منکیم توعد همه يارب رتهب ياهدنیآ نتخاس يارب ناهج رسارس رد

     و یـملع تـنواعم يدرـبهار یباـیزرا و يراذگتسایس نواعم ؛یسایلايدهم رتکد
يروهمجتسایر يروانف
-1  .منـک  یـم زاـب ار هرجنپ ات هس هک دندرک زاغآ بلطم نیا اب ار دوخ ینارنخس ناشیا
   يداـیز دادـعتو  روـشک رد هدشن دازآ ياهتیفرظ زا یگرزب لوسپک ؛اهتیفرظ هرجنپ
  نیمـشش ؛تساهدننکنارگن یمکتینما و حلص ظاحل زا مود هرجنپ-2 ؛میراد روشک رد هدرکلیصحت دارفا و یملع زکارم
    هرـجنپ ،موـس هرـجنپ-3  ؛مـیراد بآ و يژرنا ظاحل زا یملعریغ و هیوریب فرصم ،میتسه ياهناخلگ ياهزاگ هدننکدیلوت
 .مینک رپ اراههدرکلیصحت يراکیب خرن رد دوجوم ياهفاکش دیاب .تسا هدنیآ
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  دـناوتیم هکدراد رارق ام يورهبور یعوضوم هچ ؟میهد ماجنا میناوتیم يراک هچ ام هک تسا نیا لاوس موس هرجنپ رد
   و یـتلود راتخاـس  و حوطـس مامت رد ام يرکف راتخاس ،میریذپب ار تیعقاو دنچ ؟دهد دوبهب ار ریسم نیا و دشاباشگهار
   رخاـف ياـهتنس زا ياهعومجم مه نآ و میربیم نامدوخ اب  ار تنس زا ياهدش دمجنم راتخاس .تسا بلص ام يداصتقا
  .تسا دوجوم تلود حوطس مامت رد و هدش لیدبت اهتداع هب هک تسا طلغ ياهتنس زا ياهعومجم هکلب تسین ام

  گـنهرف قیرط زا طقف ؟تسیچ هعسوت و حلص فرط هب رییغت أشنم ؟داد ماجنا ناوتیم يراک هچ بلص راتخاس نیا رد
  دـیاب ار گنهرف هفلؤم مادک.دراد ام زورما یمومع گنهرف رد هشیر بلص راتخاس نوچ ؟دش رییغت أشنم ناوتیم هک تسا
     تـیفرظ نـیا اـت میـنک کمک دیاب ام .دشاب رییغت أشنم دناوتیم هک تسا کیژولونکت ینیرفآراک گنهرف ؟میهد رارق فده
  ياـه هتـسب هب تیفرظ نیا ندش لیدبت زج يزیچ ناینبشناد داصتقا .دوش لیدبت يروآون کچوک ياههتسب هب ینویلیم5,4
 .یگدنز هصرع و یتعنص هعماج ینعی هعماج،تسین هعماج لد هب نتفر و روآون ياهتکرش زا یکچوک

وکسنوی یلم نویسیمک ییارجا نواعم ؛یمداخکمایس رتکد
       عفاـنم ،یموـق تاـفالتخا رـس رـب لوا گـنج ، میتـسهورهبور گنج عون ود اب زورما
    زا هـب رـجنم اـهگنج نیا.دتفایم قافتا اهروشک و عماوج نیب هریغ و تفن ،يداصتقا
 .دوشیم هعماج ياهراتخاس و عیانص ،اهناسنا نتفر نیب

   اـب اـه    ناـسنا هـک تـسا یـگنج ،دوریم شیپ ادصورسیب و مارآ هک يرگید گنج
   یـتقو .یناـهج و یلم ياههیامرس ،كاخ ،اوه ،یبّآ عبانم هب ندز همدص ،تسیز طیحم ندرک هدولآ ؛دناهدرک عورش تعیبط
-گنهرف هب هک میشاب هتشاد هجوت دیاب یگنهرف ياههبنجهب .مینک هجوت اهگنج نیا ود ره هب دیاب مینزیم حلص زافرح
     و فرـط کـی زا ناـمدوخ روـشکلخاد عماوج اب یگنهرف تالماعت هک دراد زاین عوضوم نیا .میراذگب مارتحا یموق ياه
.میشاب هتشاد رگید فرط زا ینوریب عماوج

   تاـطابترا نـیا   .دنـشاب هتـشاد رگیدکی اب يرتشیب طابترا نوگانوگ عماوج رد گنهرف نابحاص و نادنمشناد،يدعب مدق
   فـلتخم عـماوج ياـه  گـنهرف زا يرـتهب كرد و دنهدب تسد زا ار ناشدوخ ياهزرم یگنهرف تافالتخا دوشیم بجوم
  ياـه شنـت شهاک هب رجنم فارطا ياهروشک اب هدرتسگ روط هب یملع تاطابترا و یگنهرف تالماعت شیازفا.میشاب هتشاد
      هـب یـملع قالـخا اـب هارـمه ار نآ مه و مینک تیوقت نامدوخ رد مهاریملع تیلوئسم نیاتسا رتهب .دوشیم یگنهرف
  هـک  میباـی تسد ياهعسوتهب و هدافتسا رادیاپ هعسوت و حلص داجیا هار رد ملع زا اتداد شزومآ ییادنبا نارود زا ناکدوک
  .دشاب دیفم هدنیآ لسن و املسن يارب
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   هژـیو و يراـجت دازآ قطانم یلاع ياروش هناخریبد هدنیامن ؛یلیلخ لوسرلادبع رتکد
يداصتقا
  زا اـت  میـنکیم تبحص ملع گنهرف زا هشیمه هک تسا ملع دیلوت هب طوبرم ياهاضف رد
  ناوـنع ه    ـ ب ار مـلع نوـچ .دـنک دـمآرد داجیا درف يارب دناوتیم هک يزیچ ناونع هب ملع
  .تسا دنمزاین نآ هب تدش هب ام هعماج هک يزیچ ،ندروآرد لوپ يارب ياهنیمز هن میریگیم رظنرد گنهرف

       زا .دـنا شـناد اـب یـلیخ یـگنهرف رـظن زا ام تلم نوچ تسین یگنهرف ام هعماج تالکشم یلو تسا یگنهرف ام هاگن
  دازآ قطاـنم ،اههصرع نیا زا یکی،مینک توعد يداصتقا ياههاگنب زا ،مینک هدافتسا اههدیا ندش يداصتقا يارب دیاب اهاضف
  نـیا یلو .ییافوکش و يروآون هلزنم هب دیلوت ؛تسا ملع دیلوت يرگید و ملع تفرشیپ یکی ؛دراد لاب ات ود هتینردم .تسا
  رد .میـنک يداصتقا ياضفدراو و لیدبت حرط هب يداصتقا ياهداینب قیرط زا ار اههدیا ام هک دوشیم ققحم ینامز دروم ود
  دـناوتیمن هعماج هک دراد دوجو یفاکش نارگراک و ناسدنهم دادعت نایم .میراد ییألخ روشک رد ،ملع يزاسيراجت ثحب
    یتـصرف يراـجت دازآ قطاـنم .دنرادن مه اب یطابترا چیه تلع نیمه هب.دنک لصو سدنهم هب ار رگراک و نیسنکت يورین
.تسا ملع يزاسيراجت يارب

تسایس و حلص ،گنهرف :لوا تسشن
ییاضرخیش نیسح رتکد:تسشن سیئر

یمزراوخ هاگشناد یملع تئیه ؛یمیرک اضرمالغ رتکد
حلص لوصح رد گنهرف شقن یسررب
  .دـنک  یـم مهارـف ار اهتلم نایممهافت ناکما حلص يارب يرازبا ناونع هب یگنهرف طباور
اهناسنا نهذ رد حلصيریگلکش بجوم یگنهرف ياهتیلاعف شرتسگ اب حلص گنهرف
 دوجو هب ار نوگانوگ ياهروشک اب تیدض ،بسانمانینهذ و یگنهرف تاروصت .دوشیم
.دشابتلود نایم یمسر طباور زاسهنیمزدناوتیم یساملپیدیماح ناونع هب یگنهرف طباور .دروآیم
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   اـت ناتـسبد حوطس زا یگنهرف تالدابت ياههژورپ يارجا .تسا مهم رایسب حلص هب لوصح رد یللملانیب ياهداهن شقن
    شـقن .داد ماـجنا حلـص هب یبایتسد روظنم هب ناوتیم هک تسا ییاهتیلاعف زا رگید یکی ینهذ روصت رییغت يارب هاگشناد
-  نیـب ياـهترجاهم.تسا تیمها زئاح رایسب اهتلم ینهذ روصت رییغت رد یتلودریغ ياهنامزاس و یعامتجا ياهشبنج
- يرواـنف و اههناسر قیرط زا حلص شرتسگ .دوشیم یقلت هیامرس و تیفرظ ناونع هب اهزغم رارف و دیدهت ياج هب یللملا
  .دوشیم اهروشک نیبام طباور رد دیدج ياهراتخاس و دنویپ يرارقرب بجوم یطابترا نیون ياه

-  شزرا هـب نداد تـیمها ،اهروشک و اهتلم نایم یگنهرف تبثم تاطابترا قیرط زا حلص هب لوصح دنیارف ؛عومجم رد
  ریذـپ  ناـکما تنوـشخ زا يریگولج و یگنهرف طباور تیوقت ،تسیز طیحم زا يرادساپ ،رشب قوقح هب مارتحا ریظن ییاه
.تسا

نارهت یمزراوخ هاگشنادیملع تئیه ؛نیشنخیشینابرق نالسرا رتکد
للملانیب طباور رد حلص موهفم لوحت

  ،اـهتلم تالماعت ،یعامتجا ياهراتخاس زا يرایسب .تسا تیمها زئاح رظن ود زا حلص
    ار میهاـفم ینیوـکت ریـس دیاب هکنیا مود هتکن .دناهدینت مهرد هریغ و یگنهرف تاطابترا
  و ارـگترثک هاگن اب حلص هب هاگن یلعف تیعضو رد .مینک یسررب ار یلوحت ریس و دصر
  .تسا هدش هدینت مهرد یگنهرف و یعامتجا ،یناسنا ياهراتخاس زا یفیط ردهکتسا هجوت دروم عماج

