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هعسوت و حلص تمدخرد ملع یناهج زور اب نامزمه ملع جیورت هتفه همانرب
3931 هام نابآ32-81

ناکم نامز همانرب زور مان

دالیم جرب يرلاگ
هام نابآ81
03:21-00:9

 یناهج زور اب نامزمهملع جیورت هتفه هیحاتتفا
هعسوت و حلص تمدخرد ملع ملع جیورت هتفه هیحاتتفا

00:02-03:21 ملع جیورت هاگشیامن زا دیدزاب و هیحاتتفا

،فیرش یتعنص هاگشناد
نایح نبرباج نلاس

هام نابآ91
00:02-03:8

 رادیاپ هعسوت و حلص رد شزومآ شقن شیامه
هعسوتلاحرد ياهروشک رب دیکات اب

 تمدخ رد ملع یناهج زور
هعسوت و حلص

 زکارم و اههاگشناد زا يدادعت
یشهوژپ

هام نابآ02
00:41-00:8

 و اههاگشناد زا يدادعت زا نازومآشناد دیدزاب
یشهوژپ زکارم

مدرم،هاگشناد ،ملع زور
دالیم جرب)زاب ياهرد زور(

هام نابآ02
00:91-00:61

 تارییغت تیروحماب یگدنز و ملع  تسشن
یمیلقا

دالیم جرب هام نابآ12 ملع جیورت و هناسر تسشن
هعماج و تعنص ،ملع زور

هناسر و ملع جیورت

دالیم جرب
هام نابآ22
03:21-00:9
00:81-00:51

 هزوح رد قفوم تایبرجت نایب یشیدنامه
ملع يزاسیمومع

یتسیز طیحم ياهيزاب هاگراک

 طیحم و ملع ،نز زور
تسیز

يروانف و مولع هزوم هام نابآ22
03:21-00:9 ملع شزومآ ياهتراهم هاگراک

ملع جورم ناملعم

دالیم جرب
هام نابآ32
00:91-00:61

ملع جیورت هزیاج هرود نیمهدزناپ
ملع جیورت هتفه هیماتتخا و

ملع جیورت زور

 ياههاگراک نینچمه .تسا ریاد بش8ات حبص01 تعاس زا نارهت دالیم جرب رد ملع جیورت هتفه هاگشیامن هتفه نیا یط نمض رد
.دش دهاوخ رازگرب هتفه نیا رد یفلتخم یصصخت و یشزومآ
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  مـلع يزاسیمومع ياتسار رد جیورت هتفه ياههمانرب رد تکراشم اب دوشیم توعد نامروشک تسود ملع و رواب ملع مدرم همه زا
.میرادرب ماگ روشک رد

ملع جیورت هتفههیحاتتفا
3931 نابآ91 هبنشکی

ناریا یمالسا يروهمج دورس و نآرق توالت
 یمالسا يروهمج رد )وکسنوی( دحتم للم یگنهرف و یملع ،یشزومآ نامزاس ياهقطنم رتفد ریدم وهدنیامن شورال شیکرتسا مناخ

ناریا

هعسوت و حلص تمدخ رد ملع یناهج زور بسانم هب وکسنوی لکریدم ،اووکوب انیریا مناخ مایپ
ناریا ملع جیورت نمجنا سیئر؛یمیدق مرکا رتکد مناخ

نویسیمک لکریبد يدابآدیعس رتکد ياقآ مایپ تئارق ؛وکسنوی یلم نویسیمک یعامتجا مولع هورگ ریدم،مانهم ادیش رتکد مناخ
.روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم سیئر ؛ناکدرا ییوبا دمحم رتکد ياقآ

تسیز طیحم یشهوژپ و یشزومآ نواعم ؛يرهاظم زانهم رتکد مناخ
للملانیب روما رد يروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو مرتحم ماقم مئاق ،یلمآ رالاس نیسح رتکد ياقآ

ورین ترازو يافبآ و بآ مرتحم نواعم ینادیم سدنهم ياقآ مایپ تئارق ؛یتمحر رتکد مناخ
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همدقم
 زور"    ناوـنع هـب وکـسنوی یتیبرت و یگنهرف ،یملع نامزاس طسوت1002 لاس رد هام نابآ مهدزون اب ربارب ربماون مهد زور
  .دوـش     یـم هتـشاد یـمارگ ناـهج رـسارس رد يزور نینچ هلاس همه .دشيراذگمان"هعسوت و حلص تمدخ رد ملع یناهج
      يارـب دالیـم جرـب رد يراـج هـتفه یط یهاگشیامن تبسانم نیمه هبو هتشاد ساپ ار ملع یللملانیب هتفه زاغآ نینچمه
  .تسا هدش هدید كرادت ،مدرم مومع دیدزاب

  دوـش    یـم شالـت زورـما هـمانربرد    تبـسانم نیـمه هـب و دراد  یـم ساـپ ار شاسیسأت لاس نیمداتفه لاسما وکسنوی
.دوش یفرعم ناهج حطس رد ملع دربشیپ و جیورت رد نامزاس نیا ياهدرواتسد

           ناوـنع هـب اـم هرـمزور یگدـنز رد مـلع تـیمها دروـم رد دـنراد روـضح مسارم نیا رد زورما هک يردقیلاع نانامهیم
  یـکی روهمجسیئر ياقآ بانج یلاع مرتحم رواشم ناکرت سدنهم ياقآ .تفگ دنهاوخ نخس مکیوتسیب نرق نادنورهش
   هدـنیامن شورال شیـک   رتـسا مناـخ راکرـس هـمانرب نیا نانامهیم زا رگید یکی.تسا همانرب نیا راوگرزب نانامهیمزا رگید
  لاـس51 هـب کـیدزن ناـشیا. تـسا  نارـهت رد وکسنوی ياهقطنم رتفد سیئر و ناریا یمالسا يروهمج رد وکسنوی مرتحم
  رـتفد . دـنداد ماجنا اپورا و نیتال ياکیرمآ ،اقیرفآ ،هنایمرواخ رد ار یفلتخم ياهتیلاعف للم نامزاس هعومجم رد هک تسا
  شیـک  رتـسا مناـخ .دـهد  یـم شـشوپ ار ناتسنمکرت و ناتسناغفا ،ناتسکاپ ،ناریا روشک راهچ ،نارهت رد وکسنوی ياهقطنم
.دنتفگ نخس ملع يزاسیمومع هنیمز رد وکسنوی ياهتیلاعف زا ناشیا .دندوب هیحاتتفا مسارم نابزیم شورال
.دنتشاد هدهع رب یمیرک دومحم سدنهم ياقآ ار هیحاتتفا همانرب تیریدم

  رد )وکـسنوی( دـحتم للم یگنهرف و یملع ،یشزومآنامزاس ياهقطنم رتفد ریدم وهدنیامن شورال شیکرتسا مناخ
 ناریا یمالسا يروهمج
  هـب" هعـسوت و حلص يارب ملع یناهج زور" تبسانم هبزور نیا رد هک مرختفم رایسب:تشاد نایب دوخ ینارنخس رد ناشیا

  اـب یعونتم ياهتیلاعف ،هتفه نیایط .میرادیم یمارگ زین ار ملع یناهج هتفه زاغآ زورمانینچمهمیوگیم دماشوخ امش
   ار امـش یمیدـق رتکد مناخ راکرس هک تسا هدش هدید كرادت وکسنوی یلم نویسیمک و ناریا ملع جیورت نمجنا يراکمه
.درک دنهاوخ علطم اههمانرب نیا زا

    سیـسأت درگلاـس نیمداـتفه زاغآ )وکسنوی( دحتم للم یگنهرف و یملع ،یشزومآ نامزاس ،)نابآ9( ربتکا13 رد لاسما
     مـلع هـنیمز رد هتـشذگ لاـس07  رد نامزاـس نیا هک هچنآ زا ییاهزارف هب عجار یقیاقد ملیام نم و تفرگ نشج ار دوخ
.منک تبحص تسا هداد ماجنا

  سیـسأت رادیاپ حلص داجیا يارب"تیرشب یقالخا و يرکف یگتسبمه" تیوقت فده اب5491 لاس رد وکسنوی نامزاس
.تسا هدش نوماریپ ناهج و رگیدکی زا مدرم رتهب مهف و كرد بجوم ریخا ياهههدیط وکسنوی ياهتیلاعف .دش

   یناـهج گـنج رد .درک يزاسزاب ار هدش ناریو ياههزوم و اههناخباتک ،سرادم دوخ سیسأت هیلوا ياهلاس رد وکسنوی
.دش لیدبت یملع ياههتسناد و دیاقع لدابت يارب یناکم هبوکسنوی ،مود
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  يزـیر هـمانرب" زا دنترابع یعامتجا مولع هنیمز رد وکسنوی هیلوا ياهتیلاعف زا ییاههنومن،تشاد راهظاناشیاهمادا رد
91 ياهلاس نیب"ریاب هقطنم 66-91 5691   هـیوناژ لوا زا هـک" یـسانش بآ یـللملانیب ههد" يرازگرب و يزاسرتسب و84
.دش زاغآ

  .دش رجنم"ياهتسه تاقیقحت ییاپورا ياروش" داجیا هب وکسنوی یلود نیب تسشن کی1591 ربماسد هام رد
 .دروآ  رد ادـص هـب ار یتسیز عونت نوزفازور لوفا رادشه گنز و درک يربهر ار تسیز طیحم تظافح تضهن وکسنوی

  نیرـتمهم هک درک رازگرب ار رادیاپ هعسوت و تسیز طیحم ظفح فده اب یلود نیب سنارفنک نیلوا وکسنوی8691 لاس رد
    ار یـعیبط عباـنم ظـفح و فرصم نداد یتشآ هک دوب1791 لاس رد وکسنوی"هرک تسیز و ناسنا" همانرب داجیا نآ هجیتن
.دوشیم بوسحم رادیاپ هعسوتياتسار رد تسخن مدق و درکیم لابند

      رد دـحتم لـلم نامزاـس یـتلود نیـب همانرب اهنت هک داهن ناینب ار"یسانشبآ یللملانیب همانرب"5791 لاس رد وکسنوی
    زا نآ سیـسأت ناـمز زا هـمانرب نیا .تسا هزوح نیا رد يزاستیفرظ و شزومآ و بآ عبانم تیریدم ،بآ تاقیقحت هنیمز
-    تـیفرظ و شزوـمآ لیهـست يارـب عماجياهمانرب هب کیژولوردیه ياهشهوژپ هنیمز رد گنهامه یللملانیب راکتبا کی

  .تسا هدش لیدبت نآ هب طوبرم روما يربهر و بآ عبانم تیریدم تیوقت و يزاس
 يراکمه بیغرتروظنم هب یللملانیب همانرب کی قیرط زا یسانشنیمز مولع یناهج هیداحتا اب ریخا لاس04 رد وکسنوی
      مهارـف ار یتاـناکما ناـهج رـسارس نادنمـشناد يارب همانرب نیا .تسا هدوب کیدزن لماعت رد ینیمز مولع هنیمز رد یناهج
.دنهد شرتسگ ار شناد ياهزرم رثؤم ياههژورپ يارجا اب ات تسا هدروآ

  و یـسانشنیمز هنیمز رد يزاستیفرظ و تاقیقحت زا تیامح هفیظو هک تسا دحتم للم یصصخت نامزاس اهنت وکسنوی
    وکـسنوی صخاـش تاراـکتبا زا" یـسانش   نیـمز موـلع یـللملا  نیـب هـمانرب" و دراد هدهع هب ار )کیزیفوئژ( کیزیف نیمز
.دوشیم بوسحم

   و تاـقیقحت ياـه   هـمانرب یگنهاـمه و یناـهج ياهيراکمه وکسنوی"یسانشسونایقا یلود نیب نویسیمک" هرخالاب و
  تیریدـم و رتهب كرد فده اب يزاستیفرظ نینچمه و ،تارطخ شهاک و ییایرد ینابهدید ياهمتسیس ،ییایرد تامدخ
   تارـییغت ،ییاـیرد تارطخ ریظنییاهعوضوم هب نویسیمک نیا .دنکیم تیوقت ار یلحاس قطانم و اهسونایقا عبانم رترثؤم
  .دزادرپیم تسیز طیحم تیریدم و موب تسیز تمالس ،یمیلقا

 ار  مـلع دربشیپ )5491 لاس( سیسأت نامز زا ،)وکسنوی( دحتم للم یگنهرف و یملع ،یشزومآ نامزاس ،هصالخ روط هب
   هـتفرگ رـظنرد    رادـیاپ هعـسوت و حلـص ساسا و هیاپ هباثم هب و یعامتجا و يداصتقا تفرشیپ رد یساسا یلماع ناونع هب
.تسا

  يراذـگهیاپ زا فده .داهن داینب مدرم مومع و هعماج نیب یلپ داجیا روظنم هب ار ملع یناهج زور1002 لاس رد وکسنوی
  اـم كرد قیمعت رد نادنمشناد مهم شقن رب و تسا ناهج یملع تالوحت نیرتدیدج زا مدرم مومع نتخاس علطم زور نیا
.دراددیکأت عماوج رتشیب يرادیاپ رب و مینادیم دوخ هناخ ار نآ هک يریذپبیسآ و زیگناتفگش یکاخ هرک زا
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    يارـب یتـصرف هـک تسا"همه يارب رادیاپ ياهدنیآ يارب ینیمضت؛مولع یفیک شزومآ" ملع یناهج زور عوضوم لاسما
      لـح ،يداـقتنا رـکفت رـیظن مـکیو   تـسیب نرـق رد مزال ياـه تراـهم تیوقت يارب مولع یفیک شزومآ تیمها رب دیکأت
.دروآیم مهارف اریملع يریگمیمصت و یملع يدنورهش ،لاعف يریگدای ،تالکشم

-هتشر رد لیصحت هب ناناوج لیامت لوفا هب ور دنور رییغت فده اب مولع شزومآ هنیمز رد ار دوخ ياهتیلاعف وکسنوی
  زا دـیاب ،دنکیم افیا نآ يریگلکش رد يرتشیب شقن زور ره يروانف و ملع هک یناهج رد .تسا هداد شرتسگ یملع ياه
.مینکن راذگورف یکدوک نینس زا مولع يریگارف رد نارسپ و نارتخد قیوشت و مولع شزومآ جیورت رد نکمم شالت ره

 ملع شزومآ ياههمانرب يارب سیردت ياهشور نیودت اب و يدربراک و نیون یشزومآ ياهرازبا يریگراک هب اب وکسنوی
  .دـشوک   یـم يدـعب ياـهمدق رد رتقیمع و رتهب نتسناد سپس و تسخن هلحرم رد نتسناد هب هقالع و يواکجنک داجیا رد
    کـناب و تاـعالطا ،الاـب ياهدرادناتسا اب یتنرتنیا یملع ياههرود يزیرهمانرب زا ،یملع ياهتیفرظ تیوقت يارب وکسنوی
  ياـه  نـفلت رـیظن( كرحتم ياهيروانف رب ینتبم یشزومآ ياههمانرب نینچمه و یناگمه سرتسد لباق و زاب نتم ياههداد
.دشوکیم یملع لغاشم و اههتشر هب ناوج ياهدادعتسا بذجياتساررد نینچمه.دنکیم ینابیتشپ )هارمه

     يروآداـی ار هرـمزور یگدـنز اـب ملع طابترا و تیمها ناگمه هب هک تسا هدش مهارف یتصرف زورما هک مدنسرخ رایسب
  ياـه   شلاـچ هـب یـلمع ياهخساپ نتفای هب رداق يروآون و یملع ياهشهوژپ ،یناسنا تسارفو شوه هطساو هب ام .منک
.دوب میهاوخ زورما ناهج

  كرتـشم يرازگرب رد ناشهبئاشیب ياهشالت يارب ناریا ملع جیورت نمجنا زا ار دوخ هناقداص ینادردق بتارم نایاپ رد
 .منکیم زاربا هتفه نیا ياههمانرب هیلک

    منـتغم ار تـصرف .دـش دیهاوخ انشآ يروانف و ملع فلتخم ياههزوح رد ناریا ياهتفرشیپ زا ییاهزارف اب امش زورما
  رد يرواـنفو  يروآوـن،     مـلع جیورـت هـب هـک ییاـه  تـیلاعف هـیلک زا وکسنوی لماک ینابیتشپ بتارمنایاپ رد و مرامشیم

.مرادیم مالعا ار دنک کمک ناریا یمالسا يروهمج
***

هعسوت و حلص تمدخ رد ملع یناهج زور بسانم هب وکسنوی لکریدم ،اووکوب انیریا مناخ مایپ
همه يارب رادیاپ ياهدنیآ نیمأت :تیفیک اب یملع شزومآ
 هب نامیور شیپ هدیچیپ ياهشلاچ اب هلباقمياربدیاب ام ،میتسه ورهبور عبانم دوبمک اب ینامز ره زا شیب هک رصع نیا رد
  تـیفیک اب یملع ياهشزومآ اتسار نیا رد .میزادرپب ناوج نادرم و نانز نایم تیقالخ شرتسگ و ناوج ياهورین شرورپ
  .تسا ام همه يارب رادیاپ ياهدنیآ داجیا نکر نیرتمهم

  نـیا    و دـیکأت مـلع لیـصحت يارـب ناناوج مانتبث دنور تفا اب هزرابميارب یمجسنمياهمادقا ماجنا رب دیاب ام زورما
  اـت درـک  داـجیا یطیحمدیاب-تسین یفاک سرادم یسرد همانرب ردمولع ندرک دراو .مینک عورش نییاپ نینس زا اراهمادقا
 رد يراذگهیامرس اب نینچمه و ،دوش مهارف نارسپ و نارتخد ياربربارب ياهتصرف ،تسرد یشزومآ ياهيراذگتسایس اب
      ار یتنـس و یموـب شـناد تـیمها دـیاب ام .دنریگ هدهع هب يربهر شقن ات درک کمک اهنآ هب یتیامح عبانم و اههاگشیامزآ
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   .میرـیگ تمدـخ هب يروآون و تیقالخ شرتسگ يارب ار تاطابترا و تاعالطا دیدج ياهيروانف لاح نیع رد ومیسانشب
  رد زـین و دنتسه يرورض ینیرفآراک و یلغش ياهتصرف داجیا و هنالداع،عماج هعسوت هب یبایتسد يارب دراوم نیا یمامت
.دننکیم افیا یمهم شقن ریذپفاطعنا و ملاس ياهعماج تیوقت

  یـشزومآ و ياهعسوت ياهتسایس رد1تایضایر و یسدنهم ،يروانف ،ملع دورو يارب ییاههمانرب وکسنوی هطبار نیا رد
STEM یناهج همانرب دیدج یمادقا رد وکسنوی ،هتشذگ ربماتپس رد .دهدیم ماجنا لشیس و اینک ،اینازنات ریظن ییاهروشک

  یهاگـشناد هعماج و یصوصخ شخب ،للم نامزاس ،تلود نآ یط هک درک يزادناهار كرویوین مولع یمداکآ يراکمه اب ار
 يا   هژـیو هـجوت ناـنز و نارتخد هب دوخ ياهراک رد وکسنوی .دنرادیمرب مدق ،رادیاپ هعسوتياتسار رد مجسنم یتکرح رد
 اب طبترم لغاشم هب دورو يارب نانز زا تیامح يارب2وکسنوی-لآِرولكرتشم هزیاج هب ناوتیم صوصخ نیا رد هک دراد
.درک هراشا نارتخد و نانز شزومآ يارب وکسنوی یناهج یگتسبمه زین و ملع

 و يراکمه اب و وضع ياهروشک ،للم نامزاس هرتسگ رد نامياهزادنامشچ دربشیپ يارب دیدج یگتسبمه و داحتا هب ام
Roche  يراـکمه اب وکسنوی"هعسوت و حلص يارب ملع یناهج"زور رد هک تسا لیلد نیا هب .میدنمزاین عماوج نیبامیف

و  تـسا نیالنآ یملع یشزومآ عبنم کی هک دنکیم حاتتفا ار"وکسنوی یملع یناهج هناخباتک" ،تعیبط شزومآ نامزاس و
  ار یـملع میهافم يریگدای ات دراذگیم رایتخا رد وئدیو و سکع ،لماک نتم اب ار هدش دییأت هلاقم اهدص ناگیار تروص هب
.دنک ناسآ

  اـت مینک يراذگهیامرس نآيارب ام تسیابیم هک تسا رادیاپ ياهدنیآ هب یبایتسد ناکرا زا یکی تیفیک ابِیملع شزومآ
  وکـسنوی مایپ نیا .دوش مهارف ،تسا هدنیآ نرق همزال هک يروآون و تیقالخ ياههنیمز ودنوش دنمناوت نادرم و نانز همه
.تسا زور نیا رد

***
   هـتفه ياـه هـمانربدروم رد ناریا ملع جیورت نمجنا هریدم تئیه سیئر و هدنیامن یمیدق مرکا رتکد مناخمسارم همادا رد
.دنتفگ نخس هعسوت و حلص تمدخ رد ملع یناهج زور اب نامزمه ملع جیورت

ناریا ملع جیورت نمجنا سیئر؛یمیدقمرکا رتکد مناخ
نیرفآ نابز رد نخس میکحنیرفآ ناج دنوادخ مان هب

     ار مـلق هـب مـساق راـگدرورپ ،نخس يادتبا رد .یمارگ نارورسوناراوگرزب همه تمدخ تدارا و بدا ،مالس ضرع اب
   ،نادنمـشناد ،مرـتحمناداتسا همه زا هک منادیم مزال دوخ رب .داد نم هب ار هسلج نیا رد نخس قیفوت هک میوگیم ساپس
  روـضح هب ار سلجم نیا دنتشاد هک ياهلغشم یمامتدوجو اب و دندرکهجنر مدق هک یمارگ نارورس و ارفس ،نارگشهوژپ

.منک ینادردق و رکشت ،دندرک نیزم ناشدوخ

1. Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)
2. L'oréal-UNESCO
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  رد نوـنکا   مـه و داـهن ار نآ ياـنب گنس يدالیم1002 لاس رد وکسنوی هک هعسوت و حلص تمدخ رد ملع یناهج زور
-یم مه درگ يزور نینچ تشادساپ روظنم هب نامروشک یملع هعماج هک تسا یپایپ لاس نیموس ناریا یمالسا يروهمج
       رد مـلع شـقن نیـیبت هـب و دـنراذگ ناـیم رد مه اب ار هصرع نیا رد دوخ ياههزومآ و اههتخومآ ،اهدیابن و اهدیاب ات دنیآ
        تبـسانم نـیا نارـیا مـلع جیورـت نـمجنا هنالاـسود ياهشالت زا سپ هناتخبشوخ .دنزادرپب هعسوت دربشیپ و حلص داجیا

 ود ؛ حلـص و ملع .دوشیم تبث4931 لاس رد يدیشروخ يرجه میوقت رد هام نابآ هدزون اب ربارب ربماون مهد ینعی یناهج
  ناـهذا رد هک دنادیم یحلص ،ار یناهج حلص زین وکسنوی و دناهتفگ نخس نآ هرابرد يرایسب نارونخس هک دنتسه ياهژاو
   لـهج رد ار گـنج  هـشیر  یـخرب .درـیگیم لکش مدرم نهذ رد دتفایب قافتا هکنآ زا شیپ گنجاریز دوشیم هتخاس رشب
:دیوگیمهک یخلب لیعامسا ،یناریا رعاش دننام ،دننادیم

تسا لهج تلع زا رشب لاح تبکن نیو  تسا لهج تلع زا رشب لادج و گنج نیا
    زور رـه هـک میـنکیم یگدنز يرصع رد .تسا ندرک یگدنز رتهب و نتسناد نایم میقتسم هطبار تسا ملسم هک هچنآ اما
.میتسه یملع هصرع رد فرگش ياهدرواتسد و دیدج راکتبا و يروآون دهاش

 و چیپرپ يداو دراو ار رشب یملع تالوحت نیا .تسا هدش تباقر گرزب هنحص هب لیدبت تارییغت نیا ریثأت تحت ناهج
    تیرـشب ياـقب و ندـنام هدنز ،یگدنز هب هک نازیم نامه هب نآ رد هک يايداو .تسا هدرک كانسرت و کیرات یهاگ و مخ
.دناشکیم گرم ماک هب ار ناسنا رازه نارازه یگدنز هظحل کی رد دوخ یندرکنرواب تردق اب دنکیم کمک

 يا هـقطنم ای يروشک هغدغد کی رگید حلص تمدخ رد ملع هغدغد نونکامه هکهدوب ملع هناگود ییاناوت نیمه دوجو
  تمدـخ هک هتفرگ رارق نآ رد ناملاع و نادنمشیدنا شالت هک ییوزرآ ،یناهج تسا ییوزرآ ؛حلص تمدخ رد ملع .تسین
   ،اـهداژن ،اـه    تـیموق رـثکت و عوـنت رـب نآ یلومشناهج فصو هک یگنهرف .دوش یناهج یگنهرف ،هعسوت و حلص هب ملع
   رد دوـجوم ياـه شلاـچ لیلد هب دیرضحتسم هک هنوگنامه .تسا زکرمتم اهروشک و اهرواب ،اهتیسنج ،اهیئاناوت ،اهگنر
   ناـسناً اترورـض ،رشب قوقح لوصا زا یکی ناونع هب هعسوت قح ققحت بوجو نینچمه و ناهج نانیرفآشقن نایم طباور
.دیآرد هعسوت و حلص تمدخ رد ملع فقوتیب نآ رد هک تسا يریسم نتفای یپ رد

     جیورـت نـمجنا و دراد زاـین هزوـح نیا نانیرفآشقن یمامت هدرتسگ يراکمه و نامز رذگ هب هیور نیا جیورت و نیودت
  اـجنیا رد . تـسا ه  دروآ تـسد هـب يروشک نانیرفآشقن بناج زا ار ياهدرتسگ يراکمه نینچ هک تسا رختفم ناریا ملع
    يراـی ار اـم هـتفه نیا يرازگرب رد هک منک رکشت ییاهداهن و اهنامزاس ریدقت لباق و هدنزرا ياهيراکمه زا منادیم مزال
.دنداد

)هام نابآ81-32( ناریا یمالسا يروهمج رد ملع جیورت هتفه ياههمانرب سوئر
       مـلع جیورـت تـیمها رـب اـت هدـش توعد يروشک نالوئسم و ناراذگتسایس زا،تسا جیورت هتفه هیحاتتفا نابآ81 زورما
.دوشیم حاتتفا یجیورت ياهتیلاعف زایهاگشیامن ،هیحاتتفا نایاپزا دعب و دوش هرابود يدیکأت
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  حلـص رد شزومآ شقن" ناونع اب یشیامه ؛تسا"هعسوت و حلص تمدخ رد ملع" یناهج زور زین هک هام نابآ91 زور
.دوشیم رازگرب نایح نبرباج نلاس ،فیرش یتعنص هاگشناد رد"هعسوت لاح رد ياهروشک رب دیکأت اب رادیاپ هعسوت و

  زا نازوـمآ     شـناد دـیدزاب ناـکما هـک تـسا" زاـب ياهرد زور"نامه ای"مدرم و هاگشناد ،ملع" زور ،هام نابآ02 زور
  تارـییغت"   تـیروحم اـب"  یگدـنز و مـلع"  تـسشن زور نیمه رهظزادعب و تسا هدش مهارف اههاگشناد و زکارم يدادعت
.دوشیم رازگرب دالیم جرب رد"یمیلقا

      و یـملع ناراـگنربخ يارـب زور نـیا رد .تـسا" هناـسر و ملع جیورت" زور و"هعماج و تعنص ،ملع" زور ،نابآ12
 .تسا هدش هدید كرادت یتسشن اههناسر

-   یموـمع هزوـح رد قـفوم ياههبرجت نایب یشیدنامه عقاو رد هک تسا"تسیز طیحم و ملع ،نز" زور ،هبنشجنپ زور
  .دوشیم رازگرب يروانف و مولع هزوم رد"ملع جورم ناملعم" يارب یهاگراک زور نامه رد هک تسا يزاس

      هرود نیمهدزناـپ زـین و تـسا هـتفرگ ماـن"ملع جیورت" زور ،نابآ32 ،رخآ زور ملعجیورت هلئسم يور دیکأت لیلد هب
   ،اـهداهن نیـب رتشیب يراکمه رب يزاغآ هتفه نیا میراودیما .دوشیم رازگرب زور نیا رد هتفه هیماتتخا و ملع جیورت هزیاج
 .منکیم رکشت یمارگ نارورس همه زا .دشاب ملع يزاسیمومع هزوح رد دنمهقالع فلتخم ياهنامزاس

***
 شقن یملع فلتخم ياههنیمز رد هک عوضوم نیا هژیو تیمها هب هجوت اب .دش شخپ یفارگولاتسیرک ملیف،همانرب همادا رد
-  نیـب لاـس و  داد رارـق هـجوت دروم ار عوضوم نیا4102 لاس رد دحتم للم نامزاس یمومع عمجم و دنکیم افیا یساسا
    و یگنهاـمه ،تیادـه ،تـیرومأم یسانشلاتسیرک یناهج هیداحتا هارمه هب وکسنوی،درک نییعت ار یسانشلاتسیرک یللملا
.دنراد هدهع هب ار هنیمز نیا رد يزاستیفرظ و یشزومآ ياهتیلاعف يارجا و يزیرهمانرب

   موـسوم هدـننک گـنهامه یلم ياهداهن زا یناهج ياهکبش هک تسا دحتم للم ماظن یصصخت ياهنامزاس زا وکسنوی
       اـب یـتلودریغ و یـتلود ياـهداهن ندرـک گـنهامه ياتسار رد اهنویسیمک نیا .تساراد ار وکسنوی یلم ياهنویسیمک هب
  ناـمز زا ناریا رد وکسنوی یلم نویسیمک .دنکیم شالت تاطابترا و گنهرف ،مولع ،شزومآ هنیمز رد وکسنوی ياهتیلاعف
    دربـشیپ رد ار يدنمـشزرا ياـه  شالـت يدیـشروخ يرجه7231 اب ربارب يدالیم8491 لاس زا ینعی زورما ات شاسیسأت
.تسا هتشاد ناریا یمالسا يروهمج رد نآ ياههمانرب يارجا و وکسنوی فادها

  لـکریبد ؛يدابآ   دیعـس رـتکد ياـقآ  ماـیپ وکـسنوی یلمنویسیمک یعامتجا مولع هورگ ریدم ؛مانهم ادیش رتکد مناخ همادا رد
.دندرک تئارق39 هام نابآ81 ،نارهت-هعسوت و حلص يارب ملع یناهج زورتبسانم هب ار ناریا ردوکسنوی یلم نویسیمک
.مرادناگتخیهرف ،نازیزع امش همه روضح مارتحا و بدا و مالس ضرع ،اتکی قلاخ مان هب
.مشاب امش تمدخ رد زور نیارد وکسنوی یلم نویسیمک زا یگدنیامن هب و ناشیا زا یگدنیامن هب هک مراد ار نیا راختفا
          هـمه و نارگـشهوژپ ،نایوجـشناد ،ناداتـسا ،هـشیدنا و مـلع باحـصا ،ردـقیلاع ناـنامهیم امش روضح زا ملیام ادتبا رد
.منک ینادردق و رکشت یمیمص تسشن نیا رد ملع هعسوت هب نادنمهقالع
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 و ملع باحصا و نایهاگشناد و ناصصختم و نادنمشناد تلاسر و تیلوئسم رب رگید راب ات میاهدمآ مهدرگ همه زورما
   و حلـص يارـب ملع راعش نیاربانب .تسین تیرشب جنر و درد ندرکمک زج يزیچ ،ملع ییاهن فده هک مینک دیکأت هشیدنا
  ياـه   طیـحم ،هاگـشناد ياـه    سالـک رد رـگید راـب ،تـسا ملع یناهج زور رد وکسنوی یناهج نامزاس راعش هک ار هعسوت
   يروآداـی و رارـکت دراد ندیئور ناوت ملع هک اجره زا و نارگشهوژپ و ناداتسا ياهقاتا ،اههاگراک ياهنلاس ،هاگشیامزآ
  دوـجو  هـب رـت هـتفای هعسوت و رتمارآ ییایند و رتملاس و رتنما یناهج ،قالخا زا یهت و درخ نودب يروانف و ملع هک مینک
.دروآیمن

07     یتمدـق اـب وکـسنوی هداوناـخ رد یـلم ياهنویسیمک نیرتلاعف و نیرتگرزب زا یکی ناونعهبوکسنوی یلم نویسیمک
  كرد اـب وکسنوی یلم نویسیمک .دنادیم هعسوت و حلصياتسار رد ملع و هشیدنا هعسوت و طسب رد ار دوخ تلاسر ،هلاس
    رد یـملع فـلتخم ياـه هـصرعرد دنمشناد و ملاع اهدص شیاز و شیور و ناریا گنهرف و ندمت يانغ و یملع هنیشیپ
          زورـب و يرواـنف و مـلع دـشر يارـب نارـیا یمالـسا يروـهمج ینوـنک طیحم و راتخاس زا يدنمهرهب نینچمه و هتشذگ
    ناوـت هتـسیاش روـهظ و روضح ،یمالسا-یناریا نادنمشناد و ریهاشم یفرعمياتسار رد ،زیزع ناریا ناناوج ياهدادعتسا
      رد هـشیدنا و مـلع باحـصا نیـب یـملع لماعت و لدابت يارب مزال ياهمزیناکم دیهمت و یللملانیب هصرع رد ناریا یملع
.تسا هتشادرب يراوتسا ياهماگ ناهج و هقطنم ،ناریا

   یـملع یـسرک81   سیـسأت ،وکـسنوی ریهاشم تسرهف رد یمالسا و یناریا نادنمشناد و ریهاشم زا نت03 زا شیب تبث
   و سوناـیقا ،يراـمعم ،یسدنهم ،يژرنا ،بآ نوچمه فلتخم ياههنیمز رد ناریا یتاقیقحت زکارم و اههاگشناد رد وکسنوی
  زا یـملع ياههزوح رد دزی و ناهفصا ،نارهت رد وکسنوی مود عون یللملانیب و ياهقطنم زکرمشش سیسأت ،رادیاپ هعسوت

  اـهمادقا زا یشخب طقف ،بآ تیریدمو یسانشسونایقا ،یخیرات و یبآ ياههزاس و تانق ،يروانف و ملع ياهكراپ هلمج
.تسا یملع هصرع رد وکسنوی یلم نویسیمک ياهدرواتسد و

  ياـه تـیعقوم و اهدرواتسد رد ناریا هتشذگ نادنمشناد و ریهاشم تکراشم و ریثأت يارب طقف هن وکسنوی یلم نویسیمک
      نادنمـشناد و نارگـشهوژپ یـفرعم اـب هـکلب ،دـنکیم مادقا وکسنوی رد یناریا ریهاشم تبث قیرط زا تیرشب هعماج زورما

     رگناـشن هـک تـسا هدرـک مهارف وکسنوی یناهج یملع ياههزیاج هب ار نانآ زا رفن02 یبایتسد هنیمز نونکات ،یناریا ناوج
.تسا ناریا یمالسا يروهمج یملع ناوت

  و مـلع اریز ،تسین نآ همهً اموزلاما تسا وکسنوی یلم نویسیمک فادها زا نآ دشر ياههنیمز و يروانف و ملع هچرگا
 ملع رد قالخا یلم ياههتیمک لیکشت سپ .دشاب یفاک دناوتیمن هعسوت و حلص يریگتهج نودب و قالخا نودب يروانف
 يروانف و یملع هعسوت رد درخ و قالخا ینیرفآشقن فده اب وکسنوی یلم نویسیمک يوس زا یتسیز قالخا و يروانف و
.تسا هزوح نیا رد مهم ياهدرواتسدو اهمادقا رگید زا

    هعـسوت يارـب و دراد زاـین یملع عون هچ هب يرشب هعماج هکنیا يروآدای فده اب هعسوت و حلص يارب ملع یناهج زور
    مدرـم موـمع يوـس زا ملع دشر يارب اضاقت شیازفا هجیتن رد و ملع ندرکیمومع ای و ملع جیورت ،يروانف دشر و یملع
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       نازـیزع امـش هـمه يارـب ،تـسشن نـیا رد ردقنارگ نانامهیم امش روضح زا ددجم رکشت نمض نایاپ رد.دراد ترورض
.مدنموزرآ یتمالس و يزورهب

***
.دنتخادرپ دوخ ینارنخس داریا هب روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم سیئر ناکدرا ییوبا دمحم رتکد ياقآ همادا رد

روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم سیئر ؛ناکدرا ییوبا دمحم رتکد ياقآ
     و حلـص يارـب مـلع یناـهج تشادگرزب شیامه رد ناگدننکتکرش ،یمارگ نارورس ،نایاقآ ،اهمناخ .مالس اب ،ادخ مان هب
   نـیا يرازـگرب رد ناگدننکتکراشم زا یکی و روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم سیئر ناونع هب مرختفم .4102 هعسوت
     باـختنا لـیلد هـب نازـیزع امش یگمه هب و منک ضرع مدقمریخ امش هب ملع جیورت هتفهاب طبترم ياهتیلاعف و شیامه
.متسرفب دورد تسا اهراک نیرتشخبتذل ،یملع فشک ماقم زا سپ هک نآ رشن و ملع يزاسیمومع و جیورت ریسم

