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  تشرگَار عْزاتی زوتز آلای جٌاب ٍ گزاهی افضای ذسهت تریز ٍلت ٍ عالم

 .ّغتین عْزاتی زوتز آلای ذسهت زر

 

 , عْزاتی هْزاى

 یىتا ایشز ًام تِ

 ٍ فزّیرتِ،ٍوال گزاهی،حمَلساًاى ،ّوگزٍّاى ارجوٌس عزٍراى عقازت تا ذسهت زارم احتزام ٍ ازب فزك

 ..گزٍُ زر حاضز حمَق هحتزم زاًؾجَیاى ٍ لضات

 تا وِ( الؾزیف هماهِ اهلل افلی) ؽیزی زوتز الای  جٌاب گزاًوایِ اعتاز ذسهت زارم ٍیضُ ازب فزك ضوٌا

 تقاعی ٍ تثازل تا وِ اًس وززُ ایجاز ها تزای را ارسؽوٌس فزفت ایي زرتلگزام هجاسی گزٍّْای اًساسی راُ

 تی سحوات اس هیساًن السم ضوي زر.تاؽین حمَلی هرتلف فزفات زر ًاب افىار چیي ذَؽِ تتَاًین افىار

 .ًواین عپاعگشاری زازًس لزار فمیز حمیز اذتیار زر را فزفت ایي وِ زهاًٍسی ٍ وزیوی ذاًوْا عزوار ؽایثِ

 .هیغلثن پَسػ ؽس ذَاّن ؽزیف اٍلات هقسؿ لحؾاتی ایٌىِ اس

 

Samira Damavandi 

 سحوت لثَل اس هوٌَى زاریس لغف

 

 , عْزاتی هْزاى

 :همالِ هقزفی

 تقَیة اس لثل همالِ ایي.ّغت"راّىارّا ٍ ّا جزم؛چالؼ ٍلَؿ  اس گزا اهٌیت گیزی پیؼ" همالِ هَضَؿ

 ّوىالعی هقیت زر ًؾام هقلحت تؾریـ هجوـ(ػ.ُ)1394/6/21 هقَب جزم ٍلَؿ اس گیزی پیؼ لاًَى

 وجا ّز)اعت ؽسُ ًگاؽتِ لزتاًی الای جٌاب ؽٌاعی جزم ٍ ویفزی حمَق ارؽس وارؽٌاعی همغـ ٍلت

 (.هیىٌن زاًی لسر ًیش ایؾاى سحوات اس فزفت ّویي زر ٍ زارػ عالهت تِ ذسایا ّغت



 زارز ّن ذَیؼ،هقایثی اًىار لاتل غیز هحاعي ٍجَز تا هجاسی فضای ّغتیس هغتحضز ًیه فشیش زٍعتاى

 لحاػ تِ هغلة اجوال ٍ تلریـ اس پیؾاپیؼ.ّاعت فمیسُ ٍ ّا ایسُ تغظ ٍ ؽزح اهىاى فسم اًْا اس یىی وِ

 .هیغلثن پَسػ افضاء وزاهت ٍ ٍلت رفایت

 زرحس اى اس تقس تزعس اتوام تِ هغالة ارعال تفزهایٌس اجاسُ تاؽٌس زاؽتِ اتْاهی یا عَال زٍعتاى اگز جغارتا

 .تَز ذَاّن پاعرگَ فلوی ًاچیش تضـ

 :اهس زر

 زرهاى اس تز ّشیٌِ ون گیزی پیؼ..اعت زرهاى اس تز اعاى پیؾگیزی...اعت زرهاى اس تْتز پیؾگیزی.1

 ٍ ّغت ّن القملی علین ّز همثَل ٍ هغلَب ٍ این ؽٌیسُ ٍ زیسُ ّوگاى را زعت ایي اس تقاتیزی ٍ...ّغت

 ..تَضیح اس هغتغٌی ٍ اًىار ٍ رز لاتل غیز

 پیؾگیزی وساهغت؟اًَاؿ اى افغالحی ٍ لغَی چیغت؟هقٌای پیؾگیزی وِ اعت ایي عَال اها

 وجاعت؟افال اى جایگاُ ٍ ذَاعتگاُ هقٌاعت؟ٍ چِ تِ ؽٌاعی جزم ازتیات زر گزا اهٌیت وساهٌس؟پیؾگیزی

