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   و $,�!+* �� دو )$'ا��% �� $#� "�ن!� ��ن؛          

  $ح�	ا��ام ا0	ی.�-	                                                          


��	�ن در ���� ��   از ��ا��� �� دو� ا�������ن �� ����� � دو� د�
/#�#. -$د �ع�وف �� �*��&�ن د()!�ن و �� '&�%$ ���از �#"!!د، از ا ����د�

5-�ی. ����� �� �)�ی!د'��� از 
��	�ن �� . �*. �#%$ی!دا1�2ف ()�ل 
 ر2#9 8)�$ر ��ز� �� -7$ص �()�ر� از ره	�ان ا/$زی�#$ن �#��� �"$


��	�ن �� '&�%$ /�دا-�!د، ���ِ /�ری9 �$د <��*�ای. . ره	�ان 8	�� 
�#��D و �#� و ی"D (1391 @$س و اول 8د� ��ل روان 30س ��وزه�� ا18

�1 (��ب ا�دی. دHور و . در /�ریG'�� 9ار(د)2012د�)	� در ای. ���
 �ح)د�ع#D وردK از د��� 
��	�ن در @�J �� �)�ی!د'� از ای. '�و� (��

 ��ز� . دا(�!د��)�ی!د'�ن 8	�� �*��> @	�M ���5 و �*��&�ن �#��� �"$
 N#� و OPح��ح)دی$�9 @��$��، ا�)د R#�ء ��ع$د، ���8 �ح)د  S��)

  . اU ذ�� �$د�د

��ا��� �� 8	�� ��حد @	�M �"�ی از ه)�$ی� ��  �� �!�	�
��	�ن  ِ��#�
دو� /�����ن �#G در ��� ه�� ا-#� 1W@)!د� . �#��ِ ا-#� ا�1م ��5د دارد

�داران ا�	O -$د را در ��ا��� �� �*��&�ن /#�#. 
��	�ن ���� از �$� ز
���ف ا1�2ف ()�ل ��م '���!د، ���ن G7$ص ژ��ال /�وی- �� �������/

 �H$8 2012 ��ل روان 30/�ویG ا(�ف �*� وزی� /�����ن در  را�8. �#دهد
وارد '&�%$  R#�ء ��ع$د W	داU و ا�)د دا���� �$�#W� �� ���S �&� ��د �� 

د �Z �� ا�1م ��5د �&� �!!د و �� ع)S 5وراو از ای. �*��&�ن 
��	�ن دW$ت �. د(
  . دو� /�����ن ��ا��� �!!د

 S��@ �Mاص � �ن د�"��	��
 ر/��[ و �ح\ �� 1W@)!د� ����K /�����ن و 

��	�ن 5ن �*��&�ن ��  ه� _!د ا�؛(�ن @	�M د()!�ن �*��&�ن و ��ا��� �� 

 ه� و Z	M#��ت -$د در ر����/#�#. و �� @$ل /������#�� ا1�2ف ()�ل را ه!$ز 

��	�ن از 1W@)!د� .  �#*$ا�!د" (� و ���د" ��ا�%#�G و اهداف Zح�یa ا�1

 ای. '&�%$ در ز ه)�$ی� /�����ن و ا�1م ��5د ���� ای. ��ا��� _#�؟ را

��	�ن �� '&�%$ �� 8	�� �*��> @	�M (�ن  Sی�(Z ؟ 5ی�_� _#�G ��&�� ا�

�� @�ار دار�د و �� ای. ���#%�دد �� 
��	�ن در وRع�c� ع#> �#��� وR ##
�!��d و �����*��&�ن /#�#. 
��	�ن ی� ا1�2ف   ��-$ردار ()�ل از �$@ع##


��	�ن _�ا از ��ا��� �� دو� ���D ��ه	�� ���د ��ز� ا�8!�ب �#"!!د؟ ا�د؟ 
 �8�ع� �#. ا�)�MM را دارد و �#Gان ای. �)�ی در از دو� دو��� �� �)�ی

�ع�ص� eری�Z  .  ا�������ن �� ���P� ا�
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��	�ن و 8	��  ���c� ه�� �#��� و ا'� /��e ای. /��[ ه� را از �$@ع##

��	�ن را در ��ا��� ��(�  � �G#%ا� ،D#!� ز�f5 ���5 .#�#/ <��*�Rع> از � 

D#ن �)� ی���&��*�
��	�ن �� د� ��ل @	Z S$�ط 8	�� ��حد ی� . ���5 و @$ت 
� � �)1ت �!%#. ه$ای� و �$("� ا��ی"� ه)�ن ا1�2ف ()�ل در ��ی

 -$رد�د و �� ��حدان ا�W�Pد� ا��رت ا�1�� -$د را از د� داد�د، �")
�� -���Jز و �Zدید �!!د� �	دل �c� و��#� aی �ا�!$ن د� ��ل �عد دو��ر� �

h%!8$� -$د را وارد �#دان �	�د�د و هGاران � ا(د��د ��ز�  �� ��Z$ و �"$�� 
�*��&�ن /#�#. 
��	�ن ی. ��د�د ��	9، 8"W��� از �ح�ظ �ح�د ()�ل �Zا 