 نآ دیدج فادها و روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم رصتخم روط هب و منک هدافتسا تصرف نیا زا هک ملیام ادتبا رد
 يا   هـسسؤم ناوـنع هـب9531 لاس رد"روشک یملع تاقیقحت زکرم" هیلوا ناونع اب زکرم نیا .منک یفرعم ناتروضح هب ار
   يرواـنف و تاـقیقحت ،مولع ترازو لیکشت نوناق بیوصت اب و درک راک هب زاغآ یلاع شزومآ و گنهرف ترازو هب هتسباو
  حطـس حالطصا هب ای و روحمشهوژپ ياههاگشناد تیوقت و هعسوت يارب مزال ییایوپ داجیا يارب ییانبم هک3831 لاس رد
     تـسایر هـب ییاـنما تـئیه تراظن تحت و میظنتدوخ ِیتاقیقحت ياهسسؤم هب ،هدوب مود لسن ياههاگشناد هب موسوم کی
  زـکرم . تـفای  رـییغت" روـشک     یـملع تـسایس تاـقیقحت زـکرم"  هـبنآ مان و تفای اقترا يروانف و تاقیقحت ،مولع ریزو
 داصتقا هورگ ،ملع تسایس هورگ ،یهوژپهدنیآ هورگ نیوانع اب یشهوژپ هورگ6 زا لکشتم روشک یملع تسایس تاقیقحت
      روـشک حطـس رد یـشهوژپ هـسسؤم اـهنت زکرم نیا .تساملع جیورت هورگ و هعماج و ملع هورگ ،یجنسملع هورگ ،ملع
    راـک روتـسد رد ار مـلع جیورت هزوح رد قیقحت ياهتیلاعف یشهوژپ هورگ کی بلاق رد و یصصخت تروص هب هک تسا

      هـب اـی هـعماج و مـلع دـنیارف تبسن و هطبار صوصخ رد شهوژپ هب زین هعماج و ملع هورگ هتبلا و تسا هداد رارق دوخ
   حطـس رد یـملع ياـه تـیلاعف هعسوت زا يدیدج هلحرم رد .دزادرپیم ملع هعسوت یتخانشهعماج ياههبنج رگید ترابع
   ،یـسمش يرـجه4041   قـفا رد يرواـنف و ملع هزوح رد يدمآرس يارب یلم يامنرود و اهتیولوا زا يوریپ هب و روشک
  زا یـمهم هرود نینچ رد .دننک بسک ار ینیرفآراک رصع هب دورو یگدامآ هک دنبای شرورپ ياهنوگ هب دیاب ام ياههاگشناد
  هـتفرگ هدهع هب ار يروانف و تاقیقحت ،مولع یلاع ياروش هناخریبد شقن روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم8831 لاس
 راک ردـنا    تـسد فـلتخم ياـهداهن و اـه   نامزاـس ناـیم تاـطابترا داجیا و يزاسگنهامه هب دیاب نوناق ساسا رب هک تسا

.دزادرپب يروانف و شهوژپ،شزومآ ،ملع يراذگتسایس
    تـفه .دنتـسه روـهمج     سیـئر صخـش ،روـشک يرواـنف و تاـقیقحت ،مولع یلاع ياروش سیئر هک تسا رکذ هب مزال

          راـهچ و يرواـنف یـملع تـنواعم هارـمه هـب روـشک يرواـنف و شهوژـپ ،شزومآ شخب راکردناتسد یلصا هناخترازو
      یلاـع ياروـش ياـضعا یـملع نـمجنا هسو یمالسا دازآ هاگشناد ،روشک یتلود و یلم هاگشناد هس و روشک ناتسگنهرف
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    کـی هـتبلا و ،زـکرمتم يزیرهمانرب ،روشک حطس رد يزیرهمانرب نیوانع اب یصصخت نویسیمک11 یلاع ياروش رد.دنتسه
      لوغـشم يراذگتـسایس قـیفلت و یگنهاـمه نویـسیمک کی و هیاپ مولع یملع هعسوتِ صاخ ،صاخ تروص هب نویسیمک
 .دنتسه تیلاعف

  زا يدادـعت نینچمه و يروانف و ملع يراذگتسایس راکردناتسد ياهنامزاس هدنیامن رفن8 ات6 زا لکشتم اهنویسیمک
.دنتسه یملع تئیه ياضعا و هتسجرب نارظنبحاص

   رـکفت ،شهوژـپ نوناک ناونع هب ار دوخ نیون تیرومأم روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم ياهقباس نینچ هب هجوت اب
      هـب يرواـنف و تاـقیقحت ،موـلع یلاـع ياروش هژیو هب راذگتسایس ياهنامزاس و اهداهن زا ینابیتشپ روظنم هب هرواشم و
 یهدلکش و يزاسدنمناوت و يروانف و ملع هعسوت ياههمانرب و اهتسایس یبایزرا ،ارجا ،نیودت ياهدنیارف ياقترا روظنم
 یـنعی ،صا ـ خ ناـبطاخم رب هوالع ،ور نیا زا .تسا هدرک فیرعت یلم يروآون ماظن حوطس هیلک رد یتسایس ياههکبش هب

   ِ عوـنتم ناربراـک و ماـع نابطاخم زا ،دمآزور یلیلحت هئارا اب ات دراد شالت روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم ؛اهنامزاس
  رارـقرب هعماج و ملع هدننکدیلوت ياهداهن نایم رثؤم طابترا يارب ار ياهناروآون و بسانم ياهتسایس ،یملع ياهدرواتسد
.دنک

  هـب ملع دیلوت یمسر ياهداهن ای ویملع زکارم رد هدش دیلوت شناد رشن دنیارف ار ملع جیورت ام ،جیار هراگنا ساسا رب
  رد هدـش حرطم يداقتنا هاگدید هب ار امش هجوت صوصخ نیا رد .تسا هیوسکی يدنیارف هک،مینکیم روصت هعماج تمس
     هویـش هـب هدـش نیودـتِملع خیرات هب نآ رد هک ،منکیم بلج"مدرم ملع خیرات" ناونع اب"رناک دروفیلک يداقتنا باتک"
  و دـیلوت رد رازاب و هچوک مدرم و مانمگ ياههدوت مهس رناک رواب هب .دراد ضارتعا ،دنادیم ناملاع تئارق ار نآ هک موسرم
 همدقم زا لاثم دنچ لقن هب.دناهتفگ ام هب ملع خیرات ياهباتک و میرادنپیم ام هک تسايزیچنآ زا رتشیب رایسب ملع رشن
    اـب و شیاـمزآ اـب خیرات زا شیپ نامدرم ار تسا ام كاروخ زورما هک يروناج ای هایگ ،امهمه ًابیرقت ؛دیئامرفب هجوت باتک
  زا ار اـیرالامي  راـمیب ياوادـم رد هنگهنگ تخرد تسوپ یشخبرثا ،اهییاپورا .دناهدرک داژن حالصا یلمع کیتنژ یسدنهم
.دنتفرگ دای اکیرمآ ناتسوپخرس

    فـشک راـختفا .داد داـی یلامش ياکیرمآ مدرم هب ار هلبآ يرامیب هیلع یبوکهیام"سومیسنُا" مسا هب ییاقیرفآ هدرب کی
 هتبلا و تسا"سیتسج نیماجنب" مان هب يزرواشک هب قلعتم عقاو رد دوشیم هداد"رنج دراودا" رتکد هب ًالومعم هک نسکاو
-   هزـیگنا و بـلاج شـخب هکنیا نآ و تسا حرط و ثحب لباق مه يرتروراب هاگدید هکنآ هصالخ .دراد همادا تسرهف نیا
    عـناوم رـب رـتتحار میناوتب شرگن نیا ذاختا اب تسا نکمم .تسا مدرم يارب مدرم ملع يزاسیمومع ،ملع جیورت شخب
  ياـه      صخاـش میـشاب رداـق هـکنیا اـی و میـنک هبلغ ملع يزاسیمومع يارب نادنمشناد دزن موسرم ینابز راتخاس زا یشان
   هراـبرد يرـت  مکارـتم و رـترثکتم ياهوگوتفگ یتح و مینک ییاسانش یملع ياهدرواتسد هدیاف شجنس يارب يرتسوملم
-    هـمانرب تدـم رد .میـهد لکـش یقالخا ای و یگنهرف ،يداصتقا ياهرایعم هب هجوت اب یتاقیقحت ياههمانرب يراذگتیولوا
    ناـیرج رد مـلع یـللملا  نیـب هـتفه ياههمانرب زین و هعسوت و حلص يارب ملع یناهج زور گرزب ییامهدرگلیکشت يزیر
   ،نارـهت رد وکـسنوی يا هـقطنم رتفد نانکراک و ناریدم زا متفرگ رارق مسارم نیا رد راکمه ياهنامزاس هناریگیپ ياهشالت
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   اـم هـمه هب وگوتفگ و یشیدنامه تصرف نیا هئارا تهجهب ناریا ملع جیورت نمجنا و ناریا رد وکسنوی یلم نویسیمک
    نـیا هـعومجم لالـخ رد مراودیما و منکیم رکشت یللملانیب تابث و حلص هعسوت و نآ ياهتیلباق و ملع عوضوم هرابرد
.میبای تسد يراکمه نیا رارمتسا يارب اجرباپ و دمآراک ییاهراکهار هب اههمانرب

***
  نـیا   .دـش شـخپ نارـیایمالسا يروهمج يروانف و یملع ياهدرواتسد زا یملیف ییوبا رتکد ياقآ ینارنخس مامتا زا دعب
  میـسرت ار   هتـشاد روـشک رد مـلع جیورت هک یتاریثأت و يروانف و ملع هزوح رد ،نونکات زابرید زا هک هچنآ رب يرورمملیف
.درک
.دندرک ینارنخس تسیز طیحم یشهوژپ و یشزومآ نواعم ؛يرهاظم زانهم رتکد مناخ همادا رد

  تسیز طیحم یشهوژپ و یشزومآ نواعم ؛يرهاظم زانهم رتکد مناخ
  کـیربت ار  نارـیا رد وکسنوی لیکشت درگلاس نیمداتفه لوا هجرد رد هک مهاوخیم هزاجا ،مارتحا و بدا و مالس ضرع اب
:منک زاغآ یسودرف میکح زا يرعش اب ار تسیز طیحم و حلص تمدخ رد ملع یناهج زور مهاوخیم هزاجا و میوگب

هار داد درخ شمان هب ار لد هکهام و دیشروخ دنوادخ مان هب
رهم و دیهان و هام هدنزورفرهپس راگدرک نادم ار وا زج

دنزگ یباین دب زا هک یهاوخ وچدنلب و شودب و یمارگ شناد هب
يورب دیاب تایتخس دنچ رگ ويوجب يزاینیب رد شناد ز
هوکش سک رب درادن اریزاهوک و گنس لد دلانب نادان ز

دوب انرب ریپ لد شناد زدوب اناد هک ره دوب اناوت

       و حلـص تمدـخ رد مـلع یناـهج زور تـیمها اـم زورما ییامهدرگ لیلد .تسه زین اناوت تساناد هک ره هک یتسار هب
   .میـنک رکـشت ،هدش هتفرگ4931 لاس رد روشک یمسر میوقت رد زور نیا تبث يارب هک یمیمصت زا دراد اج .تسا هعسوت
   ار شـناد و درـخ دربراک و تیمها تایبدا رد شیپ اهنرق دنمشناد و میکح یناریا کی ناونع هب یسودرف ،مدنسرخ رایسب
    بـلطم نـیا و تـسا هدرک نایب ،دوش حرطم دیکأت نیا اب ینونک هتفرشیپ يایند رد هکنآ زا لبق یتح دیاش ینشور لکش هب
 تسا مزال و دندوب شناد و ملع ناورشیپ ،دوخ ناینیشیپ نیئآو نید هب هجوت تروص رد ناملسم نایناریا هک تسانآ هاوگ
  لـصف هب ات مینک یناوخزاب مه اب ار هژاودیلک دنچ تسا مزال ثحب نیا هاتوک تصرف رد .دشاب هنوگنیا زین هدنیآ و لاح رد
        نآ لاـبند هـب و حلـص هـب ندیـسر يارـب  مـلع زا يرادربهرهب ینعی دوخ فادها ققحت يارب زایندروم میهافم زا یکرتشم
     ،تراـهم ،شزوـمآ ،مـلع ؛عوـضوم حرط يارب رظندروم ياههژاودیلک .میبای تسد دشاب رادیاپ دیاب دیدرتیب هک ياهعسوت
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 وـ گو       تـفگ یکدـنا اـهنآ زا کـی رـه هراـبرد تـسشن نیا هاتوک لاجم هب هجوت اب هک تسا هعسوت و حلص ،تسیز طیحم
.مینکیم

-      ءایـشا هـب تبـسن یهاـگآ عوـن رـه لماش هک تساKnowledge ای شناد زا یعون ره لداعم یسراف نابز رد؛ملع
      هـک دراد دوـجو صاـخ روـط هـب ملع موهفم نآ لباقم رد .تسا ملع زا ماع فیرعت کی هک تسا هریغ و طباور ،اههدیدپ
       نآ اـب رظاـنتم و تـسا هدـش هـتفرگ نتـسناد ینعم هبScientia ینیتال هشیر زا و تساScience یسیلگنا هژاو لداعم
.تسا مکاح نآ رب یبرجت مولع دعاوق و هدش لصاح یبرجت ياهشور قیرط زا هک تسا يرشب شناد زا یشخب

 هک يریگدای و نداد دای رب ینتبم تسا ياهبرجت .تساهشزرا و اهتراهم ،شناد نتفرگ دای و نداد دای دنیارف؛شزومآ
     رـییغت اـی و بـسک ،اـه  یئاـناوت یـشخبدوبهب ،راک ماجنا هب رداق ار وا ات تسا درف رد رادیاپ ًاتبسن تارییغت داجیا نآ فده
  ناوـت  یـم رـگید ياهروشک زا يرایسب و ناریا رد شلاچ کی ناونع هبنآ هب .دنک یعامتجا راتفر و شرگن ،شناد ،تراهم
 ییا  ـ سانش دـننام یلئاـسم .میتسه ورهبور شزومآ هب طوبرم لئاسم اب هعسوت لاح رد ياهروشک رد صوصخ هب درک هاگن
  يورـین دوبمک ،رظندروم بطاخم اب بسانتم یشزومآ ياوتحم ،اشگهار و يدربراک ،یملع نیونشزومآ يارب ییاهراکهار
  زا یـضعب ر  واـب ندوـب گنرمک رتيرورض و رتمهم اهنیا همه زا و يرازفاتخس و يرازفامرن تازیهجت ،صصختم یناسنا
   و يداـصتقا ،یعاـمتجا روما رد نیداینب تخاسریز ناونع هب شزومآشقن رد صوصخ هب روشک نازاسمیمصت و نالوئسم
.هعماج یگنهرف

  یـنیب  شیـپ اـی ماجنا دادعتسا ای يریگدای تیلباق عقاو رد و تسا یتسدربز و راک رد ییاسر و یکریز يانعم هب؛تراهم
      :تـسا هدرـک فـیرعت نیـنچ ار یگدـنز ياهتراهم ،تشادهب یناهج نامزاس .تسا يژرنا و نامز فرص لقادح اب جیاتن
 دیایب رانک دوخ هرمزور یگدنز ياهترورض و اهشلاچ اب دناوتب درف هک ياهنوگ هب تبثم و هناراگزاس راتفر ماجنا ییاناوت
    یـناور ياـنغ ،هـعماج دارفا یناور تشادهب ياقترا هب رجنم هک ییاهییاناوت زا دنترابع یگدنز ياهتراهم یلک روط هب و
   لـمع هـب ملع لیدبت رنه ار تراهم ،نارظنبحاص زا یخرب.دوش هعماج حطس رد ملاس ياهراتفر و تمالس شیازفا ،ناسنا
       دانـسا رد هـچنآ و نالـک حطـس رد نامفادـها زا يرایـسب هب ندیسر رد ار ام هک تسا یتنکل نامه ریبعت نیا هک دناهتسناد
.تسا هدرک هجوت و لمأت لباق تالکشم راچد میاهدرک میسرت یتسدالاب

  تـسا هدنام لوفغم ام یشهوژپ و یتیبرت ،یشزومآ ياهدنیارف همه رد میئوگن رگا هک تسا ياهداتفااجهژاودیلک ،تراهم
   رایـسب رـشب زورما يایند رد هچنآ .دوشیم هدهاشم حوضو هب دوبمک نیا اهنآ قافتا هب بیرق تیرثکا رد ،میئوگب میناوتیم
            زورـما هـچنآ زـین و دوـش دوـخ بـطاخم هورـگ رد تراـهم بـسک هـب رـجنم هک تسا ییاهشزومآ تسا دنمزاین نآ هب

  ياـه  هاگتـسد رد هزوـح نیا رد هبرجت و تراهم ،شناد ندوبن یفاک ،هدروآ دوجو هب تسیز طیحم رد یناوارف ياهشلاچ
    نـیا طاـبترا ناوـت یـم نیاربانب .تسا هدش یطیحمتسیز ناربج لباقریغ ياهدمایپ هب رجنم هک تسا یصوصخ و یتلود
 یتروص رد یناهج هدکهد نیا رد رشب شناد و ملع هک درک نایب هنوگنیا ار تسشن نیا عوضوم اب و رگیدکی اب اههژاودیلک
  ياـه شلاـچ     و تالکـشم ،لئاـسم زا یحیحـص تخانـش اب هک دوب دهاوخ دنمدوس هدنیآ ياهلسن و زورما نامدرم يارب
  شیازـفا ای داجیا تمدخ رد ودنک ییاسانش و فشک ار اشگهار و يدربراک ،نیون یشزومآ ياهشور و اهکینکت ،ینونک
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- نیـب ياـه راظتنا رـما نیا ققحت تروص رد هک تسا حضاورپ و دهد رارق يرشب عماوج رد یعامتجا ياههیامرس تراهم
       لـمع هـماج رادـیاپ هعـسوت زـین و یـشزومآ فادها ریاس و تسیز طیحم شزومآ يارب هعسوت یلم ياههمانرب زا یللملا

  ياـه  تـیلباق و اـه تراـهم زا ودنتسه درخ و شناد بحاص اهناسنا نآ رد هک یناهج هک تسادیپ هتفگان .دیشوپ دهاوخ
 هک دنشاب هتشاد یهاگآ رما نیا رب یبوخ هب،دنرادروخرب یناهجو یلم ياهتورث و یعیبط عبانم زا يرادربهرهب يارب مزال
 ِ یناـگمه دادخر تروص رد و دنتسه یعامتجا ياههفلؤم ؛تینما و یناور و یحور تشادهب ،تمالس ،هافر دننام یمیهافم
 ط  یـحم بـیرخت     نآ یـپ رد و راتـشک ،يزیرنوـخ ،گـنج دـننام یعیاجف دهاش رتمک نیاربانب.دننامب رادیاپ دنناوتیم ،اهنآ
   ریاـس و اـه   ناـسنا یگدـنز يارـب یتایح رصانع و یعیبط عبانم هب تبسن ناربج لباقریغ و نیگنس ياهتراسخ و تسیز
.دوب دهاوخ نارادناج

   ناـهج رـسارس رد هراق کی ،هقطنم کی ،روشک کی ،هعماج کی رد رادیاپ لکش هب مه نآ هعسوت هک تسا دیکأت هب مزال
  و يدرـخ    یـب يور زا یناـهج ماـظن ندز مـه رب و تنوشخ زا هن و دوشیم رادیدپ تابث و حلص زا ام هرک یلک روط هب و
       و باـت ار شنانکاـس هـن و اـم هرـک هـن دیدرتیب هک تشاد دهاوخ یتشگزاب لباقریغ و نیگنس ،تخس ياهدمایپ .یهاگآان
   ریدـم و شورال شیـک  رتـسا مناـخ زا صوصخ هب .مراد هژیو رکشت نادنمشیدنا امش یمامت زا اهتنا رد .تسین نآ لمحت
.مراد ناراوگرزب امش يارب نوزفازور تیقفوم يوزرآ و یمیدق رتکد مناخ راکرس ،ناریا ملع جیورت نمجنا مرتحم

***
 سیـئ ر و لـلملا   نیـب روـما رد يرواـنف و تاقیقحت ،مولع ترازو مرتحم ماقم مئاق ،یلمآ رالاس نیسح رتکد ياقآهمادا رد
.دنتخادرپ"يروانف و ملع رهش ناریو و رهش نامرآ" عوضوم اب ینارنخس داریا هب،یللملانیب و یملع ياهيراکمه زکرم

  للملانیب روما رد يروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو مرتحم ماقم مئاق ،یلمآرالاس نیسح رتکد ياقآ
میجرلا ناطیشلا نم هللااب ذوعا
میحرلا نمحرلا هللا مسب
 يا  هـقطنم رـتفد  مرـتحم لوئسمشورال شیکرتسا مناخ مرتحم راکرس ،یمارگ نانامهم تمدخ مراد تدارا و مالس ضرع
      امـش عـمج رد هـک تـسا راـختفا نم يارب نیا .دیریذپب یمهم هسلج نینچ يرازگرب يارب ارم ینادردق و رکشت ،وکسنوی
     ار یـنالک ثـحب و مـشاب هتـشاد"يروانف و ملع رهش ناریو و رهش نامرآ" اب هطبار رد يرصتخم تبحص و مشاب نازیزع
.منکیم حرطم نآ زا لبق

 .منکیم ینادردق ،تساهدرک حرطم ار هعسوت و حلص يارب ملع یناهج زور وکسنوی هکنیا زا لوا هجرد رد
    هاـگآ ،تـصرف نـیا سأر رد .تسا تصرف کی فلتخم ياهروشک يارب دندرک حرطم ناتسود هکعوضوم نیا کشیب

    تکراـشم ،دـشاب هـقالع رگا و دراد رارق نآ رانک رد هقالعً انئمطم دشاب هارمه هب یهاگآ رگا .تسا نالوئسم و مدرم ندرک
  هارـمه هـب مایپ دناوتیم زور نیا هکيرگید دروم .دوب دهاوخ تیقفوم و يزوریپ لماع دروم هس نیا و تسه نآ رانک رد
  .تسا شزرا ياراد دوخ عون رد هک تسا هعماج تالکشم و نادنمشناد نیبام ندز لپ دروایب
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   زا ببـس و دوـشیم تلم هب تلود یکیدزن ببس هک ،یتموکح متسیس ییاراک شیازفا و ملع هب نادرمتلود رتشیب هجوت
.تسا تیمها زئاح زیندشاب تفرشیپ و حلصدض عقاوم زا يرایسب رد دناوتیم هک ياهلصاف و فاکش ندرب نیب

   نـیا رد هـک  تـسا ماهفیظو و منادیم دیفم يرشب عماوج يارب یلک تروص هب ار يروانف مان هب ملع دربراک و ملع ،نم
  رد يزرودرـخ هک دوب دهاوخ ياهعماج ،یملع هعماج هک منادیم و منک شالت يروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو رد اتسار
  ،تمالـس نآ رد هک ياهعماج .دوب دهاوخ رتینتفایتسد لآهدیا هعماج و رتهتفایشهاک هتساوخان ياهيریگرد ،رتنوزفا نآ
     رد مـلع هـک مراد داـقتعا مـه نیا هب اما .تسا ریذپناکما ملع هانپ رد دشاب یناسنا طابترا و یقطنم طابترا و رادیاپ هعسوت
   یـملع هعـسوت ياهدنیارف زا يرایسب هک میدید هتشذگ ياهلاس یط .دشاب دصرددص دیئأت دروم دناوتیمن شتاهج یمامت
        یناـمز هـک تـسا کیتـسالپ ،منزـب لاـثم مهاوـخب رگا ،نآ سأر رد .تسا هدرک دراو ینیگمهس هبرض ام تسیز طیحم هب
  ياـه  هـناخراک هـک یکانسرت یمیلقا تارییغت ایتسا یناهج هعماج دیفس يالب نالا ،دوب ایند رد دوجوم يروآون نیرتمهم
.!دندروآناغمرا هب نامیارب يروانف و ملع  يانبمرب هدش هتخاس

  رـظن تحت ًامتح دیاب هک تسا يدراوم نیرتبرخم زا یکی ناونع هب هتفرشیپ ياهحالس و تازیهجت زا هدافتسا رد ملع
  .تسا ناسرنایز زین دشاب هتشاد دوجوتیدودحم و ضیعبت نآ رد هک یملع و دریگب رارق

 و حلص يارب هک یملع نآ دیوگیم وکسنوی .دوشیمن هدنسب شخب نیا هب اهنت ملع یناهج زور باختنا رد وکسنوی رنه
  دـیاب ملع نیا دیهاوخیم یملع رگا هک دیوگیم وکسنوی .دنکیم صخشم ار وکسنوی یملع يریگتهج نیا .دشاب هعسوت
     رـگا .درـک دـهاوخن رـشب بیصن يزیچ دربب رهش ناریو تمس هب ار ام هک یملع .دنک تکرح ام ياهرهش نامرآ تمس هب
  اـما ،تفرگیم رارق شلاچ و قیقحت و یسررب دروم دیاشWorld Science Day هک درکیم حرطم ار نیا اهنت وکسنوی
World Science Day for دیوگیم Peace and Developmentهـک دـهد    یـم ناـشن ،تـسا يرـیگ تـهج نیا   
.دراد رظن رد اهرهش نامرآ تمس هب یتکرح تیرشب يارب وکسنوی

     ،رـصاعم رـصع رد یـتح هزورـما .دراد همادا خیرات یط هک تسا یگنج ،ملع نیبام يرهش ناریو و يرهش نامرآ گنج
  داـجیا ، اـه  بـصعت نتـفر نیب زا ،اهزرم ندش هتشادرب ثعاب يروانف و ملع دننکیم حرطم هک دنتسه ییاهنکیب سیسنارف
.دنک تیاده رهش نامرآ تمس هب ار ام دناوتیم يروانف و ملع ،نیاربانب .دش دهاوخ اهتلم نایم کیدزن طابترا

      هارـمه هـب ار رـشب یگدوـسرف دـینیب  یـم امـش هک یتفرشیپ نیا ،دنکیم حرطم يوسنارف يوکوف لشیم ،نیمه سکع رب
   دوـجوم شرـگن زا یشان تیرشب یگدوسرف و یگدروخ دیوگیم و دروآیم نابز هب ار یملع لقع لاوز دایرفوا،دروآیم
   اـم دـیوگ  یـم ،دـنکیم حرطم ار هاش فوسلیف هلئسم نوطالفا یتقو .دنکیم ادیپ همادا خیرات یط ینارگن نیا .تسا ملع هب

   هـک دـیوگ یـم یـ ناریا یباراف رصنوبا .دنک دومنهر رهش نامرآ تمس هب ار هعماج و دشاب فوسلیف هک میهاوخیم ار یهاش
  ،دوـش  یـم حرـطم  صوـصخ نیا رد سناسنر زا دعب هک يدرف نیرتمهم ،برغ رد .تسیچ ام رهش نامرآ مهم ياهیگژیو
دـ نکیم یسررب ار نامز نآ ناتسلگنا،ایپوتوی رد .دسیونیم"ایپوتوی" ناونع تحت یباتک6151 لاس هک تسا روم ساموت
         اـهنیا هـمه یعاـمتجا یـگتخیر مـه هـب ،يراـمیب ،تـکالف ،رقف ؛دراد دوجو هک تسا ینونک هتفشآ عضو نیا دیوگیم و
    اـجنآ رد هـک تـسام رهش نامرآ هک دنک تکرح )رهش نامرآ( ایپوتوی تمس هب دناوتیم هک تسا )رهش ناریو("ایپوتسید"
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 هیلع ندز و تسا رگیدکی اب يراکمه ،تسین يربخ تداسح زا ،دراد دوجو تمالس و اهییابیز ،تسا ینالوط رمع لوط
   ود روـم ساـموت" اـیپوتوی"  باـتک رب .دنکیم حرطم ایپوتوی ناونع تحت ار شدوخِباتک .درادن دوجو گنج و رگیدکی
    هـک يدروـم نیـمود .دوشن تفای هک ییاج .تسا دابآاجکان يانعم هب ایپوتوی ،هکنیا تسخن .تسا حرط لباق یساسا داریا
  و دوـش   یـم لیدـبت شدوـخ   دـض هـب جوا کـی رد دینکیم حرطم امش هک ییایپوتوی نیا هکنیا دننکیم حرطم نادنمشناد
  خیراـت یـط      مـه زاـب .درادـن یناـغمرا اـه ناـسنا یگتفشآ زج هک يرهش ناریو .دروآیم دوجو هب ار رهش ناریو ،ایپوتسید
   ناـمر کـی رد        عوـضوم نـیا هـب ادـتبا هـک يدرـف نیرـتمهم نایناریا نایم رد .تسا ناوارف ثحابم هنوگنیا زا هک مینیبیم
 رد2531 لاس رد ناشیا .دوب هتشون"ناگناوید عمجم" مان هب یباتک .ناریا خیرات نامر ردپ ،دوب هدازیتعنص ياقآ ،تخادرپ
  ،دـندوب ناگناوید عمجم رد هک یهورگ دیوگیم ناگناوید عمجم رد .دندوبناریا رد4721 لاس دلوتم ،دندرک توف هسنارف
      رد .دـنتفر نورـیب عـمجم زا و دنتـسب ار ناـبهگن ياپ و تسد ون لاس رد .دنشابن هناوید رگید ون لاس زا دنریگیم میمصت
  عـم   جم نآ زا یـکی ناـهگان .دـیزرل    یـم و دوـب هـتفرگ هاـنپ یتخرد يالاب سرت زا هک دندید ار یشیورد دنتفر هک يریسم
 ایند همه ،تسا نیناجملاراد ایند هک دز دایرف دیوگیمن نخس و تسا لالریپ هک دنتشادنپیمًالبق و دوب يریپ هک ناگناوید
   اـهنت دـیوگ یـم وا !تـسا هتفرگ هانپ یتخرد يالاب رب و دزرلیم تفگیم وا زا همهنیا شیورد هک يریپ نیا .تسا هنوگنیا
   رتوـلج لاـس رازـه2    هـب و میـنک مزیتوـنپیه هک تسا نیا میوش جراخ نیناجملاراد نیا زا و ایند نیا زا ناوتیم هک یهار
   و تداعـس ،تمالـس ،ي رواـنف      ،تاـناکما زا رـپ هـک يرهـش رد ،دـنوریم رتولج لاس رازه2 ،دنوشیم مزیتونپیه .میورب
 و دـننز یـم   ار هـمه و دنـسریم رس نیناجملارادعمجم نانابهگن ناهگان!دننامیم یقاب رهش نآ رد یکدنا تسا یگتسبمه
.دنربیم نیناجملاراد هب هرابود ار اهنآ و دیوش رادیب مزیتونپیه زا دنیوگیم

   حالطـصا هـب  .دراد دوـجو هـک تشگ میهاوخرب ییاج نیمه هب ماجنارس .تسا دابآاجکان امش يایپوتوی ،دندومرف ناشیا
.تسامزیتونپیه و روصت تسه هچره و درادن دوجو )يرهش نامرآ( ایپوتوپ

،  تـشوگ .تـسا ملعزا ياهتخیمآ نیاتشکنارف .تشون ار نیاتشکنارف هک ياهدنسیون ،یلش يرم ،یبرغ ناگدنسیون زا ای
     تیـصوصخ هـس هـک دـننکیم تسرد نیاتشکنارف مان هب يدوجوم و دننکیم طولخم مه اب ار هیتسیرتکلا و گنر،تسوپ
-  هـیرک ،اـه  ناـسنا تـسد هب تعیبط یگتخیر مه هب اب دینک مسجت ار يرظنملاهیرک ،دوب رظنملاهیرک تسخن :تشاد یلصا
     و دـینک ریـسفت اـم هتفرـشیپ ياهحالسهب ار يزیرنوخ ،تسا زیرنوخ ؛مود.میرادن رتشیب یکی ام هک نیمز ندرک رظنملا

  دـینک هسیاقم .دنکیم بارطضا داجیا یعیسو حطس رد دوریم هک ییاج ره رد نیاتشکنارف ،تسا روآبارطضا هکنیا موس
        تفرـشیپ يرواـنف و مـلع تـسا تـسرد هـک دـنک یـم حرطم ار نیا یلش يرم اجنیا!ام بارطضا رپ ويرهش یگدنز اب
!دسریم رهش ناریو هبلایخ رهش نامرآ حالطصا هب.دوشیم لیدبت شدوخ دض هب ياهطقن رد نیا اما دنکیم ياهدرتسگ

  ،دـنز    یـم داـیرف ار نیـمه تروـفکنارف بتکم ،مه هزورما یتح .تسا خیرات یط نادنمشناد شرگن و یناهج دنور نیا
  اـه تـسینردم تسپ .دشاب یسک هچ تسد رد شتشونرس هک تسین مولعم دیربیم شیپ دیراد امش هک یملع نیا دیوگیم
   هـک دـننیب یـم ار ملع یفنم تاکن ،دنداد لکش ار تروفکنارف بتکم نآ لابند هب و ضارتعا بتکم هک ییاههورگ ناونع هب
    هـک درواـیب ار يدـنیارف دناوتیم هک دننیبیم ار نآ تبثم هبنج اهتسینردم .دوش ثداح ضارتعا بتکم ناونع هب دناوتیم
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   میـسرب ناـمدوخ رهش نامرآ هب میناوتیم مه ملع تفرشیپ ریسم رد نیاربانب.دشاب هتشاد هارمه هب ار يرشب تداعس دناوتب
  هـک دنتسه ام روشک و ایند ناراذگتسایس و ناگدنهدتهج ،نالوئسم نیا و میسرب نامدوخ رهش ناریو هب میناوتیم مه و
 وکسنوی رنه نیرتگرزب میوگیم هک تساجنیا و!رهش ناریو هب ای میوش نومنهر رهش نامرآ هب،دننک باختنا ار ریسم مادک
  هـب طـقف   رـگا و ،داد ناـشن ام هب ارPeace and Development ،داد ناشن ام هب ار ملع ییارگرهش نامرآ هک دوب نیا

Scienceکـش  یـب ریـسم نیا رد و دراد همادا تسینالوط ياهلاس هک دشیم یثحابم نامه ریگرد مه زاب ،درکیم افتکا  
      نتفرـگ رـظن رد و وکـسنوی راعـش هـب هجوت اب مراودیما نم و دنکیم يزاب ار یگرزب شقن یملع قالخا هک میریذپب دیاب
  .دیایب تسد هب ،تسا اهروشک حالص و ریخ هک يزیچ نآ ،هعماج ياهلاهدیا

***
.دش هداد شیامن نآ تیمها و بآ اب طابترا رد یپیلک همادا رد

  ياـفبآ و بآ مرتحم نواعم ینادیم سدنهم ياقآ مایپ دناهدش وکسنوی زا لارول ناشن تفایرد هب قفوم هکیتمحر رتکد مناخ
.درک تئارق ارورین ترازو
  مهاوـخ     یـم هزاـجا .دـیداد رارـق ورـین ترازو يافبآ و بآ تنواعم رایتخا رد هک یتصرف تباب مراد رکشت و مالس ضرع
.منک تئارق رادیاپ هعسوت و حلص يارب ملع یناهج زور اب هطبار رد ار ینادیم سدنهم ياقآ تشادای

     نارورـس امـش تمدـخ رد مناوـتب ات هداد تسد یتصرف هعسوت و حلص يارب ملع یناهج زور رد هکنیا زا؛نایاقآ ،اهمناخ
.مدنسرخ رایسب مشاب زیزع

  شـناد هعسوت هنیمز رد ملع دربراک و دربشیپ تهج رد نونکات5491 لاس زا وکسنوی یلم نویسیمک هک دیراد راضحتسا
      هعـسوت و حلـص ساـسا و هـیاپ رتـشیب هک اهتیلاعف نیا .دنکیم تیلاعف هتفرشیپ مولع هژیو هب ملع يارب يزاستیفرظ و
  ياـه  تـیلاعف و هدوـب ایند فلتخم طاقن رد وضع ياهروشک يراکمه اب و یللملانیب ياههمانرب بوچراچ رد تسا رادیاپ
    ياـیالب ،ریذـپدیدجت ياـهي ژرـنا ،نیریش بآ عبانم تیریدم هلمج زا یناهج حرطم و مهم ياههزوح ردنوگانوگ یملع
.دوشیم لماش ار یعیبط ياهدمایپ شهاک و یعیبط

  حلـص تمدخ رد ملع یناهج زور ار لاس ره نابآ مهدزون اب فداصم ربماون مهد وکسنوی یلم نویسیمک ،1002 لاس زا
   ندرـک یموـمع و هعسوت ،جیورت هزوح رد هشیدنا و رکف نابحاص رظن لدابت يارب دوش یتصرف ات درک يراذگمان هعسوت و
.دشاب هتشاد رارق رادیاپ هعسوت و حلص تمدخ رد هک یملع

  یعوـن هب کی ره هک تسا یناملاع و نادنمشناد ،اههناسر ،نارادمتسایس ،ناراکردناتسد همه تیلوئسم روآدای زور نیا
.میتسه هجاوم يددعتم تالکشم و اهینارگن اب تسیز طیحم و یناسنا هزوح رد هزورما .دنرادیمرب ماگ ملع هعسوت رد
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  و اـه     یـنارگن ،تـسیز طیـحم هزوـح رد و یـللملا نیـب ياهنارحب و اهراتشک و اهگنج ،یعامتجا و یناسنا هزوح رد
      دروـم دـیاب هـک تـسا یـمهم ياهعوضوم یعیبططیحم و كاخ عبانم ،یبآ ياهمتسیسوکا ،بآ عبانم هب طوبرم تالکشم
.دریگ رارق رتشیب هجوت

       رگناـیب ،میتـسه هـجاوم نآ اـب زورـما هـک ییادزلگنج و ییازنابایب ،ملاس یندیماشآ بآ دوبمک ویبآمک ،مک ياهناراب
  ياـه    تـیلاعف و يرـشب تاـعامتجا رـب هکياهزادنا زا شیب ياهراشف و تسا هدرک زاغآ تعیبط اب ناسنا هک تسا یگنج
     مـه رـب نآ دـمایپ و هـتفر رتارف تعیبط یکیژولوکا تیفرظ و ناوت زا عقاوم زا يرایسب رد دوشیم دراو تعیبط هب هتسباو
  تـساجنیا .میتسه نابیرگ هب تسد نآ اب هزورما هک تسا يددعتم تالضعم و یعیبط طیحم رب مکاح یعیبط مظن ندروخ
  نیـنچمه و اهنارحب و اهینارگن شهاک و رادیاپ هعسوت و حلص هب ندیسر يارب نآ هب لمع و ملع شقنو يراذگریثأت هک
.دوشیم مولعم شیپ زا شیب یناسنا و یتسیز طیحم ياهدمایپ اب هلباقم

