
 

يزورون ياقآ  بانج 
اضعا نارشان و  رب  تراظن  مرتحم  نواعم 

نارهت راداهب  قاروا  سروب و  نامزاس 
مالس  اب 

 : دناسر یم  راضحتسا  هب  ار  نادت  هناماس  رد  هدش  حرطم  تالاوئس  خساپ  خروم 1399/09/10  هرامش 698765  یمتسیس  مایپ  هب  فطع  امارتحا    

دراوم ریاس  همانتنامـض و  يدانـسا ، تارابتعا  بلاق  رد  تادهعت  شریذپ  ناموت  درایلیم  رازه  نازیم 27  هب  تکرـش  تاعالطا ، نیرخآ  ساسا  رب  . 1
يارب ار  یبسانم  ياهدمآرد  دوش و  لابند  يرتگرزب  رایـسب  داعبا  رد  تیلاعف  نیا  دـناوت  یم  هعومجم  نیا  هیامرـس  نازیم  هب  هجوت  اب  هک  تسا  هتـشاد 

؟ تسیچ اه  شریذپ  حطس  اقترا  نآ  عبت  هب  هیامرس و  تیافک  تبسن  دوبهب  يارب  تکرش  همانرب  .دشاب  هتشاد  لابندب  تکرش 

راتخاس هب  هجوت  اب  .دشاب  یم  کناب  هیاپ  هیامرـس  نازیم  تادـهعت ،  شریذـپ  رد  کناب  ياه  تیفرظ  شیازفا  تهج  نکر  نیرتمهم   : خساپ
تامازلا هب  هجوت  اب  نینچمه  یللملا و  نیب  تاررقم  دح  رد  مزال  هیامرـس  تیافک  هب  ندیـسر  يارب  شیازفا  مغر  یلع  نایـسراپ ، کناب  یلام 

زا سپ  رضاح  لاح  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  راک  روتـسد  رد  دصرد  نازیم 50  هب  کناب  هیامرـس  شیازفا  يزکرم  کناب  یتراظن  تنواعم  یغالبا 
ياهداهن زا  زوجم  ذخا  تهج  ینوناق  سرزاب  سرباسح و  شرازگ  ذخا  کناب و  هریدم  تایه  طسوت  هیامرس  شیازفا  یهیجوت  شرازگ  بیوصت 

.دبای ققحت  نآ  زا  یشخب  يراجلاس  رد  هک  دور  یم  نآ  راودیما  تسا و  هدیدرگ  مادقا  رظان 

.دیئامرف رکذ  ریخا  لاس  ود  لوط  رد  ار  کناب  نآ  يارب  لوپ  هدش  مامت  هنیزه  تارییغت  دنور  افطل  .2

، یکناب نیب  رازاب  میظنت  ياه  تسایس  يارجا  زاجم و  ریغ  تاسـسوم  یهدناماس  يارب  يزکرم  کناب  دیدج  ياه  يراذگ  تسایـس  اب   : خساپ
تارییغت مغر  یلع  یکناب - ماظن  رد  ار  لوپ  هدـش  مامت  ياهب  یجیردـت  شهاک  ساسا  نیمه  رب  هتفای و  شهاک  ریخا  لاس  ود  رد  خرن  تباقر 

.میا هدوب  دهاش  يداصتقا - نالک  ياه  رییغتم 

هدوب اه  کناب  نآ  یلصا  نایرتشم  هک  هدومن  یهدب  قاروا  راشتنا  هب  تردابم  هجدوب  يرـسک  نیمات  يارب  تلود  دیتسه  رـضحتسم  هک  هنوگنامه  . 3
شرازگ راشتنا  خیرات  ات  هدش  يرادیرخ  نازیم  و  تسا   هدوب  یتروص  هچ  هب  قاروا  نیا  صوصخ  رد  کناب  نآ  درکلمع  هک  دییامرف  دـیق  افطل  .دـنا 

؟ تسا هدوب  نازیم  هچ  هب  سنارفنک 

اب  ) دراد تالیهست  ياطعا  هب  تبسن  يرتالاب  هرهب  خرن  اتعیبط  هک  یتلود  یهدب  قاروا  هب  اه  کناب  عبانم  زا  یخرب  لیدبت  ایآ  لبق ، لاوس  هب  هجوت  اب   .4
هچ عومجم  رد  دهد  شهاک  ار  اه  يراذـگ  هیامرـس  ياهدـمآرد  تسا  نکمم  رگید  يوس  زا  اما  دنـشاب ) تیفیک  اب  تالیهـست  همه  هک  ضرف  نیا 

؟ تشاد دهاوخ  کناب  يدمآرد  عبانم  رب  يریثات 

فیرعت زاجم  دودح  يرادکناب و  نیناوق  عومجم  هب  تیانع  اب  اه  کناب  رد  هنازخ  دانـسا  هلمجنم  یتلود  یهدب  قاروا  تیکلام   : 4 خساپ 3 , 
هیوست يارب  هجدوب  هنالاس  نیناوق  تاروتـسد  يارجا  اه و  کناب  رد  یگنیدقن  تیریدم  تسایـس  ساسا  رب  اتدمع  هوجو ،  فراصم  يارب  هدش 
یهدب زا  یشخب  ریخا  لاس  ود  رد  تسایسود  نیمه  زا  تیعبت  رد  زین  نایسراپ  کناب  دریذپ .  یم  ماجنا  ثلاث  صاخشا  هب  تلود  ياه  یهدب 

مادقا قاروا  نیا  شورف  دیرخ و  اب  یگنیدـقن  تیریدـم  هب  تبـسن  بسانم  نامز  رد  تسا و  هدومن  هیوست  دانـسا  نیا  لحم  زا  ار  ناراکهدـب 
.تسا هدومن 
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رد .تسا  روصتم  هضرع  زور  يارب  یـشزرا  هچ  کناب  نیا  تسا و  ینامز  هچ  سراپ  یناک  لاـپا  تکرـش  ماهـس  هضرع  خـیرات  زا  کـناب  دروآرب  .5
؟ تسا ردقچ  نایسراپ  یلام  هورگ  هعومجم  شزرا  زا  کناب  دروآرب  نیرخآ  نمض 

نامزاس تاررقم  اب  قبطنم  هریدم  تایه  ياه  تسایـس  ياتـسار  رد  سراپ  یناک  لاپا  تکرـش  ماهـس  هیلوا  هضرع  شریذپ و  دنیارف   : خساپ
نیا هیلوا  هضرع  شریذـپ ،  دـنیآرف  لیمکت  رازاب و  طیارـش  نتـشاد  رظن  رد  اب  دور  یم  راظتنا  تسا و  مادـقا  تسد  رد  راداهب  قاروا  سروب و 
ماهس هدیازم  يارب  هرشتنم  یهگآ  هب  هجوت  اب  زین  نایـسراپ  یلام  هورگ  تکرـش  شزرا  صوصخ  رد  .ددرگ  ققحم  یتآ  هام  کی  فرظ  تکرش 

.دشاب  یمن  رودقم  تاداهنشیپ  میلست  تلهم  همتاخ  ات  تکرش  نیا  يراج  شزرا  صوصخ  رد  هنظم  هئارا  ناکما  تکرش ،  نآ 

 

يدیص يدهم 
عماجم روما  یلام و  نواعم 
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