  يراـگنا هزاـس ،ییارگشنکاو و هدنزاس ،يداینب :دوشیم يواکاو درکیور راهچ زا ؛اههیرظن هاگدید زا حلص موهفم لوحت
.نید تفایهرو یعامتجا

      رد دـیاب هـک تـسا رـکفت نـیازا هتساخربحلص موهفم .دراد تسین و تسه و ییارچ هب فرص دیکأت ؛يداینب درکیور
 .دوش داجیااهتلم-تلود تیمکاح رارمتسا و اهتلم-تلود بوچراهچ

 . تـسا اـه تـلم-   تـلود بوچراـهچ نتـشاد ضورفم هیاپ رب و درس گنج نایاپ رد ؛ییارگشنکاو و هدنزاس درکیور
  تـیمها دجاو ناسنا .تفر لاوسریز مسیوتیزوپ درکیور نیا رد و دش یعامتجا ياه شبنج شیازفا بجوم ندش یناهج
 ؛یعامتجا يراگناهزاس درکیور .دشاب هجوت دروم دیاب يزاسحلص رد ییارچ واهدیابن واهدیاب اهراجنه واهشزرا ،تسا
    .درـک کـمک نـید درکیور يایحا هب الاب ياهدرکیور ؛نید تفایهر .دیشک شلاچ هب ار اهتلم-تلود بوچراهچ لماعت

 حلص .هزیگنا ،قادصم ،يوهام ؛میالوحت هس دهاش موس هاگن رد .تسا يراجنه ياهدیدهت هب طوبرم تفایهر نیا شلاچ
.دریگیمربرد اریناسنا و یعامتجا ياهماظن زا ياهعومجم ؛ارگترثک
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نارهت هاگشنادیملع تئیه ؛يدیهش یلع رتکد
یناریا ياهنابز رد حلص موهفم و هژاو
 هژاو  .تـفرگ رارق یسررب دروم یناساس يولهپ ای هنایم یسراف نابز رد یتشآ هژاو هشیر
     نـهک نوـتم رد )حلـص( یتـشآ تاحالطصا .تسا يزورما"حلص" هژاو هدنیامن ؛یتشآ
 هنوگنامه،یتشآ حرط ؛حلص هار ای هحلاصم رد يانعم هب،یتشآ رد :زا دناترابع یناریا
    يارـب یگداـمآ هناـشن   ،یتـشآ ناـشن؛دشیم هتخیر همانرب و حرط زین حلص يارب هدوب راک رد هشقن و حرط گنج يارب هک
  ياـنعم هب،ندرک هزات یتشآ ؛تسا هتفر راک هب همانهاش رد اهراب هک ییوجحلص يانعم هب ،یتشآ خر نتسش ؛حلص يرارقرب
 ه   ـ ب نـت رـید و تـسا زوتهنیک رایسب گنج رد هک یسک يانعم هب ،یتشآرید؛يرهاظ یتشآ يانعم هب ،یتشآ گرگ؛هحلاصم

    .دش هداد حیضوت لیصفت هب تاحالطصا نیا زا مادک ره .دهدیم حلص

 سردم تیبرت هاگشنادیملع تئیه ؛رکفنشور يربک رتکد
یبرع تایبدا و نابز يارتکد يوجشناد ؛هدازمظاک نیرسن مناخ
يزاجح یطعملادبع راعشا رد نآ ياههصخاش و حلص
   ینمـشد و گـنج ربارب رد هک دوریم راکهب ارادم و یتشآ ،یتسود ،ملس يانعم هب حلص
- یـب ،مارآ یطیارش يانعم هب و تسا هتفای شرتسگ موهفم نیا هزورما اما ،تسا هتشاد يرتدودحم يانعم هتشذگ رد .تسا
.تسا شکمشک و شیوشت زا یلاخ ،هغدغد

   زا .دراد یتـسه ناـه   ج هـب تبـسن ناـسنا ینیب ناهج رد هشیر نآ ياههصخاش ور نیا زا تسین قلطم موهفم کی حلص
      و داـحتا ،لهاـست و حماـست ،شزاـس و مهاـفت ،یتسود و قشع :زا دنترابع تایبدا رد حلص ياههصخاش نیرتمهم هلمج
.ياهتسه تاحیلست و هعزانم يداینب لح و رشب قوقح ،تلادع و يدازآ ،یگتسبمه

-یم شنیمزرس زا رتارف یحلص هب وا هک ياهنوگ هب ،تسا هتفرگ دوخ هب ینامرآ و یناسنا هبنج يزاجح راعشا رد حلص
.دنکفیب هیاسناهج رد نآ زا رتارف یتح و یبرع ياهنیمزرس رسارس رد هک یحلص دشیدنا

      ،يدازآ و تلادـع ،یگتـسبمه و داـحتا ،یتـسود و قـشع :زا دنترابع يزاجح یطعملادبع راعشا رد حلص ياههصخاش
.تسا هتخادرپ نآ هب شراعشا رد وا هک تساياهصخاش نیرتشیب یتسود و قشع .تنوشخ یفن و شزاس و تینما

سردم تیبرت هاگشناد يارتکد يوجشناد ؛نایغابص یلع ياقآ
یمناغتسم مالحا زا دسجلاةرکاذ نامر رد حلص موهفم یسررب
  ناـمر رد ار  حلـص هـغدغد ،برع ناهج رد رکفنشور کی ناونع هب یمناغتسم مالحا
 ياله  ـ بال زا ار حلـص موـهفم .تسا هدادناشن یبوخ هب دسجلاةرکاذ ینعی دوخ یلصا
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    ناوـنع هـب اـه  تـموکح زا و ،مـسیرورت یلصا هدننکهیذغت ناونع هب هعماج زا داقتنا اب وا.میباییمردوا گنج دض تایبدا
.دراذگیم شیامن هب ار دوخ یناسنا درکیور ،گنج یلصا ناببسم

      هـب ،تـسا هدـید ... و یـناریو ،نازـیزع گرم ،یگراوآ زا معا ار يرایسب ياهيراوشد هک نز هدنسیون کی ناونع هب وا
       مدرـم ریاـس يارـب هـک دوـخ يارـب اهنت هن وا .دهد هیده شیاهنامر هدنناوخ هب ار حلص ،گنجحیبقت اب ات تسا نآ لابند
.دزادرپیم نیطسلف عوضوم هب دوخ نامر لالخ رد .دراد حلص يوزرآ زین برع ناهج

حلص گنهرف و هناسر:مود تسشن
یکیناخ يداه رتکد :هسلج سیئر

ییابطابط همالع هاگشنادیملع تئیه؛یکیناخ يداه رتکد
 هـلمح راـبخا ساـکعناهوحن ؛ناریاردنآيربخياهشزراوحلصيراگنهمانزور
 ،تاـعالطا،تلاسر،ناهیک(روشکيرسارسهمانزور6ردقارعهبفالتئاياهورین
)ونسایودامتعا،يرهشمه
6     و یـسررب دروـم هرود رد حلـص يراـگنهمانزور هب طوبرم ياههفلؤم زا هدافتسا نازیم
  تـفگ ناوتیمن هک تسا نییاپ زیمآحلص و تبثمياهشزرا نیا زا هدافتسا نازیم نانچنآ و تسا مک ،هدش باختنا همانزور
     اـی هاـگدوخان تروـص هـب نآ زا یهاگآنادقف لیلد هب ،رگید ترابع هب .دناهدش هدافتسا بلاطم رد یهاگآ اب اهشزرا نیا

   كارتـشا نارـیا يا  هناـسر ياـضف رد نامولظم زا تیامح هب لیامت زا یشان وج.دنوشیم هدیشک گنج تمس هب هاگآدوخ
 .دراد دوجو مولظم زا تیامح وییارگمدرم نایم یشزرا و يراجنه

  ياـه  يرازـگربخ زا هژـیو  هـب و اـه يرازـگربخ زا رتشیب رابخا و دناهتشادن یگنج قطانم هب یمازعا راگنربخ اههمانزور
  رـتمک مه اهنآ هک دناهدرک لوق لقن یجراخ ياهيرازگربخ زا دوخ زین یلخاد ياهيرازگربخ .دناهدش لقن یجراخ گرزب
    يرـتمک یفیـصوت ياـهشرازگ اههمانزور هک دشاب لیلد نیمه هب دسریم رظن هب.دناهتفگ نخس قارع مدرم نایم عیاقو زا
    فرـط ود ناـیم يرـیگرد هلئسم هب طقف ادتبا دناهداد حیجرت یقیقحت و یلیلحت ياهشرازگ ياج هب و دناهدناسر پاچ هب
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 يریگولج و رابخا ساکعنا رد دنتسناوتن ناریا ياههمانزور و دناهدرک مه یناهج هدمع ياههناسر رگید هک يراک .دنزادرپب
.دنریگب تسد رد ار لمع راکتبا نآ شتآ ندش هتخورفارب و يریگرد زا

  حیحـص شزومآ دوبن و یهاگآان زا هتساخرب ،روشک ياههمانزور رد گنج يراگنهمانزور هب شیارگ نیا زا یمهم شخب
   و نورـیب ياـیند ساکعنا رد دوخ یساسا شقن هجوتم ناراگنربخ زونه دسریم رظن هب ،رگید ترابع هب .تسا ناراگنربخ
   دیاـش و دـیاب هک روطنآ زین یقالخا ياهروشنم و یقوقح نیناوق هعومجم .دنتسین ایند مدرم يارب يزاجم تیعقاو تخاس
.تسا هدشن ینورد،ناراگنربخ راتفر رد