   یتیلوئـسم ،دوـخ یصصخت و يدرکلمع هزوح رد سک ره و دراد یمهم هاگیاج رادیاپ هعسوت و حلص ،زورما يایند رد
     رظندـم يداـصتقا هعـسوت و دـشر طقف ،زورما .دهد ماجنا يراک ،تیلوئسم نیا هب ندرک لمع يارب دیاب و دراد هدهعرب ار
       نـیا ،تـسا يرـشب عـماوج و اهروـشک یگدـنام بـقع ای تفرشیپ رگناشن هک تسا رادیاپ هعسوت هب ندیسر هکلب ،تسین
       و یعاـمتجا تلادـع يرارـقرب و تـسیز طیـحم ظـفح،يداصتقا هعسوت و دشر رب هوالع هک تسا ینعم نیا هب عوضوم
 رارقرظن    دـم دـیاب هعـسوت ناـکرا ناونع هب ناگدنیآ يارب هوقلاب و یعیبط تاناکما تشادهگن و ظفح زین و یگنهرف هعسوت
.دریگ

     رـه یعاـمتجا و یـگنهرف طیـحم رب ینتبم دیاب هکلب تسین ناسکی اهروشک همه يارب هعسوت هخسن زورما ،تقیقح رد
   هعـسوت و تعنـص ،تراجت ،يرهش ياهيزیرهمانرب ،يداصتقا ياهيراذگتسایس،ملع ؛تفگ ناوتیم نیاربانب .دشاب روشک
   رتـشیب هـچ ره دیکأت يارب نآ زا ناوتیم هک تسا یتصرف ،ملع یناهج زور .دشاب اههفلؤم نیا همه هب فوطعم دیاب رادیاپ
       داـجیا هـکنیا رـب دـیکأت يارـب تـسا يدنمشزرا تصرف ،زور نیا .درک هدافتسا هرمزور یگدنز اب ملع طابترا و تیمها رب

   رد .تـسا ریذـپ ناـکما یملع ياهشهوژپ و يرشب دادعتسا و شناد هب لمع اب اهنت ور شیپ تالکشم لح و رتهب یناهج
  لـیامت زین بناجنیا عبط هب و دیامن دافیا رادیاپ هعسوت و حلص رد یمهم شقن دناوتیم هژیو تیمها لیلد هب بآ ،نایم نیا
.منک تبحص رتشیب هلوقم نیا رد هک مراد

    راـنک رد هـیلوا ياـه    ندـمت بـلغا و تـسا هدـش خیرات دراو بآ اب شندمت و ناسنا .تسا یگدنز خیرات زا ولمم ،بآ
 .ت  ـ سا تـکرح رد هتـسویپ نیمز هب اوه و اوه هب ایرد زا ،دوخ تایح هخرچ رد بآ .دناهتفرگ لکش بآرپ ياههناخدور
.تسا یتسه ياهیتفگش زا زین بآ تایح هخرچ اب طبترم تالاعفنا و لعف

   ناـسنا و دـنکیم یط ار نیمز ات نامسآ هلصاف راب کی زور هن ره نآ یعیبط شدرگ رثا رب نیمز رفسمتا رد دوجوم بآ
   رد هـک دـنکیم هدافتسا ینیمزریز ياهبآ زا بوطرم یتح و کشخ همینو کشخ قطانم رد دوخ زایندروم بآ نیمأت رد
.دنتسه نیمز یلخاد ياههیال
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  رد يدـیلک شقن نینچمه بآ .دوب دهاوخن رسیم یگدنز همادا نآ نودبً املسم و تسا تایح یلصا رصانع زا یکی بآ
   هـک اـه لاـس نیا رد .دنکیم افیا رشب یگدنز رد یصاخ تیمها زین ظاحل نیا زا و دراد یتعنص و ییاذغ تالوصحم دیلوت
       و تاـعالطا ،شـناد نتـشاذگ كارتـشا هـب اـب هک تسا يرورض ،هدش لیدبت یللملانیبیشلاچ هب بآ نارحب زا اهینارگن
.مینک زکرمت بآ نارحب تیریدم رب یبآ ياهيراکمه و بآ هزوح رد يروآون

   ناـگمه يارـب هد افتـسا لباق و یفاک بآ ،ایند رد .تسا هعسوت و يرشب یگدنز یلصا نکر و ام عبنم نیرتاهبنارگ ،بآ
   زورـما ياـه  شلاـچ نیرـت گرزـب زا یکی ناگمه يارب بآ زا رادیاپ يرادربهرهب يارب یلحهار نتفای نیاربانب .درادن دوجو
   .دـش يراذـگ   ماـن یـبآ ياـه يراـکمه یللملانیب لاس ،3102 لاس رد بآ یناهج زور راعش هک تسور نیمه زا .تسایند
   لیکـشت عـفن  يذ ياهروـشک زا یـبآ كرتشم ياهنویسیمک ،كرتشم یبآ عبانم زا رادیاپ هدافتسا يارب هک مینیبیم نینچمه
    ،لـین دور یـلم نویـسیمک هب ناوتیم هنیمز نیا رد و دننک لصف و لح ار یبآ لئاسم هناتسود ياضف رد دنناوتب ات دوشیم
.درک هراشا دنمریه بآ كرتشم نویسیمک و نیار دور نویسیمک ،بوناد دور نویسیمک

   هـمه يرـیگ   میمـصت ناـکرا رد و اـهيزیرهمانرب هحولرس دیاب و تسا یشخبارف ياهلئسم ،بآ هلوقم ،تشاد هجوت دیاب
  لـسن يارب نآ تیفیک و تیمک ظفح و ینیمزریز هچ و یحطس هچ بآ عبانم زا یفیک و یمک تنایص .دریگ رارق اهروشک
     ماـجنا رثؤـم مادـقا هـنیمز نیا رد اهروشک یمامت تسايرورض و تسا بآ عبانم تیریدم ياهمازلا زا یکی ،یتآ و یلعف
     هطـساو هـب هزورـما .تـسا هداد رارق راک هحولرس رد دیدج تلود رد صوصخ هب ار درکیور نیا زین ام روشک هتبلا .دنهد
 فلتخم فراصم يارب بآ ندش هدافتسا لباقریغ و هدولآ رطخ ،دریگیم تروص یناسنا عماوج رد هک یفلتخم ياهتیلاعف
      و بآ عباـنم یگدوـلآ زا يریگوـلج يارـب هدـنرادزاب نیناوق عضو هک تسا مزال و تسا يدج يرطخ برش صوصخ هب
.دوش هنیداهن ایند ياهروشک یمامت رد دننکیم بآ عبانم یگدولآ هب مادقا هک یناسک اب ینوناق دروخرب

  مزال نیارباـنب و تسا تیمها زئاح رایسب بآ عبانم شیازفا ای و شهاک رد نآ شقن و میلقا رییغت هدیدپ ،رضاح لاح رد
      زا یـخرب رـضاح لاـح رد .دنـشاب هتـشاد یبسانم یتاعالطا و یملع ياهيراکمه هنیمز نیا رد ناهج ياهروشک ات تسا
   هـک تـسا مزال نیاربانب و دنتسه یسانشاوه و بآ ياهرتماراپ نییعت يارب هتفرشیپ ياهرازبا ياراد ایند هتفرشیپ ياهروشک
   مزال .دـنروآ مهارـف هدیدپ نیا هب تیساسح نییعت يارب ار اهروشک مامت هدافتسا هنیمز تاعالطا نیا ندادرارق رایتخا رد اب
    ییاهروـشک رد هدـیدپ نـیا زوربً املسم .دوش مهارف هدیدپ نیا اب يراگزاس ناکما ات دنروآ مهارف یتادیهمت اهروشک تسا
     هـک تـسا مزال نیارباـنب و دوـش  یـم یـپرد  یـپ ياـه یلاـسکش   خ زورـب و شراـب شهاـک ببس بلغا ام روشک نوچمه
      هـنیداهن و داـجیا یـبآ عباـنم تیعـضو اب یقطنم يراگزاس فلتخم فراصم رد ات دریذپ تروص ياهنوگ هب اهيزیرهمانرب

       يراـکمه هـنیمز نـیا رد فـلتخم ياهروـشک دـیاب هک تسا ییاههلوقم رگید زا یبآ ياهمتسیسوکا يارب بآ ظفح .دوش
.دنشاب هتشاد کیدزن

        هـکلب تـسین روـشک کـی هـب طوـبرم اـهنتل  ارآ هـچایرد اـی و هیمورا هچایرد هب طوبرم تالکشم هک دیراد راضحتسا
  مـه هب تیریدم دنیارف بلاق رد ات تسايرورض ور نیمه زا و دهد رارق ریثأت تحت ار روشک دنچ دناوتیم نآ ياهدمایپ
  هـک دوش مهارف یطیارش فلتخم زیربآ ياههزوح رد بآ فراصم و عبانم نیب نزاوت و لداعت يرارقرب اب بآ عبانم هتسویپ
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  هدـشبیرخت ياهمتسیسوکا تشگزابً املسم .دوش مهارف يداصتقا ظاحل هب هچ و یکیژولوکا ظاحل هب هچ تعفنم رثکادح
    لیکـشت اـب اـت دراد         شالـت اـم روـشک زـین هـنیمز نـیا رد هـک تـسا تدمزارد يزیرهمانرب و نامز مزلتسم لوا تلاح هب
        .دـنک یتاـیلمع هـیمورا هـچایرد ياـیحا يارـب ار مزال يزـیر  هـمانرب ،دـشرا ناریدم روضح اب و یلم حطس رد یهورگراک
 هک تسا یقطانم زا ،اهروشک بآ عبانم یفاکان تیعضو لیلد هب ایند رد کیژتارتسا و ساسح ياهقطنم ناونع هب هنایمرواخ
   زا شـخب نـیا ياهروشک نیب كرتشم یبآ عبانم دوجو .دراد رارق یبآياههمصاخم زا یشان ياهرطخ ضرعمرد هراومه
      رد ار شنـت زورـب ناـکما هـک تـسا یلماوع هلمج زا هقطنم ياهروشک زا یخرب یلخاد و یسایس عاضوا یناماسبان و ایند
   مـه يدورو مـه كرت  ـ شم یـبآ عباـنم و یبآ ياهزرم نتشاد لیلد هب زین ام روشک نیب نیا رد .تسا هدرک فعاضم هقطنم
.تسا رادروخرب هقطنم رد ياهژیو تیعقوم زا یجورخ

 تکراشم لصا ،كرتشم و يزرم ياههناخدور صوصخ رد ناگیاسمه اب اههدهاعم و اهلماعت صوصخ رد ناریا تلود
   هـب دـهعت ،    كرتـشم یـبآ عباـنم زا يرادرـب هرـهب رد یناسربیسآ عنم لصا و تسا هداد رارق رظندم ار بولطم و هنافصنم
.تسا هداد رارق هژیو هجوت دروم ار اهفالتخا زیمآتملاسم لصف و لح يارب تاعالطا لدابت و هرواشم

   يراـکمه .تـسا بآ رادیاپ تیریدم دیلک ،هبرجت و شناد يانبم رب لماعت و يراکمه هک میرواب نیا رب اتسار نیمه رد
    يراـک دـیدج ياـه شور و طـباور شرتسگ و هناروآون ياهلحهار نتفای نآ هجیتن و دوشیم دیدج ياههدیا قلخ ثعاب
.دش دهاوخ رادیاپ هعسوت و حلص هب رجنم ًاملسم و تسا

     قوـقح زا تـیامح ياتـسار رد اـهيراکمه عون نیا .تسا یملع و ینف عوضوم کی اهنت بآ هب طوبرم ياهيراکمه
  تـیوقت هب رجنم و تسا نانز شقن ندش گنررپ و ییاذغ تینما نیمأت ،رقف اب هزرابم ،اهرامیب شرتسگ زا يریگولج ،رشب
 هقطنم رد هک روشک بآ لوئسم ناونع هب بناجنیا .دوشیم قطانم و اهتلود نایم يراکمه هعسوت قیرط زا حلص ياههیاپ

      هـب داـمتعا اـب و هتـشذگ براـجت رب هیکت اب دراد رارق یناهج موس کیزا رتمک یگدنراب طسوتم اب کشخ همین و کشخ
 اب هطبار رد هک يرشب عماوج زورما ياهيراتفرگ و تالضعم منکیم دیکأت بآ عبانم تیریدم هنیمز رد زور شناد و مولع
.دش دهاوخن فرطرب اهتلم يربارب هب هاگن و ناصصختم ملع زا يرادربهرهب و هدنزاس لماعت داجیا اب زج هب تسا بآ

    و یعاـمتجا ،يداـصتقا ،یـسایس طابترا زاسهنیمز دناوتیم بآ عوضوم صوصخ رد اههیاسمه یللملانیب ياهيراکمه
.دنک هیده ناهج هب ار اهتلم و اهتلود نیب رادیاپ ياهیتسود رارمتسا و تینما ،تابث ،مظن و دوش یگنهرف

 یناهج رد ایند مدرم یمامت هک مراودیما و منکیم رکشت و ریدقت هتفه نیا يرازگرب ناراکردناتسد زا رگید راب نایاپ رد
.دننک یگدنز شمارآ و حلص رد و رقف و ضیعبت زا رود هب و رادیاپ

***
-  هـمانرب رد درـک تساوخرد راضح زا ،نانارنخس و نارضاح همه زا رکشت نمض شورال شیک رتسا مناخ همانرب نایاپ رد
   هدـید كرادـت دالیم جرب ود تبثم هقبط رد هک یهاگشیامن زا دیدزاب يارب ار نانآ زین و دننک تکرش ملع جیورت هتفه ياه
.درک توعد هدش
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       اـب يروـک يراـم و نتـشینیا رـسمه ،کـینرپوک ،مایخ هلمج زا نادنمشناد ياهسابل اب رفن راهچ هیحاتتفا همانرب زا دعب
.دندرک ارجا راضح يارب ار یعونتم یملع ياهشیامزآ زومآنف كراپ نینچمه .دندرک وگوتفگ ناگدننکتکرش
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)یملع زکارم و اههاگشناد زا دیدزاب(مدرم ،هاگشناد ،ملع زور
"زاب ياهردزور"

3931 نابآ91-02 هبنشود و هبنشکی
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02 و91  ياـهزور رد .تسا هتفه نیا رد یشزومآ و یملع زکارم زا دیدزاب ،ملع جیورت هتفه رادفرطرپ ياههمانرب زا یکی
     کـیزیف ناـملعم نـمجنا يراـکمه اب ناریا ملع جیورت نمجنا .دندرک دیدزاب یملع زکارمزا يدادعت زا نازومآشناد نابآ
.دندرک مهارف ار ییادتبا و هطسوتم عطاقم نازومآشناد دیدزابۀنیمز نارهت رهش

 .دن دـش فذحتسرهف زا هک دوب نارهت زاجراخ زکرم هس.دش ماجنا زکرم هد زا دیدزاب دروم91 ،هدش رکذ ياهزور رد
.دناهدرک لاسرا ار دوخ شرازگ هک تسا هدمآ یسرادم دیدزاب زا ياهصالخهمادا رد

   دـش هـئارا نازومآشناد يارب هاگشهوژپ زا یلک یفرعم ادتبا.دندرک دیدزابهلزلز هاگشهوژپ زا سجرن هنارتخد ناتسریبد
.دندرک دیدزاب فلتخم ياهشخب زا سپس و

يوج مولع و یسانشسونایقایلمهاگشهوژپ زا ییابطابط همالع هنارسپ ناتسریبد نازومآشناد و نالوئسم نامزمه دیدزاب
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   نـیا يدـنم هـقالع .  دـندرک دـیدزاب      ناـیور هاگـشهوژپ زا هدازیدـهم و تـما ناتـسبد5 و4  هـقطنم هنارسپياهناتسبد
      و ریدـقت لـباق زـین ناـیور رد نازوـمآ شـناديارب بسانم ياههاگتسیا ندوب ایهم هتبلا و دیدزاب هب مشش هیاپ نازومآشناد
.دندرک دیدزاب هاگتسیا شش زانازومآشناد نایور هاگشهوژپ یلک یفرعم زا سپ .تسا رکشت

یشزومآ و یملع زکارم زا نازومآشناد دیدزاب
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   تـلع هـب4   هـقطنم نارـیبد دیدزاب هتبلا .دندرک دیدزاب نایور هاگشهوژپ زا يرفعج مناخ يراکمه اب نک يودهم ناتسریبد
 .دش وغل ناتسریبد عقوم هب يزیرهمانرب نادقف لیلد هب2 ناگنازرف ناتسریبد دیدزاب و هقطنم تیریدم ضیوعت اب ینامزمه

:تسا ریز حرش هب نازومآشناد دیدزاب دروم زکارم تسرهف
؛يوج مولع و یسانشسونایقا هاگشهوژپ.1
؛نایور هاگشهوژپ.2
؛هلزلز یسدنهم و یسانشهلزلز یللملانیب هاگشهوژپ.3
؛ناریا یمالسا يروهمج يروانف و مولع هزوم.4
؛هغارم دحاو یمالسا دازآ هاگشناد.5
؛روشدور هاگورین رد عقاو يژرنا هزوم.6
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؛نارهت هاگشناد یسانشروناج هزوم.7
؛یندعم تافاشتکا و یسانشنیمز نامزاس هزوم.8
.ناریا قرب تعنص هزوم.9

:تسا ریز حرش هب دندرک دیدزاب زکارم نیا زا هک ییاهناتسریبد یماسا
؛ییابطابط همالع هنارسپ ناتسریبد.1
؛سجرن هنارتخد ناتسریبد.2
؛تما هنارسپ ناتسبد.3
؛هدازیدهم هنارسپ ناتسبد.4
.نک يودهم ناتسریبد.5
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یگدنز و ملع تسشن
یمیلقا تارییغت رب دیکأت اب

هام نابآ20 هبنش هس
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یگدنز و ملع تسشن همانرب
یمیلقا تارییغت رب دیکأت اب

هام نابآ20هبنش هس
نارنخس ناونع تعاس

ناریا یمالسا يروهمج دورس و نآرق توالت 01:61-00:61
 تئیه وضع عراز يدهم رتکد
 ناریا ملع جیورت نمجنا هریدم

 یللملانیب هاگشهوژپ داتسا و
 هلزلز یسدنهم و یسانشهلزلز

مدقمریخ 02:61-01:61

 داتسا؛یناجیلع لولهب رتکد
یمزراوخ هاگشناد

هیمورا هچایرد ندش کشخ و هلئسم یسررب 04:61-02:61

 داتسا؛ییازریم يدهم رتکد
یمالسا دازآ هاگشناد

 ياهشور و هیمورا هچایرد تیعضو رب يرورم
نآ يایحا

 داتسا؛یمیقم میهاربا رتکد
 نمجنا سیئر ونارهت هاگشناد

ناریایسانشهرطاخم

 و تارطاخم شهاکيارب اهدرگزیر رب تیریدم
یگدنزتیفیک شیازفا

00:71-04:61

خساپ و شسرپ 04:71-02:71
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و دنتفگ مدقم ریخ نانامهم یمامت هب ناریا ملع جیورت نمجنا هریدم تئیه وضععراز يدهم رتکد ياقآ تسشن يادتبا رد
.دنتخادرپ دوخ ینارنخس داریا هب

یسانشهلزلز یللملانیب هاگشهوژپ داتسا ؛عراز يدهم رتکد ياقآ
میحرلا نمحرلا ...ا مسب

  تارـییغت"     رـب زورـما تـسشن عوـضوم .مینکیم زاغآ ار ملع جیورت هتفه رد یگدنز و ملع همانرب ،دماشوخ ضرع نمض
   هـب و دوـب دهاوخ هیمورا هچایرد و رابغ و درگ ،تسیز طیحم ،بآ لئاسم هب یهاگن ثحابم رتشیبو دراد زکرمت"یمیلقا
.میراد ددجم یهاگن ،دنتسه حرطم یمیلقا هاگدید زا یلصا ياهشلاچ ناونعهب ام روشک رد هک اهشلاچ نیا

  نارـیا   مـلع جیورـت نمجنا هک تسا یگدنز و ملع تسشن ملع جیورت هتفه ياههمانرب زا یکی هک تسا حیضوت هب مزال
 هتفه تبسانم هب زین رگید زکرم دنچ و فیرش یتعنص هاگشناد رد هتبلا تسا دالیم جرب نآ يرازگرب لحم و تسا نآ یناب
 هجوت هعسوت هلئسم دروم رد ار نآ ياهشرازگ و دحتم للم ياههمانرب هب رگا .تسا ماجنا لاح رد ییاههمانرب ملع جیورت
   لـباقم رد رادـیاپ هعسوت هژیو هب دنشاب هتشاد يرتهب عاضوا هعسوت تیعضو رد اهروشک هچ ره هک دوشیم هدهاشم ،مینک
  نارـمع     هـمانرب ةراـیعم دـنچ ياـه شرازـگ ياهصخاش هکنیا رما تیعقاو و دنراد يرتمک يریذپبیسآ ثداوح و حناوس
 زور رد رالد52/1 ز   ا رـتمک دـمآرد اـب  اـیند يدراـیلیم7   تـیعمج زا رـفن درایلیم2/1 دودح دیوگیم1دحتم للم نامزاس
 ییاهرایعم ظاحل زا قلطم رقف طخ اریز دوشیم ناهج هرک تیعمج دصرد22 هک رفن درایلیم5/1 دودح و دننکیم یگدنز
 .دنتسه نکاس ایند هعسوت لاح رد روشک19ردهک یگدنز ياهدرادناتسا و تشادهب ،شزومآ دننام

 هب رگا .دنتسه يداصتقا و یعامتجا ،یکیزیف يالاب يریذپبیسآ ضرعمرد فلتخم ياههبنج زا مدرم نیا رثکا هنافسأتم
13   رد نارـیا ینوـیلیم87 تیعمج زا رفن نویلیم23 دودح هک میوشیم هجوتم ،مینک هجوت ناریا گرزب ياهرهش تیعمج
  ياـه هـنهپ  رد تـیعمج نیا زا دصرد77 دودح و دوشیم روشک تیعمج دصرد14 دودح هک دننکیم یگدنز ناریا زکرم
2   یبـسن رـطخ  هـنهپ  رد دـصرد51 یـنعی تـیعمج نویلیم23 زا رفن نویلیم52 دودح ینعی دنتسه نکاس هلزلز رطخرپ
.دناهتفرگرارق )نییاپ(3 هدر یبسن رطخ رد دصرد8 و دنتسه نکاس )طسوتم(

   یـط رـفن نویلیم5/31 دودح هک دنتسه نکاس تیعمج39 لاس رد رفن رازه002 و نویلیم61 زربلا و نارهت ناتسا رد
 و نورد رد ،دوشیم رفن نویلیم6 دودح هک زربلا و نارهت ياهناتسا تیعمج دصرد73 دودح ینعی دنتسه نارهت رد زور
  ياـه   تـفاب رد هـک میرـیگب  رـظن رد ار ناتـسا ود نیا تیعمج دصرد52 طقف رگا.دنتسه لاعف ياهلسگ هنهپ یکیدزن ای
26    یـنعی رـفن رازـه001  و نوـیلیم01 دودح عمجرس .دوشیم رفن رازه001و نویلیم4 دودح،دننکیم یگدنز هدوسرف
.دنتسه نکاس هلزلز يالاب کسیر اب هنهپ رد ناتسا ود نیا تیعمج دصرد

1. United Nation Development programme (UNDP)
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   لاـس رد رـتمیلیم052 شراب طسوتم نازیم .تسا قلطم نابایب ناریا تحاسم دصرد02 ،اهنابایب و یمیلقا هلئسم رظن زا
    نـیا هـب هـسلج  هـمادا رد هک کشخ همین دصرد52 و کشخ دصرد04 ،کشخارف قطانم رد ناریا كاخ دصرد5 .تسا
.دوشیم هتخادرپ ثحابم

   بآ دـیاب دراد یـمک بآ هک ناریا تحاسم موس ودهبموس کی زا .تسا روشک تحاسمموس کی رد ًاتدمع بآ عبانم
   بآ يدوـجوم رـبارب5/1   دودـح دـس59   نـیا يزاـس هرـیخذ تیفرظ هک هدش هتخاس ناریا رد گرزب دس59 .دوش لقتنم
   ار بآ بـعکمرتم دراـیلیم86    اهدـس ،بـعکمرتم دراـیلیم64   روـشک ياـه هـناخدور بآ نازیم.تسا ناریا ياههناخدور
  .دننک هریخذ ناشدوخ رد دنناوتیم

   رـس تـشپ هک ياهلئسمً اتعیبط و تسا ناریا رد زاجمریغ ياههاچ هیوریب رفح ،میتسه هجاوم نآ اب هک یلئاسم زا یکی
  رـگا29    لاـس رد نیارباـنب .تـسا ناریا زکرم رد یلصا تشد06 رد رتم2 ،ینیمزریز بآ حطس ندش مک ،هداتفا قافتا نآ
    یگدـنراب طـسوتم دـصرد82  و ایـسآ یگدنراب طسوتم دصرد13 دودح ،دشاب حیحص یگدنراب طسوتم رتمیلیم412 رامآ

  دـیاب مه ار روشک حطس رد شراب نزاوتمان عیزوت و تسا مک ام روشک رد یگدنراب نازیم نیاربانب ،دوشیم لماش ار ناهج
.دتفایم قافتا روشک هنهپ دصرد03 رد طقف ناریا یگدنراب عومجم دصرد65 .درک هفاضا نآ هب

 رگا.دراد دوجو هدنوشدیدجت بآ بعکم رتم0471 هنالاس یناریا ره يازا هب میریگب رظن رد ار ینویلیم87 تیعمج رگا
 رـت   مک نازـیم نـیا یـعیبط روط هب تیعمج شیازفا اب و میتسه هجاوم یبآ شنت اب دشاب بعکمرتم0071 زا رتمک مقر نیا
2  اـی1   تـسا نـکمم ایرد بآ ییادزکمن ياهحرط ماجنا اب تیاهن رد نیاربانب و تسا تباث هدنوشدیدجت عبانم .دوشیم
- یـم نمزم یبآ شنت ای بآ دوبمکهب روشک ،دسرب بعکمرتمرازه زا رتمک هب رگا نیاربانب دوش هفاضا عبانم نیا هب درایلیم
.میوشیم قلطم یبآ شنت راچد ،بعکمرتم005 ریز و دسر

      و تـسا يداـع تیعـضو رد دـنک هدافتـسا دوـخ یبآ عبانم زا دصرد04 دودح زا ،ناریا یمیلقا طیارشاب يروشک رگا
   طیـحم مهـس ریذپدیدجت یبآ عبانم دصرد06 تسا یعیبط و دنکیم دراو یبآ شنت هلحرم هب ار روشک نآزا شیب هدافتسا
    یـبآ عباـنم زا دـصرد38   دودـح دـصرد04      ياـج هـب اـم .دـشاب تـعیبط رایتخا رد دیاب و تسا اهمتسیسوکا و تسیز
.مینکیم يراذگراب یبآ عبانم زالوقعم نازیم زا شیب دصرد82 مکتسد نیاربانب و مینکیم فرصم ار ریذپدیدجت

     زا دـح زا شیـب تـشادرب ،يوـج تالوزن شهاک .دنتسه هجاوم برش بآدوبمک نارحب اب کچوک و گرزب رهش715
5331   لاـس زا نارـیا رد هدنوشدیدجت بآ هنارس ربارب5 زا شیب .تسا برش بآ دوبمک لیالد زا ینیمزریز ياهبآ عبانم
.تسا هدوب مهم و رثؤم ریسم نیا رد یعیبط روط هب اهرهش دشر ،تیعمج شیازفا و تسا هدش مک2931 ات

     هـب نارـهت یـبرغ بوـنجو بونج رد.تسا زاجمریغ هاچ هقلح رازه071رفح و فرط کی زا بآ تمیق ندوب نازرا
 دراد لاـبند هب ار كاخ تسشنورف رتمیتناس63یلاس ینیمزریز یبآ عبانم زا رصح و دحیب هدافتسا و رادیاپان هعسوت لیلد
  و بوـنج رد زاجم دح ربارب09 زا رتشیب .دهدیم ناشن یبوخ هب یسانشنیمز نامزاس و يرادربهشقن نامزاس تاعلاطم هک
52    روـشک یـبآ قرـب ياههاگورین تیفرظ .تسین مه ریذپتشگرب ناونع چیه هب هک میراد تسشنورف نارهت یبرغ بونج
      لاـس تاـعلاطم .تـسا تخاـس تـسد رد تاواگم0026 ،هدش هتخاس نآ تاواگم رازه6 نونکات هک تسا تاواگم رازه
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  اـب يا هتـسه قرـب  هـب دـعب لاس02 يارب هک دهدیم ناشن49لاس دروآرب رد دروفنتسا تاقیقحت هسسؤم يوس زا3791
  هـک يا  هـعلاطم .دوـب  حرـطم  بالـقنا زا لبق نامززا ناریا ياهتسه همانرب نیا.میراد زاین تاواگم رازه02 دودح تیفرظ
   لاـس رد هـک دهدیم ناشن ،هداد ماجنا ناریا یمتا يژرنا نامزاس هک مه ياهعلاطم نینچمه .داد ماجنا یمتا يژرنا نامزاس
.دنک نیمأت ياهتسه يژرنا زا ار دوخ قرب زاین زا دصرد5/21 لداعم تاواگم رازه01عومجم رد دیاب ناریا1202

  زا رازـه8  ار نارـیا1302  لاـس قرب دیلوت دبس رد ياهتسه قرب مهس هنیهب نازیم مه ورین ترازو رد"ریناوت" نامزاس
   تـسیب دودـح زا يریوصت هچ ساسا ربيدروآرب نینچ تسین صخشم .تسا هدرک ینیبشیپ تاواگم رازه021 عومجم
  .تسا هدش ماجنا )تیعمج نازیم و هعسوت نازیم ،ندوب یتعنص نازیم رظن زا( روشک دعب لاس

  و یـطیحم  تـسیز و یتخانـش      نیـمز طیارـش هـب هـجوت اـب یـعیبط حناوس و تارطاخم رظن زا روشک ياهتیعقاو اهنیا
 .دریگ تروص اهتیعقاو نیا ندرک ظاحل اب دیاب هدنیآ و لاح يارب ام لمع و يزیرهمانرب عون ره .تسا روشک کیژولوکا

***
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.دنتخادرپ هیمورا هچایرد ندش کشخ هلئسم یسررب هبیناجیلع لولهب رتکد ياقآ بانجهمادا رد

یمزراوخ هاگشناد داتسا ؛یناجیلع لولهب رتکد ياقآ
هیمورا هچایرد ندش کشخ و هلئسم یسررب
    نـم ثـحب .منـک  یـم رکـشت عراز رتکد ياقآ صوصخ هب دندرک مهارف ار تسشن نیا و دندیشک تمحز هک ینالوئسم زا
      ساـبل اـت ندوـب داـش زا ،دراد تـلاخد اهناسنا یگدنز لک رد اوه و بآ مینکیم رکف ام نوچ .تسا"اوه و بآ" هرابرد
  دـنهد   یـم شوـگ رـتهب  راـضح ،دـشاب بوخ شیاوه و بآ قاتا نیمه رگا .ینارنخس کی هب نداد شوگ یتح و ندیشوپ
    کـی ناوـنع هـب ناـهج رد و ر  وـشک لـک رد ینعی تسا يزورما نارحب ،هیمورا هچایرد .درب دهاوخ ناشباوخ همه هنرگو
  اـم . دـنزادرپ  یـم عوـضوم نیا هب روشک یتیریدم حوطس همه هک مینکیم هدهاشم نالا .تسا ثحب دروم هرطاخم و نارحب
  ؟دـش هرطاخم نیا ثعاب یلماوع هچ اما تسا هداد خر تعیبط رد هک تسا ياهرطاخم میئوگیم و مینیبیم یعیبط هرطاخم
 لاح رد اوه هک هدوب ییاهثحب مه اجنیارد ،هدش عوضوم نیا بجوم میلقا رییغت دنیوگیماهیلیخ .تسا توافتم اهرظن
    رـگید یـضعب .دـننک یـم تحار ار ناشدوخ و دنزادنایم میلقا رییغت ندرگ هب ار هانگ و هدش مک یگدنراب ،تسا ندش مرگ
  دـسضرف هب،هدش هدافتسا هچایرد بآ زا دحزا شیبً الثم،هدش بسانمان هدافتسا هیمورا هچایرد زیربآ هزوح زا دنیوگیم
     و عراز رـتکد ياـقآ تمدـخ رد شیـپ هام ود ام .رگید لماوع زا یلیخ و دناهداد هعسوت ار اهرهشو يزرواشک ،دناهتخاس
 ای میلقا رییغت لقادح هک میدیسر هجیتن نیا هب ؟تسا رصقم یسک هچ هک میتشاد هیمورا هچایرد هرابرد یثحب ناتسود ریاس
    متـفگ نـم دـش ثحب نیا هک هعفد نیا .دنراد ریصقت مه نارگید ،تسین کی هجرد رصقم ای تسین رصقم اوه و بآ رییغت
   عوـضوم هـک دوب نیا .میسرب يرگید ياهثحب وجیاتن هب دیاش مینک یسررب ار شیاوه و بآ ،فارطا طیحم ،هچایرد لوا

.مدرک باختنا هیمورا هچایرد ار ینارنخس
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  هـتفرگ،هتسشن نآ يور کمن هکینیشام يور زا رهشرذآ هداجزا هک تسا یکمن نافوط ،دینکیم هدهاشم هک يدیالسا
 هکنیا يارب مشورفب مهاوخیم ار مبیس غاب تفگیم ،مدرکیم تبحص بآودنایم زا ییاقآ اب شیپ لاس دنچ نم .تسا هدش
     مدوـخ و درـک دـهاوخ ادـیپ شرتسگ هدنیآ رد هک تسا نیا شیانعم و دوشیم هدید کمن زیر رایسب تارذ ،اهگرب يور
   نـیا و میـنک    یـم سـمل نارـگید زا رـتهب ام ،دیایب شیپ اجنآرد هک یلکشم ره ،متسه هیمورا هچایرد یلامش لحاس نکاس
 تحاـسم اب هزوح نیا هک دینیبب امش متساوخیم نم هک تسا هیمورا هچایرد هزوح نیا .دش دهاوخ مه ام ریگنماد عوضوم
   اـی یـشک هز ياـه        هکبـش اـهنیا .تـسا هزوـح نـیا طـسو رد عـبرم رتموـلیک0025  مـه هچایرد و عبرم رتمولیک رازه25
    و دور هنیمیـس ،دور هـنیرز ،دـیآ    یـم یقرـش ناـجیابرذآ زا ییاـهزیربآ .دنیآیم هزوح نیا هب هک تسا یمهم ياههناخدور
   نیمأـت ار هـچایرد نیا بآ و دنیآیم هچایرد نیا هب تسا دایز ناشدادعت هک هیمورا هچایرد فارطا زا هک مه ییاههناخدور
   عـفترم ياـهه وـک شفارطاهک تسا یسانشنیمز هلاچ کی عقاو رد هچایرد نیا وتسا ناتسهوک ،هچایردفارطا .دننکیم
.دشاب هچایردرد هدمآ دوجو هبتالکشم يارب یلماع دناوتیم نیا و تسا هدش عقاو طسو رد هچایرد و هتفرگ رارق
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   هدـش لیکـشت يزیچ هچ زا هچایرد نیا هزوح مینیبب دیاب .تسا هچایرد هزوح رد نیمزششوپ ای و يربراک ،دعب هلئسم
      ناراـب بآ زا یـعیبط روـط هـب یـنعی دنرادن يزاین يرایبآ هب هک تسا ییاهنیمز ای و عترم شمظعا تمسق هک مینیبیم و
.میرادن يراک عوضوم نیا هب اجنیا رد هک هن ای دننکیم هدافتسا

  ناوـنع هب دوشیم هدافتسا اههناخدور بآ زا و دوشیم يرایبآ هزوح نیا رد هک منکیم هراشا ییاهنیمز هب اجنیا رد ،نم
5  ،دـننک    یـم هدافتـسا بآ زا هـک ییاـهنیمز دندقتعم اهیضعب .تسا رتشیب ای رازه056 یبیرقت دودح ،اهغاب و يزرواشک
 تحاسم .تسا هدش دایز لاح ره هبالاح ،رازه086 دودح هدش هتفگ مه يرامآ .هتشذگ لاس5 تدم رد تسا هدش ربارب
.دوش هدافتسا اهدور زا يرتشیب بآ دیاب ینعی هتفر الاب يرایبآ

9831 یقرش و یبرغ ناجیابرذآ ياهقطنم بآ رامآ زا هتفرگرب هتشذگ لاس08 رد هیمورا هچایرد زارت حطس تارییغت

  عاـفترا ،7431 لاس رد و رتم7721 نآ عافترا ،8431 لاس رد هک دهدیم ناشن ار هچایرد بآ حطس تارییغت الاب رادومن
.تسا هدرک تفابآ حطس تدش هب نآ زا دعب.تسا هدوب رتم84/8721

   یحطـس نیرـت  نییاـپ یـنعی رتم33/0721 ،3931 هام ریت13 رد و دیسر رتم0721 هب هچایرد بآ عافترا3102 لاس رد
   .تسا رتم1/4721 دنامب هدنز هچایرد دناوتب هک کیژولوکا عافترا هک یتروص رد .تسا هدیسر نآ هب هچایرد هک تسا

