
 

 

 

 مهمان سخه سردبیر

گیررز ي  ظبل وٍ از تأظیط رؼتٍ وبرؼىبظی ارؼس آمًزغ ریبظی میی  02ذًؼحبلم وٍ ثؼس از 

َب وٍ ثروبمٍ زيرٌ زوتری آن َم ثٍ تصًیت رظیسٌ اظت، ثبالذرٌ زر ظبل تحصیییی  ثؼس از ظبل

وًثت  وفر زر زي 02اگرچٍ ثب ظرفیت ول ومتر از  -، ثرای زوتری آمًزغ ریبظی0911 -0022

. لریه ؼسن ایه 0ؼًزثٍ طًر معتمل زاوؽجً گرفتٍ می -َبی زيلتی ريزاوٍ ي ؼجبوٍ زر زاوؽگبٌ

ؼمبرٌ متمروس ثر آمیًزغ  گیرم ي ایه اتفبق را ثب يريز ثٍ ظسٌ پبوسزَم ؼمعی، ثٍ فبل ویه می

 وىم.را تمسیمِ ایه ؼريع می ریبظی

ٍ مراحل تًلیس ایه ؼمبرٌ، ثب ؼیًع وريوب زر اییران   راٌ ثیًز   گییری آن زر هُیبن َمی   ي َمی

ثبر ثرای هبمؼٍ ثؽری رُخ زَس ي میب وییس زر   ای وٍ وظیر آن، ممىه اظت َر صسظبل یهيالؼٍ

میبوٍ آن، لرار گرفتیم. وريوب ثر تمبم مىبظجبت اوعبوی از همیٍ آمًزؼی، تأثیر گراؼتٍ ي هُبن را 

بة ی حیل آوُیب، زوییب را ثیب ؼیت     َبی هسی ي وًیىی مًاهٍ ورزٌ اظت ویٍ تی غ ثیرا   ثب چبلػ

ىس تب از زل ایه ؼرایطِ ظرت، ػبلمی ویً پسییس   وَبی وً َسایت میآيری، ثٍ ظمت افكاػجبة

َبی رظمی ي غیررظمی ایه اظت ویٍ  َبی حیبتیِ زيران وريوب ثرای آمًزغآیس. یىی از زرض

َیب ي  «ثبییس »جت ثیٍ  وؽبن زاز اوعبن ثرای تغییر رفتبر اهتمبػی ي فرزی ذًز، ثیػ از آن وٍ وعی 

ی ذًیػ اظت. مث ً يلتیی میرزم احعیبض    «ویبزَب»ي « ثبيرَب»َب حعبض ثبؼس، متأثر از «سوجبی»

ای ثر وظبم آمًزؼی، ثب ظرػتی ثیػ از اوتظبر آن را ویبز ثٍ تىىًلًشی ورزوس، ثسين تحمیل َسیىٍ

ذًز را ثب ایه  آمًذتىس ي زر حبل حبظر، زوسگی َمٍ ثٍ وًػی ثب آن ػجیه ؼسٌ اظت ي هبمؼٍ

رآمسٌ از زل مًلؼیت وريوبیی، تطجیك زازٌ اظت. زر ایه ثیه، اوعبوی وٍ ؼیفتٍ ییبزگیری ي  ویبزِ ث

 -لیًی ایىُیب، ثیؽیتر اؼیتیبقِ مًلؼییت      َبی ثعیبری ارتمب یبفتٍ ي  محرنتغییر اظت، زر حًزٌ

 ثٍ ومبل ي ثبلىسگی ثیًزٌ َب ي ویبزَب ي میل اوعبن محًر، مجتىی ثر زمیىٍ، ثرآمسٌ از زرين يالؼیت

اظت. ثرای آمًزغ پعبوريوبیی، الزم اظت ثٍ ایه تغییرات مُم وٍ زر حس تغییر پبرازایم اظیت  

                                                 
ریبظیی  گیريٌ   زر َب زر گريٌ ریبظی محط ثؼعی زیگیر ثؼعی زاوؽگبٌ -ػىًان زاوؽجًی ریبظیٍتب وىًن، ث .0

 . اوس پریرغ ورزٌ« گرایػ آمًزغ ریبظی»زاوؽجًی زوتری ثب  -وبرثرزی
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ي اوعبن را ثٍ فعبی فىری ي مؼىًی ي فیعفی هسیسی يارز ورزٌ اظت، تًهٍ ػمیك ؼیًز ویٍ   

 ویس ثٍ آمًزغ پعبوريوبیی اذتصبؾ یبثس.   از فصیىبمٍ ایٌؼمبرامیسيارم 

 وىم:تة ثرهعتٍ لبثل ثیبن اظت وٍ ثٍ آوُب، اؼبرٌ میٌ، چىس وىؼمبرصًؾ ایه زر ذامب 

حًل یه مًظًع، ظىتی ارزوسٌ زر تبرید فصیىبمٍ مطبلؼبت ثروبمٍ زرظی  َبی ؼمبرٌتًلیس  -

   ٍ ؼیسٌ تًظیط   َیبی زریبفیت  اظت  ثسیه ترتیت وٍ زر یه ثبزٌ زمبوی، گیبَی تؼیساز ممبلی

ی زیگیر اظیت ي وؽیبن    َبًر چؽمگیری ثیػ از حًزٌفصیىبمٍ زر یه حًزٌ ذبؾ، ثٍ ط

ٍ می َیبی پصيَؽیی ثیرای    زَس آن حًزٌ، ثٍ زالیل مرتیف مًرز تًهٍ اظت ي ویبزمىس یبفتی