نارهت هاگشنادیملع تئیه؛افصم نیرسن رتکد
حلص گنهرف رب نآ ریثأت و یعمج ياههناسر قیرط زا تنوشخ نایب و رارکت
     مـه شزوـمآ و هدـش بوـتکم اهگنج خیرات ،مینک هاگن ناهج ياهروشک خیرات هب رگا
     گـنهرف و یموـمع گـنهرف ،یعاـمتجا طباور رد یمهم شقن اههناسر .تسا هدش هداد
     یموـق تامـصاخم دهاـش درـس گنج نایاپ ویللملانیبرصاعم طیارش رد .دنراد حلص
  یموـمع ياضف رد اهتموصخ شیازفا دهاش ،تسا یموق تامصاخم زا یشان هک هناحلسميریگرد هب تیانع اب و میتسه
.میتسه

  سکعنـم اههناسر همه رد زیمآتنوشخ ياهراتفر یلو دننکیمن سکعنم ار اههلیبق و دارفا زیمآتملاسم یگدنز اههناسر
   نـیا .تـسا هد ـ ش دراو اـه ناـسنا یگدنز زا یشخب هب تنوشخ ررکم نایب نیا .دنکیم کمکتنوشخ همادا هب هک دوشیم
  حرـطم تنوشخ نایب و هئارا يارب مه ییاهتیدودحم دیابن ایآ .دورب نیب زا تنوشخ یتشز هک تسا هدش بجوم تیاور
  دـیکأت؟دش دهاوخ یقلت يرشب قح عوضوم نیا ایآ ؟دنناوخن و دننیبن ار زیمآتنوشخ بلاطم هک دنراد قح دارفا ایآ .دوش
.دش دهاوخ رجنم گنج جیورت نادقف هب یعمجياههناسر رد تنوشخ رارکت رد دقن يور

نارهت هاگشناد یسایس مولع يارتکد ؛داژنروصنم دمحم رتکد
حلص گنهرف و تنرتنیا
    ،يزاـجم ياـضف رد هژـیو هب و یعمج ياههناسر قیرط زا حلص يارب يزاسگنهرف رد
  رـتنییا ـ پ نینـس هک تسا مهم رما نیا هب هجوت ،درک شومارف دیابن هک ار یتاکن زا یکی
  گـنهرف تیوقت ای و داجیا رد ار تنرتنیا لثم یعمج طابترا لیاسو شقن دیابن.دنراد يرتشیب یگدامآ اهشزرا لوبق يارب

.تشاگنا قلطم حلص
   هورـگ و تـلم هب تلم اهنت هن ریثأت نیا رتقیقد ریبعت هب و ،دنراد شقن اههناسر یگنهرف يراذگریثأت رد يددعتم لماوع

.دراد توافت مه درف هب درف هکلب ،هورگ هب
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    نآ زا رتالاـب هـکلب ،دـنهدب کنیل رگیدکی هب ،دنراد حلص گنهرف هب تبسن هنایارگمه تفایهر هک ییاهتیاس تسا مزال
 یلصف مظنمياههسلج ،دنلاعف حلص رتصخشم تروص هب و یگتسبمه هنیمز رد هک ییاهگالبو و اهتیاس نالوئسم نیب
 لاعف ار تنرتنیا رد حلص گنهرف شرتسگ هنیمز رتهدشباسح تروص هب يراک میسقت رد و رازگربراب کی هام شش ای و
  لیکـشت ،حلص نارادفرط نیپمک لیکشت :زا دناترابعتنرتنیا قیرط زا يزاسگنهرف يارب رتدرُخ ياهراکهار یخرب .دننک
  و )....و يرـنه ، یـشزرو ( فـلتخم  لیاـسم  هـنایارگمه باتزاب ،حلص گنهرف هژیو گالبو و تیاس ویعامتجا ياههورگ
.هریغ

تاطابترا مولع يارتکد يوجشناد ؛نایدزی ریما ياقآ
تاطابترا مولع يارتکد يوجشناد ؛رکاش یلع ياقآ
يدنورهش يراگنهمانزور و حلص ياههتسیاب؛يداقتنا ياهناسر داوس
دنک كرد نکمم وحن نیرتهب هب ار اهمایپ؛دنک ادیپ یسرتسد دوخ زاین دروم ياهناسر ياهمایپ هب دیابراگنهمانزور دنورهش
   رـظن دـناوتب هکنیا يارب تیاهن ردو ؛دبای تسد اهنآ ناهنپ و ادیپ داعبا هب اهمایپ يداقتنا لیلحت و هیزجت اب ،هاگنآ؛دمهفب و
    ،هاـگآ دنورهـش کـی     يدـنیارف نیـنچ ییاـهن لوـصحم  .دراد زارـبا دوـجوم يا  هناـسر ياـه تـیفرظ زا هدافتسا اب ار دوخ
.تسا یعامتجا لئاسم رد لاعف و ریذپتیلوئسم

    ،گـنج( راکـشآ یـکیزیف تنوشخ هب دیابتنوشخ مهف رد .تسا هدش للملانیب طباور رد رثؤم رگیزاب هب لیدبت حلص
  تنوـشخو يراتخاس تنوشخ میهافم ندش هتسجرب؛یناور و ینابز ياههبنج؛)نتشک ای نارابمب ،ندادهجنکش ،ندزکتک
.درک هجوتیگنهرف

 يا  هناـسر داوـس  .یـیارگمدرم و ییارگتقیقح ،يرادمدنیارف ،ییارگلحهار :زا دناترابعحلص يراگنهمانزور ياههفلؤم
 ، اـه هناـسر زا هنادنمـشوهه     دافتـسا هـب کـمک ،یعاـمتجا یـگنهرف تازیامت و یعامتجا لئاسم شزومآ هب کمک؛يداقتنا
 و يا   هناـسر راـثآ و اـهدربراک  یـسررب ،ياهناسر ياهبلاق يداقتنا لیلحت ،نآ يراذگشزرا و ياهناسر ياوتحمصیخشت

   عوـضوم رـخآ رد .تفرگ رارق یسررب دروميداقتنا ياهناسر داوسهناگجنپ لوصا سپس.تسانیزگیاجياههناسرقلخ
.دش حرطم"هعماج رد حلص يدانم راگنهمانزور دنورهش"
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ییابطابط همالع هاگشناد یملع تئیه؛رادرز نیرز رتکد
 هعلاطم ؛حلص موهفم اب دنویپ رد ناریا رديروانف و ملع ياهناسر ییامنزاب
 یمالسا يروهمج نویزیولت یشیامن ياههمانرب رد يژولونکتویب ییامنزاب يدروم
ناریا
-   هـعزانم و کیژولوئدـیا ییاـمنزاب .تسا هعزانم موهفم رب ینتبم و کیژولوئدیا،ناریا نویزیولت رد يژولونکتویب ییامنزاب
     مدرـم و شنـت لـح ،وـگو  تـفگ نوـچ روحمحلص میهافم رب هک شخبهعسوت تاطابترا رب ار ریسم ،يروانف و ملع روحم
.ددنبیم يرادم

  و مـلع تارضم و عفانم رس رب وگوتفگ و یللملانیب سایقم رد ییازفامه و وگوتفگ دنمزاین یملع هعسوت يارب ناریا
       رادـیاپ و یـملع هعـسوت فادـها اـب تریاـغم رد ناریا رد يروانف و ملع ياهناسر ییامنزاب .تسا یلم سایقم رد يروانف
   اـت دـنریگ رارق يرگنزاب دروم هعماج ياهترورض اب بسانتم ياهناسر ياهیشمطخ دراد ترورض نیاربانب .تسا روشک
.دننک افیا روشک یملع تکرح رب تراظن و یملع هعسوت زا تیامح رد ار دوخ شقن دنناوتب مومع

حلص گنهرف و ملع :موس تسشن
يدوصقم یبتجم رتکد :هسلج سیئر

درکرهش رون مایپ هاگشنادیملع تئیه ؛رصن يدهم رتکد
حلص یگنهرف یلصا رصنع ناونع هب یمومع هزوح رد وگتفگ
  اـه تـلود هناهاوخهدایز راتفر ،حلص و یمومع هصرع رد وگوتفگ ققحت عنام نیرتمهم
   هـعماج هـک يروط هب تسا یمومع هطیح زا اهنآ نتسشن سپ واهتلم یگدشنوسفا و
  عناـم .دنشاب هتشادن دوخ یعامتجا تیوه زا یکرد اهنآ و دهدب اهناسنا یلک تعامج هب ار دوخ ياج هناروابمتا و ياهرذ
  و يزاـس    ناـسکی ار ناـسنا رـکفت ياهزادـنا مـش  چ و اـهرظنم هـمه ياهدوت هعماج اریز .تساياهدوت هعماج ،حلص رگید
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   دنـشاب هتـشاد روضح يرامشیب هوجو و اهرظنم نامزمه روط هب ،یمومع هطیح رد تسا رارق هکنآ لاح .دنکیم بوکرس
 .درک ریبدت و یحارط اهنآ يارب یکرتشم جرخم ای نازیم ناوتیمن زگره و

ناوجون و كدوک کینورتکلا رشن رگشهوژپ ؛یلدم تلود دیشهم مناخ
ناوجون و كدوک کینورتکلا رشن رگشهوژپ ؛یغورف ناجرم مناخ
حلص جیورت رد کینورتکلا باتک تخاس دربراک
  هـب   .تـسا تـیمها زئاـح رایسبهک هدروآ مهارفدیدج یتصرفباتک قلخرد يروانف
  طیـحم  رد تـیلاعف، سرادـمرد شزومآ رب هوالع .دوشیم هتشاذگ كارتشا هب یلماعت ياضف کی رد اههغدغد ،هصق يرای
  و تـیمها  .تـسا يرورـض  ناـناوجون هـب،حلص توافتم يایاوز شزومآ .تسا يرورض زین تایبدا هزوح ردیکینورتکلا

 شزوـمآ دیابنآ تبثم تاکن هب هیکت اب يروانف زا حیحص هدافتسا .تسا مهمندناوخ جیورت و قیوشت رد يروانف هاگیاج
.تسا راذگریثأتناکدوک نهذرب یجراخ،یلخاد ياههناسر زا هدش رشتنم زور لئاسم .دوش هداد