   اـت دـسرب ییاج هب بآ هک میراد زاین بآ عافترا رتمیتناس06 و رتم3 دودح مینک هسیاقم نآ اب میهاوخب نالا رگا ینعی
   تدـمزارد نیگناـیم . مـیراد  زاـیني رتـشیب یلیخبآ هب نیگنایم عافتراهب هچایرد ندیسر يارب .دنامب هدنز دناوتب هچایرد
.تسا هدوب5721
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  يور )يدالیـم4991(5731 ای4731 لاس زا هاتوک تدم نیا رد هتسناوت میلقا رییغت ایآ هک تسا حرطم لاوس نیا الاح
  رارـق یسررب دروم ،لماوع زا یکی ناونع هب ار اوه و بآ و هدش عورش دعب هب لاس نیمه زا نارحب و دراذگب ریثأت هچایرد
    هایـس هـبعج ،تـسا ویرانس نوچ میتسین دقتعم اهنآ هب یلیخ ام هک دناهدرک ییاهینیبشیپ میلقا رییغت ياهویرانس .میهدیم
  دـیابن0012      لاـس رد هـک میـنک لوـبق اـم ار ویرانس نیا رگا .دنریگیم هجیتن شرخآ و دنهدیم نآ هب ددع ات دنچ ،تسا
    .دـشابن تـسرد هللاءاـش نا دـنداد ماجنا نارگشهوژپ نیا زا یضعب هک ییاهویرانس نیا میراودیما و میشاب هتشاد ياهچایرد
.تسا هدننکراودیما هچایرد زا لاسما ریواصت

  تارـییغت . دـهد  یـم ناـشن ار  بآ يدورو تارـییغت  يرـگید  تمـسق رد یلو تسا یگدنراب الاب تمسقسکعنیا رد
    شهاـک ردـقچ تدـمزارد رد نالا یلو تسا بعکمرتم درایلیم4 تدمزارد رد نیگنایم روط هب هک هچایرد هب بآ يدورو
  .تسا هدش مک یگدنراب دنیوگیم همه .دوشیم عورش يدورو هک دینکیم هدهاشم يدعب دیالسا رد و هدرک ادیپ
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  رـتم یـلیم513 يور هضوح شراب نیگنایم طسوتم روط هب4991زا اهلاس نیا یط ،داد مهاوخ ناشن دعب هک ینیگنایم
 نیا رگا هتبلا .دهدیم ناشن ار هضوح يارب یگدنراب شهاک رتمیلیم66 ینعی دوبرتمیلیم083 هک یتروص رد ،تسا هدمآ
 هضوح ياج همه ینعی تسا تسرد ًاعقاو ایآ یلو تسا یهجوت لباق بآ ،مینک برض هضوح تحاسم رد ار رتمیلیم66
            اـب هـیمورا هـچایرد يدورو اـجنیا رد ؟تـسا یگدـنراب ندـش مـک هـب طوـبرم اـهتیاکش نیا ایآ ،تسا هداتفا قافتا نیا

 يزرواشک هعسوت و اهدس نودب ار هچایرد صلاخ ام رگا .تسا هدش هتشون نییاپ تمسق رد هک تسا فلتخم ياهویرانس
  نـیا زا مادک ره الاح .دوشیم مک هچایرد بآ يدورو رادقم مینک باسح ار اهنیا رگا و تسا يدورو کی ،میریگب رظن رد
     ،تـسا مـهم اـم يارـب هک يزیچ نآو هدش مک بآ يدورو دهدیم ناشن اهویرانس هک میوشیم هجوتم ،مینیبب ار اهویرانس
   ناـشن مـک رایسب رادقم نیا ،تسا بعکمرتم نویلیم252 دودحهچایرد بآ يدورو هک تسا شفنب اییتروصً اتبسن گنر
.تسا هدماین هچایرد هب هضوح زا بآ هک دهدیم
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)عبرمرتمولیک( تحاسملاس
67916625
98913245
89910565
00020164
30021424
50029904
70021483
90027013
01025002

     و هدیـسر رادـقم نـیا هـب0025  زا یـنعی  تـسا عبرمرتمولیک رازه2 ،0102 لاس رد هچایرد تحاسم اهدیالسا نیا رد
    ضرـف مـه رـتمیلیم0001 رگا .تسا رتمیلیم009 دودح هچایرد يور ریخبت نازیم .تسا هدرک ادیپ شهاک زین تحاسم
         نازـیم نـیا ،تـسا نـیا زا رتالاـب یـلیخ فارـطا ياـه هاگتـسیا رد ریخبت نازیم نوچ ،تسا نازیم نیرتمک نیا هتبلا مینک
      نارـبج ار رـیخبت نـیا هـک مـیراد مزال بآ بعکمرتم درایلیم7/4 ،میریگب رظن رد مه رتمیلیم009 ،تسا نیرتهنانیبشوخ
1/3   هـک دـنک     یـم نارـبج یگدـنراب طـسوتم رـتمیلیم513 ای003 باستحا اب هضوح دوخ يور یگدنراب ار6/1 هک مینک
  دراـیلیم1/3      هنالاـس هـچایرد هـب میناوـتب اـم رگا دندقتعم ،دنداد رظن هک مه يدارفا رثکا هکدنامیم یقاب بعکمرتم درایلیم
 نیا يارب اهثحب نیا مامت ینعی میهدب تاجن ار هچایرد و میسرب یکیژولوکا لداعت هب میناوتیم مینک دراو بآ بعکمرتم
 ه دـش دراو هـ ض وح زا هـک یبآ .مینک هچایرد دراو و میروایب تسد هب بآ بعکمرتم درایلیم1/3 هضوح نآ زا ام هک تسا

.تسا توافتم یلیخ الابرادقم اب ینعی تسا بعکمرتم نویلیم252 ای052
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  مـه نابایب همین زا یتح ،تسین نابایب ،تسین یناراب مک هضوح هک دهدیم ناشن هضوح رد شراب طسوتم یگدنکارپ نیا
 ناراب هک تسا رتمیلیم003 دودح هچایرد رد .دسریم رتمیلیم رازه009 هب ات فارطا تاعافترا رد یگدنراب .تسا رتالاب
    نـیا دوـجو اـب هک مینک ضرف و میهد رارق هجوت دروم ار يدعب و یلبق رادومنام رگا .تسا یبوخ یگدنراب .تسینیمک
    یـنعی ،میرادـن يداـح لکشم يوج تالوزن رظن زا ام هک مینکیم هدهاشم .درادن يرادانعم شهاک یگدنراب ،تارییغت همه
   تیاـس زا .دـهدیم ناشن ار یگدنراب رامآ هک تسا یلودج مه نیا .دوش بآ حطس تفا رتم4 بجوم هک هدشن مک ردقنآ
    ناـشن یگدـنراب رـتم یـلیم003  دودـح29 لاسرد ورتمیلیم092 دودح ار39 لاس هک متفرگ هیمورا هقطنم بآ تکرش
.دهدیم
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 رد   .دوـش رـکف دـیاب اهنیا يور هکنیا يارب متشاذگ لاوس تمالع ات دنچ اما .تسا هدرک ادیپ شهاک ردقچ هچایرد یبد
    یـبد يدورو دـعب و هدیـسر0002  هـب1691ً الثم دش مک هلصافالب نآ زا دعب میتشاد ار یبد يدورو نیرتالاب ،4591 لاس
  لوـط یط اهناسون نیا و تفای شهاک هرابود و دیسر رادقم نیرتالاب هب0791-8691 لاس رد و درک ادیپ شیازفا هچایرد
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  یتیاکـش چیه یلو درکادیپ شهاک هلصافالب و دیسر یبد يدورو رادقم نیرتالاب هب راب دنچ هک تشاد دوجو هچایرد رمع
    هـتبلا هـک دوـش  یـم اـه تیاکـش نیا نونکا یلو هدوبن تیاکش اهعقوم نآ ارچ هک تسا نیا لاوس الاح .میرادن نامز نآ زا
  ياـه  ناـسون شخیراـت یط هچایرد يدورو یبد نازیم رد هکنیا یلو .تسا نتفر نیب زا لاح رد هچایرد هک تسا تیعقاو
؟تسیچ عوضوم نیا لیلد مینیبب دیاب هک هدوبن یلکشم نامز نآ رد اما ،تسا هدوب دایز،هدش رارکت دیدش

    ادـیپ شهاـک و هدیـسر رـتم یـلیم002 دودح هب7591 لاس رد هک تسا هدش هداد ناشن هیمورا یگدنراب دیالسا نیا رد
   شهاـک هراـبود دعب و هدوب نازیم نیرتالاب1991 لاس رد و هتشاد یناسون هرابود و هتفر الاب7691 لاس رد هرابود و هدرک
     نارـحب ،دـش  زاـغآ اـهتیاکش ،میراد ار تالکشم نیا ام ،درکادیپ شهاک یگدنراب هک دعب هب1991 لاس زا اما .هدرک ادیپ
    مراد نـم هـک يراـمآ یلو مراد لوبق مه نم و تسا تسرد هک تسا هدش مک یگدنراب دنیوگیمهمه .دش عورش هچایرد
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   روـط هـب4991 زا اهلاس نیا یط ،داد مهاوخ ناشن دعب هک ینیگنایم .تسا هدش مک یگدنراب هک دهدیمن ناشن مه یلیخ
   شهاـک رـتم یـلیم66 ینعی دوب رتمیلیم083 هک یتروص رد ،تسا هدمآ رتمیلیم513 يور هضوح شراب نیگنایم طسوتم
  یـلو تسا یهجوت لباق بآ ،مینک برض هضوح تحاسم رد ار رتمیلیم66 نیا هتبلا .دهدیم ناشن هضوح يارب یگدنراب
       یگدـنراب ندـش مـک هـب طوـبرم اـهتیاکش نیا ایآ ،تسا هداتفا قافتا نیا هضوح ياج همه ینعی تسا تسرد ًاعقاو ایآ
  ؟تسا

       صلاـخ اـم رـگا .تـسا هدـش هتـشون نییاپ تمسق رد هک تسا فلتخم ياهویرانس اب هیمورا هچایرد يدورو اجنیا رد
    يدورو رادـقم میـنک باـسح ار اهنیا رگا و تسا يدورو کی ،میریگب رظن رد يزرواشک هعسوت و اهدس نودب ار هچایرد
  بآ يدورو دـهد یـم ناشن اهویرانس هک میوشیم هجوتم ،مینیبب ار اهویرانس نیا زا مادک ره الاح .دوشیم مک هچایرد بآ
252      دودـح هـچایرد هـب بآ يدورو هـک تـسا شفنب ای یتروصً اتبسن گنر ،تسا مهم ام يارب هک يزیچ نآ و هدش مک
      نـیا رد .تـسا هدـماین هـچایرد هـب هـ ضوح زا بآ هک دهدیم ناشن و تسا مک رایسب رادقم نیا ،تسا بعکمرتم نویلیم
    زـین تحاـسم و هدیـسر رادقم نیا هب0025 زا ینعی تسا عبرم رتمولیک رازه2 ،0102 لاس رد هچایرد تحاسم اهدیالسا
  .تسا هدرک ادیپ شهاک
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   رد مـه هـک دهدیم ناشن لاس02 یط یگدنراب كرحتم نیگنایم .دراد شهاک هیمورا هچایرد فارطا هقطنم رد یگدنراب
      یـلیخ شهاـک بیـش ،یگدـنراب بیـش هک دینک تقد طقف یلو میراد یگدنراب شهاک هیمورا هاگتسیا مه و زیربت هاگتسیا
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     هـب و تـسا هـتفای شهاـک یگدنراب نیگنایم ریخا ياهلاس رد و هداد ناشن تدمزارد یط ار یگدنراب نازیم دیالسا نیا
       ود رـه هـیمورا و زـیربت یگدـنراب .تـسا دوهـشم اجنیا رد مه یلبق ياهناسون نامه و تسا هدیسر رتمیلیم513 ای003
  رـظن هب یعیبط رما نیا و تسا یبرغ ناجیابرذآ زا رتشیب یقرش ناجیابرذآ یگدنراب تفا لک رد یلو دنراد لاور کی ًابیرقت
  یـبرغ  ناـجیابرذآ    هـک لـیلد نـیا هب ،تسا یبرغ ناجیابرذآ زا رتکشخ یقرش ناجیابرذآ میئوگب میناوتیم نوچ دسریم
.دراد دایز یگدنراب و تسا یناتسهوک
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   ،اـمد ياـه   هـفلؤم هـمه رد اـمد شیازفا هکنیا يارب تسا هجوت بلاج امد اما ،تسا هاگتسیا ود ره رد امد تیعضو نیا
 می رادـن یگدنراب رگا ،میسرب ياهجیتن هب اجنیا زا میناوتیم هک دهدیم ناشن هیمورا رد مه و زیربت رد مه ،لقادح ،رثکادح
      یگدـنراب هـک یلاـس ،تروـص نـیا هب مدرک فیرعت یگدنراب و امد بیکرت زاار یصخاشنم .تسا هدرک ادیپ شیازفا امد
   هرـمن یـفنم حالطصا هب صخاش ینعی ،تسا رتالاب یلاسکشخ صخاش ،لاس نآ رد دشاب نیگنایم يالاب امد و نیگنایمریز
zهرمن اب ار یگدنراب zتسا ییاهنت هب یگدنراب و امد زا رتهب نیا هک دمآ تسد هب يزیچ ،مدرک هبساحم یگدنراب.
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    مـیراد ناـسون هـیمورا رد یلو تسا هتفر دیدش یلاسکشخ فرط هب زیربت هک دهدیم ناشن ار یلاسکشخ صخاش نیا
  مـه يدیدش ياهیلاسکشخ ،06 ههد رد اهلاس زا یضعب رد هک دهدیم ناشن مه ار نیا اما تسین هجوت لباق یلیخ ینعی
.دوبن یلعف لکشم نیا و میتشاد هیمورا رد مه و زیربت رد

  .دنکیم صخشم ار هناخدور نایرجینییاپ و یگدنراب طسو ،امد ییالاب ،دهدیم ناشن ار اههاگتسیا هیلک ،رادومن نیا

   یـلو دراد مـظن    یـب و هدـنکارپ تـلاح یگدـنراب اما .دهدیم ناشن ار امد شیازفا دنور هضوح هقطنم رد اههاگتسیا همه
 .دراد شهاک اههاگتسیا همه رد هناخدور یبد نایرج
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   یـخرب رد مـه هناخدور یبد .دهدیمن ناشن ار یصاخ دنور یگدنراب یلو ،شیازفا هک گنر یبآ ياهثلثم لکش هب امد
   اـمد اـب هک دینکیم هدهاشم و تسا هدش باسح یگدنراب و امد اب )بآ يدورو( یبد هطبار اجنیا .دراد یشهاک دنور اهاج
  .دـهد    یـمن ناـشن ار يزـیچ نیـنچ یگدنراب .تسین هنوگنیا هب یگدنراب اب اما .الاب و تسا رادانعم یگتسبمه بیارض همه
       نـیا داـجیا بـجوم اـمد .یگدـنراب هـن تسا امد هقطنم رد میلقا رظن زا لماع نیرتمهم هک میسریم هجیتن نیا هب نیاربانب
   الاـب اـمد هکنیا يارب تسا هتشاد شیازفا هاگتسیا هس ره رد هک دهدیم ناشن ار ریخبت دنور رادومن نیا .تسا هدش لئاسم
.دوب
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    مـه يزرواـشک هلئـسم .تسا زاین1/3 نامه هک میدرک ضرف003 ار شراب و رتمیلیم009 هیمورا هچایرد ریخبت نازیم
 یلیخ هک6791 لاس هب مینادرگرب ار يزرواشک دیاب مینک لح ار هچایرد تیعضو نارحب میهاوخب رگا و هدرک ادیپ شیازفا

   دوـش هداد اـهنآ هب تراسخ و دنراکن نازرواشک هک دندومرف سدنهم ياقآ هک مه ار یحرط یتح دوشیمن و تسا تخس
   ملیماـف هـب ،  ًالثـم ،منـکیم یگدنز اج نامه ردنم .دهاوخیم یلبق یگنهرف یگدامآ و تسا تخس یلیخ مه راک نیا هک
.دنهدیمن ار لوپ ًالوا ،میهدیم لوپ امش هب و دیراکن يزیچ نیمز رد میوگب

5/4  اـی5/3  دـنکب يا   هرـطق يراـیبآ ار شنـیمز دهاوخیم هک یسک ره هب تلود هک تسا یحرط دنتفگیم ام هقطنم رد
  ار نوـیلیم5/4  دـناوت  یـمن ییاتـسورِزرواشک نیا لوا :مدرک یسررب هنوگنیا ار عوضوم نیا نم .دهدیم ماو ناموت نویلیم
 تلود رگا .دنهدیم ار لوپ نیا یتخس هب اهناتسرهش رد هداس زرواشک هبهکنیازینرگید و درادن ار شناوت وا نوچ دریگب

  هـنیزه و منکیم عمج ینزخم رد ار نیا نم و دیراد ياهناخدور امش نایئاتسور دییوگب و دوشب یلوتم ار راک نیا شدوخ
    وا زا یطـسق تروـص هـب ار نویلیم4 و مهدیم امش هب دیراد هک یمهس هزادنا هب ار امش نیمز بآ یلو موشیم لبقتم ار
     میدـق رد هـقطنم نـیا رد .داد ماـجنا ناوتیم مه نیمز نتشاکن نامه يارب ار راک نیا .تسا رتهب یلیخ راک نیا هک دنریگب
     یفرـصم مـک تالوـصحم مـه ماداب و روگنا.تساوخیمن بآ و دوب ناتسمز رد هک مدنگ .دنتشاکیم مدنگ و ماداب ،روگنا
   نالا .رـگید لـماوع ای و تافآ رطاخ هب هتفر نیب زا همه دوشیمن ادیپ هیمورا هچایرد ۀضوح رد ماداب کی نالا یلو دنتسه
     غاـب هـب هـیمورا روـگنا ياهغاب .هنوگنیمه مه بیس و دروخیم يروطنیمه ار بآ هک ولابلآ .دنراکیم ولابلآ و بیس همه
  .تسا هدش لیدبت بیس
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  هـک ییاهدس نیمه رگا .تساهدرک ادیپ شیازفارازه086 ات056 هب هکدهدیم ناشن ار يزرواشک نازیم ،يدعب رادومن
     زا بآ نازـیم نـیا .تـسا بآ بـعکمرتم  دراـیلیم2 دودح مینک رپ ار ناشیاهبآ ،هدش رکذ هیمورا بآ نامزاس تیاس رد
.میریگیم اهدس زا ار درایلیم2 ،دهدیم بآ بعکمرتم درایلیم9/6 ات5/6 طیارش نیرتهب رد هک ياهضوح

   امـش ،دـنام   یـمن یقاـب يزـیچ رگید هک دنریگیم رظن رد ار يزرواشک درایلیم5 دودح ینعی هدش ربارب5 يزرواشک اما
   دـنچ میـنک رپ ار اهنیا همه يزور دشاب رارق رگا و دراد دوجو هک ییاهدس نیا هب هجوت اب .دیهدیم بآ هچایرد هب هنوگچ
  رد ؛تـسخن   ،دـندومرف ار سرا دـس رتکد ياقآ .تسا یقطنمریغ رایسب راک نیا .میروایب اجک زا ار بآ ،تسا مزال هچایرد
    رد .دـینک لـقتنم اـجنیا هب دیهاوخیم امش هک دراد بآ رزخ يایرد و سرا دس؛مود ،دنتسه کیرش مه نارگید سرا دس
     .تـسا هار نیرـتهب راـک نـیا هک دینک ایحا ار هضوح و دیروایب هقطنم رد ار هنیزه نیا .دراد مه يدایز رایسب هنیزه نمض
.میورن نوریب هضوح زا دیاب ینعی
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  دـناهتفگ هقطنم رد .تسا زاجمریغ اهنآ زا يرایسب و هدرک ادیپ شیازفا یلیخ و تسا قیمع ياههاچ ،هقطنم رگید لضعم
  لامـش-  ناـگرهچ ياتـسور    رد لاـسما .دـشن ماـجنا مه راک نیا یلو دینک شوماخ تعاس6 ای4 يزور ار اههاچ نیا هک
    تمـسق کـی زا یـشک هـلول نیا .دیسریمن اهغاب هب بآ هکنیا يارب دندرک لیطعت اهزور ار یشکهلول بآ-هیمورا هچایرد
   مـه اـه  بـش دـنیوگیمً امتح مه هدنیآ لاس.دنهدب بآ اهغاب هب دنناوتب ات میهدب هناخدور يور هب دیاب هک تسا هناخدور
  ریثأـت دصرد42 اهدس ،دصرد72 يزرواشک هعسوت ،دصرد84 دودح یلاسکشخ .دسرب بآ اهغاب هب ات دینک عطق ار بآ
.دناهدرک يدنبهیمهس یلو تسا تسرد دح هچ ات ماقرا نیا منادیمن نم هک هتشاد

   طـقف نازـیمنیا و مینک دراو هضوح هب بآ درایلیم3/1 هنالاس میهاوخب رگا هک ماهداد ماجنا ياهداس تابساحم اجنیا رد
   هـک رـیخبت نازیم هب هجوت اب ار هضوح یبد طسوتم دیاب ام ،میروایب الاب میهاوخیم ار بآ رتم4 ام .تسا ندنام هدنز يارب

   تروـص هـب531 طقف دوشیم ریخبت512 .میریگب رظن رد053 ار نیگنایم رگا و دنریگیم رظن رد دصرد06 ات05 دودح
  لاـس8  اـت7   دودـح میـنک تسرد مه ار رگید ياههمانرب همه ام هک دشکیم لوط لاسدنچ نیاربانب .دوشیم يراج بآ
    يزرواـشک دـس هـمه نآ هکنیا يارب .تسین یلمع و تسا ینامرآ عوضوم نیا هتبلا هک مینک رپ ار هچایرد ات دشکیم لوط
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-  هار اـت درـک دیاب يرگید ياهرکف نیاربانب .مینک رپ ار هچایرد میناوتب لاس5 دودح ات درک لیطعت دوشیمن هک دراد دوجو
.مینک ادیپ یبسانم لح

    هـک یعقوـم اـما ،تسالاب یلیخ دصرد003 ای002 میئوگیم یتقو یلو هتفر الاب دصرد دنچ هقطنم نآ رد لاسما شراب
   یـلو هدوـب رتشیب هتشذگ لاس هب تبسن هک تسا تسرد .دوبن الاب مه ردقنآ ینعی رتمیلیم8/7 ًالثم میئوگیم ار ماخ ددع
.میوشب راودیما نآ هب هک تسین دایز یلیخ

  يزرواـشک ،دوشیم بوسحم هقطنم یلصا لضعم قیمع ياههاچ ،تسالاب هقطنم رد ریخبت هک تسا نیا نم يریگهجیتن
  تـسه ه   ـ ک يراـکهار .میـنک ادـیپ يرگید لحهار دیاب .مینک لیطعت ار يزرواشک میناوتیمن ام ،تسا دایز اهدس هریخذ و
     روـط هـب اـم ياـه تیریدـم همه .تسا مدنگ و روگنا و ماداب تشک ینعی میتشاد هک میدق یگدنز کبس هب میدرگرب هکنیا
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      ار تـسرد راـک شدوـخ اـت میـنکب شقیوشت رگید ییاج ،دوشن هجوتم زرواشک هک میقتسمریغ روط هب دیاب تسا میقتسم
      شدوـخ وا اـت دـنراذگب رـگید فرـط زا ییاهزایتما دیاب .دنهدیم ار نآ لوپ،راکن وت هک میوگب وا هب ارچ نم .دهد ماجنا
    راـتکه میـن .میتـسین فرط گرزب ياهتکرش اب ام ،دنتسه کلام هدرخ اهزرواشک همه نوچ .دنک میدقت یتسد ود و دورب
 و دنکن راک نیمز يور زرواشک نیا هک دنریگیم میمصت هک ییاهنآ .درذگب شایگدنز ات دراکب ار نآ دهاوخیم دراد نیمز
 بلط یسک زا هک دوب یبابرا ،میوگب ناتیارب یناتساد .درذگب شایگدنز هنوگچ دنکن راک یتقو زرواشک هک دننادیمن دراکن
   ارـم ياـه  بـلط دـیوگ  یـم اـقآ جاح تفگیم و تفریم رشابم .ریگب ارم ياهبلط ورب هک داتسرفیم ار شرشابم ،تشاد
  ناـموت دـص رشابم هب و درک يرکف بابرا .دنتشادن اقآ جاح تفگیم و تشگیمرب رشابم و مرادن تفگیم راکهدب ،دیهدب
     هـب رـشابم ،درـیگب ار اـهبلط ات داتسرف ار رشابم هک هعفد نیا .یشاب هتشاد زاین لوپ هب دیاش يوریم ییاج تفگ داد لوپ
   .دنـشاب هتـشاد دـیاب همه نیاربانب هدوب ناموت دص شدوخ بیج وت نوچ يرادن مه ناموت دص ینعی يرادن تفگ راکهدب
     .دـنناخرچب ار یگدـنز اـت دـنرادن یلوپ ناشیاهیلیخ اهییاتسور ،درادن ًاعقاو هک دینک هاگن هلئسم هب یسک دید زا نیاربانب
.میشاب هتشاد میقتسمریغ ياهقیوشت دیابنیاربانب

   ناـبایخ نارـهت مدمآ راب کی .دادیم کنیع میارب هک متفریم یکشزپ مشچ دزن ،مدوب دزی رد یتدم هک میوگب ار ییاهتکن
     متفرـگ کـنیع ،رتویپماـک اـب مشچ هرمن نییعت زا دعب و اجنآ متفر .رتویپماک اب کنیع هرمن نییعت دناهتشون ،مدید ،نیطسلف
  طـقف     رتویپماـک تـفگ نـم هـب ،مدرک فیرعت ار ناتساد و متفر مدوخ کشزپمشچ شیپ هرابود .منک هدافتسا متسناوتن یلو
  ،مـهد یـم کنیع هک یعقوم نم یلو هداد کنیع امش هب نآ هب هجوت اب و هتفرگ هزادنا ار امش ياههچیهام طاسبنا و ضابقنا
.دینک راک دیناوتب امش ات مهدیم هرامشکی امش هب و منکیم هاگن ار نس ،لغش ،هفایق

       هاـگن يدـعب کـی هـمه ،دندـش عـمج هیمورا هچایرد يایحا زکرم رد هک ییاهنآ یتح ناریدم همه هک تساجنیا هلئسم
 ،دننیبب ار داصتقا مه ،زرواشک مه ،ناراب مه ،هچایرد مه ،دس مه هک دنشاب يدارفا دیاب ،درک هاگن يدعب دنچ دیاب ،دننکیم
 هن   افـسأتم هـک دنتـسه نانادیفارغج ،دشاب هتشاد یلک دید دناوتیم هک یسک اهنت میوگیم تحارص هب .دشاب هتشاد یلک دید
.دنکیمن هجوت اهنآ هب یسک روشک نیا رد
     یـسررب ار هـیمورا هـچایرد هـک دندوب هدروآ اکیرمآ زا نادیفارغج رفن کی ،لاسما راهب رد مدناوختنرتنیا رد یشرازگ زا
    تـساوخرد نانادـیفارغج زا لـلم نامزاس لکریبد ،0002 لاس رد.دننکیمن هجوت نامدوخ روشک نانادیفارغج هب یلو،دنک
     راـک رـگید لئاـسم و هـیمورا هچایرد دروم رد میناوتیم ام .دننک ییوجهراچ ار مکی و تسیب نرق ياهنارحب هک دوب هدرک
.مینک لح ار روشک تالکشم زا ياهشوگمیناوتب دیاش و مینک

       .میـنک هدافتـسا کیتـسالپ زا رـیخبت زا يریگوـلج يارـب دوب هتشون هک مدناوخ ار یحرط ،يرایبآ دروم رد لاثم روط هب
  یـلو دوب هدمآ نوریب کیتسالپ يور ياهخاروس نآ زا هایگ و دوب هدیشک کیتسالپ نآ يور هک دوب هداد ناشن ار ياهعرزم
  ار هـچایرد هـ ض    وح و ناـجیابرذآ ناتـسا لـک دـیهاوخ یـم امش الاح .دیسرن ياهجیتن هب و دوب هداد ماجنا دزی ار حرط نیا
؟دوشیم هچ دینک هفخ ار كاخ سپ ،دیریگب ار ریخبت يولج هک دیشکب کیتسالپ
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  لوا ،میـنکیم هزجعم مه اب ییاتود ،دنوادخ اب ام میوگیم نم.دش تسرد ،درک هزجعم ادخ ار راک نالف دنیوگیم هشیمه
  هـمه و   دوـش اـیحا هرابود هیمورا هچایرد يزور میراودیما.دهد ماجنا دنوادخ ار شمود ،میهد ماجنا دیاب ام مه ار هزجعم

.دنوش لاحشوخ

     دـنهد رـییغت ار تـشک عون اهزرواشک رگا دنراد اههاچ هک یعضو ابدندرک لاوس یناجیلع رتکد زا عراز رتکد ياقآ:لاوس
 ؟تشگرب قباس عضو هب دوشیم ایآ دنراکب مادابً الثم
    ماداـب .تـسا رـب هـنیزه یلیخ بیس يرادهگن .تسا رتالاب بیس و ولابلآزا رازاب رد ماداب تمیق هک منادیم نالا نم:خساپ
    داـی اـم هـب دناهدرک لمحتار یطحق ام ناردپ هک میدق رد.روطنیمه مه روگنا و دنامیم مه لاس هد ،دهاوخیمن ياهنیزه
  میتـشاد دجنس ردقچ میدق رد ام .دنوریم راک هب نان ياجهبود نیا نوچ دیشاب هتشاد دجنس و روگنا هناخ رد هک دناهداد
  اـه عوـضوم نیا هب ،هیمورا هچایرد يایحا داتس منکیم داهنشیپ نم.دراد ییالاب تمیق و دوشیم ادیپ یتخس هب دجنس نالا
.میهدن روتسد میقتسم ،دنک رکف مه

       .تـسا هداـتفا یقاـفتا هـک تـسا نـیا هدنهدناشن ،تسین یضیرم بت ،دنکیم بت هک یضیرم لثم؛تسه ياهیضق:لاوس
     نـم .تـسا قاـفتا لاـح رد هچایرد هضوح دوخ رد هک تسا يزیچ هدنهدناشن و دراد ار بت مکح هیمورا هچایرد نارحب
   ادرـف و میدـناوخ زامن مه اب یگمه و مدرک هزجعم نم هک دینک ضرف متفگ .مدرک حرطم ار عوضوم نیا هسلج رد هشیمه
 دیشخبب متفگ نم و دندرک هاگن مه هب همه .ددرگنرب تلاح نامه هب هرابود هک دراد دوجو ینیمضت هچ دش بآ رپ هچایرد
   دـیاب مـه نآ دعب يارب و مینک رپ ار هچایرد هک تسا نیا شالت مامت نالا یساسا روط هب متفرگ ار مباوج منکیم رکف نم
   ردـقنیا تـفگ یـمن ،میاهدش افکدوخ مدنگ رد ام تفگ يزرواشک داهج ،یلاس هک دنامیم ییارجام لثمً اقیقد .مینکب يرکف
     مـه جنرـب دروـم رد و لوـصحم نیرتهب هب دش لیدبت تسا مدنگ دیلوت مجح نیرتشیب هک مید یضارا یمامت هک دمآ ناراب
    یبوـخ ماجنارـس هـب هیمورا هچایرد میراد هک يدنور نیا اب مراودیما .میتشگرب لوا ياج نامه هب دعب لاس یلو روطنیمه
.دسرب
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.دندرک تبحص هیمورا هچایرد تیعضو اب طابترا ردییازریم يدهم رتکد ياقآ همادا رد

  یمالسا دازآ هاگشناد داتسا ؛ییازریم يدهم رتکد ياقآ
  نآ يایحا ياهشور وهیمورا هچایرد تیعضو رب يرورم
:تسا ثحبم هس نیا لماش منک تبحص مهاوخیم شدروم رد هک یعوضوم

؟تسیچ ناریا بآ قیاقح-1
؟تسیچ ناریا بآ دوجوم تالکشم-2
؟ریخ ای دراد دوجو یلح هار ایآ-3

  و اـه         نامزاـس هـمه زا ریـصقت .تـسا صخـشم ًالماـک مـه شـلیالد ،متـسه نیبدب یلیخ ناریا بآ تیعضو هب تبسن
   دنتـسه یلـصا هک میراد زیربآ هضوح شش .منک تبحص ناریا زیربآ ياههضوح هرابرد ادتبا تسا رتهب.تسا اههناخترازو
  ریوـک زیربآ هضوح مه شلیلد ،تسا صاخ یلیخ هقطنم رد ناریا طیارش و دناهدش يدنبمیسقت ناشدوخ ،هضوح6 نیا هک
 ر  د هـک يدـب قافتا .دراد رارق نآ رد یگرزب ياهرهش یلو تسین نآ رد یصاخ زیچ و تسا ریوک عقاو رد هکتسا يزکرم
.تسا هدرک ادیپ شرتسگ و هعسوت ینیمزریزياهبآ تدش هب تسا هداتفا اجنآ

     ار روـشک بوـنج و یـبرغ بوـنج و         برـغ اـت الاـب زا هـک سراـف جیـلخ مـسا هـب میراد يزیربآهضوح،لباقم هطقن
   ياـج نیرـت بآرـپ نیاربانب .دوشیم بوسحم تارف و هلجد زیربآهضوح زا یشخب هک تسا يزیربآهضوح .دریگیمربرد
  .تسا يزرم زیربآهضوح کی ،ناریا

 هیکرت دراو يزیچ هک مراد کش ناریا زا و دوشیم ناریا دراو هیکرت فرط زا ییاهنایرج هتبلا ،تسا لقتسم ًاتبسن هیمورا
.تسینیگرزب ددع یلیخ یجورخ و يدورو بآ مجح .تسا هتسب ًابیرقت لاح ره هب ،دوش

     هـک قرـش و برـغ زـیربآهـ ضوح رد دیشاب هدرک تقد رگا .دنامیم یقاب ناریا يرانک ياهتمسق یضعب و ناریا لامش
 نویزیولت رد مادص ار ریازجلا5791 دادرارق فرط نآ زا ینعی میراد يریگرد تدش هب تسا يزرم و كرتشم زیربآهضوح
.دش هلمح ناریا هب دعب زور4 و درک هراپ قارع

     هـک ییاـهاج رد .میتـسه سـب شـتآ تلاحرد میدرکن اضما حلص دادرارق هک دینادیم .میراد هلئسم قارع اب مه زونه ام
 بآ فرصم میرادن بآً الصا هک ییاهاج ،تسین دایز یلیخ ینیمزریز بآ فرصم میراد ار روشک رد يدیلوت بآ نیرتشیب
 .میراد ار شراب نازیم نیرتمک ،تسا کشخ زیربآهضوح رد همه اهنیا .نارهت ،ناهفصا ،نامرک ؛تسالاب تدش هب ینیمزریز
  طـسوتم شراب موس کیًابیرقت مینک هسیاقم میهاوخب هک روطنیمه .تسا رتمیلیم742 دودح ناریا رد شراب طسوتم نازیم
-یلیم742 نیا هک تسا ییاهرهش ءزج ًابیرقت نارهت مینک ضرف میهاوخب رگا ،رتمیلیم742ً الثم ،نیاربانب .میراد ار ایند رد
  دراـیلیم704       ،دوـش بآ لیدـبت هـمه هـکنیا ضرـف هـب مینک ناریا تحاسم رد برض ار رتمیلیم742 رگا .دریگیم ار رتم
     رایـسب قاـفتا یـهتنم .تـساه تـشد رد یقبام و اهناتسهوک يور بعکمرتم درایلیم013 ،نازیم نیا زا .دوشیم بعکمرتم
  .تـسالاب   تدـش هـب دراد رارـق نیمز هرک رد یصاخ ییایفارغج تیعقوم رد هکنیا ظاحل هب ناریا ریخبت نازیم .دتفایم يدب
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   ماـجنا میناوـت یـمن يراک و دوشیم ریخبت ،دوشیم ناریا دراو شراب قیرط زا هک یبآ نایرج لک مراهچ هس دودح نیاربانب
    هـنوگچ هـکنیا رـکف"ی  ـ نعی ،میـهد ماـجنا یکچوک يراذگهیامرس نآ يور میناوتیم ام و دنامیم هک هچنآ هدنامیقاب .میهد
  دراـیلیم58    ،یـنیمزریز بآ بـعکمرتم دراـیلیم52    نازـیم نـیا زا و تـسا بعکمرتم درایلیم011 دودح"؟مینک تیریدم
    رد هـک تـسا شراـنک مه يرگید قیاقح .تسا ناریا بآ قیاقح اهنیا .)ورین ترازو :عجرم( تسا یحطس بآ بعکمرتم
   تبحـص شدروـم رد ام هک ییاهبآ نآ همه زا میوگب ار يرتراوگان تقیقح مهاوخیم ،یهتنم تسا تالضعم ثحب عقاو
 رب و مینکیم فرصم يرتشیب بآ ،میراد يرتمک ینیمزریز بآ هک ییاهاج ًاقیقد ینعی میراد يدب رایسب یگدنکارپ،مینکیم
  ناردـنزام  ياـیرد شوـح و لوح يراون و دنکیم ادیپ شیازفا شراب نازیم میوریم ناریا برغ تمس هب هچ ره و سکع
.میراد ار بوخ بآ ثحب اجنآ رد هک تسا

جوا       .درادـن مـه یبـسانم نادـنچ یناـمز عـیزوت ،دراد يدب یناکم عیزوت اهنت هن ام ياهشراب نازیم هکنیا رتدب تقیقح
 رف   ـ صً اـبیرقت شراـب ،مـیراد ار شراب نازیم نیرتمکنامزنآ رد ًاعطق هک تسا يزرواشک ياهلصف ردً اقیقد ناریا فرصم
  زا دوـش  یـم عورـش دعب هب نیا زا هک ییاهثحب مامت هجیتن رد .دنکیم داجیا یناکم و ینامز هلئسم شدوخ نیاربانب ،تسا
.دیآیم مظنمان یگدنکارپ نیا