 تِ وساهٌس؟پاعد گزا اهٌیت گیزی پیؼ رٍی پیؼ ؟چالؾْای"ًیاسهٌسین پیؾگیزی تِ چزا" جولِ یه زر

 .هیسّس تؾىیل را حاضز پضٍّؼ تز حاون ّای ضزٍرت سیز پزعؾْای

 زوتزیي تیي زر اى افغالحی هفَْم ٍ اللغِ فمِ لحاػ اس پیؾگیزی لفؼ ؽٌاعی تثار اس پظ همالِ ایي زر

 اًمالب اس تقس ٍ لثل اى تمٌیٌی پیؾیٌِ تِ پیؾگیزی اًَاؿ هرتقز تزرعی اس پظ وؾَرهاى ؽٌاعی جزم

 . اعت ؽسُ پززاذتِ

 تزذی تِ همالِ ّای یافتِ تیاى اس پظ ٍ ؽسُ اؽارُ گزا اهٌیت گیزی پیؼ رٍی پیؼ چالؾْای تِ ازاهِ زر ٍ

 .اعت ؽسُ اؽارُ...ٍ اى هسیزیت ًحَُ ٍ تشُ ٍ جزم هْار ٍ گیزی پیؼ هقضل اس رفت تزٍى راّىارّای

 :جزم اس گیزی پیؼ تمٌیٌی عیز تزرعی

 پیؼ تِ فزاحتا ذَز 1 هازُ زر وِ تَز لَاًیٌی اٍلیي جش 1339ا هقَب تزتیتی ٍ تاهیٌی الساهات لاًَى.1

 اعت ایي تز فمیسُ را ای پارُ.ؽس اعتفازُ"جلَگیزی" لفؼ اس هازُ ایي زر الثتِ.وزز اؽارُ جزم اس گیزی

 پشؽىی هفَْم یه جلَگیزی چَى اعت پیؾگیزی فحیح لفؼ ّغت لِ ٍضـ ها غیز فی اعتقوال جلَگیزی

 سیزا ًیغت زرعت تسلیك ایي ٍلی ؽٌاذتی جزم ًِ ّغت

 جزم فزفِ ٍارز هیالزی 1967 عال اس وِ ّغت پشؽىی فلَم اس هترذ افل زر ّن پیؾگیزی ٍاصُ ذَز

 .همام زر هَحز غیز ٍ ّغت هلفَػ ًشاؿ تٌسُ ًغز تِ ذقَؿ ایي زر ًشاؿ ٍ اعت ؽسُ ؽٌاعی



 افالح ٍ جزم ٍلَؿ اس پیؾگیزی تزای هٌاعة السام" اس ّن 1358 هقَب( ا.ق) 156 افل 5 تٌس.2

 .اعت گفتِ عري"هجزهیي

 .راًس عري جزم اس اعتاًی گیزی پیؼ اس 1359 هقَب اعتاًساراى اذتیارات لاًَى 5 ٍ 4 هَاز.3

 هازُ فَرت تِ را تْشیغتی عاسهاى تؾىیل تِ راجـ لاًَى عال ّواى زر فزٌّگی اًمالب فالی ؽَرای.4

 .وزز اؽارُ ٍاوٌؾی ٍ وٌؾی گیزی پیؼ تِ ؽس افالح 1375 عال زر وِ وزز تقَیة ٍاحسُ

 ٍ وزز تحج جاهقِ اهٌیت ٍ ًغن حفؼ تْاًِ تِ پیؾگیزی اس 1362 اعالفات ٍسارت تاعیظ لاًَى 11 هازُ.5

 .تَز فلت تز هشیس ّن وؾَر جٌگی ؽزایظ

 وِ ؽس تؾىیل هلی اهٌیت فالی ؽَرای ٍ افافِ ا.ق تِ 176 افل ؽس تاسًگزی اعاعی لاًَى 1368 زرعال.6