هلزلز یسدنهم و یسانشهلزلز هاگشهوژپیملع تئیه ؛عراز يدهم رتکد
ترجاهم و یعیبط حناوس ،یمیلقا تارییغت
 هب ،یلیسف ياهتخوس زا رتشیب هدافتسا ،عتارم ندرب نیب زا ،اهلگنج بیرخت اب اهناسنا
    و نیـمز ندـش مرـگ ياهدمایپ و جیاتن نیرتمهم زا.دننکیم کمک ياهناخلگ رثا شیازفا
   نتـفر نیـب زا ،یلاسکشخ؛هنارتیدم قرش و هنایمرواخ ياهروشک و ناریا رد میلقا رییغت
 .تسا )یبآ شنترپقطانم زا يرایسب رد( بآ دوبمک و ولراهم و هیمورا هچایرد دننام یلخاد ياههچایرد

0102  اـت3002  ياـه    لاـس یـط هـک دـهد یـم ناشن هنایمرواخ هقطنم يارب اسان يوس زا هدش رشتنم ياههشقن یبایزرا
2831  اـت2431   لاـس رد شراـب نیگنایم یبایزرا .دناهدوب یلاسکشخ نوناک نیرتمهم هیکرت و هیروس ،قارع نیب ياهقطنم
  .تسا هتفای شهاک لاس رد رتمیلیم مین دودح تدم نیا یط ناریا رد شراب نیگنایم هک دهدیم ناشن

  طـقف ،0931 ات0331 ياهلاس نیب هنالاس شراب نازیم شجنس ساسا رب و روشک یسانشاوه نامزاس شرازگ ساسا رب
  .تسا هدوب لاس رد رتمیلیم057 زا رتالاب هنایلاس یگدنراب ناردنزام و يرایتخب لاحم راهچ ،نالیگ ناتسا هس رد

   شیازـفا هـجرد3 ات5,2 دودح هک دهدیم ناشن0931 ات0331 نیب ياهلاس رد هنازور يامد طسوتم نیگنایم یبایزرا
   رـظن هـب5831-4931   لاـس هد یـط ناریا رد .دوشیم هدهاشم ناریا یسانشاوه ياههاگتسیا رتشیب يارب تدم نیا رد امد
 هب ناریا رد ترجاهم نیا زا دصرد07 دودح .دناهدرک ترجاهم ناریا لخاد رد رفن نویلیم2,1 دودح لاس رد هک دسریم
  یگدوـلآ و كاخ و درگ ،نافوط و ندش مرگ؛سراف جیلخ رد میلقا رییغت.تسا هدوب گرزب ياهرهش هژیو هب اهرهش يوس
.تسا هتشاد هارمه هب اراوه
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زکرم نارهت دحاو یمالسا دازآ هاگشنادیملع تئیه؛يدوصقم یبتجم رتکد ياقآ
 هقطنم يدروم یسررب ؛حلص گنهرف شرتسگ زاین شیپ یناوخباتک گنهرف جیورت

هنایمرواخ
 ددعتم لماوع نیقی هب .تسا زیتس و هعزانم ،گنج ریگرد هک تساهههد هنایمرواخ هقطنم
  زورـب رد ياهقطنمارف و ياهقطنم نارگیزاب ،یلخاد ياهرتسب و اههنیمز ددعت رانک رد کیمونوکاوئژ ،کیژتارتسا ،کیتیلپوئژ
  يرـیگرد و تنوشخرارمتسا و زورب لیالد رارکت.تساهدوب رثؤم یلوهجم دنچ هلداعم نیا یگدیچیپ و رارمتسا ،روهظ و
   یتاـعلاطم رـقف و باتک اب رهقدیاب؛تسا هدوب ینارنخس و هلاقم ،باتک زا معا رثا اههد ناونع و عوضوم،روکذم يایواز زا
 يا هـقطنم ،یلم هصرع ردیگنهرف و یعامتجا-یسایس ياهيدرکراکژک و اهیمهفدب هب رجنم هک هنایمرواخ ياهروشک رد
.داد رارق هجوت دروم ار دوشیم یللملانیب و

   تـسا حلـص و لماعت ،یهاگآ جیورت یناوخباتک گنهرف و باتک دمایپ و درکراک ،تیهام ،هرهوج،قطنم هک میریذپب رگا
   هـقطنم ،تـسا رود ه  ـ ب لـماعت و وـگو   تـفگ ،هحلاـصم ،یهاـگ آ زا هـعلاطم اب رهق و باتک زا هداتفارود هعماج لباقم رد و
؟تسا رود هب هعزانمو گنجزاو هتسبمه وگوتفگو هحلاصم و حلص ریفس ناونع هب باتک اب نازیم هچ هب هنایمرواخ
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"یگدنز و ملع" زور
4931 نابآ02 هبنشراهچ

؛" تمالـس و یگدنز ،ملع"تسشن هس زور نیا رد.دش يراذگمان"یگدنز و ملع" زور مان هب49 هام نابآ02 هبنشراهچ
.دش رازگرب"ناریا رد بآ نارحبو میلقا رییغت تسشن" و"هعسوت و ملع ،نز"

"تمالس و یگدنز ،ملع" تسشن
یمیدق انیراک رتکدويوقت هتشرف رتکد ،ربجنرقح خرفرتکد ،یمظاک عاعشزیگنارهمرتکداهمناخروضح اب تسشن نیا
.دش رازگربيزاجح ههلا رتکد مناخ تیریدم اب

یمومع یحارج صصختم ؛یمیدق انیراک رتکد
   رـتمک لاـس01-51 ام روشکرد عویش نس.تسا ناتسپ ناطرس نآ نیرتعیاش و ناطرس نانز رد ریم و گرم لماع نیمود
  ناطرـس سردوز صیخشت .دیآیم باسح هبنامرد و يریگشیپ لباق ياهناطرس هلمج زا و تسا ناهج رد عیاش نسزا

  رـه رد اما دنوشیم داجیا ناتسپ یجراخ و یناقوفمراهچ کی رد ناتسپ ياهناطرس رثکا .دنکیم رتشیب ار رامیب رمع لوط
.دوش داجیا دناوتیم یشخب

    لوـحت یناـمرد ياـه تفرـشیپ نینچمه و يرامیب نیاماگنهدوز صیخشت و يرگلابرغ ياهشور زا هدافتسا اب هزورما
-   یـمن هـتفرگ يدـج يرگلابرغ ياهشور هکنیا لیلد هب ام روشک هنافسأتم.تسا هدش داجیا يرامیب نیا نامرد رد یگرزب

.تسا هتفایهعسوت ياهروشک زا رتشیب نآ ریم و گرم نازیم و دوشیم هداد صیخشت میخو طیارش رد ناتسپ ناطرس دنوش
    رـفن رازـه دـص رد82  هـب رازهدص رد71 زا ناتسپ ناطرس شیازفا هب ور عویش8002 لاس زا ناریا رد رامآ نیرخآ قبط
.تسا يرامیب نیا لرتنک لماع نیرتمهم ناتسپ ناطرس يدج رطخ هب تبسن اهنآ هجوت و نانز یهاگآ نتفر الاب .دیسر

     ناتـسپ ناطرـس يرگلاـبرغ یلـصا   ءزـج یفارگوماـم.تسا هیلوا لحارم رد صیخشت ناتسپ ناطرس هیلع حالس نیرتهب
  .تسا
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سردم تیبرت هاگشنادرگشهوژپ ؛يوقت هتشرف رتکد
     هدافتـسا ،بآ یگدوـلآ ،يرهـش یگدـنز  .تـسا هدروآ دوجو هب هعماج يارب ار یبسن هافر ،یتعنص هعسوت و یملعهعسوت
   هـلمج زا ؛تـسا هدش ددعتم ياهيرامیب زورب بجوم تایونعم زا ندش رود ،یگدنز کبس رییغت ،ملاس ياهاذغ زا ندرکن
 هب ار ییاذغ دب تداع هیذغت هویش رد تارییغت ظاحل زا یگدنز کبس رییغت .هریغ و نوسنیکراپ ،رمیازلآ ،برچ دبک ،تباید
  ،اـهدوف تـسف زا هدافتسا دننام تسا هدش یتعنص ياهاذغ زا هدافتسا مدرم رتشیب درکیور هدمع روط هب .تسا هدروآ دوجو
  .تسا هدش رتمک ملاس داوم فرصم نازیم نیمه هب ،هریغ و یتعنص ياههباشون

   هویـش دوـبهب يارب .دوش يریگهزادنا تباید يرامیب روظنم هب تاردیهوبرک و نوخ یبرچ ،نوخ دنق بترم روط هب دیاب
  دـننامی  یاهاذـغ ،نوـخ دنق لرتنک يارب وهاک ،زینشگ ،قامس ،يدمحم لگ ،رانا هلمج زا ملاس و یتنس ياهاذغ دیاب هیذغت
 .دوش فرصم ... و چراق،هبوچدرز ،هلیلبنش ،نوتیز

ارهزلا هاگشنادیملع تئیه ؛یمظاک عاعشزیگنارهم رتکد
  تمالـس رد حرـطم  ثـحابم زا یـکی .دنرگید داعبا یعامتجا و یسنج دعب .تسا مسج تمالس ،ناور تمالس دعب نیلوا
.دنهدیم ماجنا ناور تمالس تست ،دننک جاودزا دنهاوخیم هک يدارفا يارب.تسا جاودزا ،ناور

  یگنوـگچ ؛   درـف یعاـمتجا و یگداوناـخ هاگیاج ؛حطس هس رد .تسا دوخ نتخانشن ،جاودزا رد تسکش لیالد زا یکی
     .درـک يراددوـخ دـیاب تـسردان ياهندزبسچرب زا .دریگیم تروص یبایزراكانرطخ ياهيرامیب عون ؛باوخ و هیذغت
      رـما نـیا ،دـنراد یـصقان تاـعالطا  ناور تمالـس زا، یـناری ا ياـههداوناخ .تسا هدش عیاش دارفا نایم رد لاتیجید دایتعا