 ییاهناتسا نیرتمک و نیرتشیب اهنیا .میرادشراب رتیلیلیم07 زا رتمک دزی رد و شراب رتمیلیم009 ًالثم نالیگ رد ییاج
      يزرواـشک تـباب نارـیا بآ عباـنم دـصرد09  دودـح.دناهدرک دروآرب ار شرامآ ریخا لاس دنچ نیا رد لقادح هک دنتسه
    رـه يازا هـب یـنعی،    تـسا یناـهج ياهدرادناتـسا زا رـتنییاپ تدش هب شنامدنار نازیم هک يايزرواشک .دوشیم فرصم
  يازا هـب مرگولیک7/0 دودح .دیآیم تسد هب مقر نیاموسکی دودح ناریا رد .مینکیم فرصم ایند رد هک یبآ بعکمرتم
  رد هـک منکمیسقت یتارفن دادعت رب ار هدنامیقاب بآ مجح ام رگا ؟دتفایم یقافتا هچ الاح .میروآیمرد ار بآ بعکمرتم ره
.تسا رفن ره يارب لاس رد بعکمرتم3421 ،بآ زایناریا ره هنارس میوگب ینعی دننکیم یگدنز ناریا

     رد ،دیـشاب هتـشاد رـفن رـه يارـب  لاـس رد بعکمرتم0051 يالاب رگا رایعم نیا رد میراد1كرام نکلافمسا هب يرایعم
  راـچد زگرهً الامتحا اداناک هک تسا نیا شموهفم و رفن ره يارب بعکمرتم رازه01 دودح اداناک رد .دیتسه یبوخ هطوحم
   هـب ردـقچ ره .دنرادن یبآ لضعمً اتدعاق دنراد هک يدایز رایسب بآ مجح و تیعمج دشر هیور اب .دش دهاوخن بآ لضعم
 دنراد دوجو شنت لاح رد ياهروشک ،0051 ات005نایم .دوشیم ینارحب تیعضو،دسریم0051 هب و دیآیم نییاپ تمس
.دنهدیم ناشن لمعلاسکع ودننکیم ساسحا ار بآ دوبمک ینعی

     .لوـپ هـن و هـنیزه هـن ،ي رواـنف    اـب هـن ،داد ماـجنا ناوتیمن يراک ًالوصا و دنیوگیم تیریدم لباقریغ شنت ار005 ریز
-دیلوت روشک دناوتیمن تیوک .دنتسه تیریدم لباقریغ شنت راچد یعون هب تیوک لثم ییاهروشک ؛میراديدایز ياهلاثم
  و دـنک   یـم جارختـسا ار تـفن  طـقف هـکنیا رثکادـح  ،دـشاب دناوتیمن مه یتعنص گرزب هدننکدیلوت ،دشاب يزرواشک هدننک
.تسا وگباوج شیارب مک تیعمج نیا اب .دنکیم نارذگ و دشورفیم

1. Falken Mark
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  ،مراد رـظن رد مه ار یناکم و ینامزدب عیزوت و تسا روشک لک يارببعکم رتم3421 هک متشاذگ نیا رب ار ضرف نم
   اـب تـیعمجدشر هکتشاذگ نیا رب ضرف ار0041 قفا ،هدنیآ لاس51 ای هدنیآ لاس هد دودح رد هکنیا ساسا رب نیاربانب
     هـمادا تـیعمج لـبق دـشر لاور نامهدننک فذح مه ار یتیعمج ياهقوشم مینک ضرف ینعی ،دنک ادیپ همادا لاور نیمه
     صخـشم مـه تـیعمج و ناتـسا ره یگدنراب مهس نالا ،متشاذگ نآ يور مه ار یگدنراب فلتخم ياهناتسا رد .دنک ادیپ

1   هرامـش ناتـسا ،ناتسچولب و ناتسیس ناتسا .تسا عوقو لاح رد یبلاج قافتا ،مدرک رگیدمه رب میسقت ار اتود نیا،هدش
21  اـت هد دودح هک تلع نیا هب .دراد نامرک و دزی زا يرتدب عاضوا نارهت ینعی .تسا نارهت مود هبترم رد و ناریا کشخ
   جرـک هـک تسا ینامز هب طوبرم رامآنیا نوچ هدش بوسحم نارهت لخاد مه جرک .دناهدروآ راشف هیضق نیا يور نویلیم
  .دـش   دـهاوخ رتدـب شعاـضوا مه جرک.دش دهاوخ رتدب تیعضوً الامتحا مینک ادج ار جرک رگا .دوب هدشن عازتنا نارهت زا
  یگدـنزيارب یتاناکما ره .دنراد رارق يدعب ياههبترم رد...و ناردنزام ،ناگزمره ،یقرش ناجیابرذآ ،دزی ،نامرک ،ناهفصا
.درک دهاوخ رتدب ار عاضوا ،دوش هتخاس نارهت رد

   یـلو تـسا نیکـست شمساهب هجوت اب"نیکست ياههچضوح" .دراد تسیز طیحم ظفح يارب ییاهدرکیور،يرادرهش
22   هـقطنم تـسدالاب ،هدرـک تسرد بآ"ذوفن هچضوح" .تسا"ذوفن هچضوح" مسا هب هدرک تسرد یکاخ ار اهنیا نوچ
    تـشاد ناـکما رـگا"  :دـیوگ یـم يرادرهش ینف تنواعم .دنکیم ادیپ ذوفن اههچضوح نیا رد بآ یگدنراب عقوم يرادرهش
."میدرکیم بارخ میدوب هتخاس هک ییاهلاناک مامت

  هلئـسم تیعمج دروم رد.دراد دوجو ینوکسم ياهجرب ،هدش هتشاک ياهتخرد دادعت هب ،نارهت يرادرهش22 هقطنم رد
  ياـه         ثـحب دـنمزاین تـیعمج شیازـفا یـلو مـیراد مـک ناوـج تـیعمج وتسا ندش ریپ لاح رد ،ناریا تیعمج.میراد
    رـگا میـشاب نیـمه تسا رارق رگا .مینک دایز ار تیعمج تسا رارق ؛گنهرف ،تفن ،لوپ ،عبانم مادک اب تسا يرتکیژتارتسا

ر اـهچ رد ،میراذگب هورگراک ،مینک دروخرب تیعمج اب يروتسد هکنیا ياج هب شاک يا .تسا رتهب یلیخ دشاب مک تیعمج
.میهد ماجنا ار تیعمج قیوشت يرایتخب و لاحم

  داـیز ار تیعمجهدنامن یقاب شیارب مه یتخاسریز چیه و دورب نیب زا هلزلز کی اب تسا نکمم هظحل ره هک ینارهت رد
   رد يزـیچ ؛مـیاهدرک راتفرگ ار ناریا زکرم هوک2 اب ،تسا بلاج یلیخ هک ییایفارغج ثحب؟یچيارب ؟دوشب هچ هک مینک
   هـجوت بـلاج .تسا الاب تدش هب ینیمزریز بآ فرصم نازیم یلو تسا مک تدش هب مه یگدنراب ،درادن دوجو طسو نآ
 رتشیب ،ینیمزریز بآ هیوریب تشادرب نازیم ،ینویلیم08 تیعمج دوجو اب اکیرمآ و ناتسودنه ،نیچ زا دعب ناریا هک تسا
  لقادـح يا    هعـسوت چیـه یـلو یـنیمزریز بآ دح زا شیبجارختسا رظن زا تسایند روشک نیمراهچ ناریا .تسایند هیقب زا
.میتسه فرصم لاح رد طقف،میرادن مه ناتسودنه ،نیچ دننامه

   هـب طوـبرم و تسا یشخبدنچ یعوضوم ،بآ مینادیم نوچ .تسا ینامزاس تالاکشا هب طوبرم تالاکشا زا رگید یکی
   هراـبرد هـمه... و عیانـص نامزاس ،ورین ترازو ،تسیز طیحم ،يزرواشک داهج ،يربارت و هار ترازو .تسا نامزاس دنچ
   یگدوـلآ و اـه تـشادربو ایرد بآ طسو ياهلکد لیلد هب تسارجام لخاد مه تفن ترازو ياهنوگ هب .دنهدیم رظن بآ
    ییالاـب رایـسب یـملع فعض راچد ناریا رد بآ یلوتم متسیس .دنرادن یناسکی فادها ،مه اهنامزاس نیا زا مادکچیه .بآ
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 بـیرغ و بیجع ياهلاقتنا ؛1 نوراک و3 نوراک متسیس درکلمع ات راهچ نوراک دس زا يرایسب یسدنهم تاهابتشا .تسا
.تساهداتفا قافتا

   دروآرـب هـک هدیسر هجیتن نیا هب شرخآ و هدوب ورین ترازو حرط ،ناسارخ دس هس تسدالاب رد نوراک زیربآهضوح رد
    هـب هـن ار اهدـس و دیایب دس تشپ دناوتیمن بآ مجح نیا و هدوب هابتشایلک روط هب ییالاب ناسارخ هب يدورو بآ نازیم
.دوشیم عورش ارجا هرابودً اعطق.دندرک فقوتم ،هابتشا ياهدروآرب لیلد هب و تسیز طیحم لیلد

   هـک اـهكراپ زبس ياضف نامزاس لاثم نامه .یتیریدم ياج هب ياهعسوت درکیور ،دنرادیتوافتمفادها ،توافتم نایلوتم
   متـفگ اـهنآ هب ،مینک دصرد56 دودح ار دصرد83 بآ نامدنار دعب مینک ربارب هس ار نارهت زبس ياضف تسا رارق دنتفگیم
  متـفگ  ،دـندرکیم هاگن رگیدمه هب همه ،دیهد هعسوت ار زبس ياضف دعب دیهدیمن شیازفا دصرد56 هب دصرد83لوا ارچ
.دوش ثادحا يزیچ ات دروخب گنلکً امتح هکنیا ینعی ،تسین هعسوت شمسا رگید هکنیا دنتفگ،مدز یبیجع فرح نم

      رد ورـین ترازو متـسیس دـناوتب هـک دـینک ضرف ار دصرد01 ای دصرد5 ،تسه هک ردقچ ره ار دس تشپ بآ مجح
  ثادـحا دنهاوخیم دیدج ياهدس تسا رارق هک یبآ مجح مامت دصرد08 دودح هزادنا هب .دنک ییوجهفرص شبآ فرصم
.دنک ضوع دناوتیم ار متسیس همه یتیریدم رکفت نیاربانب ،دنک عمج شدوخ تشپ دننک

   رـگا میـنکشتیریدم لقادح میزاسب ار يزیچ هکنیا ياج هب هک دنکیم ادیپ دومنیلیخ عوضوم نیا يرهش ياهثحب رد
     یـلیخ هـک یمتـسیس هاگدـید دوبن ؟هن ای مینک تسرد يدیدج زیچ  ،مینک راک هچ هک مینیبب دیاب الاح دادن باوج یتیریدم
   ً الثـم دـش یـچ   بوـخ هـک میـنک  یـم هاـگن دعب مینکیم لقتنم ییاج هب ار بآ ،مینکیم رفح ار یلنوت لوا ام .تسا حضاو
    يراکتـسد نـیا .دوـش  یـم ادـیپ لکشم رگید ییاج ،مینک لح ار ناتسزوخ لکشم مییآیم دعب،درک ادیپ لکشم ناتسزوخ
    نـیا هـک یتروـص رد میراذگب"یسدنهم تیلاعف" ار شمسا دعب ،هدش لیدبت ام یناسنا فیاظو زا یشخب هب تعیبط ندرک
.تسا هتفر نیب زا ایند رد هک تسا لاس03 ات02 دودح یسدنهم عون

   نـیا هـب يراک ام .دیریگیم رظن رد لصا ناونع هب ار زیربآهضوح امش هک تسا نیا یمتسیس هاگدید دوجو ،لاح ره هب
  متـسیس لک هک تسا نیا لصا .دوشیم عمج دس تشپ بآ هنوگچ ،دریگیم تروص بآ لاقتنا هنوگچ هک میرادن عوضوم
.دنکب دیاب يرییغت هچ زیربآ

   هـن ناـمز نآ رد . دـش هتشون شیپ لاس13 دودح روشک بآ هنالداع عیزوت نوناق .تسا نوناق هب طوبرم ،رگید تالاکشا
   ماـقرا و دادـعا نیا هیبش يزیچ هن و يزورما تروص هب ياهقطنم بآ ياهنامزاس هن،هتشاد دوجو یبالضاف و بآ تکرش
   و تـسا هداـتفا راک زا لمع رد هک میراد ینوناق ام نیاربانب .میتشاد ار یلعف یمیلقا و ییایفارغج طیارش هن و بآ هب طوبرم
   هدـش مـه ییاهثحب و رج مه نآ رس رب و دناهتشون صخشمهخسن ات دنچ الاح ات هدشن ماجنا نآ هعسوت يارب مه يراک
.میریگب رظندمار يراذگنوناق هدیچیپ دنیارف دیاب مینک ضوع ار نوناق نیا تسا رارق رگا .دناهدیسرن هجیتن هب هک

   هـک درـک هیجوت اراهنآ دوشیم یتروص هچ هب .دنتسه تیلاعف لوغشم سلجم رد هک يزیزع ناراکمه هک دینک رکف امش
    ارـجا هـلحرم هـبً اعقاو ایآ دندش هیجوت همه یتقو .هیقب ات هییاضق هوق زا دنوش هیجوت دیاب همه .دروخیم درد هب نوناق نیا
 دشاب دیابن تسیز طیحم نامزاس هک دنسریم هجیتن نیا هب یلیلد ره هب سلجم ناگدنیامن زا رفن هد هک عوضوم نیا .دوریم
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    ود لکـشم .دراد دوـجو لکـشم هک دهدیم ناشن و تسا یبیجع عوضومعقاو رد .دراد دوجو ایند ياهروشک مامت رد هک
     هتـشاد دوـجو دـیاب نامزاـس نیا ارچ هک دننک هیجوت دناهتسناوتن تسیز طیحم نامزاس ياسؤر ینعی .دراد دوجو مه هفرط
    هـن تـسا هابتـشا شـهار تسیز طیحم نامزاس هک دننک هیجوت سلجم ناگدنیامن هن و دندرکیم هیجوت لبق زا دیاب ای دشاب
.دشاب هابتشا تايدوجو هفسلف هکنیا

  ،دـنروایب يأر دنناوتب هکنیا يارب سلجم ناگدنیامن زا يدادعت .منکیمن زاب ار بآ هنیمز رد يراذگنوناق و تسایس ثحب
     رـه و دـنزب هاـچ دـناوت یـم دهاوخب ردقچ ره یسک ره هجیتن رد .دندرک فذح ار ینیمزریز ياهبآرب تراظن قح ثحب

  تـسا هابتشا راک نیا هک درک شالت ردقچ ره تلود .دهدب شتباب دیابن مه یلوپ .دنک فرصم بآ دناوتیم تساوخ ردقچ
     نـیا .درـیگب تروـص يرـیگ يأر دوـب رارق دعب هام شش نوچ .درکیمن هجوت یسک چیه ،دنکیم لضعم راچد ار ام دعب و
 .دوب شیپ لاس هس ای ود هب طوبرم عوضوم

  زا یـسایس ياهزرم نیا ."روشک یسایس ياهزرم اب زیربآهضوح ياهزرم قباطتدوبن" ناونع اب میراد یمهم یلیخ ثحب
  یناتـسا نیاربانب ،درادن اهناتسا زرم اب یطابترا چیه زیربآ ياههضوح .ناریا زا جراخ ياهزرم ات دوشیم عورش ناریا لخاد
   یـلیخ دور هدـنیاز متسیس .دنکیم دراو دورهدنیاز متسیس هب و دریگیم يرایتخب و لاحمراهچ زا ار بآ هک ناهفصا دننام
   دـعب دـنکیم یط ار رتمولیک دنچ و دیآیم ناهفصا ناتسا لخاد ،دوشیم هتفرگ يرایتخب و لاحم راهچ زا بآ ،تسا بلاج
      ناتـسا بآ نامزاـس هـک یعقوـم ،دوـش  یـم رارـکت هرابود متسیس نیا و دوشیم يرایتخب و لاحم راهچ ناتسا دراو هرابود
  روـتوم زوجم دمآ یسک ره هک دوب هداد روتسد لاحم راهچ رادناتسا .دشازجم نآ زا لاحم راهچ .دش تمسقدنچ ناهفصا
     لـک یفرـصم بآ نازـیم ،نیارباـنب .دیهدب ،تساوخ هک ینازیم ره هب ،تساوخ دور هدنیاز زا بآتشادرب يارب هاچ پمپ
 هک تسا نیا شموهفم .دش ربارب يراتیخب و لاحمراهچ رتمولیک دنچ نامه اب ناهفصا ناتسا رد ًابیرقت دور هدنیاز هناخدور
.دهدیم ماجنا يراک هچ هک دیمهفیمن سکچیه رگید

    راـک دوردیفـس يور سدـقباهم .دننکیم تباقر رگیدمه اب .دوشیمحرطم اهزرم ثحب ؛هناگود ياهتسایسثحب رد
    هـب .دـننک يرـگن نالـک دور   دیفـس هراـبرد دنتـساوخیم"بآ عبانم هتسویپ مه هب تیریدم حرط" ناونع اب یحرط ،درکیم
    هـصقانم یـهگآ اـه     ناتـسا ماـمت دـعب هـتفه .دـینک هئارا ،دیراد یحرط ره دندرک مالعا ،دنتسه دوردیفس رد هک ییاهناتسا
  رـس روـطنیمه هک دوب ییاهدس .میهاوخیم رواشم،بآ نتفرگ يارب دعاسم ياهناکم و لحم ندرک ادیپ يارب هک دنتشاذگ
        بآ مهـس نـیا و دـنریگب ار ناـشبآ مهـس دـنناوتب هـک دندوبهدرک دس لثم مه ار ناشهناخ يولج يوج یتح ،دروآیم رب
.تسا هدش لیدبت لضعم هب هزورما ،نتفرگ

  ماـجنا دوشیمن يراک هک میدیسر هجیتن نیا هب و تسا هتفرگ رارق ثحب دروم هیمورا هچایرد رد مه يزرم ياههناخدور
        ناـجیابرذآ اـب سرا يور .میـنک لـقتنم هـیمورا هـچایرد هـب و میرادرب ار شبآ هک مینکیم يزیرهمانرب مه سرايارب.داد
     هـچایرد هـب ار شـبآ میناوـت یـم روطچ نیاربانب ،05-05 تروص هب ،میدرک دقعنم دادرارق ناتسنمرا ابیگزات هب و يوروش
  بآ نـیا اب نم دیوگیم یناجیابرذآ ،منکیم يزرواشک نآ اب نم ،دینک شریخبت هک دیوگیم ناتسنمرا هک مینک لقتنم هیمورا
   نیـمه مـه"باز"   رد .منـک تـخادرپ ار شا هـنیزه یچ يارب نم دیرادهگن ار هچایرد دیتسناوتن امش ،منک دیلوت مناوتیم
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      .مـیراد داـیز هـک یـگنهرف تالکـشم .دندوبن گنهامه مه اب هلاس دنچ نیا یط رگیدمه اب مه اهنامزاس .میراد ار ناتساد
   نـیا رد يزرواـشک ترازو .می  تـسناوتن ،دـنک تشک يرگید روط میدرک شالت مه ردقچ ره ،دنکیم تشک یتنس ،زرواشک
.دشیم لح ناریا بآ تالضعم مامت ،دهد ماجنا یبسانم تیلاعف تسناوتیم رگا هیضق

   عاـضوا رـیخا هام7 ات6 یط .تسا بیرغ و بیجع یلیخ تاعالطا و رامآ هئارا و طبترم ياهداهن فرط زا يزاسفافش
    هـب نارـیا رد بآ راتخاـس .دـننک یـم یفرعم تسارح هب لوا دهدیمن هئارا تاعالطا و رامآ ینامزاس چیه.تسا هدشن رتهب

  ناـم تاـعلاطم .دـهد یـم ماجنا تلود دب هچ و بوخ هچ هنافسأتم و تسا تلود تسد اهراک همه ،تسا هدزتلود تدش
    دانـسا ؛یتـسدالاب ياـهداهن زا  ندرـکن  تـیعبت.یتسیز طیحم-یعامتجا تاعلاطم ياهثحب رد صوصخهب ،تسا صقان
  یگدوـلآ و بآ یگد     وـلآ ،تـسیز طیـحم ثـحب یعوـن هب روشک یساسا نوناق رد .میاهدرکن میظنت تسرد مه ار یتسدالاب
.تسین اهراک نیا لابند یسک چیه یلو دراد دوجو تسیز طیحم

  هـمه رد     .تـسا دراوـم نـیا هـلمج زا نآ  هـیور  یـب فرـصم و بآ ياهریش نتشاذگزاب ؛تلود اب مدرم ندرکن یهارمه
  میرادـن رگمیمصت ناونع هب یشخب هک دهدیم ناشن اهنیا همه ،عیانص ،هعرزم ،هناخ رد .تسا بآ ریدم نز ،ایند ياهروشک
 عبانم فالتخا لح رددمع هب دنیوگیم ،دنهدیم ماجنا ار يزرم ياههناخدور راک هک یناسک ،ًاقافتا .دنتسه نانز مه نآ هک
     زـیچ هـمه هـب هـک يا هـناردام هاگن رطاخ هب نانز هک تلع نیا هب .دشاب هتشاد دوجو اههسلج رد نز کی دیاب ًامتح یعیبط
      هاگدـید نـیا اـب نیارباـنب دـنراذگ یـمن یقرف ناشنادنزرف نایم نوچ دننک لح هبناجود ار لئاسم یتحار هب دنناوتیم دنراد
.دننک لح ار تالکشم دنناوتیم

يداهنشیپ ياهلحهار
    مـه هـب تیریدـم"ي اـهفیرعت اهنیا .بآ عبانم تیریدم دحاو نیرتیقطنم ناونع هب زیربآهضوح نتفرگ رظن رد-1

   یـنف یـلو تسا هیضق زا یشخب ،نف :دیوگیم هک"بآ عبانم هتسویپ مه هب تیریدم" ،تسا1"بآ عبانم هتسویپ
  هـک دش هجوتم یتدم لیئارسا شترا.دینیبب ار یبهذم و یگنهرف ،يداصتقا ،یسایس ،یعامتجا تاعلاطم رانک دیاب
  دـنهد   یـم هزـغ مدرـم هب هکیبآ مجح هک دندش هجوتم و دندرک یسررب ،تسا نکمم دح زا شیب هضافتنا نازیم

 هک دعب دننکیم فرصم نتفرگ وضو يارب بآ ردقچ ناناملسم هک دش فیرعت ییارتکدهماننایاپ .تسا مک یلیخ
   و دـندرک میـسقت ناشدادعت هب و دنتفرگ رظن رد ار هزغ مدرم يارب وضو بآ مجح .دندروآ تسد هب ار نازیم نیا
       لـح ار نآ و تـساجک لکـشم دـندیمهف هـک دـهدیم ناشن عوضوم نیا .دمآ نییاپ تدش هب هضافتنا نازیم دعب
   شیـپ لاـس07 ملع هک منکیم سیردت هاگشناد رد ار يزیچ زونه ،تسا نم هب طوبرم یموس لاکشا نیا.دندرک
  ً الـصا ،دـمهف   یـمن ار تـسیز طیـحم ًالصا دوشیم لیصحتلاغراف هاگشناد زا هکیعقوم نارمع يوجشناد .تسا
 .دـسانش یـم نوتس و ریت طقف دننک تبحص وا اب مه ردقچ ره و دنزاسب دیابن ارچ ،دنزاسب لپ دیاب ارچ دنادیمن
    ،یعاـمتجا ،يداـصتقا ياـه  تـیلاعف هـمه" تـسیز طیحم فیرعت نیا هب هجوت اب ،رضاح لاح رد تسیز طیحم

1. IWRM
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 هک تسینانعم نیا هب ،دنکیم ادیپانعم رگیدکی رانک رد اهنیا همه نیاربانب ،"دنتسه تسیز طیحم ...،یکیژولوکا
  ،دـمآ     یـم لیـس هـک مـه لاـس ره دوب بآ يریگهزادنا هاگتسیا يولج ناتسلگ رد یتخرد ًالثم تخرد کی تباب

  لیکـشت يا هـسلج رخآ میوش در تخرد نیا رانک زا دادیمن هزاجا تسیز طیحمنامزاس ،تشکیم ار رفن اهدص
      و هداـتفا یقاـفتا یـلیلد رـه هـب .دزرایمن رفن002گرميازا هب یلو تسا یبوخ زیچً اعقاو تخرد متفگ و دش
 د   ـ شن عـطق تـخرد یتادـیهمت اب هرخالاب دینکب يرکف مه امش یلو دنوش در دنروبجم تخرد نیا رانک زا مدرم
؛دندرک تسرد نآ رانک رد ار هاگتسیا و دندیرب ار تخرد ياههخاش زا یمک رادقم یلو

؛تسا مه هیضق نیا لابند هب تلود .دوش ماجنا دیاب و تسا یعطق هک نوناق حالصا و رظندیدجت-2
      طیارـش رد .درـک شورـف و دـیرخ دوـش یـم یتحار هب .تسالاک نالا ًاعقاو بآ ؛بآ يداصتقا شزرا هب تیمها-3

   هاـگن بوـخ یتقو .تسا یللملانیب ياهبآ ،یکی دراد رظندم ار یساسا هلئسم دنچ اکیرمآ يانس ،ياهنایمرواخ
  يداـصتقا ظاحل هب هک دراد کیزکم اب مه يزرم و تسا اکیرمآ35 تلایا ًالصا و دراد زرم اداناک اب اکیرمآ ،مینک
   ،تـسیچ یـللملا نیـب و يزرمارف ياهبآ ثحب نیا سپ .دنریگیم اکیرمآ داصتقا و تسایس زا ار ياهدمع مهس
   نیرتـشیب ،دوـش  یـم نیمأـت هنایمرواخ زا اکیرمآ تفن هکنیا لیلد هب تسا هنایمرواخ رد اهبآ نیا هک دنکیم نایب
    رارـق ریثأـت تـحت ار    اـم تـفن تادراو نازـیم ،دتفایب بآ رد یقافتا ره ،تسا هنایمرواخ رد یبآ ياهشنتنازیم
؛تساکیرمآ هجراخ روما لئاسم زج بآ میقتسمریغ نیاربانب .دهدیم

    راـیتخا رد كاـخ .میتـسه روحمکت هشیمه ام .يژرنا و كاخ و بآ روما هرادا يارب زیربآهضوح ياروش داجیا-4
؛تسارگید نامزاس دنچ ويژرنا و ورین ترازو رایتخا رد بآ ،يزرواشک

؛مدرم يارب یفاک بآ زا نانیمطا لوصح-5
؛تسیز طیحم و اذغ دیلوت-6
؛اهيریگمیمصت رد نانز يدج نداد تلاخد-7
.بآ عبانم تیریدم يارب یسایس هدارا-8

    ار رزـخ ياـیرد بآ هـک تسا نیا ثحب نالا .دوشیم ضوع یبآ ياهتسایس یلک روط هب ،دوش ضوع هک یتلود ره
 .دنتسه دراوم نیا لابند هب زونه ینعی ،میربب دزی ای نامرک هب مه ار سراف جیلخ بآ و درک لقتنم نانمس هب دوشیم

     نـیا شلاـثم نیرـتهب ،مـهد ناشن رگیدکی رانک مهاوخب ار یسایس ،یعامتجا ،يداصتقا ،یگنهرف لئاسم نیا همه یتقو
       نازـیم نارـهت قطاـنم ماـمت رد .میدرـک یـسررب ار"یگتفرگ بآ رد يداوسیب ریثأت" نارهت يرادرهش هقطنم22 رد .تسا
    نـیا هـب تـسا رتشیب يداوسیب نازیم تسا رتشیب یگتفرگ بآ هک ییاجنآ .میتشاذگ هشقن يور و میدرک ادج ار ناداوسیب
.دنزیریم بآ يوج نورد ار اههلابز هکتلع

    عاـفترا هـب نارـهت بونج ياهرهن زا یکی رد.تسا فرصم راب کی ياهفرظندش عمج يرادرهش لضعم نیرتگرزب
  دراو الاـب زا بآ.دـ ن نک زاـب ار نآ دـ نناوت یـمن و  دـناهتفرگ ار بآ يولج و دناهتخیر فرصم راب کی فرظ ناسنا کی دق

  رـه نارهت هقطنم22 رد .تسا"یگتفرگ بآ رب ترجاهم ریثأت" رگید دروم .دوشیم داجیا کیفارت بیترتنیا هب ونابایخ
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   دوـجو هـتکن ود .تسا رتمک اهیگتفرگ بآ نازیم ،تسا رتریذپرجاهم هک ییاهناکم عقاو رد دناهتشاد ترجاهم هک ینازیم
:دراد

 همه مدرم تروص هچ هب تسا ینارگ یلیخ هقطنم ،تسا هدش نارهت قطانم نیرتریذپرجاهمءزجکی هقطنم ارچ-1
    یـگتفرگ بآ ریذـپرجاهم قطاـنم.دننک یگدنز نارهت يرادرهش کی هقطنم رد ات دنشورفیم ناتسرهش رد ار زیچ
   یعناـم اـهنآ ي  ارـب بآ يوـج .دننکیمن كرد ار بآ ،اهینارهت .دنمهفیم ار بآ اهیناتسرهش نوچ دراد يرتمک
؛دنکیم ادیپ طابترا رگیدمه هب مولع اجنیا رد ،"یشخب نیب لباقتم ریثأت" ینعی نیا .تسا ناشهناخ رد يولج

  فـلتخم ياهلکش ماسقا و عاونا صصختم دعب مدنبب تخرد هب هک مهاوخیم یبات دیوگیم امرفراک ،تیاهن رد-2
  لیدـبت بات هب وعطق ار تخرد هکنیا نکمم تلاح نیرتدب .میسریمن مه بات هب هکنیا رخآ ات منکیم میسرت ار
.تسین تخرد رگید یلو دیربیم تذل و دراد مه ار بات درکراک ،دنکیم
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.دنتخادرپ نآ اب طبترم تالکشم و اهدرگزیر هلئسم یسررب هبیمیقم میهاربا رتکد ياقآ همادا رد

  ناریا یسانشهرطاخم نمجنا سیئر و نارهت هاگشناد داتسا ؛یمیقم میهاربا رتکد ياقآ
یگدنز تیفیک شیازفا و تارطاخم شهاک يارب اهدرگزیر رب تیریدم
ادخ مان هب

        تـسا رارـق هـک دـندرک هراـشا عراز رـتکد ياـقآ .میتسه كرتشم ياههغدغد ریگرد همه تقیقح رد .منکیم ضرع مالس
  نـیارـ ب   عوـضوم نـیا دصر و"تارطاخم شهاک يانبم رب هعسوت مشش همانرب نیودت" ناونع تحت میشاب هتشاد یتسشن
    رد میناوـتب هـک مراودـیما .میهد ماجنامیناوتیمن يدایز راک متفه همانرب رد میشاب رثؤم میناوتن مشش همانرب رد رگا تسانبم
 ث    ـ حب نـیا رد هـک درـک رـت   ممـصم ارـم ،مدینـش هک ییاهثحب و مینک حرطم رتیساسا و رتياهشیر ار لئاسم تسشن نآ

.میشاب رتيدج
   و تارطاـخم شهاـک يارب اهدرگزیر رب تیریدم" ناونع اب اهدرگزیر هلئسم ياتسار رد زورما تسشن يارب نم عوضوم

   یتواـفتم ياـه  لوـلعم و اـهتلع اهدرگزیر هک میدیسر هجیتن نیا هب اهدرگزیر ثحب رد ام .تسا"یگدنز تیفیک شیازفا
       رد اـم و دنتـسه نیـمز یـتاذ هلئـسم اـهدرگزیر هـک مینکیم زاب ار عوضوم نیا رظنمنیا زا،هلئسم هب نالک هاگن اب .دراد
 هـب  فـلتخم ياـه  هرود هـک تـسا نیا هلئسم طقف .دوب میهاوخ و میتسه ،میدوب ورهبور عوضوم نیا اب فلتخم ياههرود
  .تسا توافتم یمک تبسن

   اـهدرگزیر هارـمه اهزاگ و هدوب زاگ زا رپِيوگ ،هتشذگ رد نیمز هک دراد دوجو يدهاوش نیمز خیرات رد هکنیا تسخن
  دـصرد07   و یکـشخ دـصرد03  اـب يوگ کی رضاح لاح رد هکنانچمه .دندادیم لیکشت ار نیمز ياضف زا ياهعومجم
   یناـشفشتآ لئاـسم هب مه اهدرگزیر أشنم .تسا هدوب اهدرگزیر و اهزاگ زا هدیشوپ ياهعومجم نیمز هتشذگ رد ،تسا بآ
       ،یـلعف طیارـش رد هـکنیا ،تـسا مـهم یـلیخ هک يزیچ نآاهتنم .یناسناياهتیلاعف و یمیلقا طیارش هب مه ،درادطابترا
  يداـیز ياهدرگزیر ،داد خر هک یناشفشتآ ،دنلسیا هریزج رد ًالثم دوشیم اههدیدپ ریاس زا رتراذگریثأت یناسنا ياهتیلاعف
    مـه اـهدرگزیر هلئـسم ،ناشفشتآ ندش شوماخ اب هرخالاب و دوب اهدرگزیر ضرعم رد اپورا ،یهام دنچ .داتسرف اضف هب ار
  .دوب هلئسم نیا ضرعم رد اپورا هراق دیشاب هتشاد رطاخ هب رگا .درک ادیپ شهاک
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  هنارتیدم قرش و ناتسبرع و ناریا نیب  یناوارف هسیاقم

    هاـگن ار نیـمز و میـلقا طیارش یتقو .ددرگیمرب نآ میلقا طیارش و نیمز لئاسم هب مه اهدرگزیر هلئسم زا يدایز شخب
    رد .دـشاب نارـیا عیـسو روشک صتخم هک تسینهنوگنیا،دراد یعیسو و هدنکارپ ياهدرگزیر هک دوشیم هدهاشم ،مینکیم
 هب اهنیا همه ،هرک و ناویات و نپاژ و نیچ و دنه و ناتسقازق ،هنایمرواخ ياهروشک لک ات ناتسنمکرت و ناتسکیجات زا ایسآ
      ،هـسنارف ،نیارـکا ،دنلـسیا ،سیـلگنا ؛اـپورا رد .دنتسه یمیلقا أشنم اب ینیمز ياهدرگزیر زا یشان هک دنراد درگزیر يوحن
.دنتسه اهدرگزیر زا ییالاب تبسن ياراد هک دنتسه ییاهروشک زا ایناپسا و ناتسراجم

 یلضعم عوضوم نیا ،نیاربانب .اقیرفآ لک نینچمه و ایلارتسا رد و اکیرمآ ،کیزکم ،ورپ ،یلیش ،نیتناژرآ ؛اکیرمآ هراق رد
     هـنایمرواخ رد عـقاو رد ،تـسا بـلاج شاياهقطنم ریوصت اما.دراد یعیسو سایقم و تسین ناریا صتخم و تسا یناهج
  .تسا مهم نیا و دنتسه یبیکرت رایسب اهدرگزیر

   جیـلخ .تـسا یبیکرت ياهدرگزیر ياراد هنایمرواخ هک لاح نیع رد ،دراد ار اهدرگزیر نیرتیبیکرت ،سراف جیلخ هقطنم
  ار اـه ناـکم نیرتهدولآ و اهنیمز نیرتهدولآ ،دوب هداد ناشن گنر اب ییازریم رتکد هک ياهلئسم .تسا ياهوهق هقطنم سراف
  میجنـسب یبیکرت ياهدرگزیر تبسن رظنم زا ار سراف جیلخ میهاوخب ام رگا و دنهدیم ناشن ياهوهق للملانیب ماظن رد مه
،    سراـف جیـلخ رد اـما .میتـسه سراف جیلخ هضوح رد ياهقطنم مه ام .دوشیم یقلت نیمز هرک ياهناکم نیرتياهوهق زا
 .دراد ار تیعضو نیرتهبهنایمرواخ هقطنم ياهروشک هب تبسن ناریا
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  دـیئامرف یـم هظحالم ،دهدیم ناشن ارسراف جیلخ هقطنم رد درگزیر هب رجنمياهنافوط یگدنکارپ زا ياهشقن سکع نیا
 .دنک ادیپ شیازفا دناوتیم یلو تسین دایز ًاتبسن ناریا رد نآ یناوارف دنراد ار تبسن نیرتالاب هنارتیدم قرش و ناتسبرع هک
.تسا طوبرم یناسنا ياهتیلاعف هبيرگید و یمیلقا لئاسم رد ناسون یکی مه شیازفا تلع

      نـیا میناوـتب هـک میـشاب هتـشاد ياهعسوت هنوگچ و همانرب هنوگچ هک تسا نیا نامفده هعسوت و يزیرهمانرب هلئسم رد
 هدیدپ ود ،اهدرگزیر دیلوت ثحب رد.میریگب رارق هنایمرواخ رگید ياهروشک فیدرمه،مه ام ناهگان ات ،مینک مک ارتبسن

:دنتسه مهم یلیخ
    اـی دیدـش داـبدرگ دناوتیم اوه ینیشنورف .اوه ياههبج تکرح و ینیشنورف ،تسا طوبرم اوه هب هک میلقا هلئسم-1

  ؛دنک عیزوت یعیسو حطس رد و دربب الاب حطس هب ار یکاخ داوم زا يدایز مجح ،ینیشنارف و دنک داجیا نافوط

  ،دـشاب رتینابایب ،نیمز یحطس ياهششوپ هچ ره .هدش هداد ناشنریز لودج رد هک یحطس ياهششوپ دصرد-2
.دراد دوجو ندش ینابایب تبسن و اهدرگزیر تبسن نایم یمیقتسم هطبار .تسا رتشیب مه اهدرگزیر نیاربانب
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یهایگ ششوپ شهاک و اوه ههبج اب اهدرگزیر هطبار