آمیًزغ ریبظیی وییس َمییه      ؼمبرٌ متمروس ثیر َبی آن اظت. زر مًرز ريیبريیی ثب چبلػ

 ؼًز.      ای اظت وٍ تمسیم میاتفبق افتبز وٍ حبصیػ، مجمًػٍ

ؼًز وٍ چییسی  گر ثٍ پصيَؽگران ایه رؼتٍ یبزآير میَب، ثبر زیيغ تحمیك زر ممبلٍع رتىً -

ريغ يهًز وسارز. اوتربة ريغ، ثعتگی ثٍ تىبظت آن ثب مًظًعِ مًرز « ثُتریه»ثٍ ػىًان 

ؼیًز  مًلغ اوجبم میی هب ي ثٍپصيَػ زارز ي ثٍ ومه تعیط ي زیروی پصيَؽگر، اوتربة ثٍ

َب، لبثل تًهٍ اظیت. اییه   زر ایه ممبلٍَبی تحمیك اظتفبزٌ ؼسٌ ي از ایه مىظر، تىًع ريغ

آمًزز وٍ زر یه پصيَػ اصیل، آوچیٍ ویٍ ثییػ از َرچییس     وىتٍ ثٍ پصيَؽگران هًان می

اَمیت زارز، زاؼته زغسغٍ ي معئیٍ يالؼیی ي تىبظیت ريغ ثیب تی غ ثیرای حیل آن ییب        

 َبی آن اظت. یبفتٍ« اػتجبر»ي « زلت»بن از ؼىبظبیی اثؼبز آن ي اطمیى

َیبی ویبرثرزی ي ثىییبزیه ي میًرز وییبز      ، َر یه ثٍ وًػی ثٍ مًظیًع ؼمبرٌی ایه َبممبلٍ -

 ٍ اظیت  آمیًزغ ریبظیی ثیب اظیتفبزٌ از ريغ تیسریط        آمًزغ ریبظی زر ایران پرزاذتی

ت تًهیٍ ثیٍ   َبی زیجیتبل، ظیرير مؼىًض، ثرزاؼت مؼیمبن اثتسایی ي متًظطٍ از فىبيری

ای، ایجبز تغییر زر ثروبمٍ زرظی ریبظی مسرظٍ َبی هبیگسیه، چرایی ي چگًوگیارزؼیبثی

ای ي ریبظی زاوؽگبَی، ثررظیی  آمًزغ مؼیمبن ریبظی از طریك پیًوس ثیه ریبظی مسرظٍ

مىس ي ارائیٍ ريؼیی ثیرای آمیًزغ     ؼسٌ زر یه حًزٌ ثٍ ريؼی وظبمومبزاوٍ مطبلؼبت اوجبم

 وٍ لبثل اظتفبزٌ زر فعبی آمًزغ مجبزی اظت. ایهجر مسرظٍ



 ظره ظرزثیر
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َبی ػیمی، تًصیٍ ؼسٌ وٍ تمبم مىبثغ زر مته ممبلٍ فبرظی، ثٍ اً ثرای ارتمبی رتجٍ مجیٍاذیر -

زثبن اوگییعی وًؼتٍ ؼًز. ثب وعت اهبزٌ از ظرزثیر محترم ي ارائٍ زالیل ثٍ َیئت تحریریٍ 

ت ؼس وٍ از ایه وبر اهتىبة ؼیًز ي  فصیىبمٍ، ي ثٍ ظريرت پبظساؼت زثبن فبرظی، مًافم

َیب ي تًظیط وًیعیىسگبن آوُیب     ای ثٍ زثبن اوگییعی ثرای َر یه از ممبلٍزر ػًض، پريوسٌ

تًلیس ؼًز وٍ زر آوُب، تمبم مىبثغِ فبرظی، ثٍ زثبن اوگییعیی ترهمیٍ ؼیًوس ي ییه چىییسٌ      

بر زر وًع ذیًز،  ای ویس ثرای َر ممبلٍ وًؼتٍ ؼًز. ایه وویمٍ 722گعترزٌ اوگییعی حسيز 

 زثبن زر ایران، يالغ ؼًز.ٍ ظبیر مج ت ػیمی فبرظیثسیغ اظت ي امیسيارم وٍ مًرز تًه

ویىم ي از ظیرزثیر محتیرم    ثرای پرَیس از طًالوی ؼسن و م، ثٍ َمیه چىس مًرز ثعىسٌ می

ً اهلل مًظیفصیىبمٍ آلبی زوتر وؼمت ان پًر، مسیر محترم زاذیی فصیىبمٍ ظروبر ذبوم زوتر رظی

ٍ    صفیبن، اػعبی محترم َیئت تحریریٍ ي زايران گر ػىیًان  امی، تؽیىر يییصٌ زارم. َمچىییه ثی

، از زار ثیًز وٍ معئًلیت ظريیراظیتبری را ػُیسٌ   ایه ؼمبرٌ متمروس ثر آمًزغ ریبظیظرزثیر 

 گسارم.  را تحمل ورزوس، ظپبض مراوگبرؼیِ  -ريؼی -َبی ػیمیيظًاضوٍ وًیعىسگبن محترم، 

 ویارا گـزه                                                        

 فصیىبمٍ مطبلؼبت ثروبمٍ زرظی 75ؼمبرٌ مُمبن ظرزثیر                                        

 )متمروس ثر ممبالت آمًزغ ریبظی(                                                        
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