  .دنکیم لکشم راچد اراههداوناخ

یمالسا دازآ هاگشنادیملع تئیه ؛ربجنرقح خرف رتکد
 هب ار ناور تمالس ؛هعماج و طیحم ،دوخ نایم نزاوت .دهدیم رارق ریثأت تحت ار هداوناخمامت ردام ناونع هب نز هب بیسآ
   ،يدرـف ياـه  تـیعقوم ؛)بوـخ باوخ و بسانم هیذغت( ملاس یگدنز کبس :زا دناترابع یگدنز ياهتیولوا .دراد لابند
  .یلیصحت و یعامتجا ،یگداوناخ

  يداـصتقا هناوتشپ هک تسرپرس نانز ؛)سرد اب گنهامه( بسانم لغش :زا دناترابع ناور تمالس رد مهمياهعوضوم
 ندـمآ رانک ،يرورابان و جاودزا دروم رد تلاخد هزاجا ،يرورابان ،دنراد يددعتم ياهتیلوئسم و دناهداد تسد زا ار دوخ
   يرـتهب ناور تمالـس بسانم جاودزا و بسانم لغش اب نانز ایآ.لکشم اب هلباقم کبس ،ناتسود و ناراکمه ،راک طیحم اب
  یناوـجون نینـس رد :دوـش یـم ناـ یب ریز حرش هب هک دنراذگریثأت ینوگانوگ يدراوم یگدنز فلتخم ياهنارود رد ؟دنراد
  یلاـسنایم نارحب یلاسنایم نینس رد ؛هناخمه و تسود ،رسمه باختنا یناوج نینس رد ؛روکنک و هتشر باختنا ،اهیتسود
  .یگسئای ،ناوختسا یکوپ يدنملاس نینس رد ؛ناطرس نوچمه ییاهيرامیب و
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"هعسوت وملع ،نز" تسشن
     يرـبک رـتکد مناـخ تیریدـم اب یتحالف الیل  رتکد مناخ و يراختفا نیدلانکر اضرلادبع رتکد ياقآ روضح اب تسشن نیا
.دش رازگرب رکفنشور

سردم تیبرت هاگشناد یملع تئیه ؛يراختفا نیدلانکر اضرلادبع
هعسوت یملع هشیدنارد هعسوتو نز
    ار دوـخ هوقلاـب ياـه  ییاـناوت دـنناوت یـم نانر نآ ردودراد دیکأت یطیحم قلخ رب هک نانز یناسنا هعسوت يوگلاهب هجوت
  هـب   هـعماج کـی یبسن ياهتیزم و اهتیلباق دشر وگلا نیارد .دنتسه یلصا ياههیامرس نانز ،وگلا نیارد .دنهد هعسوت
هـ ب هجوت.دننک ققحم رتناسآ ار دوخ ياهایور و اهوزرآ ات دنکیم کمک اهروشک هب و هدوب یگدنز تیفیکياقترا روظنم
  لـباقم رد ناراذگتـسایس و نادرمتلود یهدسپ باسح و ییوگخساپ و يریذپتیلوئسم ربهک نانز یقوقح هعسوت يوگلا
.دراد تلالددوخ نادنورهش زا یمین

  تیحالـص زا  ناـنز  نآ هلیـسو هـ بو دور یـم  رامـش ه   ـ ب یناـسنا ریذـپانراکنا قـح کی هکنانز ياهعسوت قح هب هجوت
   نآ بـهاوم زا دـیاب وه دوـب  رادروـخرب ینیمزرـسو ) یـسایس و یگنهرف(،یعامتجا ،يداصتقا هعسوت رد ییوجتکراشم
- شیـپ  هـب.دوش هدروآرباهنآ ینیمزرسویساسا ياهيدازآ و یناسنا قوقح هیلک قیرط نیا زا هک ياهنوگ هب دوش دنمهرهب

 .دوش هجوتنانزریگارف تکراشم هب ندیشخب تیمسر ،نانز قفومییوگخساپ و تیلوئسمياهطرش

 یعامتجا و یگنهرف تاعلاطم هدکشهوژپیملع تئیه ؛یتحالف الیل رتکد
هعسوت و ملع ،نز
 هتشذگ لاس یس یط.تسا هتفرگ رارق يدج هجوت دروم یناهج حطس رديروانف و ملع رد تیسنج دعب ریخا ياهههدرد
  هرود هـب نانز رتدودحم یسرتسد و یشزومآ ياهتصرف هب یسرتسديارب یتیسنج فاکش رب للم نامزاس یمومع عمجم
791 لاس زا .تسا هدرک دیکأت راک رازاب اب بسانتم یصصخت و ینف یشزوما ياه  ه  ـ ب لـلم نامزاـس يوس زا هک5891 ات5
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  دـیکأت ي رواـنف   و مـلع هعـسوت رد نانز شقن رب هژیو تروص هب دوب هدش یفرعم هعسوت و حلص ،يربارب ،نانز ههد ناونع
    فادـها زا یـکی ناوـنع هـ ب زین5102 لاس رد وهرازههعسوت فادها زا یکی ناونعب یتیسنج يربارب ،0002 لاس رد .دش
 .تفرگ دوخ هب يرتيدج شقن يروانف و ملع رد تیسنج دعب و حرطم رادیاپ هعسوت هناگهدفه
  نیرـت  مـهم زا .تـسا نابطاخم زاین اب بسانتمان یتالوصحم دیلوت يروانف رد یتیسنج درکیوردوبن تارثا نیرتمهم زا یکی
 يرو هرـهب شهاک هجیتن رد و دیدج ياهيروانف و ملع اب نانآ ییانشآان ،يروانف و ملع هصرع رد نانز روضحدوبن تارثا
   هـناقالخ ياـه  تـیلباق تکراـشم و يروآون رتشیب دشر تصرف يروانف و ملع رد نانز رتشیب روضح .دوب دهاوخ نانآ رد
   یـسدنهم و يرواـنف و ملع هزوح رد صصختم نانز دادعت شیازفا .تشاد دهاوخ لابندب ار روشک تیعمج زا رگید یمین
       ،يرادـلگنج و عـتارم ،يزرواـشک نوـچمه ناـنز تـسد رد يدیلوت ياهشخب اب رتهداس و رتلهس طابترا داجیا هب رجنم
  .دش دهاوخ یتشادهب تامدخ و تمالس ،ینیرفآراک

ناریا رد بآ نارحب و میلقا رییغت تسشن
- یمظاـک الهش رتکد ويربکا يرهم رتکداهمناخ ،یبارت سیوا رتکد،عراز يدهم رتکد ،حتاف خرهاش رتکد نایاقآ روضح اب
.دش رازگربعراز يدهم رتکد ياقآ تیریدم ابروپ

   روشک یسانشاوه نامزاس نارحب تیریدم و یلاسکشخ یلم زکرم سیئر؛حتاف  خرهاش رتکد
ناریا رد یلاسکشخ
    ناـمز رگناـیب ،رمتـسم ةژاو ،وا  فـیرعترد .یعیبطریغ و رمتسم تبوطر دوبمک زا تساترابع یلاسکشخ ،دیوگیم رملاپ
       یـعیبط نیگناـیم طیارـش هـب تبـسن یـفنم ناسون ای فارحنا هب یعیبطریغ ةژاو و ،موادت نامز ای یلاسکشخ نایاپ ات زاغآ
  دـنا تراـبع )تیولوا بسح( یلاسکشخ فیرعترد هدافتسا دروم ياهریغتم یناهج یسانشاوه نامزاس رظن زا.دراد تلالد
 ياهدروآرب و ییاوه و بآ ياهصخاش،لوصحم نازیم ياهریغتم و كاخ تبوطر،ترارح هجرد نیگنایم و یگدنراب:زا
.یلک تاراهظا و فیراعت وقرعت و ریخبت

   هدوـب هـجاوم  ،لاـس رد رـتمیلیم1/2 شهاک اب روشک هنالاس شراب  عومجم هک دهدیم ناشن روشک ياهشراب یسررب
 هنالاس لیسناتپ قرعت و ریخبت  عومجمرد وههد ره رد سویسلس هجرد0/3 شیازفا گنهآ اب روشک يامد نیگنایم.تسا
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      هـب هـک تـسا يددـع صخاـش کی یکشخ صخاش .تسا هدوب هجاوم لاسرد رتمیلیم01 دودح شیازفا گنهآ اب روشک
  فـیرعت   لـلم نامزاـس تـسیز طیحم همانرب طسوت ییایفارغج صخشم هقطنمکی رد اوه و بآ یکشخ فیصوت روظنم
  رـثکا رد  .دنوـشیم هتفرگ رظن رد تابساحم يدورو ناونع هب یگدنراب رادقم و لیسناتپ قرعت-ریخبت نآ رد هک تسا هدش
.تساهدوب کشخ همین تیعضو رد روشک07 ههد زا لاس دنچ اهنت و هتشاد رارق  کشخ تیعضو رد روشکاهلاس

  دوـبن ،      یلاـسکشخ اـب طبترـم یموـمع یهاـگآ و تاـعالطا دوبمک زا تساترابعناریا رد یلاسکشخ ياهشلاچ مها
- هار ناـیاپ رد . روـشک رد یلاسکشخ عماج همانرب نادقف ویلاسکشخ تیریدم اب طابترا رد یفاک یگنهامه و یهدنامزاس
   و تعنـص و برـش ،يرهش ؛یعیبط عبانم ؛يزرواشک ياهشخب رد بآ عبانم تیدودحم و یلاسکشخ اب ههجاوم ياهراک
  .دش هئارا یگنهرف

هلزلز یسدنهم و یسانشهلزلز یللملانیب هاگشهوژپیملع تئیه ؛عراز يدهم رتکد
- یـم کمک ياهناخلگ رثا شیازفا هب ،یلیسف ياهتخوس زا رتشیب هدافتسا ،عتارم ندرب نیب زا ،اهلگنج بیرخت اب اهناسنا
       ؛هـنارتیدم قرـش و هـنایمرواخ ياهروـشک و نارـیا رد میـلقا رییغت و نیمز ندش مرگ ياهدمایپ و جیاتن نیرتمهم زا .دننک
   )یـبآ شنـت قطانم زا يرایسب رد( بآ دوبمک و ولراهم و هیمورا هچایرد دننام یلخاد ياههچایرد نتفر نیب زا ،یلاسکشخ
  .تسا