      نارـیا رد ار تبـسن نـیا میهاوـخب رـگا .تسا روطنیمه زین ياهعرزم قطانم و تسا رتمک تبسن نیا یلگنج قطانم رد
       تـکرح زا هـک یعناوـم نودـب و یهاـیگ شـشوپ نودب ،دراد یکاخ یحطس ششوپ دصرد07ً ابیرقت ناریا ،مینک هبساحم

.دنک يریگولج الاب تمس هب اهدرگزیر دوعص
  و یلاـم رد و دراد شراب رتمیلیم71 هک اقیرفآ يزکرم يارحص رد .دراد دوجو شراب شهاک و اهدرگزیر نایم ياهطبار

  شراـب رتمیلیم22 هک یبیل قرش و دراد شراب رتمیلیم001 مه ناتسبرع و دنراد شراب رتمیلیم001 دودح هک یناتیروم
 ایلارتسا يارحص وقارع ياهنابایب نینچمه و ،دنراد شراب رتمیلیم001 زا رتمک هک ییاهناکم و ناتسکاپ و ناریا و دراد
   شراـب نازـیم نایم ياهطبار رگا و دنتسه اهدرگزیر ناوارف و مکارترپ ياهناکم اهنیا ؛دنراد شراب رتمیلیم051 ات001 هک
.دباییم شیازفا اهدرگزیر تبسن ،دشاب رتمک شراب هچ ره هک تسا تروص نیا هب میجنسب ار اهدرگزیر و

      و ندـش نیگنـس مـه و تـبوطر مـه ثعاب شرابً اتعیبط .دراد دوجو بآ عبانم فرصم و اهدرگزیر نایم مه ياهطبار
   هـک ییاـه ناـکم نایمنیاربانب،دنکیم رتمک ار كاخ تبوطر و یگدنبسچ نیا بآ عبانم فرصم .دوشیم كاخ یگدنبسچ
.تسه هطبار ،دنراداهدرگزیر شیازفا و شراب نازیم تبسن نیرتمک هک ییاهناکمو ار بآ فرصم نازیم نیرتالاب

    اـب هارـمه اـهدرگزیر هک دهدیم ناشن ار ناتسقازق و تیوک هاگتسیا ود زا اهدرگزیر دیلوت هنازور يوگلا ریز رادومن ود
  زاـغآ9 و8  ياـه   تعاـس رد اـما دـی رادن درـگزیر دیلوت يدادماب ياهتعاس رد ینعی دنوشیم دیلوت نیمز وج ندش مرگ
  دـناوت  یـم و دـبای   یـم شهاـک دـیلوت5 و4تعاسات جیردت هب و دسریم شدوخ جوا هب ود و کی تعاس رد و دوشیم
 .)هنازور طیارش رد( دشاب اهدرگزیر دیلوت اب طیحم ندش مرگ نایم ياهطبار
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اهدرگزیر هنازور يوگلا

   شدوـخ تبـسن نیرتالاب هب طیحم ترارح هک میشاب هتشاد دیاب ییاهتعاس رد ار يدرگزیر ياهنافوط راظتنا ،نیاربانب
 رد نآ نوماریپ و نارهت هک داتفا قافتا یتعاس رد تسرد نارهت نافوط ًالثم تسا ياهدشهتخانش هطبار مه نیا .دشاب هدیسر
  ً الثـم اـه  هدـیدپ رـگید هب تبسن .دهدب خر دادماب ای اهبش ،اهدرگزیر نافوط هک میرادن راظتنا ام ،دوب طیحم یترارح جوا
  زا .دوـش یـم یصاخ ینامز يورملق هب دودحم اهدرگزیر هلئسم؛میشاب هتشاد ار نآ راظتنا تسا نکمم یتعاس ره هک هلزلز
 خر نات    ـ سبات و راـهب مـه اـهدرگزیر نیرـت ناوارـف .دوش هتفرگ رظنرد دیاباهنآ تیریدم يارب ییوگلا زور یط تعاس رظن
.دنراد يرتمک یناوارف اهدرگزیرلوصف ریاس رد و دهدیم

 زا؛    یتبوـطر اـی دـشاب یـترارح ای اوه هک دیئامرفیم هظحالم .تسا ناریاتمس هب اوه ياهنایرج دیلوت زا ياهنومن نیا
    زا شـخب نآ نیارباـنب .دـیآ یـم ناریاتمس هب دعب و دریگیمربرد ار اقیرفآ زا يدایز شخب و دنکیم تکرح اقیرفآ يور
  اـقیرفآ قرش زا نآ أشنم دناوتیم و تسا يروشک نورب ،دهدیم رارق ریثأت تحت ار ام ياهقطنم سایقم رد هک ییاهدرگزیر
     مـه هیروـس رد و تـسا تیعـضو نی  ـ مه مـه قارـعرد ًاتعیبط .دیایب ناریا يور هب هرخالاب و یناتسبرع أشنم زین و دشاب
.دهد رارق شدوخ ریثأت تحت ار ناریا زا يرتعیسو ياضف دناوتیم دشاب هتشاد يرتشیب راب و تدش هچ ره .روطنیمه
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    هـک ناتـسکبزا و ناتـسقازق ،ناتسناغفا ،ناتسکاپ زا زین و دننکیم دیدهت ار ناریا،قرش زا هک میراد مه يرگید ياهوگلا
.تسا توافتم ناشذوفن هرتسگ مه و ناشتیلاعف ياههرود مهاهنآ

یجراخأشنم اب ناریا رد اهدرگزیر أشنم

       دـیلوت عباـنم زا نارـیا يزـکرم ریوـک ،دزـی ،تول ریوک ًالثم تسا طوبرم ناریا لخاد هب هک میراد اهدرگزیر زا مه یعبانم
.دنتسه درگزیر
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یلخاد أشنم اب ناریا رد اهدرگزیر أشنم

         حوطـس ریاـس رد یـلگنج و یناتـسهوک و یگنـس حوطـس رد زـج ار درـگزیر دیلوت دادعتسا هک تسا يروشک ،ناریا
   و دـشاب دـناوت   یـم مـه رایرهـش و نانمس ،نیمارو.دندوبهواسومق؛نارهت ياهدرگزیر دیلوت عبنم لاثم روط هب .تساراد
      الاـب درـگزیر یـناوارف اـب يدـیلوت طاقن ای درگزیررپ طاقن ،شراب هلئسم و یمیلقا طیارش ظاحل هب هکتسا يروشک ناریا
.دراد

 اردناهدش درگزیر دیلوت هب رجنم و دناهتفرگ رارق يوج ياهنایرج ریثأت تحت هک ییاهناکم نارهت هب مق هداج دادتما زا
 یگیر ششوپ و هتشاذگ یقاب رازگیر لکش هب و دهد تکرح شدوخ ابهتسناوتن يوج نایرج هک يداوم.دینکیم هدهاشم
   يزرواـشک اـی مینکیم عمج ار نآ ،تسا نیمز تظافح يارب یگیر ششوپ نیا هک مینادن ام رگا الاح .تسا هدرک داجیا ار
  نـم .مینزیمن تسد ار نآ مینادب یتقو یلو دنکیم دیدهت ار ام نآ زا دعبراوگان ثداوح هک مینیبیم دعب ومیهدیم ماجنا
  اـجهباج ار داوم ،داب طسوت تعرس هب ام ياپ در رثا یتح هک ماهداد ناشن ،دناهتفر قطانم نیمه رد هک ینایوجشناد هب اهراب
  رـتگرزب سایقم رگاالاح دوشیم ماجنا ییاجهباج نیا اپ و شفک سایقم رد هک میمهفب ام هک تسا تحار یلیخ و دنکیم
.دریگب تروص رتعیسو و رتعیرس داوم و اههسام ییاجهباج دناوتیم دوش

        يوـحن هـب دـیاب مـه اـهنآ و دـشاب هدـش تخس داوم طسوت تسا نکمم هک میراد مه يرگید ششوپ نودب ياهنیمز
 ياهنایرجسکع نیا.تسا ام ياهتیولوا زا یکی میشاب هتشادن درگزیر هکنیا يارب طیحم زا تنایص ینعی دنوش تنایص
 زمرق هک تسا ییاج رد ترارح ياهنوناک ،طیارش نیا رد هک دیئامرفیم هظحالم ،دهدیم ناشن یترارح طیارش رد ار اوه
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  دـنناوت  یـم اوـه نایرج تکرح تهج اب بسانتم ،دننک دیلوت درگزیر دنناوتیم یترارح ياهنوناک نیمه عقاو رد و دنتسه
 .دنهدب تکرح ناشدوخ تمس هب ار اهدرگزیر

لاس مرگ طیارش رد

 اریتوافتم یترارحياهنایرج .دنک داجیا ناریا رد ار تکرح نیا دناوتیم دوش داجیا ناتسبرع رد نوناک نیمه رگا ًاتعیبط
.دنشاب هتشاد درگزیر ناشدوخ اب دنناوتیم يدیدشت تکرح و ینیشنورف اب اهنیا هک میراد یناتسبات طیارش رد ناریا رد

؟درک دیاب هچار یناسنا تیلاعف اب اهدرگزیر هطبار
    میتـسه اـهدرگزیر هلئـسم ریثأت تحت همه ام:رمع لوط هرخالاب و لاس ،هتفه ،زور یط ،همانرب نتشاد هب زاین-1

    هراـشا یـیازریم رـتکد ياقآ .میشاب هتشاد نامرمعیط ياهمانرب هرخالاب و هنالاس ،یگتفه ،هنازور همانرب دیاب یلو
     ،دـننک یگدـنز نارـهت رد دـنهاوخیم رمع کی هک یناسک يارب هک دوشیم داجیا نارهت رد ییاههبذاج هک دندرک
       ناتـسزوخ رد یگدـنز هلئـسم هـب يرـمع هاـگن دیاب دننکیم یگدنز ناتسزوخ رد هک یناسک يارب .تسین بلاج
  تـهج زا هتفه هاگن .مینک یگدنز ناتسزوخ ای نارهت زا هطقن مادک رد هک تروص نیا هب هنالاس هاگن .میشاب هتشاد
.میریگب رارق اهدرگزیر زا یشانياهبیسآ ضرعم رد رتمک هک میشاب هتشاد ییاهییاجهباج میناوتب امً امتح هکنیا

  یـطیحم يا هدـیدپ  اـهدرگزیر :میهد تیمها تارطاخم شهاک يدنمناوت و طیحم و یعمج ،يدرف تمالس هب-2
 تیلاعف زا یشان رگا ،تسا ریذپانبانتجا دشاب هتشاد یعیبط تیلاعف رگا .ددرگیمرب مه طیحم هب هرخالاب و تسا
.دهدیم رارق ریثأت تحت ار یعیسو سایقم ،دشاب مه یناسنا
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     رادـقم هـچ مدزاـب و مد ياوـه نیا رد هک تسا مهم:دراد مدزاب و مد اوه رتیل رازه41 دودح زور رد درف ره-3
  رـگا ،شدوخ ياج هب اهدرگزیر ،شدوخ ياج هب یتعنص ياههدنیالآ تارذ رگا ًاتعیبط .دراد دوجو هدنیالآ تارذ
  نـیا هلئسم .دشاب زاسرطخ دناوتیم دبای شیازفا تبسن نیا رگا یلو ،تسا یعیبط ،دشاب یبسانم و لداعتم تبسن
  هـیر دراو هک رادقم ره مدزاب و مد نیا رد هک تسا نیا هلئسم ،میشاب اهنیا ضرعم رد زور ود ای کی ام هک تسین

   رـمع لوـط و لاس ،هتفه یط .دروآیم رد اپ زا ار ام نورد زا بیرخت و ياهدوت لکش هب و دوشیم هتشابنا ،هدش
.دشاب هتشاد طابترا ام یتمالس هب اهدرگزیر زا یشان هدنیالآ داوم زا يدایز مجح دناوتیم

    تـیهام یتعنـص ياـههدنیالآ و اهدرگزیر .میورن اهناکم نآ هب:تسا هدولآ اوه رتشیب اجک ،مینک یبایتیعقوم-4
    طیارـش اـب میرـیگب رارق رگا ای و میریگیمن رارق اههناخدور رانک رد ام هک روطنیمهً الثم .دنراد يرابدور تکرح
.دشاب رتمک ناشیاههدنیالآ تبسن هک مینک ییاسانش ار ییاهناکم مه اهدرگزیر دروم رد میناوتیم صاخ

    زا یـشان یـشخب دراد دوـجو اهدرگزیر لخاد رد هک ییاههدنیالآ:؟تسیچ هدنیالآ تابیکرت ریاس مینک یسررب-5
  یـسانش   بوـسر بـیکرت ظاـحل زا اهنیا .دنتسهيال ای سر ،سیلیس ای اهدرگزیر ،دنتسه اهدرگزیردوخ بیکرت
   هتـشذگ هـب هک ییاهيرتکاب صوصخ هب ،دنشاب اهيرتکاب ای نیگنس تازلف لماش تابیکرت ریاسظاحلزا وتسا
  دـنناوتب هک دنتسه یلاعف و بوطرم طیحم لابند و دنرادن یتیلاعف نوناک هک ییاهيرتکاب یهاگ و دنوشیم طوبرم
.تسا تلع نیمهزا یشان عماوج رد هتخانشان ياهيرامیب زا یلیخ .دننک عورش ار ناشدوخ تیلاعف

       رـب هوالـع تـسا مـهم رایـسب عوـضوم نیا:میریگب يدج ار نیمز ششوپ نتفر نیب زا و شراب دوبمک هلئسم-6
      دوـجو درـگزیر میـنک روـصت اـم هک تسا یبیکرت اههدنیالآ ناتسزوخ رد لاثم روط هب یتعنص ياههدنیالآ هلئسم
    تخوـس زا یـشان ياـه   هدـنیالآ دوـخ ياـج هبنبرکدیسکاونوم ثحب .دراد دوجو مه یتعنص ياههدنیالآ ،دراد
     هلئـسم نیارباـنب .تـسا ریذـپان  باـنتجا تیمومـسم و دنوش مومسم مدرم هک تسا یعیبط و ناوارف اههاگشیالاپ

  رـجنم يا  هدوـت و یـهورگ گرم هب هک دسرب يدح هب تیمومسم نیا تبسن تسا نکمم یهاگ .تسا یکانرطخ
    مـه نـیا .اـهگنج رد فرصم دروم ییایمیش ياهزاگ؛مینکیم فرصم ام هک ییایمیش داوم دنکیمن یقرف .دوش
.تسایناسنا و یعیبط طیارش بیکرت اب اما زاگ یعون

میریگب میمصت
  و تکراـشم نیا عقاو رد:)یناهج يزاین( دهد ماجنا يراک اتسار نیا رد دناوتب یتلم و هعماج ،هداوناخ ،درف ره-1

؛دنک ادیپ شیازفا دیاب يریگمیمصت يارب عماوج و دارفا رادتقا .تسا مهمرایسب یناهج هلئسم نیا يور يراذگریثأت
    يدعـس لوـق هـب .تسا هنوگچ مدزاب و مد .تسا هنوگچ ام یگدنز تیفیک مینیبب:میشاب هتشاد یگدنز زا یبایزرا-2

     و دورـب ورـف هـکنیا هـن دوش ظفح دیاب نیا."تاذ حرفم دیآیمرب نوچ و تسا تایح دمم دوریم ورف یسفن ره"
  و مد ردـقچ ،تسا جایتحا اوه ردقچ ؛لاس کی ،هام کی يارب مینک باسح.دیایب رد تمحز هب ای دشاب تایح عطق
؛مینکیم مدزاب
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؛مینک یگدنزيرترادیاپ هویش اب-3
.مینکن رارکت ار نامتاهابتشا-4

   ناـمز رد هـچ .تسا هتفرگ تروص ناریا رد هتشذگ نرق کی رد ًابیرقت يدیلک و یساسا تاهابتشا هک تسا نیا تقیقح
        ،بآ هلئـسم دروـم رد دـیابن .تـسین اـم حالـص هـب تاهابتشا نیا رارکت.رضاح لاح رد هچ و يولهپ ماظن رد هچ ،راجاق
    ياـنبم رـب درـک یـم راک نارهت ياههناخدور هرابرد متشاد ییارتکد يوجشناد ،نم.مینک رارکت ار تاهابتشا هریغ و اهنابوتا
 .دوب ناریا حطس رد یلم سایقم رد اههناخدور نیرتكانرطخ دینکیم رواب ،یضرع عطاقم شهاک و ياهناخدور هکبش قیفلت
    هـب یناـفوط طیارـش رد ام .دشاب هتشاد ياهتسویپ بآ تسین رارق یلو درادن یبآ میئوگب مه ماوع مدرم هب دیاش ،درادن یبآ
    .تـسا هدرـک رـت گرزـب مه ار رطخ ،دنریگیم لکش اههناخدور نیا رانک رد مکارتم تیعمج و مدرم زا يرایسب هکنیا لیلد
      یـلیخ دوـشن رارـکت رـگید ياهرهـش يارب و يریگولج الاح زا تاهابتشا نیا رگا .میهد ماجنا میناوتیم يراک هچ ام الاح
 مه اهرهش شرتسگ ،دنکیم ادیپ شیازفا مه اهرهش دادعت ،دوش رفن نویلیم051 ناریا تیعمج تسا رارق رگا .تسا بوخ
.مینک رارکت ار تاهابتشا دیابن نیاربانب ،روطنیمه

  زا رـتكانرطخ دنکیم عیزوت اضف رد هک ار يزیچ نآ ،یناسنا کچوک تیلاعف کی هک دهدیم ناشنریز سکع هب یهاگن
 يرادرهش رد هک یناتسود هب اهراب نم .تساکیدزن ام همه یگدنز هب مه یلیخ .تسا صلاخ سیلیس ینعی تساهدرگزیر
  ،دنزاـس یـم ون زا و دننکیم بارخ ار اهنامتخاس ،ینابایخ و هچوک ره رد؟یک ات زاسوتخاس هک ماهتفگ ،دنراد دمآوتفر
  دـننک   یـم یگدـنز اـهنابایخ و هچوک نیا رد هک یمدرم .دنامب نتخاس مکارتم ثحب ؟یتیریدم عون هچ ؟ییوگلا عون هچ اب

     رـیگرد هزاـت هـناخ هـب دـ ندرگ   یـمرب یـتقو هـکنیا هن ،دننک یگدنز رتیفیک دنراد قح .دنراد یگدنز هب تبسن يرتشیب قح
.دنوش اهبیرخت ياهكاخودرگ

درگزیر دیلوت یناسنا کچوک تیلاعف
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      يدادـعت زا بـیترت نیـمه هـب مـه بلغا .دشاب هتفرگن تروص نآ رد يزاسوتخاس هک مینک ادیپ میناوتیمن ار ینابایخ
   .تـسا مـهم یلیخ دوشیم اههدنیالآ هب طوبرم هک یشخب .ییادتبا رایسب ياهشور زا و دننکیم هدافتسا ینفریغ ياهرگراک
   مـجح نـیا . دـهد  یـم ناـشن ،تساهتفرگربرد ار سراف جیلخ برغ هک درگزیر دیلوت زا گرزب و ياهدوت مجحسکع نیا
.دهد رارق ریثأت تحت مه ار مدرم زا يریثک تیعمج ،اهامیپاوه ،اهیتشک دناوتیم دوشیم هفاضا نآ هب مه هدنیالآ یتقو

:تسا ریز حرش هب هک دنراد ییاهینیرفآهرطاخم ،طیحم رب اهدرگزیر
؛یتشیعم و يداصتقا رثا-1

   یـلیخ تـسا هکورتم اهاتسور زا یلیخ هک دینیبیم دزی رد لاثم روط هب:اهاتسور و اهرهش ندش هکورتم-1-1
  شـخب نآ هب دندرگیمرب مدرم زا یخرب و دنتشگنرب هرابود مدرم و دناهدش هکورتم مه یمیدق ياهرهش زا
.دوب رهش و ینوکسم ًالبق هک ییاهنیمز زا

   هـب ،دـنا  هدـید بیـسآ اهدرگزیر قیرط زا اهيرادماد زا يدایز شخب:يرادماد و يزرواشک هب تراسخ-1-2
        اـهدرگزیر زا يدـج بیـسآ نارادروـبنز ًالثـم .تـسا هـتفر نیب زا اهنآ ياهفولع دیلوت تیفیک هکنیا تلع
     ریـسم مـه اـهنآ و دـنک        یـمن کـمک اـهنآ هـب مـه یـسک و دـنرادن لـسع دیلوت هک تساهتدم ،دناهدید
   تـیفیک رد نازرواـشک   .یعونـصم ياـهالاک دـ یلوت ابً الثم دننکیم ضوع يرگید لکش هب ار ناشيداصتقا
    ادـیپ شیازـفا اـهبیسآ نیا دبای شیازفا اهدرگزیر هچ ره و دنیبیم و هدید بیسآ مه ناش ياهالاک دیلوت
  .دنکیم

    داوـم اـهدرگزیر نـیا رگا:بآ عبانم و اههاگدورف ،اههار لثم ییانبریز تاسیسأت نداد رارق ریثأت تحت-1-3
 .دـنک     یـم هدوـلآ ار یـبآ عباـنم و دوـش    یـم عـیزوت بآ یحطـس عباـنم نیمه رد دراد یبورکیم ونیگنس
  دورـف دیاهتسناوتن نادهاز رد دوجوم ياهرابغ نیمه تلع هب اهراب .دنراد ار تیعضو نیمه مه اههاگدورف
.دییایب

   اـهدرگزیر دـیلوت نوناک رد عقاو رد هک ییالاب ياهترارح مکارت:اهرهش و عرازم رد يزوسشتآ داجیا-1-4
  یـشان هک ییاهيزوسشتآ و دوشب کشخ حلاصم و هفولع رد يزوسشتآ هب رجنم دناوتیم و دراد دوجو
.تسا یناسنا ياهتیلاعف زا

.يرهش ناملبم و قرب لثم يرهش تاسیسأت و لزانم هب تراسخ-1-5
  اـب یلو هدشن تبث ییاوه ياهمداصت رظن زا ناریا رد يدایز قباوس:ییاوه و ینیمز ياهفداصت شیازفا-1-6

    رد میدرـک باـختنا هـک يا هعـسوت يوگلا نیا و میراد اهدرگزیر دیلوت هب هک يدشر هب ور دنور هب هجوت
  .دوشیم رتناوارف هدنیآ

ناسنا تمالس رب رثا-2
    هلئـسم نـیا فرـص زورما یگدنز ياههنیزه زا يدایز شخب:)مزیفمآ و تیشنورب روهظ( سفن یگنت شیازفا-1-2
؛دوشیم
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؛اهدرگزیر رد دوجوم نیگنس تارذسفنتتلع هب هیر ضرم-2-2
؛كانرطخ ياهيرتکاب یضعب هب ناسنا نوخ و هیر ندش هدولآ-3-2
؛كانرطخ و هدولآ یتعنص و ینیمز یمس داوم یضعب هب ناسنا یگدولآ-4-2
؛یمشچ و یتسوپياهيرامیب روهظ-5-2
.تیلاعف و راک هب یلیمیب و یگدرسفا-6-2

   ضرـعم رد رتـشیب هدروخلاس دارفا و ناکدوک هک دشاب نامدای و دنتسه اههدنیالآ و اهدرگزیر ياهدرواتسد زا دراوم نیا
 .دنتسه هلئسم نیا

      مرـگ و تـسا ثـحب کـی نیـمز حطس ندش مرگ هلئسم .تفرگ هجیتن دوشب نیمز ندش مرگ درومرد منادیم دیعب نم
  يارـب يا  هـیال کـی يا   هـناخلگ ياـهزاگ هـک تسا نیا هلئسم.تسا يرگید ثحب ،ياهناخلگ ياهزاگزا یشان نیمز ندش
 و   دـننک مـک دنناوتیم ار دوشیم تفایرد دیشروخ زا هک یترارح باتزاب زايدایز شخب اهنیا و دنکیم داجیا نیمز حطس
  و یـیارگمه ثحب رد.دنریگیمنربرد ار وج يالاب حطس اهدرگزیریلو دنوشب مه نیمز ترارح تفایرد زا عنام دناوتیم
   ثـحب دنـشاب هتشاد ار ياهقطنم عیسو ششوپ اهدرگزیر هچنانچ رگا ینعی ،ناشیگتسسگ و عاطقنا هن اهدرگزیر یگتسویپ
.تسا رگید

   نـیا اـسان .دنک ادیپ شهاک اپورا طیحم ترارح زا یمک تبسن دش ثعاب ،دش دیلوت دنلسیا ناشفشتآ زا هک ییاهدرگزیر
    یـلیخ شتبـسن و لدـتعم،طیارشاپورا رد .دش لاعف دنلسیا ناشفشتآ هک ینامز هکنیا تلع هب مه نیا .دوب هداد ار شرازگ
 ات01 طقف نالا ،میراد ناشفشتآ هناهد رازه001 دودح نیمز هرک يوردینک روصت امش الاح اما .دوبن هتسویپ نوچ دوب مک
 سونایقا رد اهنآ زا يدایزدصرد هک شوماخ ياههناهد ،رازه001 نیا زا هچنانچ رگا یلو دنتسه لاعف ناشفشتآ هناهد51
.دتفایب دیابن هک دهدیم خر یقافتا نامهً اتعیبط دنوش لاعف دصرد هدً الثم تسا مارآ

خساپ و شسرپ
:دنتفگ نینچ ماما راگدای نابوتا هرابرد یمیقم رتکد ياقآ
  لیدـبت  ریـسم  هـب   هراـبود و دوـش بیرخت تسا رارق هک ماما راگدای نابوتا ،نارهت ياهریسم رد يرادرهش ضرع دروم رد
    ،هدوـب هابتـشا ماـما    راـگدای هارـگرزب هـک دناهدیسر هجیتن نیا هب هکنیا شرگید شخب و تسا هنامرحم راک زا یشخب ؟دوش
      هـب هرد دور تـفه نـیا هـک تـسا هدش رارق ،میراد نارهت رد هرد دور تفه ،اهریسم ثحب رد .تسا یفاک شدوخ نیمه
      ياـج رـس ار اـهنآ هـک میـنک  یـم ار ناـمشالت مامت ام دنیوگیم یلو تسین یندش ماجنا ،مینادیم هک ددرگرب هیلوا تلاح
.مینادرگرب ناشدوخ

  ؟هغالبلاجهن كراپ لکش هب ینعی دشاب دازحرف هرد دور تروص هب تسا رارق اههرددور يایحا:لاوس
     هارـگرزب يارـب هـک يزیرکاـخ هک هدمآ يرادرهش ياهحرط زا یکی .دوب هابتشا ًالماک نوچدشن ماجناراک نیا ،هن:شسرپ
  هـناخدور  هراـبرد  .درـیگ یـم ار زیرکاخ ياج لپ ینعی دریگیم ار شیاج یلپ و دوش هدیچرب یتسدنییاپ یکی نآ و شیاین
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  تروـص هب ،دوب هناخدور لخاد هک یضارا كالمتسا هبهک تروص نیا هبدندرک عورش شیپ هام کی زا ًابیرقت مه دازحرف
   هـلباقم امـش اب نارهت بآ نامزاس مییوگب میهاوخیم .دیتسه مه هناخدور میرح رد ودیرادن دنستفگ يرادرهش یقفاوت
  نیرـت مـهم  ،دـنتفر و دنتفرگ نویلیم7-8 دودح ،دیورب اجنیا زا و میهدیم لوپ تفگ يرادرهش مینک راک هچ هن دنتفگ دنک
    ار رثوـک تاـنق ،دوـب یبیجع قافتا .تسا نارهت رد ردخم داوم شورف و دیرخ نازیمنیرتگرزب هکنیا دازحرف هرد رد هتکن

      ناـشیارب مـه یـنما ياـج و دازـحرف هرد دنتفر اهنآ همه و دندرک عمج رثوک تانق زا ار همه يروتسد لدم ،دندرک عمج
     اـجک اـهنیا هـک دـنک  یـم یباـیدر یصخش هکنیا هجوت بلاج هتکن .تسا اهنآ همه ندیرخ لاح رد يرادرهش الاح و تسا
    هـک دنتـسه ناـشیاه   ناتـسرهش هـب تـشگرب لاح رد اهنآ دصرد07 و تسا ندش ادیپ لاح رد سوسحمانً الماک .دنوریم

  .تسا هدوب هابتشا شدرکیور تسا دقتعم مه يرادرهش و هدوب هابتشاً اعطق هغالبلاجهن هرد دور .تسا بوخ یلیخ



3931 لاس ملع جیورت هتفه شرازگ

٥٧

ملع جیورت و هناسر تسشن
3931 نابآ32 هبنشراهچ
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ملع جیورت و هناسر تسشن همانرب
3931 نابآ32 هبنشراهچ

ناریا یمالسا يروهمج دورس و نآرق توالت
تسودکمن رتکد ياقآ بانج :تسشن سیئر

 هلجم ریبدرس( يرابج دمحم ،)امیس و ادص يرجم و زاسهمانرب(هدازمالسا دالیم نایاقآ :تسشن ياضعا
)راهچ هکبش شناد هورگ ریدم( یمشاهریم مظاک دیس ،)موجن هلجم ریبدرس( یبارت داوجدمحم ،)اهینتسناد

خساپ و شسرپ
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.دندرک یفرعم ارتسشن ياضعا ،تسشن ریدم ناونع هبتسودکمن رتکد ياقآ
 .منکیم رکشت ،دیراد روضح تسشن نیا رد هکنیا زا و ناتسود تمدخ منکیم ضرع مالس

  هـب ار اههبرجت نیا و دنراد ملع جیورت ثحابم زا ناتسود هک ياهبرجت هب میهدیم صاصتخا ار تسشن نیا تقیقح رد
  .دوشیم هئارا ناتسود ياههبرجت لوا زارف رد.میراذگیم كارتشا

  امیس و ادص يرجم و زاسهمانرب ؛هدازمالسا دالیم ياقآ
  رد ،منـک  یـم تـیلاعف نویزیولت رد ملع جیورت یعون هب و ملع هزوح رد هک تسا ههد کی هب کیدزن ،منکیم ضرع مالس
 هزوح ،ملع هزوح اما .ماهدرک راک هزوح نیمه رد مه رتشیب و ماهدنارذگ ار یلیصحت عطقم هس ره تاعالطا يروانف هزوح
  ياـه هکبـش رد  سپـس     و )باوـن ياـقآ ناـمز رد( مدرـک زاغآ ار راک نیا کی هکبش شناد هورگ رد .تسا نم يدنمهقالع
   اـب( منـک  یـم يراـکمه  عوـلط همانرب صخشم روط هب راهچ هکبش شناد هورگ اب رضاح لاح رد .مداد همادا ار نآفلتخم
        یـملع هـمانرب کـی ندـش هتخاـس يارـب یـلو میرادن يدایز ناراکمه ملع هزوح رد .)یمشاهریم سدنهم ياقآ تیریدم
  .دیسانشن ار اهنآ زا یلیخ امش دیاش هک دننکیم يدایز شالت يدایز ناراکمه

   نوـیزیولت هـب هک يدقنطقف نم اما .مینک هئارا هداس نابز هب ار ملع هکنیا میهد ماجنا میهاوخیم نویزیولت رد هک يراک
   و ادـص نامزاـس هدنیامن یمشاهریم سدنهم ياقآ دنچ ره.مهدیم باوج مه مدوخ رظن زا و منکیم ناونع ار تسا دراو
        هدافتـسا لـماک روـط هـب نوـیزیولت تـسا روـشک رد هک یملع ياهتیفرظ زا ارچ ،دنوشیم بوسحم عمج نیا رد امیس
  امـش زا نم و دنیوگیم نم هب موریم هدننکتکرش ای يرجم ناونع هب هک یفلتخم ياهشیامه رد ار عوضوم نیا .دنکیمن
   زا یـشخب ،میـسانشب ار همه هک تسا تخس نم يارب .دیتسه طابترا ردروشک هتسجربياهمدآ اب یعون هب هک مهاوخیم
  ناـشیاه لیـسناتپ و اهییاناوت نویزیولت هب و دننکیم یفرعم ار ناشدوخ هک یناسک .دتفایم قافتا امش لاناک زا ام ییاسانش
  اـی يربخ فلتخم ياههورگ فرط زا طقف دوش ییاسانش مه رگا ،درادن ینانچنآ یبایدادعتسا هورگ نویزیولت .دنیوگیم ار
 امش زا نویزیولت رد يرجم و زاسهمانرب ناونع هب نم تلع نیمه هب .دننکیم راک ملع جیورت هزوح رد هک يدارفا فرط زا
   ندـش هتخانـش تقایل ،دنراد ار روشک نویزیولت رد روضح تقایل هک دیسانشیم اريدنمناوت ياهناسنا رگا هک مراداضاقت
       اـم هـب ار اـهنآً اـمتح ،دـنیوگب يزـیچ ناشدوخ شناد زا و دننک تبحصام يارب هک دنراد ار یگتسیاش نیا و ،مدرم يارب
.مینک هدافتسانانآ زاات دینک یفرعم

تسودکمن رتکد ياقآ
     .دـیراد راـهچ هکبـش رد هـک ياهبرجت هب هجوت ابً اعقاو ایآ هکدندیسرپ یلاوس یمشاهریم ياقآ زا تسود کمن رتکد ياقآ
؟میراد یفاک هزادنا هب روشک رد ندش ياهناسر لباق یملع ياهتیفرظیتسار هب هک تسا نیاامشساسحا
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.دنتخادرپ راهچ هکبش ياههمانرب دروم رد یشرازگ هئارا هبراهچ هکبش شناد هورگ ریدم ؛یمشاهریم مظاک دیس ياقآ
میحرلا نمحرلا هللا مسب

5   هکبـش شدـعب ،شخپِشخب راهچ هکبش رد5831 لاس زا .تسا تداعس یسب ثعاب .متسه ناتتمدخ رد هک ملاحشوخ
  هورـگ رد ادـتبا ،  راـهچ هکبـش  رد تـسا یلاس2-3 مه نالا .ماهتشاد تیلاعفداصتقا و شناد هورگ سپس ،یعامتجا هورگ
  نارـگ تعنـص و هناد ،ناگنپ ،شنیرفآ ياهیتفگش ،بش نامسآ ،عولط لثم ییاههمانرب اب شناد هورگ رد نونکا مه و دیلوت
 میدرـک يزاسهمانرب و میدش قحلم راهچ هکبش هب ینامز ام .تسا شناد هورگ ياههمانرب اهنیا .متسه تیلاعف لاح ردرترب
    نـیا لاـبند هـب هکبش ناریدم و تسا زابً الماک راهچ هکبش ياضف هکنیا اب .درادن وتشادن یبوخ یلیخ یلام تیعضو هک
   هکبـش دـیلو   ت دـحاو رد یـتح و فـلتخم ياههکبش رد هک نم دوخ زا.دننک دیلوت ار یبسانم یملع ياههمانرب هک دنتسه
    راـهچ هکبـش هـتخیهرف بطاخم بسانم و بوخ یلیخ ياههمانرب دنراد راظتنا،تسا یتخس رایسب راک هکماهتشاد تیلاعف
  یـفیلکت ياههمانرب نم داقتعا هب هک ییاههمانرب ودوشیم راک نیا ماجنا عنام يرادقم ،مزال هجدوب نتشادن یلو دوش دیلوت

،  راـک نیرـتهب و دـ شک   یـم ریوـصت هـب ار یتاقیقحت و یهاگشناد زکارم یملع ياهدرواتسد هک ناگنپ هلمج زا تسا هکبش
.میدرک هدنسبهریغو يرورابان و عولط ،هناد لثم ياهدنز ياههمانرب هب و دندرک لیطعت ار تسا ینویزیولت يزاسهمانرب

    هـک تـسا كدـنا يردق هب ام تخادرپ نازیمیلومیراد مزال ياهلیسناتپ نامروشک رد ،شناد و ملع هزوح رد نیقی هب
   هزوـح هـب هک مینک لاعف يردق ار هورگ و میریذپب اهزاسهمانرب زا حرط و مینکشاکنک میهاوخب رگاً اعطق .تسین نایب لباق
     میتـسناوت دـح نـیا اـت  مـیراد هک یتیفرظ اب یلو .تسا كدنا یلیخ یلیخ تسا قافتا لاح رد هک هچنآ ًاعطق ،دزادرپب ملع
    ماـجنا ار ناـمدوخ تـیرومأم ،د ـ شاب اـه  هـمانرب هدـننکنیمأت میراچان هک یتکراشم ياضف مه يرادقم،میربب ولج ار هورگ
 همانرب"عولط" .دروآ تسد هب ار ییاهتیقفومناشدوخ هزادنا و دح رد هتسناوت میراد هک ياهمانرب3 ات2 نیمه .میهدیم

     نـید و قالـخا هـکنیا قـیفلت ياهنوگ هبو تسا راگدنام ياههرهچ لابند هب هک"هناد" همانرب .تسا هدش یبسانم و بوخ
   میتـسه نـیا لابند هب .تسا هدش بوخ یلیخ ،میونشب نازیزع نیا يایوگ نابز زا و دنراد شقن ناسنا کیدشر رد ردقچ
    زا میناوـتب و میـشاب هتـشاد نتنآ يور هدنیآ ياهزور ات تسا هعماج موزلم و مزال هک تاعالطا يروانف هزوح رد ياهمانرب
.مینک هدافتسا مه تیفرظ نیا

.دنتخادرپ نآ يور شیپ ياهشلاچ و موجن هلجم یفرعم هبموجن هلجم ریبدرس ،یبارت داوجدمحمياقآ
   و الاـب مـه زونه هچرگ دینیبیم نالا هک ياهلجم .تسا شراشتنالاس نیمراهچ و تسیب موجن هلجم .منکیم ضرع مالس
.دوشیم رشتنم مظنم یلو دراد نییاپ