 .تَز...ٍ اهٌیتی حَازث اس پیؾگیزی اى  ٍؽایف اس یىی

 ویفزی  غیز گیزی پیؼ اس تار اٍلیي وِ ای فسُ سفن تِ هرسر هَاز تا هثارسُ لاًَى افالح لاًَى 33 هازُ.7

 .هیىزز تحج

 ٍ ؽس تقَیة ًاجا لاًَى ٍ گززیس ازغام ّن زر اعالهی اًمالب وویتِ ٍ صاًسارهزی ٍ ؽْزتاًی 1369 زرعال.8

 .وزز تیاى جزم اس پیؾگیزی را ًاجا هْن ٍؽایف اس یىی لاًَى اى 4 هازُ 8 تٌس

 سهیٌِ زر ذَتی همزرات وِ تقَیة اجتوافی تاهیي ٍ رفاُ جاهـ ًؾام عاذتار لاًَى 1383 عال زر.9

 .زاؽت پیؾگیزی

 پیؾگیزی اس وِ ؽس تقَیة تزتیتی ٍ تاهیٌی الساهات ٍ سًساًْا عاسهاى اجزایی ًاهِ اییي 1384 عال زر.10

 .وزز تحج سًساًیاى ٍ هحىَهاى جزاین اس

 پیؾگیزی لاًَى تقَیة تِ(هیىٌن اضافِ را تٌس ایي همالِ ًَؽتي اس تقس) اعاعی ٍ هْن همزرات اس ًْایتا ٍ.11

 ٍ هجلظ تیي اذتالف ذاعز تِ وِ وزز اؽارُ هیتَاى اعالهی ؽَرای هجلظ1399/6/17 هقَب جزم اس

 .وزز تقَیة تثقزُ پٌج ٍ هازُ 6 زر را اى 1394/6/21 تارید زر تؾریـ هجوـ ًْایتا ًگْثاى ؽَرای

  هیىٌین هالحؾِ پظ

 اعتاز تقثیز تِ وِ...اعاعی لاًَى)فزاتمٌیٌی همزرات...زارین همزرُ گًَِ عِ جزم اس پیؾگیزی ذقَؿ زر:اٍال

 لَاًیي)تمٌیٌی همزرات....اعت ؽسُ"عاسی اعاعی" جزم اس گیزی پیؼ 156 افل5 تٌس تا اتازی اتزًس ًجفی

 را گیزی پیؼ اّویت ایي ٍ.زارز ٍجَز...(ٍ القول زعتَر ٍ ًاهِ ایثي)تمٌیٌی فزٍ همزرات ٍ(....هَضَفِ



 اعاعی لاًَى تقثیز تِ ٍ.اعت رعیسُ اؽثاؿ حس تِ جزم اس گیزی پیؼ گفتواى گفت هیتَاى اهزٍس ٍ.هیزعاًس

 .تَز تایس"هٌاعة السام" هٌتؾز

 تْسیسات" ٍ"اهٌیت" ٍ"ًؾن" تحج تا ها پیؾگیزی تِ هزتَط همزرات اوخز هتاعفاًِ یا ذَؽثرتاًِ:حاًیا

 حتوا جزم اس گیزی پیؼ گَیی.اعت ذَرزُ پیًَس(ّغت ًؾاهی ٍاصُ یه وِ)"حفاؽت" ٍ"ذارجی ٍ زاذلی

 ایٌجاعت!تاؽٌس اهٌیتی ٍ اعالفاتی ٍ ًؾاهی ٍ پلیغی ًْازّای ّن اى هتَلی ٍ!تاؽس اهٌیتی همَلِ یه تایس

 پیؼ تٌْا ًِ اففْاًی عیس السیي حغام عیس زوتز تقثیز تِ ٍ هیؾَز هغزح گزا اهتیت گیزی پیؼ همَلِ وِ

 ًِ)پزٍعِ ٍ فزایٌس یه پیؾگیزی یقٌی.هیؾَز گزا اهٌیت جٌایی عیاعت ّن ها جٌایی عیاعت تلىِ گیزی

 تِ پیؾگیزی اهز عپززى عزیك اس تشُ ٍ جزم هْار یا واّؼ یا حذف اى ّسف وِ هیؾَز تقزیف ای(پزٍصُ