0102  اـت3002  ياـه    لاـس یـط هـک دـهد یـم ناشن هنایمرواخ هقطنم يارب اسان يوس زا هدش رشتنم ياههشقن یبایزرا
2831  اـت2431   لاـس رد شراـب نیگنایم یبایزرا .دناهدوب یلاسکشخ نوناک نیرتمهم هیکرت و هیروس ،قارع نیب ياهقطنم
  .تسا هتفای شهاک لاس رد رتمیلیم مین دودح تدم نیا یط ناریا رد شراب نیگنایم هک دهدیم ناشن

  طـقف ،0931 ات0331 ياهلاس نیب هنالاس شراب نازیم شجنس ساسا رب و روشک یسانشاوه نامزاس شرازگ ساسا رب
  .تسا هدوب لاس رد رتمیلیم057 زا رتالاب هنایلاس یگدنراب ناردنزام و يرایتخب لاحم راهچ ،نالیگ ناتسا هس رد

   شیازـفا هـجرد3 ات5,2 دودح هک دهدیم ناشن0931 ات0331 نیب ياهلاس رد هنازور يامد طسوتم نیگنایم یبایزرا
   رـظن هـب5831-4931   لاـس هد یـط ناریا رد .دوشیم هدهاشم ناریا یسانشاوه ياههاگتسیا رتشیب يارب تدم نیا رد امد
 هب ناریا رد ترجاهم نیا زا دصرد07 دودح .دناهدرک ترجاهم ناریا لخاد رد رفن نویلیم2,1 دودح لاس رد هک دسریم
  یگدوـلآ و كاخ و درگ ،نافوط و ندش مرگ ؛سراف جیلخ رد میلقا رییغت .تسا هدوب گرزب ياهرهش هژیو هب اهرهش يوس
.تسا هتشاد هارمه هب ار اوه
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فیرش یتعنص هاگشناد یملع تئیه ؛یبارت سیوا رتکد
نارهت هقطنم رد ریخا ياهلیس هب یهاگن اب :ناریا رد لیس رطخ
 ره .بآ هب طوبرم ياهمیژر هلمج زا ،تسین تمکحیب تعیبط ياههدیدپ زا مادکچیه .تسا هدنوشرارکت يدروم میلقا

 هرابرد زین و دش یسررب ناتسیس ياهلیس و اهیلاسکشخ هچخیرات .میراد یلاسکشخ و یلاسرَت بترم ياهلکیس لاس
.دش هداد حیضوت بآ هب یسرتسد ساسا رب ینیزگینکس و بآ رظن زا نارهت خیرات يرگنزاب

یمزراوخ هاگشناد یملع تئیه ؛يربکا يرهم رتکد
)نارهت رهش رب دیکأتاب( نآ ياهدمایپ و میلقا رییغت
   رـتمک ،هـتفایهعسوت ياهروشک اب هسیاقم رد هتشذگ نرق کی رد ،هعسوت لاح رد ياهروشک ریاس و ناریا هک تسا تسرد
     ياهروـشک هـمه رـیگنماد نآ ءوـس تارـثا و “یناهج شیامرگ هرطاخم” زورما اما دناهدش ياهناخلگ ياهزاگ راشتنا ثعاب

  يزـیرهمانرب.میشاب هدامآ “یناهج شیامرگ هرطاخم” ربارب رد هک تسا نیا ام زورما هفیظو .)... و ویدلام( تسا هدش ناهج
  فرـصم شهاک روظنم هبدیدج ياهيراذگتسایس هب .دنکیم کمکمیلقا رییغت تارثا لیدعت و يراگزاس لئاسم هب ییاضف
.تسا يرورضیمیلقا تارییغت ربارب رد مواقم زبس ياضف هعسوت .میراد زاینيژرنا

  مزال میـلقا اب يراگزاس و اهنامتخاس یعیبط يریگرون و اوه یعیبط هیوهت فده اب اهنابایخ ياتسار رد یتارییغت داجیا
.تسا نارهت رهش رد یساسا یترورضیمومع لقن و لمح لیاسو شرتسگ.تسا

نارهت هاگشنادیملع تئیه ؛روپیمظاک الهش رتکد
ناریا رد تیعمج ترجاهم هلئسم و بآ نارحب
 و رییغت یلصا لماوع زا یکی ترجاهم .تسا رگید ياهقطنم هب هقطنم کی زا تیعمج كرحت و ییاجهباج یعون ترجاهم
 زین ار یتدمهاتوک و عیرس راثآ ،ینالوط و تدمزارد تارییغت رب هوالع دناوتیم دوخ تیهام لیلدهب و تسا تیعمج لوحت
.دروایب دوجو هب دوخ ریثأت تحت ياهتیعمج رد ار ییاهلداعت دوبن ای لداعت و دنک داجیا تیعمج راتخاس و دادعت رد

 هب رابجا هب هقطنم نآ دارفا زا يریثک هورگ ات دشیم ثعاب ،نیعم هقطنم کی رد یلاسکشخ زورب ،شیپ ههد دنچ ات دیاش
دننک ترجاهم رگید ياهقطنم

-   يربارباـن ،دـشاب هـعماج لک عفانم هدننکنیمأت و یتسیزمه ،مهافت ،هعسوت هدنزیگنارب دناوتیم اهروشک لخاد ترجاهم
    حطـس زا یـصاخ ياـه هدودـحم ای گرزب ياهرهش رد تیعمج عمجت هب ای دهد شهاک ار فلتخم قطانم رد هعسوت ياه
.دنک داجیا زاین دروم تامدخ هژیوب و روما هنیهب میظنت رد ار یتالکشم قیرط نآ زا و دماجنیب نیمزرس

         يرادـیاپ وـترپ رد یعاـمتجا تاواـسم و يرـبارب شرتـسگ اـب هارـمه لداعتم و دشر هب ور هعسوت یعون رادیاپ هعسوت
     فادـها دربـشیپ و تاـیح هـمادا يار ـ ب هـک تسا لصا نیا رب ینتبم هنارگنهدنیآ و ایوپ هعسوت یعون .تسا یطیحمتسیز
.تسا یعامتجا تلادع اب يداصتقا دشر يزاسهارمه نآ یلصا دربهار و میدنمزاین تسیز طیحم هب هعسوت
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    و هوقلاـب عباـنم زا يرـیگ هرـهب  ،یـلحم تاـناکما رب هیکت ،ازنورد هعسوت قیرط زا زج ياهیناماسبان و اهيرباربان عفر
.تسین نکمم اهاتسور نیب نزاوت و لداعت داجیا يارب حیحص ریسم رد اهدادعتسا وتاناکما یهدتمس و لعفلاب
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"ملع قالخا و ملع جیورت" شیامه
4931 نابآ12 هبنشجنپ

   نلاـس رد مـلع قالخا و  جیورت هزوح نادنمشیدنا روضح اب"ملع قالخا و ملع جیورت" شیامه4931 هام نابآ12 زور
  هـمانرب .دوب روشک یملع هعماج رد ملع قالخا جیورت شیامه نیا يرازگرب زا فده .دشرازگرب نارهت دالیم جرب يدعس
.دش زاغآ ناریا یمالسا يروهمج دورس و میرک نآرق زا یتایآ توالت اب ادتبا

  يروانف و مولع رد قالخا یناریا نمجنا وضع ؛یخماش یقت دمحم رتکد
      زارـبا و تـشاد دـهاوخ هارـمه هـب  یـتبثم ياـهمایپ مه رانک ملع قالخا و ملع جیورت
- یـم دیلوت هک یملع نابز .دشاب قالخا اب هارمه یملع ياهتیلاعف هک دندرک يراودیما

  تـسا ملع جیورت دنیارف نیا و دوش لیدبت هدننکفرصم هدافتسا دروم نابز هب دیاب دوش
.دشاب قالخا اب هارمه دیاب هک

  نارهتیکشزپ مولع هاگشناد داتسا ؛نیعم یفطصم رتکد
  حیـضوت اب ادتبا ردو هئارا"یعامتجا تیلوؤسم و قالخا" عوضوم اب ار دوخ ینارنخس
     جیورـت صوـصخ رد ناـنآ تلاـسر و نادنمشناد فیاظو هب یناهج و یلم ،ینید ینابم
      ،مـلع جیورـت و قالـخا هـطبار و مـلع جیورت ياهفده نایب نمض .دندرک هراشا ملع
    نادنورهـش هـب یبایتـسد یگنوگچ و يروانف و ملع جیورت ياهشلاچ زین و یلم و للملانیب حطس رد يرورض ياهمادقا
  .دندرک حیرشت لیصفت هب ار اناوت یعامتجا هیامرس و دنمناوت
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  روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم یشهوژپ نواعم ؛رفيداجس يدهم دیس رتکد
  و مـلعجی     ورـت هزوـح رد روـشک یـملع تـسایس تاقیقحت زکرمتیفرظ صوصخ رد
  و روـشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم یفرعم نمض ناشیا .دندرک تبحصملع قالخا
- شزرا ،زادـنامشچ ،کیژتارتسا همانرب حیرشت هب زکرم نیا رد لاعف یشهوژپ ياههورگ
  .دنتخادرپ زکرم ياهدربهار و نیداینب ياه

 رد   هـک دـش هئارا ملع جیورت و ملع قالخا هزوح اب طبترم ياههلاقماهتسشننیا رد.دش رازگربتسشن ودرد شیامه
.دوشیم هراشا اهنآ هب همادا