  ياـه   هناـسر نالا هـکنیا يارـب .تسا مدرم هقئاذ رییغت ام شلاچ نیرتگرزب ،هداد خر ریخا ياهلاس رد هک ییاهقافتا اب
 ایآ دریگب رارق تباقر نایرج رد دناوتیم هنوگچ یصصخت ياهزوح رد مه نآ،یپاچ ياهلجم هکنیا ودناهدمآ هک يدیدج
    بـطاخم زوـنه هـک میراد ینابطاخم ام ؟میشاب هتشاد ار نامدوخ یتنس نابطاخم دیاب ای میورب شیپ هقئاذ رییغت نیا اب دیاب

 دننیچیم ار اهدلج ام يارب لاس ره ،دننکیم رظنراهظا و دنریگیم سامت زور ره... و گنر ،ذغاک رییغت اب ودنتسه یتنس
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        زا دیاـش یتنـس ناـبطاخم ناـمه یـلو تـسا شـخب تذـل ام يارب ،دننکیم لاسرا ام يارب و دنریگیم يراگدای سکع و
       اـم یلـصا شلاـچ عوـضوم نـیا .میـهدیم تسد زا ار دیدج بطاخم میهدن ار تارییغت نآ ام رگا و دنربن تذل تارییغت
 میـسرب  هـجیتن نیا هب هیریرحت تئیه ياههسلج و ناتسود تارظن اب ریخا ياهلاس رد میاهدرک یعس ،نیا رب هوالع .تسا
   رتـشیپ هـک ییاهقافتا و ملع هبش ،تافارخ ثحب لثم ،دراد ترورض یشخبیهاگآ ًاعقاو هک میوش دراو ییاههزوح رد هک

.نایع ردقنیا هن یلو میدرکیم تبحص
    هـک میدرـک تبحـص...  و یلاـمر ،یـنیب     علاـط لـثم یثحاـبم هـب عـجار فافـش یلیخ تروص هب شیپ هرامش راهچ رد

  .میـنک یـم نیرمت و میهدیم ماجنا یسیدرگد رد هک تسا ییاهشخب زا یکی عوضوم نیا .تشاد ار شدوخ ياهدروخزاب
.میراد يدج راک و نیرمت هب زاین هعماج ياهقافتا اب قباطم ام

.دنتخادرپ اهینتسناد هلجم یفرعم هباهینتسناد هلجم ریبدرس ،يرابجدمحم ياقآ
     هـنارت مناـخ ناـشرتخد و يدازـهب رتکد ياقآ8531 لاس رد .تسا ياهدش هتخانش هیرشن اهینتسناد ،ناتسود همه هب مالس
  نـیا راعش .)...و06 ههد ،بالقنا ،گنج ياضف( دوبن لئاسم نیا لابند یسک هک ییاضف رد دندرک يزادناهار ار نآ يدازهب
   و یلاـم فـلتخم لیالد هب ياهرود زا دعب .دسرب رازه052 ژاریت هب تسناوت و دوب"ناریا یگنر مامتفراعملا" هلجم
    نـیا زاـیتما ،دوـب یملع هیرشن کی لابند هب يرهشمه هسسؤم هک ینامز ات هرخالاب .دشن رشتنم هیرشن ،داتفا هک ییاهقافتا
       هـک ،اهینتـسناد يارـب مـهم رایـسب قاـفتا .تخادنا هار ار هیرشن هرابود يراذگهیامرس اب و دیرخ يدازهب مناخ زا ار هیرشن
 ،لوا هر  ود ناـمه زا هـک تسا نیا ؛تسا یقفوم و بطاخمرپ هیرشن روشک تاعوبطم رد لقادح شلبق هرود دننام نانچمه
   هیرـشن رد راـک يارب مهم رازبا ود نیا هکدندرکیم تیلاعف هلجم ردروشک ملع راگنهمانزور ياهناوج نیرتهب زایهورگ

popscienceهـب مـه و يراـگن   هـمانزور زور ياـهرازبا هـب  یـنعی  دـندوب دـلب يراگنهمانزور مه ینعی دنتشاد مه اب ار    
  يرـیگلکش رد یمهم رایسب شقن و دندوب هیریرحت ریبدرس هک رفیمراص ياقآ زا .دندوب طلسم ناشدوخ صاخ ياههزوح
.ناتسود رگید و یمظان ایروپ ياقآ ات دنتشاد اهینتسناد

  .ددرـگ یـمرب... و )فـشاک همیمض( مج ماج ،فیرش همانزور هب اهنآ رتشیب هک ملع راگنهمانزور ناوج لسن نیا يژرنا
 يا هرود زا دـعب دوـش رشتنم رازه5 ات4 ژاریت اب لوا هرامش هک دش ثعاب يرهشمه هسسؤم بوخ تیامح اب لیسناتپ نیا
  .تسااههیرشن نیرتژاریترپءزج مه نانچمه و دسرب تاعوبطم سایقم رد ییالاب ژاریت هب

  هـمانرب هس هکبش ،دراد یمک بطاخم راهچ هکبشً الثم دنتسه بطاخم مک،یملع ياههیرشنویملع ياههمانرب ًالومعم
    اـب تـسا راـهچ هکبش رد )یملع ياههمانرب( اهنیا همه و نویزیولت هکبش نیرتبطاخمرپ ناونع هب درادن بطاخمرپ یملع
.دوش شخپ دیاب هعماج ياههبخن يارب هک ضرفشیپ نیا

    نـیا دوـجو اـب ،دننکیمن هنیزه اههلجم يارب مدرم هکنیا هب هجوت اب06 ههد هنیشیپ نآ دوجو اب اهنیتسناد هبرجت لقادح
 .دنوشیم پاچ روشک رد هک...و یسانشناور ،یگداوناخ ياههلجم دوجو اب و تسا روشک ژاریترپ هلجم5 ءزج اهینتسناد
    یـملع راـک دوـش  یـم هداد ناـشن  هـک   راـک نـیا و میسرب اجنیا هب هک هدش ثعاب یهورگ راک،تسا یتیعقاو ناونع هب نیا
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    رد هـن میـنک دـیلوت نویزیولت رد مه یملع بطاخمرپ همانرب میناوتیم هک دهدیم ناشن هلئسم نیا و درک دیلوت بطاخمرپ
    اـهنآ زا یـخرب ،اـه   هکبـش نیـمه رد هـک مینیبیم یعامتجا ياههکبش سایق رد .دون همانرب اب سایق رد ،راهچ هکبش سایق
   هـک دـهدیم ناشن عوضوم نیا .دنراد مه يرایسب followو1کیال و تسا تلم يزاسهاگآ و ملع هبش اب هزرابم ناشراک
  .دنوش هاگآزور ياهقافتا زا دیاب مدرم

تسودکمن رتکد ياقآ
       هراـشا مـلع جیورـت هزوـح رد يدـج ياـهشلاچ زا یکی هب ،هدازمالسا ياقآ .منکیم تسشن یلصا ياههتکن هب ياهراشا
   هـک لـیلد نیا هب تسا ناسآ رگشناد يریبدرس مدرکیم روصت ،داتفا قافتا مدوب رگشناد ریبدرس هک مه نم يارب هک ،دندرک
  اـهنآ زا ناوتیم یگداس هب دنتسه یلوقعم ياهمدآ مه یلیخ و دننکیم تیلاعف ملع هزوح رد هک میراد ار یناسکیتحار هب
   یـکیً اـعقاو .تسا یتخس رایسب راک دازیمدآ نابز هب مه نآ نادنمشناد زا نتفرگ اوتحم مدش هجوتم دعب یلو تفرگ اوتحم
 هداز  مالـسا ياـقآ .دنوش عوضوم نآ هجوتم مدرم هک میریگب یبلطم نادنمشناد زا میناوتب هک تسا نیا گرزب ياهشلاچ زا
      و یـفرعم و فـشک ،دوـش تـیوقت اـه هناـسر و نادنمشناد نایم طابترا نیا مینک کمک هک دندرک دیکأت عوضوم نیا يور
.دنیایب و دنراذگب رانک ار ینتورف ،دنوش مدقشیپ

 تمال ـ س ناوـنع اب هلاس همه هک مراد روضح يرانیمس رد نم لاثم ناونع هب ،میراد هک يدج عوضوم یکشزپ هزوح رد
  دوـجو یـگنا  هـک تسا نیا مه ناشلیلد ،دننکیم زیهرپ ندش ياهناسر زا ناکشزپ زا یلیخ .دوشیم رازگرب هناسر و ناور
    دادـعت و دـنک غـیل  بت ار شدوـخ دـهاوخیم ای تسا یشنادمک کشزپ ،ياهناسر کشزپ هک ،ناکشزپ نایم رد لقادح دراد
   هناـسر دراو امـش، تـسا بوخ عبط تعانم هک دراد دوجو یکشزپناور هعماج رديروصت ،نیاربانب .دوش دایزشناعجارم
   رد یـتقو دـننکیم تبحص نویزیولت رد دایز هک یکشزپناور و یسانشناور هزوح رد هک ییاههرهچ زا یضعبً الثم ای ،وشن
 نویزیولت رد نوچ تسا داوسمک مدآ نیا هک دننکیم هرگ مه رد ار اهوربا ناگدننکتکرش ،دننکیم ینارنخس اهرانیمس نیا

    هـب هـک ینادنمـشناد هک روصت نیا ،تسا یتیعقاو عوضوم نیا .تفریمن نویزیولت ،دوب يدنمناوت مدآ رگا .دنکیم تبحص
     لـها یـلیخ اـی دـننکحرطم ار ناشدوخ دنهاوخیم هکنیا رظنم زا دوشیمن هاگن اهنآ هب جیورت رظنم زا دنوریم نویزیولت
       رانیمـس نـیا تیریدـم ءزـج هـک یناـسک اب یتح .دراد دوجو یلو تسا گنا کی نیا .دنوریم نویزیولت هب دنتسین شناد
    نـیا هلئـسم .دـننک  یـم زـیهرپ يردق ،دنک تبحص امش اب دهاوخیم يرهشمه هک منکیم تبحص اهنآ اب نمیتقو دنتسه
.دننادیمن ار ندش ياهناسر نابز ای و دنوش ياهناسر دنرادن هقالع یلیخ نادنمشناد،مینک ییاسانش طقف هک تسین

   مـلع هکبـش هک راهچ هکبش مهس عبط هب .دنتسه يداصتقا ثحابم ریگرد ام ياههناسر هک دندرک هراشا یمشاهریمياقآ
    هـمانرب یـلو دـنریگ  یـم کـمایپ نویلیم ود ات کی دنراذگیم همانرب هک رگید ياههکبش .تسا رتشیب تالکشم نیا زا تسا
    هـعماج يارـب منـکیم رکف دندوب هدمآ هک مه يدارفا ،متفر ياهمانرب يارب ویدار رد هک مراد دای هب نم .تسین نینچ یملع
  هـما    نرب رـخآ اـت ،دـیئوگب ار ناـترظن و دیریگب ینفلت سامت ات درک مالعا همانرب يادتبا زا يرجم دنتسه هجوت دروم یلیخ

1. Like 
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   رد ار یـملع ياـه     هـمانرب ارـچ ،دـنتفگ يراـبج ياـقآ هک تسا يدراوم نامه شلیالدزا یکی .ینفلت سامت کی زا غیرد
  ًاـمتح ،دـنهد  یـم حیـضوت یمشاهياقآ ار دروم نیا ،دننیبیمن مدرم هک ضرفشیپ نیا اب ،دنراذگیم هدننیب مک ياههکبش
.دراد یلیالد

   ار ناـمفیلکت یـکی    .تـسا هـجوت لـباق نـم رظن هب ود ره هک دندرک دیکأت صاخ روطهب عوضومود يور یبارت ياقآ
 يا      هناـسر ناـیرج اـهنت یلـصا ناـیرج ،تـقیقح رد .دهدیم خر هناسر ياضف رد هک مینک نشور یتالوحت و رییغتهرابرد
  نـیا رد مینادب دیاب ام و دنتسه راک لاح رد اهنیا همه ،يزاجم ياههکبش ،یعامتجا ياههکبش ،ویتانرتلآ ياهنایرج .تسین
 شلاچنیا اب،اههناسر یلصا ياهنایرج یلک روط هب ،ملع هزوح رد طقف هن تسا یشلاچ .میهد ماجنا دیاب يراک هچ اضف
  دـهد  یـم ناـشن هک میراد ياهّلدا اما .مینک لابقتسا نآ زا دیاب ام هک تسا يزیچ .دنتسه هجاوم نیزگیاج ياههناسر گرزب
   مود هـتکن و میـنک  یـم رـکف ام هک دنتسین یتردق نآ هب هک میراد ياهّلدا مه و دنتسه يوق نیزگیاج ياههناسر نایرج مه
   هـک دـسر یـم ییاج هب .تساملع دض و ملع هبش ،ملع نایم شلاچ ؛دراد دوجوتساهنرق ام هعماج رد هک يدج شلاچ
  دـیدهت دنهد حیضوت دیاب یبارت ياقآ الاح و دیوشیم هجاوم دیدهت و رطخ اب...و ینیبفک و ینیبعلاط رد یتقو دندومرف

   فرـط زا یـملع رظن زاً اعقاو ومیتشون بابک هرابرد یملع هبش بلطم ،منکیم راک نم هک ياهیرشن رد .تسا هدوب هنوگچ
  دـناوت یـمن   ثـحبً اـعقاو ،دروخیم دنویپ ثحابم هب یگدنز و داصتقا یتقو .میتفرگ رارق دقن دروم نارهت ياهیبابک فنص
      درـف یگدـنز هـب مـلع یـتقو مه رگید فرط زا ،هدروخ دنویپ مدرم داصتقا زا یشخب هب ینیبعلاط هک روطنامه .دورب شیپ
،دنتفگ يرابج ياقآ هک ییاههتکن .دنکیم یملع عافد شراک زا ،دتفایم رطخ هب یبابک نآ تشونرس یتقو ،دروخیم دنویپ
       مـک یـنعم هـب هـن ناوـج .دنتـسه ناوج هناتخبشوخ و دنمهقالع و هتخیگنادوخ يدارفا ،ملع جیورت هزوح رد تقیقح رد
   رـگید ياـهاج اب هسیاقم لباق و تسا هناسر ياربهداعلاقوف توق هطقن يدودح ات عوضوم نیا .يژرنارپ يانعم هب هبرجت
.تسین

   دروـم دـشرا  یـسانشراک حطـس دیاب .دوش لیطعت دیاب يراگنهمانزور یسانشراک حطس مدقتعم هک متسه یناسکءزج نم
   نـیا .دـنا هدـناوخ فلتخم ياههتشرو موجن ،یضایر ،کیزیف هک یناسک ینعی تسه هک یلومرف نیمه اب،دریگ رارق هجوت
  نـم زا مه راب دنچ و دنراد نهذ رد ار ياهدیا نینچ یمیدق رتکد مناخ هناتخبشوخ .دنریگب ارتکد و سناسیلقوف دیاب دارفا

  رازـگرب ملع هزوح رد يراگنهمانزور دشرایسانشراک ياههرود میناوتب ام رگا هک تسا نیا هدیا .مهد ماجنا يراک دنتساوخ
   هـتبلا دـنناوخب يراگنهمانزور ثحابم دشرایسانشراک هرود رد .دنراد سناسیل یملع ياههزوح رد هک یناتسود ینعی مینک
.رتيدربراک ثحابم هکلب دوشیم سیردت امياههدکشناد رد فراعتم تروص هب هک يراگنهمانزور ثحابم هن

خساپ و شسرپ
     درـک فـشک ار اـهنآ دوـش   یـمن هـک يدارـفا اب طابترا ردشرورپ و شزومآ هتسشنزاب وسانشناور؛هدازهجاوخ ياقآ
.دنداد یتاحیضوت
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    یهاـگ هیـضق نـیا ًاعقاو هک مراد داقتعا نم .درک ادیپ ای فشک ار اهنآ دوشیمن هک دیتشاد يدارفا اب طابترا رد یشیامرف
    دارـفا یـتقو هـجیتن رد .دنوشدراو فیعض هداعلاقوف یهاگ ای طسوتم دارفا يراگنهمانزور ياهمتسیس رد هک دوش بجوم

   ار یـصخش ،مدرـکیم شوگ ار ياهمانرب ویدار رد .دنیآیمن لیلد نیمه هب مه رگید دارفا ،دندرک حرطم ار یلئاسم فیعض
      یـسکً اـعقاو رـگا طیارـش نـیا رد الاح .تشاد طلغ هس هلمج هد رد لقادح .دندادیم وا هب مه رتکد بقل و دندوب هدروآ
 ً اـقافتا .درک مهاوخ هابتشا ًانئمطم مه نم هک دنکیم روصتً امتح،دنک ظفح ار شدوخ هاگیاج دهاوخب و دشاب مه سناسیل
  راـچد نآ زا        رتدـب و تیعـضو نیـمه هـب دننیـشن ردـص رد شدوـخ هاگیاج و یلام تاناکما ظاحل زا هچ ام متسیس رگا
    .میـنک نیمأـت ار اـهنآ یلام ظاحل زا و درک دعاقتمار هبخن دارفا دیاب .میوش لسوتم طسوتم دارفا هب دیاب ریزگان و میوشیم
   رـگا .دوـش  یـم ینادردـق اهنآ زا دعب و دننکیم توف یتح و دنتسه ياهداعلاقوف هنیجنگ ،یملع ظاحل زا هک میراد يدارفا
  .تخانشیمن ار ناشیا یسک ،درکیمن یفرعم ار يرتشوش خیش ،یتعیرش رتکد

.دندرک یتبحص هعماج رد يراجگنهرف دروم ردناریدلگ تکرشزا هدازیحتفياقآ
  رد و ددـنویپ یـمَرگ ناتدـص  گـنهرف هب شدوخ امیس و ادص یتقو.میشاب هتشاد هجوت مه هعماجدوجومگنهرف شقن هب

    میهاـفم نـیا هـب رـگا نیاربانب .دوشیمن ییابیز ياهیحارج شرتسگ هب تبسن یشنکاو چیه،تسا رهاظ زیچ همه هعماج
.دوشیم داجیا یلطاب هخرچ دوشن هجوت

.دندرک هئارا ار یبلاطم دنهدیم ماجنا ار ملع جیورت راک هک ییاههیرشن دروم ردتعارز يارتکد يوجشناد ،هیفلدياقآ
   فورـعم ياـه تیاـس زا یملع رابخا همجرت يانبم رب رتشیب دنهدیم ماجنا ار ملع جیورت راک هک ییاههیرشنهدمع تمسق

   هـک یناـصصختم هک تسانیا مهم تاکن زا یکی.ماهداد ماجنا يراک1ملع تاطابتراهزوح رد نم .تسافلتخم یجراخ
    هـب هـجوت اـب نم .دننکیم هئارا هزوح نآ نادنمشناد هب ار یصصخت ياههلاقمویصصخت ياههیرشن ،دنراد ار طبار شقن
  رد مدرـک هئارا مدرم هب و همجرت یجیورت هاگن اب و هداس نابز هب ار ددعتمياههلاقم ،دننکیم راک جراخ رد هک يدارفاهاگن

  یـلیخ تـسا هدش پاچً البق نوچ دنتفگ ،مداد هیرشن و يرازگربخ هس ات ود هب ار اهنیا .ربخ دح زا رتشیب ای ربخ کی دح
    راـک نآ .دـشاب هتـشاد ير   تـشیب يدانتـسا تـلاح ات یهدب ماجنا ياهبحاصم نک یعس ًامتح امش،تسین بلاج مدرم يارب

   هـب ار طـبار شقن دنهاوخیم هنابلطواد هکدنتسه يدارفا .دوش يرتشیب هجوت اهراک نیا هب منکیم رکف نم و تسا یبوخ
ر  وـشک رد ار يرایـسب ییوجشناد یملع ياهنمجنا،هکنیا راکهارناونع هب منک هراشا مهاوخیم هک ياهتکن.دنریگب هدهع
   و دـنناوخب ار یـصصخت یملع ياههلاقم .دنریگب هدهع هب ار طبار شقن ات مینک هدافتسا نایوجشناد نیا زا میناوتیم ،میراد
 هـلاقم  تروـص هب ای يربخ ياههتسب رد مه اهنآ و دنهد هئارا اههیرشن هب و جارختسا ار مدرم مومع يارب مهف لباق تاکن
.دننک هئارا مدرمهب

1. Science Communication
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.دنداد یتاحیضوت نآ ور شیپ تالکشم و هناسر دروم رداضفاوه یملع راگنهمانزور ،يرگنهآياقآ
  بـجوم هلئسم نیا .دنوش هناسر دراودنوشیمن رضاح ناداتسا ارچ هکنیا،دندرک هراشا تسودکمن رتکد ياقآ هک ياهتکن

 لیلد دنوشیمن هناسر دراوًالصا ناداتسا هک دراد ار هلئسم نیا صوصخ هب فیرش هاگشناد .موش هاگشناد دراو نم هک دش
 هناـسر و هاگشناد لخاد هک یثحبم و هتفر هیشاح هب ملع جیورت ثحب هکنیا یکی ؛دنراد سرت اتود ناداتسا ،دراد یحضاو
  اـههناسر يالابهدر نالوئسم و ناریبدرسً ارثکا .تسا هناسر لاکشا نم رظن زا عوضوم نیا و دراد یتاغیلبت هبنج رتشیبتسا
  رـما نیا زا و دناهدرک كرد هاگشناد ناداتسا هک تسا یتفآ نیا،ملع هزوح رد صوصخ هب دنراد ناداتسا زا یتاغیلبت راظتنا
     بـلاغ وـج هـک تـسا یتیعقاو .دینک غیلبت دیهاوخیم امش دینک ملع جیورت دیهاوخیمن امش دنیوگیم اهنآ .دنتسه يرارف
  .دنوـش یـمن هناسر دراو ناداتسا هک تسا یلیالد زا یکی نیا و تسین ملع جیورت ،دیدعون نیا و تسا غیلبت ام ياههناسر
    هـک رـگید لـیلد .دننک هبحاصم اههناسر اب هک منک دعاقتم متسناوت ار ناداتسا زا یخرب ات مدرک شالت هام7 ات6 دودح نم
    هداـیپ ار یـملع نتـمدـ یهاوخیم یتقو .دننکیمن هاگن هیضق هب ياهفرح اههناسر هکنیا ،دوشیم طوبرم اههناسر هب مهزاب
  رد .دـشاب شتبحص رد ییاطخ هک دسرتیم هلئسم نیا زا تدش هب داتسا .دشاب تسرد و قیقد نتم نآ دیاب دیسیونب و دینک
،دوـ شن   هداـیپ یبـسانم نابز هب هکنیا ای،دوش لقن هابتشا هبرگا و دنکیم ینارنخس یتقو داتسا هاگشناد و یملع ياضف کی
 ثحبود يراگنهمانزور هزوح رد نیاربانب .دورب تسد زا شرابتعا یلک هب یملع هعماج و هاگشناد رد داتسا دوشیم ثعاب
.میراد یغیلبت هاگن-2؛میسیونیمن بوخ-1 :میراد

  داتـسا ،تسین یتسرد فرح نیا .مینکیم ار راک نیا هک تسا راب نیلوا ناریا رد میئوگب ام دنراد راظتنا اج همه اههناسر
    دنمـشزرا مـه میاـهراک ،ما  هداد ماـجنا ار راـک نیا یلو متسین ناهج رد راب نیلوا نم دیوگیم و تسا يرارف هیضق نیا زا
  و اـه تـیفرظ .ن     اـهج رد راـب نیـلوا اـی نارـیا رد راب نیلوا دیئوگب هکنیا هندینک مالعا ار راک يدنمشزرا مه امش و تسا
    .دوـش هـجوت راـک هب ًاعقاو هک یطرش هب یهتنم؛تسا هدش ماجنا یبوخ یلیخ ياهراک ًاعقاو وتسا دایز رایسب اهلیسناتپ
.تسا اههناسرتالکشم زا دراوم نیا

  هـجوتم ار اههناسر نابز ،ناداتسا .تسا توافتم اههناسر يایند اب ناداتسا يایند هکنیا زا دنترابع ،فرط نیا ياهلاکشا
 سا يآ هـلاقم،داتسارگید یفرط زا .دننک رارقرب لماعت هناسر اب هنوگچ ،دراد مزال تیباذج ،هناسر هک دننادیمن .دنوشیمن
     نـیا فورـعم لوـق هـب و دراد جایتحا بلاطم رد تیباذج هب هناسر هک تسین هجوتم و هدادن ماجنا یجیورت راک ،هداد1يآ
     سرـت هـتبلا .دوـش صخـشمناـ شیاه   لاکـشا هـک اداـبمدنراد همهاو دقن زا تاقوا یهاگ ناداتسا.دنراد لکشم مه فرط
    هیـضق نـیا زا ناداتـسا زا یلیخ دوشیم بجوم نیا و دنکیمن دیجمت و فیرعت ،تسا دقن شراک هناسر ،تسا يدرومیب
    راـک نوـچ دنـسرت یـم هبحاصم زایسایس ،یعامتجا ،یگنهرف ياههزوح رد نالوئسم زا یلیخ هک روطنامه.دنشاب يرارف
  اـب"   هناـسر اـب لـماعت" مسا هب ناداتسا يارب ياهرود ،مهدب ماجنا هاگشناد رد مدرک یعس هک یلمع داهنشیپ و دراد لاکشا
  نـیا رد .دش ورهبور یشهوژپ تنواعم لابقتسا اب هرود نیا .میراذگبهاگشناد یشهوژپ تنواعم و یمومع طباور يراکمه
  ؟تسیچ شیاهتیدودحم و راگنربخ ؟تسیچ هناسر نابز :میئوگب میهاوخیم هرود

1. ISI
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     .تـسا جیورـت هـکلب تـسین غیلبت هناسر فده ،درادناشیارب یعفانم هچ هناسر رد تبحص هک دنوشیم هجوتم ناداتسا
  رد میـنک يا  هناـسر ار نآ میهاوـخ  یـم و مـیراد ار درواتسد نالف ام هک دنریگیم سامت ناشدوخ ناداتسا هرود نیا زا دعب

.دوب نیگنس رایسب اهتمواقم و دوبن هنوگنیا هرود نیا زا لبق هک یلاح

    تـسا یهاگحبـص ياـه  هـمانرب دروـم  رد هـک يدقن و هناسر دروم رد ار دوخ تارظنمج ماج همانزور زا ؛یناهارفمناخ
.دنکیم نایب روطنیا
    ناـمدوخ اـم یـلو دراد دوجو دنتفگ يرگنهآ ياقآ هک ییاهلاکشا .منکیم راک همانزور نیا یملع هورگ رد تسا لاس21
   نونکاـت لاـس21  نـیا رد .تسا رثؤم يدح ات مه هناسر نآ تیبوبحمو تردق .میشاب هتشاد یمهم یلیخ شقن میناوتیم
    ناداتـسا هـب میناوـت یـم ام یلو .مدرک دعاقتم ار اهنآ هرخالاب و دننکن هبحاصم همانزور ابو مریگب سامت يدرف اب هک هدشن
 ار   تاحالـصا اـت میتـسرف یـم امتح )داتسا( امش يارب مینکیم هدایپ نامدوخ هک ار ینتم هک میهدب ار نانیمطا نیا هاگشناد
      نتـم یـتقو ًاـعطق میرادـن صـصخت اههتشر همه رد ام .دوشیم داجیا یطابترا لپ و بلج دامتعا يروطنیا و دیهد ماجنا
  رـتهب یطابترا لپ و دامتعا دوشب ماجنا تاحالصا یتقو نیاربانب .دشاب هتشاد مه ییاطخ تسا نکمم؛میسیونیم ار یملع
.تسا ام هفیظو نیا .دوشیم داجیا

  حبـص9  اـت7 تعاـس رد یملع همانرب بطاخم نم رظن هب .مراد یهاگحبص ياههمانرب لاور هب یلک روط هب مه يدقن
   یـملع ياـه   هـمانرب رد .دوـش شـخپ رصع ماگنه دیاب دشاب یملع هعماج شبطاخم دهاوخیم هک ياهمانرب .درادن روضح
.دشاب هتشاد يرتشیب بطاخمات؛دنریگب رظنرد"مدرم هرمزور یگدنز رد ار ملع شقن" اههمانزور روطنیمه و نویزیولت

   دـناوخب ار هـمانزور یصصختم هک دیآیم شیپ رتمک.دنتسه مدرم هماع،مجماج همانزور یملع هحفص نابطاخم رتشیب
 هک یمناخ ،دنک بذج ار بطاخم هک میزاسب همانرب يروط .دشاب مهف لباق مدرم يارب هک میسیونب ياهنوگ هب دیاب نیاربانب

 م   یـهد رـییغت ار ناـمهاگن يردق رگا ام .دنیشنب همانرب ياپ بوکخیم ،دنکیم تسرد هناحبص شاهچب يارب حبص9 تعاس
    یگدـنز دراو ار مـلع دـیاب . مـیا هدرـکملع جیورت مدرم هماع يارب یعون هب میشاب هتشاد يرترثؤم شقن نابطاخم بلجرد
 .دوشیم رارقرب رتهب طابترا بیترت نیا هب ،مینک مدرم

      و نادنمـشناد ناـیم دـنویپ ارـچ هـکنیا دروم رد دنتساوخهدازمالسا ياقآ ویمشاهریم ياقآ زاتسودکمن رتکد ياقآ
.دنهد حیضوت ،تسین ناماس هب ناریا رد هناسر

    رد مـه ناـمدوخ اـم، دـتفا یـم قافتا نویزیولت رد یشخبدیدومرف هک یعوضوم اب طابترا رددندرک نایبیمشاهریم ياقآ
   شیارـب مـه یفلتخم لیالد .مینیبیم هناسر رد مه ار ییاهلاکشا،میراد يرایسب ياهوگوتفگ و اهدقن ،ياهناسر تیریدم
    رـظن نـیا زا طـقف.منک ضرع دروم نیا رد ياهتکن و لیلحت ار اهنآ مناوتیمن شناد هورگ ریدم ناونع هب نم .مینکیم ادیپ
   رـگید ياـه هکبـش و دوـ شیم شخپراهچ هکبش رد ملع هزوح ياههمانرب ارچ،ینویزیولت ياههمانرب رد هک منکیم هراشا
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  و دـناهتشاذگ یمسا مادک رهيارب وتسا هدش شایصصخت هک تسا یلاس دنچ شناد هورگ .دنهدیم تیمها نآهب رتمک
 تسا یگنهرف و یملع ياهکبش هکراهچ هکبش رد لاثم روط هب .دناهدرک فیرعت هکبش نآ رد ار زاسهمانرب ياههورگ مهس
     هـب تبـسن بـتارم هـب راـهچ    هکبـش شـناد هورـگ مهس و دوشیم دیلوت گنهرف و ملع هزوح رد شیاههمانرب نیرتهدمع
  نیـمه ، هـس  هکبـش لثم ییاههکبش رد .تسا رتشیب یلیخ فراعم هورگ لثم یجراخ ياههمانرب نیمأت و یسایس ياههورگ
  رـت هژـیو مه اهنآ هجدوب و دننکیم تفایرد همانرب دیلوت يارب ار يرتشیب مهس یشزرو و یعامتجا ياههورگ ؛دتفایم قافتا
.تسا هیقب زا

    زا کـی رـه و مـیراددایز ینویزیولت زاسهمانرب هکنیا میتسه لئاق ام همه و تسا تخس نویزیولت رد هک یتاکن زا یکی
  زاـس هـمانرب ،شناد و ملع هزوح رد یلو .دننکیم دیلوت ار ناشیاههمانرب فلتخم ياهحرط هئارا اب ینویزیولت ياهزاسهمانرب

   هتـشاد مـه  مـلع يزاسهداس زا یکرد دناوتب نمض رد و دنادب ار يزاسهمانرب هک یسک ،میراد مک یلیخ راذگریثأت و بوخ
  دـنک یـم  رازـگرب ار ییاههرود ،دهدیم شزومآ ار نانکراک ،دتفایب ییاهقافتا هزوح نیا رد هک دنکیم شالت نامزاس .دشاب
  هـکنیا تلع هب هژیو ياهزاسهمانرب مه رگید فرط زا وتسین هژیو یملع زاسهمانربتیبرت نامزاس یلصا فیاظوزا یلو
  هتـشاد ي رتـشیب  شالـت  یـملع ياههمانرب دیلوت هب تبسندیاب نامزاس.دننکیم بسک يزاسهمانرب زا ار یکدنا ياهدمآرد
  رـتمکعوضومنیا يور اما.دنک رتشیب عقاو رد هداس یلومعم ياههمانرب زا ياهعومجم زا بتارم هب ار شیاههنیزه ودشاب
   نـیا هـب تبسن یقیمع كرد و دنمهفیم ،دنوشیم ياهفرح هک مه ییاهنآ و دنتسه نازیرگ ناتسود هک مینیبیم و هدش راک
.دنشکیم بقع ،دنراد هیضق

 ،دنوشیم توعد ینویزیولت ياههمانربهب هک یناداتسا زا يرایسب هکنیا ،دوب راضح ياهتبحص نایم رد هک يدعب هتکن
 ، موـلع ترازو تـسا  راـظتنا .دننکیم ادیپ روضح ناشدوخ ترهش و یفرعم يارب ناداتسا نیا هک دوش یقلت هنوگنیا دیاش
  یـقلت    شدوـخ هاـگیاپ ،تـسا  گـنهرف و شناد و ملع ثحب رادمچرپ هک ارراهچ هکبش شناد هورگ،يروانف و تاقیقحت
.دنتسه کیدزن مه هب ًالماک ود نیا نوچ ،دنک

  مادـم و  دـنک دادـملق   شدوـخ ياـه  هاـگیاپ زا یـکی  ار راـهچ هکبـشدیاب يروهمج تسایر يروانف و یملع تنواعم
 نامه ،دتفیب قافتا نیا هک مینیبیم رتمک .دوش یفرعم و هدید هک دوش هداد صاصتخا نآ هبمهاضف ودنکاضف تساوخرد
  ياـههناسر ياج هب دنتسه ماع ياههناسر هک دننکیم باختنا ار ییاههناسر ،دننکیم راک اههزوح نیا رد هک مه ینالوئسم

  نـیا دییایب امش هک ماهدرک تبحص اهنآ اب اهراب نم .دراد لاکشا زین نیا و دنوش هدید اهاضف نآ رد دنراد تسود و صاخ
    رد هـک مـهد صاـصتخا یسک هب ار تعاس کی نیا مروبجم نم دیهدن ماجنا ار راک نیا امش رگا و دینک رپ ار تعاس کی
   ادـیپ تـسد یبوخ یملع هجرد هبهک يدرف ره ،مینک یلاخ ار نامدوخ ياهیلدنص دیابن ام .دجنگیمنراهچ هکبش ياضف
       دـنرادن ار هاـگیاج نـیا هـک نارـگید روـضح هب ات دنک تیامح ار هناسر و دنک ادیپ روضح هناسر رد ياهنوگ هب دیابدرک
.دتفیب قافتا نیا هک مینک کمک

-  یـم يداـیز ياهوگوتفگ حبص ماگنه یملع ياههمانرب نداد رارق عوضوم هرابرد راهچ هکبش رد ام هکنیا يدعب هتکن
   يارـب و دـهاوخ  یـم يروتکادـنک مه حبص هرخالاب یلو دنرادن روضح تعاس نیا رد نابطاخم زا یلیخهک مینادیم.مینک
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  حبـص يارب مه نیمه يارب .دریگیم لکش عقاو رد یملعریغ همانرب ینعی هزوح نآ رد همانرب نتشادن راهچ هکبش بطاخم
   هـک ار اـهدروخزاب.    میرادـن یهاگحبـص هـمانرب زا ییالاـب یلیخ بطاخم دصرد راظتنا امو تسا هدش فیرعت ییاههمانرب
  يراذـگهیامرسهک ياهمانربً اعطق .دنکیم تیافک ام يارب نیمه و میراد بطاخم دصرد72 ات52 دودح يزیچ ،میریگیم
  نتـنآ کیپ و تسا شدوخ فرعم و هدش رتیفیک هک مینکیم شخپ رهظزادعب رد ار نآ،دراد یفیکویلامرظن زا يرتشیب
.دوشیم ظاحل شیارب مه

.دندرک حرطم ار یتاکن نآ ياهتفآ و هناسر اب طابترا ردهدازمالسا ياقآ همادا رد
  یـسراف نابز هب هک یجراخ يابقر ینعی تسا گنرمک یلیخ یجراخ يابقر ثحب بوتکم ياههناسر عوضوم اب طابترا رد
  یـتقو اما .دنتسه دودحم یلیخ یلیخ میراد رگا ای و میرادن ای بوتکم هناسر ناونع هب روشک لخاد رد دننک رشتنم بلطم

  گـنر رپ رایـسب رای    ـ سب ناـبز یـسراف یجراـخ ياـههناسر ،دوشیم يرادینش و يرادید ياههناسر و نویزیولت زا تبحص
     سـپ .میـنک ناـمتک میناوـتیمن ام هک ياهتکن و تسا بطاخم بذج مروظنم تسین یملع عیزوت مروظنم ،دننکیم تیلاعف
      نیـمه رد یـملع هـمانرب عوـن زا مـه نآ همانرب ياپ ندناشن و نویزیولت هب شندنادرگزاب و هتفر تسد زا بطاخم نتفرگ
   یـخرب هـک دنچ ره دوشیم ماجنا نویزیولت رد نونکا مه تخس راک نیا .تسا یتخس رایسب راک هریغتم دنچ هداس هلداعم
 تکرح لاح رد یلو دنکیم درگبقع و تشگزاب اهزور یخرب و كرحتیب اهزور یخرب و دراد یتشپكال یتکرح اهزور
  هـچ، شـناد هورگ رد هلمج زا تسا راوتسا عوضوم نیا رب امیس و ادص نامزاس رد ناریدم زا يرایسب هدارا کشیب .تسا
      مـه اـم تـسد اـما تـسا تسردً الماک دیراد هک یعقوت زا یشخب تلع نیمه هب .یلعف هرود رد هچ و یلبق ياههرود رد
  میزاـسب همانرب میروبجم امیس و ادص دوجوم ياهییاناوت و دوجوم تعاضب اب ام لاح ره هب ینعی تسا هتسب اهاج یضعب
.درک اوه ولوپآ میوگب ینامدوخ نابز هب رگا دوشیمنً اعقاو و