 ٍ فولیاتی فزفا اهز پیؾگیزی وِ اعت ؽسُ احثات تجزتِ تِ زرحالیىِ.ّغت...ٍ پلیغی ٍ اهٌیتی ًْازّای

 ٍلَؿ اس گیزی پیؼ تزای ًجفی اعتاز تقثیز تِ ٍ اًغاًی ٍ اجتوافی اهز یه تلىِ ًیغت پلیغی ٍ اهٌیتی

 (.1384:35اتازی، اتزًس ًحفی.)وزز اعتفازُ وٌؾی تساتیز اس تیؾتز اعت تْتز جزم

 :راّىارّا ٍ چالؾْا

 اها ؽس رٍؽي زلْا زر اهیس ّای تارلِ 1394 عال زر جزم اس گیزی پیؼ لاًَى تقَیة تا ایٌىِ ٍحَز تا.1

 عال 4 لاًَى ایي وؾَر ؽٌاعاى جزم تذوزات ٍ پیؾگیزی اهز اّویت جَز تا.ًیغت ال ایسُ ّن لاًَى ایي

 هخل ؽٌاعاى جزم تزذی حتی ٍ.رعیس هجوـ تقَیة تِ ًْایتا وِ تَز تززز زر ًگْثاى ؽَرای ٍ هجلظ تیي

 لاًَى اس تْتز را الیحِ ٍ!وزز ٍیزاى را پیؾٌْازی الیحِ جزم اس پیؾگیزی لاًَى زارًس افتماز تَاًا ًجفی زوتز

 فضَ ذَز جوَْر رییظ ٍلتی هخال فٌَاى تِ زارز ایزاز ذیلی ّن فقلی لاًَى حال ّز تِ....هیساًٌس فقلی

 ٍ تزعس اٍ اهضای تِ هقَتات تایس لاًَى ّواى 4 هازُ عثك چغَر ًیغت جزم اس پیؾگیزی فالی ؽَرای

 !وٌس؟ اتالك اجزا جْت

 ًتایج اس فَق لاًَى 3 هازُ اس 4 تٌس عثك ٍلتی ًسارین تقارف وظ ّیچ تا زارز لزار تَزجِ تزًاهِ وٌار زر.2

 :وِ اعت ایي عَال هیىٌس فحثت پیؾگیزی "هلی "ّای تزًاهِ ٍ عزحْا اجزای

 ای؟ تَزجِ رزیف وسام تا پیؾگیزی هلی تزًاهِ اجزای

 جٌایی؟ ارلام ٍ اهار وسام تا پیؾگیزی هلی تزًاهِ اجزای

 تزای ًوا لغة هخل پیؾگیزی ٍ جٌایی عیاعتگشاراى تزای جٌایی اهار رحوسل اعتاز تقثیز تِ.3

 تزعین هقتثز ٍ فلوی،فحیح اهارّای تا را ها"جاهقِ جٌایی عیوای" ها وؾَر زر هزجـ وسام...ًاذساعت

 اعت؟ وززُ پیسا افشایؼ یا اعت ؽسُ هْار جزاین ًزخ تگَیین هیرَاّین جٌایی اهار وسام اعت؟تا وززُ



 تِ فولیاتی ٍ اعالفاتی ٍ پلیغی ٍ اهٌیتی فثغِ اًىِ اس ًغز فزف جزم اس پیؾگیزی هتَلی ًْازّای چزا

 ؽس؟ ذَاّس حل وی ٍعایف تساذل هیىٌٌس؟ایي فول ًاّوغَ ٍ ای،همغقی جشیزُ فَرت تِ اًس گزفتِ ذَز

 ...هیگززز پیؾٌْاز فلذا

 ای فزالَُ اهز یه افال لَاعت توام زذالت هغتلشم تشُ ٍ فغاز ٍ جزم ٍلَؿ اس پیؾگیزی هقضل حل چَى.1

 حضَر تاالذـ زارز اّویت لَُ عِ ّز عزاى حضَر پیؾگیزی فالی ؽَرای افضای زر ّغت فزاًْازی ٍ