ملع قالخا و ملع جیورت :لوا تسشن
يوسوم شرآ رتکد :تسشن سیئر

يروانف و مولع رد قالخا یناریا نمجنا سیئر بئان ؛یبیبح یلقفجن رتکد
انیس نبا یملع قالخا یشم زا ییاههنومن
    دـعاوق ناـشیا رـظن زا .دندرک تبحص انیس نبا یملع قالخا یشم زا ییاههنومن هرابرد
      رـگا .دوـب دـهاوخ تواـفتم یـملع قالخا ،ملاع راتفر هب هتسب یلو تسا تباث یقالخا
   رـکذ نودـب ار يا  هـلاقم اـی و باتک زا یشخب ای دنک تبث دوخ مان هب ار نارگید راک ای و دنک يراک مک سیردت رد يداتسا
    انیـس نـبا هـکنیا و ؟دننکیم یملع بلقت اهناسنا ارچ هک دنداد حیضوت .تسا یقالخا یشم فالخ ...و دنک هدافتسا عبنم
     یـخرب و هدرـک ناـیب درـف مان رکذ اب ار اهلوق لقن هیلک انیس نبا .دوبن وا لباقم رد یسک اریز تسا هتشادن بلقت هب يزاین

     ماـن ار انیـس نـبا ياـه باـتک یبیبح رتکد ."دناهتفگ یخرب" :دننام تسا هدرک نایب،هتسنادیمن ار نآ هدنیوگ هک ار نانخس
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  وطـسرا شور زاهک هتشون قطنم باتک يادتبا ردانیس نبا و دندیمان هفسلف هزوح رد باتک نیرتگرزب ار افش باتک ،دندرب
  .تسا هدرک هدافتسا

  رد دـنیوگیم اهنآ رگا" دنیوگیم نایئاطسفوس لباقم رد .تسا یعطق هک دراد دوجو یشناد ياههیاپ« :دیوگیم انیس نبا
 يا  هـنابیدا ياـههلاسر رطاخ هب ار انیس نبا یناسک .»دنزوسب ات دیزادنایب شتآ رد ار اهنآ دیابدینکیم لایخ يزوسیم شتآ
  :دـیوگ    یـم انیـس نـبا هـک یلاح رد .دسیونب نآرق دننام هتشاد دصق انیس نبا هک لیلد نیا هب دناهدرک ریفکت تسا هتشون هک
  یـقالخاریغ راتفر لباقم رد دهدیم دای ام هب انیس نبا .»تسا هیفاق و عجس ياراد و هدوب ربمایپ و دنوادخ شیاتس رد اهنیا«
   ار دـقن دـیاب .دننک تیاعر ار یقالخا یشم و دنزادرپب دقن هب نقتم و لدتسم ،یقطنم دیاب دقن ياههلجم .درک توکس دیابن
.مینک هجوت یملع ياهبلقت هب و هتفرگ يدج روشکرد

  نارهت هاگشناد زاتمم داتسا ؛يدحوم يوسوم ربکایلع رتکد
یگدنز کبس و تمکح ،ملع
      ناـگرزب ماـن رـکذ اـب ناـشیا .دندرک تبحص یگدنز کبس و تمکح ،ملع صوصخ رد
 میوقت و اکیرما ياهباتک نیرتشورفرپ زا ناشیاهباتک هک دندرک عورش نامروشک خیرات

      رد هـک رـترب رـکفتم راـهچ زا یـکی انیس نبا ریوصت و تسا ایند میوقت نیرتهب هک مایخ
    راـبت و تـسا يزاوـها ؛درک فیرعت ار رون هک یسک نیلوا مثیه نبا دنیوگیم ياهدع .دراد رارق للم نامزاس ردرس يالاب
   یـسک دـشخبن رون یسک هب ادخ رگا .دراد مه کیزیفاتم ،رون دنیوگب للم نامزاس هب دیاب نایناریا نامه زورما .دراد یناریا
    مـلع ،میـنیبب یـکیزیف ار رون رگا ؟تسیچ یکیزیف رون و تقیقح رون نیا نیب هطبار لاح .دنکب ار راک نیا دناوتیمن رگید
   ناـسنا زورـما ياهدرواتسد .میتسه تمکح رتشیب و ملع دنمزاین ام هزورما .دوشیم تمکح ،مینیبب کیزیفاتم رگا ؛دوشیم
 یمیلقا تارییغت ،ناسنا ياهتخاستسد .تسا هدش نیمز هرک رب راشف بجوم هیوریب تعنص رثا رب و دوب راجنهان رایسب
   تاـعالطا دـصرد7/1 اهنت ینعی میراد شهوژپ هب جایتحا یمیلقا تارییغت دروم رد دصرد3/89 .تسا هدروآ دوجو هب ار
  زا ارـیز ؟میاهدروآ دوجو هب ار اهیبارخ نیا ارچ .دوشیم حرطم قالخا ثحب مینزیم همدص نیمز هرک هب هک ینامز .میراد
 تمالس ساسارب .دوریم شیپ وگلاتسیز يروانف تمس هب يروانف مشش لسن زورما هکیلاح رد .میاهتفرگن وگلا یتسه
  يزـغم تباید ناونع هب رمیازلآ زا يدحوم يوسوم رتکد .مینک يزیرهمانرب دیاب هعماج يارب ... و یعامتجا ،یناور ،یمسج
   فـیرعت یـناور و یحور يرامیب ار تباید .تسا شنت و سرتسا يرامیب هکلب تسین دنق يرامیب تباید هکنیا و دندرب مان
       سیـسأت لاـح رد یگدـنز کبـس تاـعلاطم ماـن هب نارهت هاگشناد رد یگزات هب هک دندرب مان ياهسسؤم زا همادا رد .دندرک
  .تسا
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  ناریا يرگنهدنیآ یملع نمجناسیئر ،یهاوگ میحرلادبع رتکد
یملع قالخا و ملع باب رد یتاظحالم
 یـ فیرعت ادتبا رد .دندرک ینارنخس یملع قالخا و ملع باب رد یتاظحالم صوصخ رد
 رد ار میدق ملع و دیدج ملع توافت و دندرک نایب دیدج يایند رد نآ هاگیاج و ملع زا
   يدودـحات و یتنـس عماوج رد دیدج ملع زورب و روهظ مزاول و طیارش و دندرک رکذ ود نآ ياهشور و تایاغ و فادها
     تاـطابترا هزوـح رد هژـیو هـب نردم رصع رد یملع قالخا و قالخا هب مود تمسق رد .دندومن وگزابارمیدق یملع ریغ
  ناـیب ا ر هـتفاین    هعـسوت ناـهج اـی موـس ناهج رد یملع قالخا هژیو هب ،قالخا و ملع تیعضو رخآ هلحرم رد و دنتخادرپ
   یـخرب زا يرـیگ هرـهب اب ات دندادرارق واکودنک دروم ناریا و یمالسا ياهروشک رد ار یملع قالخا و ملع طیارش و دندرک
.دننک هئارا هعماج رد قالخا و ملع عضو ياقترا و دوبهب و حالصا يارب ییاهراکهار یمالسا ياههزومآ

  یلاع شزومآ يزیرهمانرب و شهوژپ هسسؤم یملع تئیه ،هاوختسارف دوصقم رتکد
ملعندرکهزیتارکومدرداههاگشنادیعامتجاتیلوئسم
  رد .دـندرک تبحص ملع ندرک هزیتارکومد رد اههاگشناد یعامتجا تیلوئسم اب طابترا رد
 و یعامتجاتیلوئسمۀلئسموناریا رد هاگشنادویلاع شزومآ تالوحت یسررب اب ادتبا
 تیلوئسم ۀناگراهچ داعبا ،مکی و تسیب نرق ياههلت؛یعامتجاتیلوئسميانعمو هاگشنادویلاع شزومآۀفسلف فیصوت
  ،یـشزومآ ریثأت ،طیحم و نامزاس ریثأت لماش هک هناگراهچ داعبا ریثأت و دندرک حیرشت ار هاگشناد و یلاع شزومآ یعامتجا
  و يزاـسیمومع هب تیاهن رد ودنداد حیضوت لیصفت هباراههاگشناد یقالخا تیلوئسمرب یعامتجا ریثأتویشهوژپ ریثأت
.دنتخادرپ يزروملع و يزومآملع ندرک هزیتارکومد

ملع قالخا و ملع جیورت :مود تسشن
ییاضر خیش نیسح رتکد :هسلج سیئر

 هفسلف و تمکح یشهوژپ هسسؤمیملع تئیه ؛ییاضرخیش نیسح رتکد
يروانف قالخا و یملع داوس
  هاـگن   ینارنخـس نـیا رد .دندرک ینارنخس"يروانف قالخا ویملع داوس" صوصخ رد
 ؛ تاعونـصم ةرابرد يراگنارازبا ؛يروانف ندوب یثنخ ياهعوضوم اب ار بلاغ )یسدنهم(
  و اـه   تـسا ةزوـح رـبارب رد اهشزرا و اهراجنه ةزوح ؛يژولونکت و قالخا یطابترایب
   ورـملق دـنچ   هـمادا رد .دـنداد حیضوت ار تسا یقالخا تیعضو ةدننکنیعم و هدنریگراکهب لماع،تین هکنیا و اهيدمآراک
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 )ج ؛    قالـخا هـب يرواـنف یـهد لکـش )ب  ؛يرواـنف هـب قالخا یهدلکش )فلا :لماش هک يروانف و قالخا لماعت یلصا
1602 هژورـپ سپس .دندرک نایب ار یشزرا ياهماظن اب نآ يراگزاسان /يراگزاس و یعامتجا یهدمظن رازبا ماقم رد يروانف
  حرـش ار1602 هژورپ رد يروانف قالخا نینچمه دنداد حیضوت لماک روط هب نآ ياهلصفرس هب هجوت اب ار یملع داوس و
  .دنداد

 روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرمیملع تئیه ؛يوسوم شرآ رتکد
شناد ِيزاسيراجت رصع تایضتقم و یهاگشناد گنهرف
 ِ يزاـس يراـجت رصع تایضتقم و یهاگشناد گنهرف" عوضوم اب ار دوخ ینارنخس ناشیا
 ؛ شـنادي زاـسي راـجت رصعياهیگژیو دوخ ياهتبحص رد ناشیا .دندرک هئارا"شناد
 رخآ رد و دندرک نایب ارملع زايداصتقاعافد ؛ملع زایگنهرفعافد ؛کیمداکآياهتنس
.دنتسناد یقیفلت درکیور ار هعسوت يارب شالت ناشیا يریگهجیتن