 ��� و �� از �ح�ظ �#��� ��� در �$@ع## /#�#. -$د در ز��ن ��Pو�c�

��	�ن و ا�W�Pد� @�ار �دار�د �#MW . در �� ���c� از �ح�ظ ��	وه�� ای. 8�#�

'�و� ه�� از �ح�ظ �#���  و ������ ه�� د� د� 5ر و دی�گ -kM �1ح (د�د
 و ��ه)%$ن ه��!د���� /#�#. و �!�$��ن � 5ن 8	�� . ��#�ر ���Pو

 �� ��!Z �� ��	8 ل 5ن$m�� n!هo(و ه .)رو در ره	�� وا�د و �#��
�pحa و ر@ ��ر� دارا� ره	�ه�� ��عدد ا�������ن �دار�د � ��$%� �"M� ،

��ز -$د را در �#دان  ه� �دام. ه��!د��� در �Jح یa -��$اد� و @�ی� 
�ع��ا @$ت .  و ه� یa را� -$د را �#�و�د�#�� ا�������ن �� �$از�د


��	�ن �� دی%� و8$د � <��*��1W S@)!د� �#��� 8	�� �W و �G#%دارد ا�
  .  را در ��ا��� Z�S#" �)#دهد
��	�ن

Kا��� �� در��
��	�ن از  �� ا�%#�G ه�� ا�8!�ب �&�ت ا�%#Z Gح�یa ا�1
�$"�-�وج @$ا� ��D� $Z از �D -�وج �#�وه�� .  ��ز� _!دان د($ار �#�

�#ع�د W#�$� و /�ی�ن 2014(��S در M(W#�ت 8!%� ���5 از ا�������ن �Z ��ل 
 8)�$ر� ���د ��ز� در ای. ��ل 
��	�ن را از ��ا��� �� @��$�� ریز��ن ��

�� � -�وج �#�ه�� 5ی� 
��	�ن در ���5. دو� ا�������ن ��ه	�� ��ز� ��ز �#دارد
�� ��5ا دو� و ر2#9 8)�$ر� ا��ی"�ی� و /�ی�ن ری�� 8)�$ر� ��ز� �� 
��ا��� �#"!!د؟د� ����د� و �Gدور ا��ی"� �� -$ا�!د   

�*��&�ن @	�M ی�  �� Dه�&Z ا��� و��ا�%#�G و 1W@)!د� 
��	�ن و /�����ن در 
� ور� از @درت �#��� و 5را�[ �� ���5 در ���ا1�2ف ()�ل �� ای�hد ا
)#!�ن 

�� -$د را /�����ن و 
��	�ن . /9 از ��ز� و -�وج @$ا� -�ر�8 ��&�� ا�
ی� 8	�� �*��> /#�#. Z$ا�O  ���د� �#دا�!د در صدد 5ن ه��!د �Z 9/2014 از 

 ه�� را �� W!$ان '�ا1�2ف ()�ل #M@ا �ط �$����� و� ه�� $@ S#"�Z در
��	�ن و ��دا( /�����ن Z$ا�O 8	�� از دید'�� 
. دو� 5ی!د� ��صS �!!د

�*��> ی� ا1�2ف ()�ل �� ���ر� در دو� 5ی!د� ��ه	�� 
��	�ن ��#�ر 
Z&$یN _!د وزارZ*��� ��ا� ای. . �ح�)S و �Z �M(W از ه� ز��ن دی%� ا�

 �PMZ Oا�$Z .د ای#M� از 5ن ��-$ردار ه��!د G#� ز��� ��*��&�ن �� در �"$
� -$د را �� _!د وزارت و ی� �ع�و�# ری�� 8)�$ر� ا'� ���5 د����. �#�$د
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�#. �P$ق '�وه� -$ی[ �#دا�!د، vZ ا@�دار و �ر�#دن � � �ی�� �Mع� در دو�
�	��
�#�� ا�  /������� �#G -ای. �O ��ا� ���5 در دو� 5ی!د� �  . ."(�

�� ن را �� _!د وزارت و ری�� �&د����� �*��ا� /�����ن و 
��	�ن 

��	�ن و /������#�� در 5ی� . pZ)#. �!!دو ���J	� ا� �#��� از 5ن �دار�د، دید'�� 

�*��&�ن ��ا��� �� 8	�� ��حد ی� ا1�2ف ()�ل �د�	�ل ای. دید'�� ه��!د؟ و 5ی� 
 ا��ی"� و  �$@>ا�� Z$ا�O -$اه!د ��د؟
��	�ن در ��ا��ات �$رد ��c �� ای. 

�د و ��ره� از Wدم ��ز'� ��$ره�� ���f �� �� د� ��ل �� 
��	�ن 8!%#د

��	�ن و ا�W�Pد� �� �Wص� ا@�دار در ا�������ن �*. '&�� ا�د، _#�؟   

   

  

   

  