 ذَز ٍ ًرَرًس ذان هسیس هستْای افغالح تِ رییغِ ّیات زر لَایح ٍ عزحْا تقَیة زر تا همٌٌِ لَُ رییظ

 .تاؽس هَضَؿ اّویت هتَجِ هجلظ رییظ

 تَزجِ اس هغتمل وِ جزم اس پیؾگیزی اهز تزای هلی افتثارات زر وافی ٍ هٌاعة تَزجِ رزیف تیٌی پیؼ.2

 .تاؽس لضاء زعتگاُ ذَز

 هلی ّای تزًاهِ پیؾثزز ٍ جاهقِ جٌایی عیوای زرعت تزعین جْت جٌایی اهار اّویت تِ تَجِ.3

 ..پیؾگیزی

 فثغِ واّؼ ٍ جزم اس پیؾگیزی ٍالقی ارسػ زازى ًؾاى جْت ّا رعاًِ ٍ جزایس زر ّوگاًی اهَسػ.4

 تمَیت اًس فزهَزُ ًجفی زوتز ؽٌاعی جزم هغلن اعتاز وِ ّواًغَر ٍ پیؾگیزی تِ هزتَط لَاًیي اهٌیتی

 لاًَى عَم فقل ؽزط ٍ لیس تی ٍ زلیك اجزای ٍ تقس ایي زر اعاعی ریشی تزًاهِ ٍ وٌؾی پیؾگیزی تقس

.. همالِ ایي زر اعتفازُ هَرز هٌاتـ .رازارز اٍلیِ پیؾگیزی ًمؼ وِ"هلت حمَق" فٌَاى تحت اعاعی





 



 



 ....تیؾتز هغالقِ جْت زیگز هٌاتـ تزذی



















 

 

 وِ افتازم واتة فواز حزف یاز.هیغلثن پَسػ هجسزا  ارجوٌس عزٍراى ٍ زٍعتاى ّوِ سریي اٍلات تقسیـ اس

 اى ٍ اضافِ ٍ اعت اؽتثاُ ولِج فالى ٍ تٌس فالى هیگَیس فززا ایٌىِ هگز ًویٌَیغس را هغلثی تؾز تٌی فزهَز

 تِ ًمل)هیگزفت لزار اٍل تایس جولِ فالى ٍ هیؾس اضافِ ًثایس جولِ اى هیگَیس هجسزا هیىٌس افالح را

 (هضوَى

 وارّا وزیواى تا.تٌگزیس اغواك زیسُ تِ را ها لقَر ًؾس ازا هغلة حك هجاسی فضای هحسٍزیت ذاعز تِ اگز

 .ًیغت زؽَار

 .عْزاتی...گزٍُ فضَ ارازتوٌس
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 وززم اعتفازُ عْزاتی آلای اس عپاط

 تفزهایٌس تاؽٌس زاؽتِ عَالی اگز زٍعتاى

 , عْزاتی هْزاى

 زهاًٍسی ذاًن فلیِ عزوار ارازتوٌس



 وِ تَز ایي غزك اها.ًویساًن هغالة تاییس تز حول را زٍعتاى عىَت زارز اعاعی ایزازت فَق ًَِؽت لغقا

 .ؽَز اجاتت تشرگَار وزیوی ذاًن عزوار ٍ جٌاتقالی فزهایؼ

Samira Damavandi, [ 

 وززم اعتفازُ ًفزهاییس زاریس اذتیار

 , وزیوی هققَهِ

 ذاًن اس تؾىز عَر ّویي.ؽوا ؽیَای للن اس وززین اعتفازُ ٍ وؾیسیس سحوت.عْزاتی جٌاب هوٌَى

 .زهاًٍسی

 , عْزاتی هْزاى

 ٍ حثذا.را ها ًَاذتیس لغف چَب تِ...گزٍُ وؼ سحوت ٍ پزتالػ هسیز ؽوا ذسهت هجسز ارازت

 .ذسهتین زر.چیش ّوِ تاتت هوٌَى.هزحثا

 

 , ّسایی فزخ

 تؾىز تا. فَق همالِ اس وززین اعتفازُ

 پایاى 
 

 