  ناریا تاعالطا يروانف و مولع هاگشهوژپ یملع تئیه ؛یمالسالاۀـقث اضریلع رتکد
تاعالطا يروانف قالخا يارب یموهفم یبوچراچ هئارا
 تاـعالطايروانف قالخایخیرات روطت ربيرورم اب ار تاعالطا يروانف قالخا ادتبا رد
   هـمادا رد دـندرک ناـ یب ار  هـعماج و )تاـعالطا(  يرواـنفنایم هطبار سپس دنداد حیضوت
 دنداد خساپ ار لاوس نیا و دنداد حرش ار يروانف هفسلف رظنم زا تاعالطايروانف قالخا
 رییغت و داینبدوخ يروانف ياههزومآ ساسارب ار يروانف ییارگتیبجوم سپس؟دنتسه رادشزرايروانف تاعونصم ایآ هک
      روـط هـب نوـسناج اروـبد و روـم زمیج تیاور ساسا رب ار تاعالطا يروانف قالخا زین همادا رد .دندادحیضوت یعامتجا
  .دندرک حیرشت لماک
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ملع جیورت هتفه هیماتتخا و ناریا ملع جیورت هزیاج هرود نیمهدزناش مسارم

   روـضح اـب  مـلع جیورت هتفه هیماتتخا و ملع جیورت هزیاج هرود نیمهدزناش مسارم
-  مالـسا دالیـمياقآ تیریدم اب و شهوژپ و ملع هب نادنمهقالع و نالاعف زا یعمج
  و یـفرعم ابناریا ملع جیورت نمجناسیئریمیدق رتکد مناخ ادتبا .دش رازگرب هداز
  هـتفه یـط هک درک رکشت یناراکردناتسد یمامت زا ملع جیورت نمجنا فادها نایب
.دندوبهدرک يرای ار نمجنا ملع جیورت

 وا      هـتفگ هـب هـک یـملع ياـهنمجنا رتقیقد و رتهب هدهاشم هب ار روشک یملع نالک زکارم نالوئسم ،یمیدق رتکد مناخ
     تـصرف کـی ناوـنع هـب ار ملع جیورت رتمهم نآ زا و ملع عوضوم دیاب تفگ و درک توعد دناملع جیورت و ملع هطساو
   نیمهدزناـش مـسارم نارنخس ناونع هبدحتمللمتاعلاطمیناریانمجناسیئرافصمنیرسن رتکد مناخ سپس.دننک یقلت

 هدرک رشتنم زور نیا تبسانم هب وکسنوی هک دندرک هراشاملع یناهجشرازگ هب ناشیا .دندرک ینارنخس ملع جیورت هزیاج
.دوب

      ناگدـنرب یماـسا و تـئارق ار مـلع جیورـتهزیاج هرود نیمهدزناش هینایب نتم هدازمالسا ياقآ ،افصم رتکد مناخ زا سپ
:تسا ریز حرش هب هک درک مالعا ار ناریا ملع جیورت هزیاج نیمهدزناش

؛ملع جیورت هزوح ردتیلاعف و هناریگیپ شالت رمع کی لیلد هبيراصنانیرفآشونمناخ
؛یتسیزمولعهزوحردهمجرتوشهوژپوسیردتلاسلهچلیلد هبهدازباهونیسحلادبعرتکدياقآ
؛يرادباتک هنیمز رد هژیو هب هاگشناد هصرع رد تیلاعف لیلد هبگنرذآنیسحلادبعياقآ
؛موجن هنیمز رد هژیو هب یجیورت هناروآون ياهتیلاعف لیلد هبیشرفتنیماکبابياقآ
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راـشتنا هژـیو هـ ب و رشن هصرع ردهلاس لهچ تیلاعف و روضح لیلد هب)رایزامتاراشتنا(هدازمظاکدادرهمياقآ   
؛یمومع-یملع ياهباتک

؛يزرواشک جیورت و شزومآ هزوح رد یجیورت و یهاگشناد تیلاعف اهلاس لیلد هبيزابهشلیعامسارتکدياقآ
یملع جورم داهن ناونع هب و موجن هزوحردیشزومآویجیورتياهتیلاعفلیلدهبرهشوبرهمهناخدصر
؛يروانف و ملع تاطابترا هزوح رد یهاگشناد شهوژپ لیلد هبرادرزنیرزرتکدمناخ
تـیبرت رد راک لاس لهچ زا شیب لیلد هب )یگیب نمهب( مورحم قطانم ناملعم هزیاجروپداهرفرگسعیلعياقآ  

.ریاشع نازومآشناد
  نـیا صوصخ رد یتاحیضوت )ص( یفطصم یملع هزیاج ییارجا ریبد ،نایغابدرتکد ياقآ ناگدنرب یماسا مالعا زا سپ
.دنتخادرپ یهاتوک ینارنخس داریا هب زین هزیاج ناگدنرب زامادک رههمادا رد .دندرک هئارا يروانف و ملع گرزب هزیاج

  يرپـس ملع نارادتسود و ناجورم یمامت روضح اب ار ملع جیورت هتفه هک دندرک نایبیمیدق مرکا رتکد مناخهمتاخرد
  رد یـملع  ياـه نـمجنا شقن ،حلص گنهرف ،ملع گنهرف ،ملع جیورت ياهعوضوم هب یلامجا روط هب هتفه نیا رد .میدرک
   هـب دـنچره .  دـش هـتخادرپ ... و تمالس ،ملع قالخا ،یگدنز و ملع ،ملع خیرات ،هدنیآ لسن ،ملع داهن ،هناسر ،ملع جیورت
   یـکی ناـنچمه زین زونه روشک رد ملع جیورت عوضوم اما ،تسا هدش هجوت رتشیب شیپ نایلاس هب تبسن ملع جیورت ثحب
.تسا يراذگتسایس نالک حوطس رد لوفغم ياهتصرف زا

      ،مـلع گـنهرف ،مـلع جیورـت میراودـیما نآ رد هک يزادنامشچ .میربیم نایاپ هب هدنیآ زادنامشچ هب دیما اب ار هتفه نیا
 هب و یتعنص ،یملع ،یشزومآ ياهداهن ،اههناسر ،يراذگتسایس هصرع رد ون يرظنم زا حلص گنهرف و ملع ندرک یناگمه
.دوشهتسیرگن نآ هب هعماج حطس رد یلک روط
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4931 هام نابآ61-12"ملع جیورت هتفه هاگشیامن"شرازگ

 اب يراج لاس رد .دوب هدش يراذگمان"هاگشنادو یملعزکارم"زور ملع جیورت هتفه ياهزور زا یکی هتشذگ ياهلاسرد
   رازـگرب رـگید ياهنوگ هب همانرب نیا هک دش ررقم ملع جیورت نمجنا هریدم تئیه ياضعا تسایس و شرگن رییغت هب هجوت

 خیراـت رد"  مـلع جیورـت هاگشیامن"  ناوـنع اب یهاگشیامن رد روشک یملع ياهيدنمناوت و اهتیفرظ ناکماالایتح و دوش
   يارـب هاگـشیامن رد اهداهن و اهنامزاس روضح يارب یناوخارف روظنم نیا هب .دوش زکرمتم دالیم جرب رد هام نابآ12-61
.دش لاسرا ریز ياههسسؤم و اهنامزاس

  ياوـجن هسسؤم هلمج زا یتسیز طیحم ياههورگ ،نارهت هاگشناد یسانشتسیز هورگ ،زومآنف كراپ ،موجن ملعنمجنا
      هـمالع هاگـشناد ،یمطاـف یـگنهرف هـسسؤم ،داشرا هنیسح هناخباتک ،نبراد ياوآ زبس هسسؤم و ناریا شحو ياوآ ،نیمز
   يرواـنف كراـپ و دشر زکرم ،4 هقطنم نارهت يرادرهش تمالس هناخ ،ایتنک هایگ ولگ هسسؤم ،نایورهاگشهوژپ ،ییابطابط
.هریغ و سوراس یموجن یکینورتکلا همانهام و يروانف و مولع هزوم ،)سیتاسیا يانیاس دالیم( دزی

   .دـندرک مالـعا نمجنا هب ار دوخ رظن دروم ییارجا و یشزومآ ياههمانربهمان یط هدش رکذ ياهداهن و اهنامزاس سپس
  رد نازوـمآ     شـناد روـضح رـب یـنبم یـبتک همان لاسرا اب نارهت ناتسا شرورپ و شزومآ فلتخم یحاون زا زین هسردم47
.دندرک مالعا ملع جیورت هتفه هاگشیامن زا دیدزاب يارب ار دوخ یگدامآ صخشم تعاس و خیرات

  دوـب )رسپ زومآشناد0021 و رتخد زومآشناد0003( زومآشناد0024 هاگشیامن زا هدننکدیدزاب نازومآشناد لک دادعت
   موـمع رهظزادـعب81    تعاـس اـت نآ رـب هوالع و زور6 یط31 یلا حبص9 زا زومآشناد007 هنازور طسوتم روط هب هک
  .دندرک دیدزاب هاگشیامن زا مدرم

    یـشزومآ هـمانرب ياوـتحم زا ار   دوـخ لـماک تیاـضر ناگدننکدیدزاب هدمآ لمع هب یجنسرظن یط هک تسا رکذ نایاش
.دندرک مالعا هاگشیامن

4931       لاـس رد مـلع جیورـت هـتفه قـفوم ياـه هـمانرب زا یکی ،ملع جیورت هتفه هاگشیامن زا بوخ لابقتسا هب هجوت اب
 .دوش رارکت لاس یط ییاههمانرب نینچ ،سرادم لابقتسا و زاین هب هجوت اب دوشیم داهنشیپ ،دوب هاگشیامن يرازگرب