  رد .میزاـسب يرتهب یلیخ ياههمانرب میناوتیم دوجوم ياضف نیمه رد لاح نیع رد ،میوگب دیاب مه ار يرگید تقیقح
    رد نوـیزیولت .تـسا ییاـنتعا لباق ياوتحم ،دوشیم هتخاس نویزیولت رد هک یملع ياههمانرب زا يرایسب ياوتحم اب هطبار
  مرـظن هب تسا يرظن فالتخا و ههبش ای کش یهاگ اههزوح زا یخرب رد رگا تسا دامتعا لباق هناسر ناکامک ،ملع هزوح
.تسا دامتعا لباق ناکامک ملع هزوح رد

     مرـف و فرـظ رد اـیآ ،دوـشیم هئارا اوتحم ناونع هب هک يزیچ نآ اما .مینیبیم ار نیا زا ریغ يدراوم تردن هب دنچ ره
.درک هئارا يرتدنسپبطاخم ورتابیز لکش هب ناوتیم ار اوتحم نیا هک دندقتعم اهیلیخ .دوشیم هئارا یتسرد

     دـیاب اـی میـشاب هـعماج هقیلس وریپ دیاب ام ایآ .نویزیولت رد یشلاچ ياهثحب نآ زا ،دیآیم شیپ یساسا یثحب اجنیا رد
  یـخرب رد  .میتـسه نآ هب ییوگخساپ لابند هب نویزیولت رد ام هک تسا یگرزب شسرپ نیا ؟مینک يزاسهقیلس هعماج يارب
 رود   اـم جازـم زا اـی هدشنشیامزآلاح هب ات هک يدیدج معط داجیا .تسا ندرک يزاسهقئاذ ،نویزیولت هفیظوً اعقاودراوم
       اـم رـگا هـک تـسا نـیا تـیعقاو یلو دننک ضوع ار لاناک و دندنسپن ار نآ اهیلیخ دیاش هک تسا ییاج نیا .تساهدش
.میروایب يداو نآهب ار بطاخم میناوتیم مکمک میشاب دنمتردق
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  ياـه      هکبـش روـضح ؛روـطنیمه زـین بوـتکم ياـههناسر رد و میتسه هجاوم نآ اب نویزیولت رد نالا ام هک یگرزب تفآ
   تـسناوتن نوـیزیولت هک ییاج .دناهدرک رپ ار یلاخ ياج نآ و دناهدرک ادیپ ار یتصرف یعامتجا ياههکبش .تسا یعامتجا
     اـم يدـج بـیقر هـک منکیم رکف نم ودننکب ار راک نیا دنتسناوتن بوتکم ياههناسر زا یلیخ هک ییاج .دنکب ار راک نیا
  عوـضوم نیا ام يدج بیقر هکنیا مه نآ و مراذگب تسودکمن رتکد ياقآ هدهع هب ار عوضوم نیا مهاوخیم نم ،دنتسه
  طـلغ ياههرازگ میوگب ،میوگن شناد یتح .تسا يریگهمه لاح رد عوضوم نیا قیرط زا هک یشجنس نودب شناد ،تسا
  زا و دـنک    یـم ادـیپ جاور مدرـم ناـیم قدنف و هتسپ ،زوم دروم رد یعیمس دیجم رتکد ياقآ لثم یگرزب یماسا اب هک یملع
          هـک يدراوـم .دـیزیرب نآ يور نیریـش شوـج ،دندیـشاپ دیـسا ناتتروـص هـب رگا هکنیا ،دراد دوجو رایسب دراوم هنوگنیا
     راـک هـچ دروـم نـیا رد ام هک تسانیا نویزیولت زا نم گرزب لاوس .تسا جیورت لاح رد هنافسأتم یلو تسا زاسهعجاف
      ور شیـپ ار يدـب رایـسب تاریثأـت ،مینادرـگرب نویزیولت هب ار هتفر تسد زا بطاخم میناوتن ام رگا ؟میهد ماجنا میناوتیم

      چیـه ار تاریثأـت نـیا هـک مـهد یـم لوق امش هب؛يزاجم ياضف هزوح رد طلغ ياههشیدنا رشن روضح اب تشاد میهاوخ
    کـمک اـب ندـش تیوقت نیا .دوش تیوقت دیاب نویزیولت .دوش شعنام دناوتیمن مه ویدار یتح نویزیولت زا ریغ ياهناسر
   فـلتخم نازاـس   هـمانرب و شـناد هورـگ اب دیاب هک نایهاگشناد کمک اب روطنیمه .تسا ریذپناکما هبرجتاب رایسب ناراکمه
  ،تـشگرب نیا و ددرگرب نویزیولت هب بطاخم هک دوشیم بجوم نویزیولت رد ملع ياهنیرتهب روضح .دننک رارقرب طابترا
.دز دهاوخ مقر هعماج رد ار یبوخ ياهقافتا

.دندرک حرطم نویزیولت رد ملع هب ار دوخ هاگنروپنایرافصشوایس ياقآ همادا رد
 ییاچ اب ،تشاد تیقالخ شفرصم رد دوشیم مه و تسا نازرا مه منکیم رکف ،ماهدرک ادیپ پاتیت هب ياهقالع یگزات هب
  نیـمه نامهفیظو یملع ناراگنهمانزور ناونع هب ام دیآیم رظن هب ،دوشیم لاحشوخ میهدب یسک ره هب هکنیا و میروخیم
     رد ییاـج یـنعی میتـسین هـنوگنیا رگا .دنک قوذ دیاب میهدب یک ره هب مه ،میاهزمشوخ مه ،میتسه تمیق نازرا مه تسا
.میشابن سرتسد زا رود و تمیقنارگ .میشاب هتشاد ار تیصاخ نیمه دیاب مه ام منکیم رکف نم .مینکیم هابتشا نامراک

.دنیامرف هئارا یتاحیضوت موجن ۀلجمرد دوخ هبرجت اب دنتساوخ یبارت ياقآ زاتسودکمن رتکد ياقآ
 هدز     تفگـش ارـم هـلجم ود .تـسا صاـخ يا هـلجم ،موجن .دنوشیم رشتنم هک تساهلاس اهینتسناد مه و موجن هلجم مه
    شیارـب ییوـگول دنتـساوخ  یـم یـتقو هک تسا لقن و لمح تعنص یکی ،ماهدرک يراگنهمانزور هک ییاهلاس رد دناهدرک
   نـیا هـک میدید یعطاقم رد ام یلو درک یحارط یگنشق يوگول لقن و لمح تعنص يارب دوشیم رگم متفگ ،دننک یحارط
    ناـنچمه یـلبق هـینب ناـ مه ددم هب اما ،درادن ار میدق يداصتقا هینب هکنیا دوجو اب نالا و دیسر مه رازه07 ژاریت هب هلجم
  زوـجم ه     رامـش رـه هـک دـندروآ داـشرا هب زوجم يارب ياهرامش کت هک ینامز زا تشذگ مه لاس03 زا و دوشیم رشتنم
   ناـبطاخم اـب مـه و   موـجن هزوـح نادنمـشناد اب مه اهلاس نیا همه رد هتسناوت هک تسا موجن هلجم يرگید وتفرگیم
.دیایب رد بتکم کی تروص هب ًابیرقت هکنیا مه و دنک رارقرب طابترا
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  ساـمت ناداتسا اب هک مج ماج فرط زا ،دندرکتبحص نابطاخم و شناد نابحاص اب ناشدوخ لئاسم هرابردیبارت ياقآ
     فرـح دـنناوتن یـبزح ياـهراتفر رطاخ هب هک تسا یسایس نادنچ هن تسا صخشم شبحاص هک دننادیم اهنآ ،دنریگیم
     هـک هدرـک کـمک هناـسر  نـیا  هـب رابتعا نیا .تساهدرک ییاطخ رتمک و هدش هتخانش و دراد یبوخ و لماک رابتعا و دننزب
   تـسا هدـش هتخانش هک موجن همانهام رد .منزبلاثم مناوتیم مدوخ دروم رد نم .دننک تبحص رتتحار دنناوتب ناصصختم
  یـکی یسودرف کباب ياقآ لاثم روط هب .میریگب تبثم خساپ ناداتسا زا میناوتیم رتتحار ،)يراجت مان(گنیدنرب رطاخ هب
      عورـش لوا زا یـنعی زاورـپ ریدـم .تـسا ي واـکجنک درونخیرم زاورپ ریدم و تسا لصالایناریا ،تسا اسان ياههراتس زا
    ناـشیا رـظن رـیز )تسا شاهنیزه رالد درایلیم3 ،ییاضف هاگتسیا زج هب دوشیم1ارجانالا هک ياهژورپ نیرتنارگ( هژورپ
   بـلج ار اـههناسر هجوت هکنیا يارب دوب هدز یسورخ جات ار شیاهوم دتفایب قافتا دورف دوب رارق هک يزور .دوشیم ماجنا
 .دوب هدرک بلج ار اههناسر و مدرم هجوت شراک نیا اب هکنیا تباب،درک رکشت و دوب هدرک تبحصناشیااب مه امابوا ،دنک
   یـسراف ياـه هناـسر .اـه  هناـسر ریاـسو2نا نا یسزا دننک تبحص یسودرف کباب اب دندوب هدرک یعس اههناسر زا یلیخ
   ریدـم و هتـشاد موجن همانهام زا ناشیا ردپ هک یتخانش رطاخ هب مداتسرف همان شاهمانرب ریدم هب نم .دندوب هدرکن تبحص
  زا ناـشدوخ هک مداتسرف ناشیارب ار فايدیپ نم و دش ماجنا هبحاصم زور ود یط تسا ناریا رد مهم تاراشتنا زا یکی
    نـم و دیـسر نـم دوخ هب رخآ رد هک دندرک لاسرا و شخپ فلتخم ياهاج رد دوب بلاج شیارب هبحاصم نیا هک ییاجنآ

     هتـشاد سـفن هـب داـمتعا دیاب ،میوشب لفاغ دیابن یعوضوم کی زا .تسا هتفرگ لکش دامتعا نیا هک مدوب لاحشوخ یلیخ
.میشاب

    تـسا رارـق هـک يا   هژورـپ .دـتفایب قاـفتا تسا رارق هکنیا ای4یناتسادهژورپ هکنیا هدش تبحص یلیخ13 سرامهرابرد
  نـم...  و دـننکیم يرادربهالک اهنیا هک هدش تبحص یلیخ شدروم رد .دربب خیرم هب یمومع هنیزه اب ار بلطواد يدادعت
    هبحاـصم زور ود یـکی زا رـتمک ناشیا اب و مداتسرف همان ،دنله زازدنلساب ياقآ منک تبحص هژورپ ریدم اب متفرگ میمصت
  مـیراد هـک يرابتعا ار نامراک نوچ متسرفب هدنوشهبحاصم يارب ار هبحاصم هک متسین قفاوم .رگید ياهلاثم یلیخ و مدرک
   هـعفد و دـیربیم لاوس ریز ارم رابتعا راک نیا اب میوگیم دنک کچ ار هبحاصم دهاوخب هدنوشهبحاصم رگا و دنکیم کچ
  مرذـگیم نآ زا دشن رگا و منکیم ادیپ و وجوتسج ،منادن ار ياهملک رگا .دیآیم هبحاصم يارب و دنکیم دامتعا مه دعب

 هکنیا و میشاب هتشاد دامتعا نامدوخ هب دیاب .دمهفب بطاخم مراد يراظتنا هچ موشن هجوتم ار هملک نآ ینعم نم رگا نوچ
   تمدـخ رد هـن و دشاب یشلاچ دیاب اهلاوس نیا و میسرپب لاوسيدادعت مدرم تمس زا میئوگب و دیآیمرب يراک ره ام زا
    نـم .تـسا عوـضومو هدنوشهبحاصم تمدخ رد اههبحاصم رثکا هکنیا دتفایم قافتا ملع هزوح رد هک یعوضوم .عوضوم

  شلاـبند هب مه یلیخ .دناوخب هبحاصم ارچ دناوخیم هلاقم تروص نیا رد بطاخم هک مراد داقتعا مدنسپیمن ار نیا یلیخ

1. Run
2. CNN
3. Mars 1
4. Fiction
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   زا يدرً الـصا دـننک یـم هچ اهنآ مینیبب یجراخ ربتعم ياههلجم و2نکیرمآ کیفیتنیاس و1تسیتنیاسوین ياههلجمرد مدوب
 ار دیدج نارگشهوژپ دهاوخیم ،تسا3یسانشهراتس هلجمهک ون رصع ًالثم هحفص کی دح رد رگم تسین اههبحاصم نیا
.دنکیم یفرعم ار اهنآ هحفص کی رد تیاهن رد،دنک یفرعم ایناتیرب رد

  يزـیمآ  قارـغا ییاـمن گرزـب یعیمس ياقآ دروم رد دش هراشا هک يدروم .میوش لئاق رابتعا هناسر يارب هکنیا رگید هتکن
    نوـیزیولت هـب يدیدـش داـ قتنا ،مدوب هتشون نم ار هبترم ود ره هک عوضوم نیا هرابرد راب ود حبص تفه همانزور رتیت .دش
   دـش دروـخرب یتاغیلبت ردقنیا تسا لاوس ریزً الماک شرابتعاودرادن يرابتعا هنوگچیه هک ياهزیاج هب عجار.میدوب هدرک
  هـک یلاح رد .دندرک موکحم ار همانزور ،91 تعاس يربخ هلجم هژیو همانرب رد دش ماجنا کی هکبش رد ياهبحاصم دعب و
      هـک میدرـک رـکف اـم هـک داد همادا ار ارجام مامت و دش لوارقشیپ نیالنآ افش دعب زور4-5 .میدادماجنا ام ار تسرد راک
 ،مینک رکف اهعوضوم کت کت يور مینک یعس هک تساجنیا راک منکیم رکف نم .دش ياهناسر راک نیا و تسا یفاک رگید
    .میـسرتن عوـضوم نـیا زا و میسرپب و میوش طساو ام دیآیم شیپ بطاخم يارب هک ییاهلاوس دعب و میجنسب ار شرابتعا
.دشابن تحار یلیخ یناریا نالوئسم يولج صوصخ هب دیاش ندیسرتن نیا

     ثـحب .دـننک یتـشآ اـههناسر اب هک مینک رازگرب ییاههمانرب نارگشهوژپ و ناداتسا يارب ام هک دریگب لکش ییاضف دیاب
 ارنآ       و یـفرعم هـنوگچ ار شدوـخ راـک هـک دـنادیم دشاب هتشاد رابتعا ياهناسر یتقو تسا روطنیمه مه غیلبت و جیورت
.دنک یجنسرابتعا

2  دودـح طلغ ای تسرد الاح میتفرگ میمصت ام هک میوگب دیاب درک هراشا نآ هب راضح زا یکی هک مه همجرت دروم رد
     یـناریا ناـساکع زا هـک میـنکب ار نامشالت مامت میشاب هتشاد سکع تسا رارق رگا .مینکن همجرت رگید هک تسا لاس3 ات
  ار دـیآ   یـم تـسد هـب وجوتسج اب هک ياهداس ياهراک ای همجرت ،میشکب شلاچ هب ار نامدوخ،راک رابتعا يارب ام .دشاب
   زا ار رـگید دـصرد05 و دیلوت میناوتیم ار دصرد05 هک یفارگوفنیا لثم دشاب یصاخ یلیخ راک هکنیا رگم میراذگب رانک
.میاهدرکن ادیپ تسد بسانمیکیفارگ مهف نآ هب زونه .مینک هدافتسا نیالنآ ياوتحم

 کش دیابً امتح مه ناملباقم فرط راک رد هکنیا زج هب دیآیمن شیپ یلکشم ،میشاب هتشاد دامتعا نامدوخ راک هب رگا ام
    ریبدرـس نواـعم هـک مج ماج بوخ ياهراک زا یکی .منکیم هراشا یلخاد دروم دنچ هب یلو دنتسه يدایز ياهلاثم .مینک
 هک یبلاطم .میدش راتفرگ یبیجع شلاچ رد راب دنچ هک داتفا یبلاج قافتا .دننکیم کچ ار بلاطم همه هکنیا دهدیم ماجنا
        اـهنآ هـب یـتقو و دـننک هابتـشا تـسا نـکمم مه اهنآ .دوب4يدنبمهرس و یپکهنافسأتم دندوب هدرک لاسرا ام يارب اهرتکد
.دوش صخشم دیاباههلاقمرابتعا هک دندش هجوتم ،میتفگ

1. Newscienctist
2. Scienctific American
3. Astromony
4. Copy-paste
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.دنتخادرپ ینارنخس داریا هب ملع جیورت دروم رد اهینتسناد هلجم ریبدرس يرابج دمحمياقآ همادا رد
  و درـیگ   یـم تروـص رـت تـحار یلیخ هک یجراخ هرهچ اب طابترا صوصخ هب تفرگ رارق یسررب دروم یبوخ هب بلاطم
   پاـچ لاـبند هـب رتشیب و دنریگیمن لیوحت ای درک ادیپ ناوتیمنً الصا ار یناریا ناداتسا یلو دنهدیم باوج تحار یلیخ
     رد .دـننک تبحـص یموـمع عماـجم رد هک درادن تیمها اهنآ زا یضعب يارب ًالصا ای و دنتسهيآ سا يآ و زایتما وهلاقم
   یکـشزپ موـلع هاگشناد ییوجشناد ياههیرشن ياههلاقم شیپ تقو دنچ .داتفا یبلاج قافتايدنبمهرس و یپک هیضق دروم
  زا هـکيا هـلاقم  دـص هـب  .میدرـکیم يرواد یمومع-یملع ياههیرشن شخبرد بیکش یبجر رتکد ياقآ اب یتشهب دیهش
   ار هـلاقم هد نـیا،یسررب يارب میتفگ و میدرک باختنا دوبرتهب همه زا هک هلاقم هد و میدرک یهاگن دوب هدش در مود رتلیف
       تـسا رارـق هدـنیآ رد هـک ییوجـشناد یـنعی دوبيدنبمهرس و یپک هلاقم9 ،هلاقم هد نیا زا ،مینکوجوتسج تنرتنیا رد
  هـک دوب هداتسرف مه هراونشج ياربهکلب .دوب هدرک پاچ ییوجشناد هیرشن رد شدوخ مسا اب ار هلاقم اهنت هن دوشب کشزپ

 یسوریوً اعقاو دوشیم هدهاشم مه تاعوبطم رد هکيدنبمهرسو یپک هیحور .دنداد ام هب مه ياهزیاج دیاش ،تفم گنس
    یـپک روطناـمه دـننک  یـمن زور هـب مـه ار ایدپیکیو هلاقم یتح .دوشیم ریثکت مه رگید ياهاج و ربیاو قیرط زا هک تسا
   هـک یقاـفتا  .دوـشیم اهتیاس و اههیرشن رد تسردان تاعالطا جیورت ثعاب هک تسا كانرطخ رایسب ،قافتا نیا .دننکیم
       نـیا نوـیزیولت هناتخبـشوخ هـک دـش شـخپ ياهعیاش هرابود .دوب زییاپ رخآ ندش کیرات زور هس يارجام شریخا هنومن
     ار رـبخ نـیا فورـعم ياـه تیاـس رتشیب و رهم و انریا لثم روشک یمسر يرازگربخ ،هنافسأتم اما دادن ششوپ ار عوضوم
       یـمهم یـلیخ قاـفتا دوـش کـیرات زور هـس تسا رارق نیمز رگا بوخ مییوگیم مینک رکف یمک رگا طقف .دنداد ششوپ
  لیکـشت شا هراـبرد دیاب تینما ياروش رد ،للم نامزاس .دننک تبحص شدروم رد یجراخ ياههکبش مامت دیاب نالا ،تسا

.دنت  ـ شاد لاوـس رـبخ یتسرد هرابرد مدرم ،تشادمهتارظن شخب هک ربخ جرد تمسق رد هکنیا رتدب قافتا.دهد هسلج
 یسک و دشن فذح ربخ،نیادوجو ابیلو تسا یخوشوزنط ،غوردهک دندرک مالعاربخ نیادروم رد رگید ياهتیاس
.درکنتیلوئسم ساسحا تسردان ربخ لاقتنا لابق رد

 رد  تـسا رتنیگنس دراديرتشیب بطاخم ای و هنازور ياههمانرب هک نویزیولت هفیظو صوصخ هب ام هفیظو هک تساجنیا
 يور یتیـساسحهنافسأتم ؛یلک روط هب اههناسر .تسا تسردان اهربخ نیا هک دوش یناسرعالطا تعرس هبدیابعقاوم نیا
       دودـحم راـهچ هکبـش هـب طـقف تـیاهن رد .دنهدیمن ناشن یشنکاو و دنرادن ،دخرچیم تسد هب تسد هک ییاهربخ نیا
.دوش هتخادرپ اهعوضوم نیاهب دیاب اههکبش يربخ ياهشخب رد هک یلاح رد دوشیم

       دـلج يور صوـصخ هـب اهینتـسناد هـب هـک ییاهگنا زا یکی ،میراد اباملع هبش لئاسم هب نتخادرپ زا ،هکنیا مود هتکن
  جیورـت   ار یلئاـسم امـش هک دنیوگیم و دنناوخیمن ار هلجم لخاد بلاطم .تسا ملع هبش جیورت عوضوم هرابرد ،دننزیم
 بطاخم هک میاهتفرگ رظن رد بطاخم ياضاقت ودروخزاب هب هجوت اب ار ضرفشیپ نیا ام .درادن ساساو هیاپ هک دیهدیم
 رگید یملع ياههیرشن و اههمانرب رد ام .دراد تسود ،...و حابشا ،اهوفوی زا میئوگیم ملع هبش ام هک ار ییاهعوضوم نیا

   ناوـنع هـب"  وـت و نـم"   هکبـش ،اـه     هـنومن زا یـکی .تـسا باذـج بـطاخم يارب هک میوریم ییاهعوضوم غارس یلیخ
   یـلیخ و هتخاـس يروسهتنوم هکبش هک یملع هبش دنتسم ،هکبششخپ تعاس نیرتهب رد ياهراوهام هکبش نیرتبطاخمرپ
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     جیورـت ار مـلع هبـش نـیا،  هکبـش نـیا .دنریذپیم ار نیا نابطاخم و دنکیم شخپ"ییاضف ناگناگیب" مسا هب تسا ربتعم
     اهینتـسناد رد هـک يراـک .میـهد جیورت ار تسردفرح هک میوریمن اهعوضوم نیا غارس هب ام فرط نیا زا یلو دهدیم

  راـک و میهدیم صاصتخا نیا هب مه ار دلج يور و میوریم رادفرطرپ ياهعوضوم غارس هب میهد ماجنا میناوتیم لقادح
   هبـش ياـه  عوـضوم نیـمه هناهب زا مینکیم یعس هلجم لخاد رد اما تسین یملع ًالماک دلج يور دیوگب یسک هک میرادن
      رتـشیب بـطاخم بذـج و مـلع جیورـت يارب اهعوضوم نیا زا و،میزومایب ارلئاسم تسرد كرد شور بطاخم هب ملع
   لوا لـیلد دـنچ هب ،دیربیمتذل نآ زا دینکیم هاگن هک اریفارگوئج لانشن ،يرواکسید هکبش یملع دنتسم.مینک هدافتسا
 . دـنا    هداد سـپ ناـحتما هـک دـننکیم باختنا یباذج ياهدنتسم ،دنراد ساوسو یلیخ اههمانرب و اهدنتسم باختنا رد هکنیا

       ار اهدنتـسم نـیا مـه راـهچ هکبـش .دراد یبوـخ شخپ تیفیک هکنیا مود.درک ادیپ ار اهدنتسم نیا دوشیم تحار یلیخ
.دوشن هدید بوخ اهدنتسم هدش ثعاب هک رگید دروم نارازه و هلبود .تیفیکیب هخسن اب اما هدرک شخپ

   مـک بـطاخم  اـب     یـمهرود هدودـحم کـی زا ار مـلع جیورت ثحب میهاوخیم ًاعقاو رگا هک تسا نیا نم ینایاپ هلمج
      و دـنرادن ییاـبا زـیچ چیـه زا و دنتـسه فرط نآ هک یملع ناجورم هک روطنامه،میورب نآ نورد هب دیاب میهد شرتسگ
  دـنچ زا يرواکسید هکبش هک روطنامه دنورب مه ملع هبش ياهعوضوم غارس هب دننکب يراک ره همانرب ره رد تسا نکمم
 زا  دـیاب هک میشاب هتشاد ییابا دیابن ام نیاربانب .تسا هتفر ملع هبش ياهعوضوم فرط هب بطاخم تفا رطاخ هب شیپ لاس
     موـمع يارـب باذـج ياـه عوـضوم يوس هب دیاب .دیایب رظن هب یملع ام هلجم ات مینک تبحص نیگنس یلیخ ياهعوضوم
  ياـههمانرب و اههکبش هک روطنامه يرتهدرتسگ بطاخم میناوتب ات مینک هدافتسا نامفده يارب اهنآ ياهتیباذج زا و میورب
      اـی شـش یـنعی دـش رـشتنم اکیرمآ رد5481 لاس ردنکیرمآ کیفیتنیاسهلجم رخآ هتکن و میشاب هتشاد مه ام دنراد اهنآ
   نـیا دراد روـضح مه نالا ات هک دندرکیم پاچ یملع هلجم نامز نآ رد .ناریا رد"رابخا ذغاک" راشتنا زا دعب لاس تفه
  نوـیلیم1  طـقف هک تسه ياهلجم و مینیبب ام ار هجیتن نیا هدش ثعاب هک دناهتشاد ملع جیورت تدم همه نیا ینعی هقباس
    رطاـخ هـب مـیروآیم ام هک ییاههناهب نیا ،دراد دوجو...و ياهراوهام ياههکبش ،بو هک ییاج رد دراد ژاریت رازه003و
      شژارـیت ،نـیا دوـجو اـب تـسا رتگنررپ ناشروضح و رتيوق یلیخ ابقر اجنآ .دوشیمن بطاخمرپ ام هلجم،يوق يابقر
    نـیا .دـش رـشتنم0781 لاـس یـنعی نآ زا  دـعب لاس03 ای02 ،1سنیاس پاپ لثمروطنیمه مه هباشم ياههلجم .تسالاب
  نالاً اـعقاو و دنشاب هتشاد بطاخمرپ یملع ياههیرشن و یملع ياههکبش هک دندیسر ییاج هب دش ثعاب هبرجت و هناوتشپ
  هـک  سنیاـس پاـپ هلجم .دناهدروآ مدرم مومع نایم ار ملع عقاو رد و تسین صاخ هتخیهرف بطاخم نایم اهنآ ملع ثحب
  نییاـپ هلجمیمومع تاعالطا حطس دننزیم هنعط نادنمشناد نیاً الومعم هک تسین نادنمشناد يارب دراد ژاریت نویلیمکی
.تسا

1. Popscience
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مجماج همانزور و موجن هلجم زا مرکوک ياقآ
  یـفالتخا    یـب رـس رـب فالتـخا عـ قاوم نیا رد ودرادن فالتخا مینکیم هک ییاهتبحص هب عجار ام عمج منکیم رکف نم
  دنتـسه اجنیا سمش ياقآ هتبلا میتشاد انسیا ،رهم ،انریا يرازگربخ زا یناگدنیامن تسا زاین اجنیا رد منکیم نامگ .دوشیم
   ًالوـمعم مـجماج و يرهشمه ،اهینتسناد ،موجن هلجم .دندرک رشتنم ار یکیرات ربخ هک تسا ییاهرازگربخ اب لکشم رتشیب
    هـک يراـک مـلع جیورت نمجنا هک تسا نیا مروصت .بش نامسآ همانرب روطنیمه ایدنرادن یصاخ لکشم رابخا راشتنا رد
  هـک یماـگنه،  دـنراد یـصخشم قباوس هک دنک هدافتسا ینویزیولت همانرب و هیرشن دنچ تیفرظ زا هکنیا دهد ماجنا دناوتیم
  جیورـت نمجنا يارب و دنسیونب اهنآ ،دننک یهاوخرظن موجن هلجم زا ،دوشیم شخپ شربخ و دیآیم شیپ یملعهبش عیاقو
   بذـک رـبخ نیا لیالد نیا هب تفگ ملع جیورت نمجنا":دنیوگب دحتم مه اب اههناسر همه و دننک مالعا اهنآ و لاسرا ملع
   یـلو مـیاهتفرگ عضوم عیاقو نیا دروم رد موجن هلجم رد .دننک راک ربخ نامه هرابرد هرابود؛اهيرازگربخ نامه و"تسا
   هـلمج زا رـگید ياهنمجنا همه لثم ملع جیورت نمجنا .تسا روشک کی يریگعضوم طقف روشک ياهيرازگربخ رظن زا
   رـبتعم ياـهيرازگربخ یناسنا ياهورین نیمه دناوتیم جیورت نمجنا یناسنا يورین یلو دراد یناسنا يورین لکشم موجن
  كوـب    سیـف رد یعاـمتجا هکبـش کـی نالا هک تسا يراک نیا .میرادن یلکشم يراکمه عون نیا اب ام زا مادکچیه و دشاب
.دهدیم ماجنا

یمیدق رتکد مناخ
      زا اـم ،تـسا رایـسب لـمع اـت فرح هلصاف یلو ،مرازگساپس دنهدیم داهنشیپ هک یناتسود زا .تسا یبوخ رایسب داهنشیپ
.مینک ادیپ میناوتیمن ار ناتسود رتشیب هسلج نیا زا دعب تسا نیا لکشم اما مینکیم لابقتسا ناتسود يراکمه

  دـندرک تبحص ياهنوگ هب ناتسود همه ،تشاد راهظا یعامتجا هکبش دروم رديرهشمههمانزور؛يریگناهج شرآياقآ
     ارـچ اـم بوـخ .دـنهد   یـم جیورـت ار مـلعهبش و تسا دب ياهمدآ تسد اهنیا ،تسا دبهریغ وربیاو ،یعامتجا هکبش هک
     مرکوـک ياـقآ هـتبلا ؛تـسود   کـمن رـتکد ياـقآ .تسا یصاخ هورگ تسد رد يراصحنا تروص هب رگم مینکیمن هدافتسا
  هدافتـسا اههناسر دوخ رد یعامتجا ياههکبش نیا زا ارچ ًالصا .دوب"تایدنرچ اب هزرابم داتس" ناشروظنم ؛دنتفگ سکعرب
.دوشیم هدافتسا حبص تفه همانزور رد هتبلا .دوشیمن

   همانـسانش دـنیوگ  یـم هـکنیا دروم رد:تفگ ،دوشیم هتفرگ امیس و ادص هب هک ییاهداریا دروم ردرفیمراص يدهمياقآ
   هدـش دـیلوت ياوتحم رطاخ هب دیاش میراد لوبق ار شرابتعا یلو درادن همانسانش مه ایدپیکیو هک تفگ دیاب ،تفآ ای درادن
  هکبـش رد ناراکمه هب هن ددرگیمرب رابخا هب شايرادقم دوشیم هتفرگ امیس و ادص هب هک ییاهداریا.دشاب یسراف نابز هب

.مینک ادج مه زا ار دروم ود نیا هک تسا رتهب.راهچ
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   هـک ییاـه  هژوـس .تـسا" هژوـس"   عباـنم هـمه ؛یعامتجا ياههکبش ،مارگاتسنیا ،ربیاو ؛درک نایبناگدننکتکرش زا یکی
    هدـش تـحار یـلیخ اـم راک نم رظن هب .میسیونب بلطم و مینک هدافتسا نیمه زا میناوتیم و دنتسه مدرم هماع شنابطاخم
    نـیا رد یـتقو .دـهد یـم ناشن ار ام هعماج مدرم هقیلس نیا و مینک ادج ملع زا ار ملع هبشدیاب و میراد هژوس یلک .تسا
.میوشیم کیدزن مدرم هقیلس هب هک دهدیم ناشن نیا و میتشاد دروخزاب یلک میتخاس همانرب دراوم

  يزاـس  هاـگیاپ دـنناوت یـم  اـهنمجنا و امیس و ادص رد یعامتجا ياههکبش؛درک راهظا دروم نیا رديرگید هدننکتکرش
  هـب و مینکیم يراک هچ مینیبب دیاب ،میشاب هتشاد زادنامشچ دیاب .میشاب هتشاد ار ینطو یعامتجا ياههکبش میناوتیم .دننک
؟میوریم تمس مادک

  هـسسؤم .     تـسا هداد ماـجنا ییاـبیز رایـسب راـک" دـیما هریجنز" .تسا هدننکدیلوت و نادرگراک ثحب هرابرد رگید دروم
  تـسا هـسنارف رد هک )رمک حارج(یناریافورعم رایسب حارج ،هداد ماجنا ار راک نیا ناکدوک نامرد دروم ردهکياهیریخ
  کـی هام دنچ ره ار فورعم ناحارج همه .دنکیم کمک هسسؤم نیا هبناشیا .دندرک رارقرب طابترا ناشیا اب و ییاسانش ار
  دـیناوتیم مه امش .دننکیم رازگرب یناریا كدوک ناحارج يارب مه هزور راهچ اتهس یشزومآ هرود و دروآیم ناریا هب راب

 دی ـ شاب هتـشاد لماعت اهنآ اب و دنیایب روشک جراخ زا هک ملع هزوح ياهنادرگراک زايدادعت يارب دینک داجیا ییاهتیباذج
.میهد اقترا ار نامدوخ ياهنادرگراک ياهتیفرظ ،اهنآ ياههبرجت زا هدافتسا اب یقیرط هب دعب و
  تـیلاعف  و متـسه دـنمهقالع ملع جیورت و ملع هب:تشاد راهظا ملع جیورت فعض هطقن اب هطبار رديراکش دمحم ياقآ
-بو،  نـیا زا رـت مـهم.تسا هدشن راک اههکبش نیا رد ملع هزوح رد و تسا مهم یلیخ يزاجم ياههکبش ثحب .منکیم
 ار یتیاس اهینتسناد یگزات هب .میرادن مه یبوخ یملع تیاس هک ناریا رد .دننکیم راک ملع هزوح رد هک دنتسه ییاهتیاس
  ياـه  تیاـس و موـجن هلجم لثم ییاههناسر ،تیاس ود یکی زا ریغ یلو دنکیم ادیپ شرتسگ بوخ هک دناهدرک يزادناهار
  و دـنراد یمیدق لکش اهتیاسبو نیا رتشیب .درادن دوجو یبوخ یملع نیالنآ صاخ هناسر ،بوتکم ياههناسر صتخم
   دـیاب و تـسا ناریا ملع جیورت رد یفعض هطقن نیا .تسا مهم تیباذج ثحب یلو دنشاب هتشاد یبوخ بلاطم مه دنچ ره
 .میورب يزاجم ياههکبش تیلاعف شرتسگ تمس هب

تاطابترا دشرایسانشراک يوجشناد ؛يداینب هراتس مناخ
    ،دوـب هـمانزور اـت24 هک متفرگ ماهماننایاپ ماجنا يارب ار هدش رشتنم ياههمانزور لکتسرهف داشرا یتاعوبطم تنواعم زا
9      طـقف هـک دوـب یموـمع هـمانزور53عومجم رد...و شزرو و داصتقا لثم تسا یصصخت ياههمانزور اهنآ زا يدادعت
  نارـهتو1  یـلید نارـیا  اـت ود ،اـت9نیا نایم زا .دنراد يروانف ای يروانفو شناد ،شناد هحفص تباث تروص هب همانزور
 .تسین شناد سیورس مان هب یسیورس ینعی دنرادن شناد تباث هحفصاههمانزور هیقب .دنتسین یسرافً الصا هک2زوین

1. Iran daily
2. Tehran News
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 رد . تـسه    مـه نـیالنآ يرهـشمه رد ؛شناد همیمض ،درادشناد هحفص مجماج همانزور ،مرکوک ياقآ فرح دییأت رد
   شـناد سیورـس لوئسم اب .مروایب تسد هب تاعالطا ناشراک هرابرد هک متفرگ سامتاهنآرتفد اب اههمانزور زا یلیخ دروم

    ناـشدوخ هـک یمـسا .میرادن"ملع راگنهمانزور" مسا هب دیدرگیم نآ لابند هب امش هک يزیچ دنتفگیم ،مدرکیم تبحص
  ناـشعبانمدروم رد )ربخ رازه3 دودح( مدرک لیلحت هک ییاهربخ دصرد76 دعب و تسا"یچرس راگنهمانزور" دنتشاذگ
.رهم يرازگربخ زا لقن هب انریا يرازگربخً الثم .تسا موس ای مود تسد عبنم هکنیا ای دنرادن عبنم ای هک

  يراـگنهمانزور هعماج ياضعا هیقب هب  ،دنتسه ملع يراگنهمانزور هعماج لاعف دارفا و دنراد روضح اجنیا رد هک يدارفا
  .تسا نیمه يراگنهمانزور هعماج تالضعم زا یکی هک دننکن بارخ ار ملع يراگنهمانزور يوربآ هک دشاب ناشساوح

   طاـبترا ییاـج رد .مهدیم شزومآ تسیزطیحم صوصخ رد و ماهدناوخ یسانشناور؛درک نایبناگدننکتکرش زا یکی
 دروم ردیسانشراک بطاخمرپ همانرب و بطاخمرپ تعاس رد ًالثم دوشیم عطق یعامتجا ياههکبش اب يریوصت ياههناسر
   یعاـمتجا ياـه      هکبـش رد مـه یـملع دارـفا زا يدادـعت .دراد دروخزاـب تساوخرد مه مدرم زا و دنکیم رظنراهظا راکش
-مه و ناسمه منکیم ساسحا نم و دوش شخپ هناسر رد هرابود تارظن نیا هک مینیبیمن ییاج ام یلو دننکیم رظنراهظا

   هـعماج رد سانـشراک درف نآ تارظن زا يدروخزاب هنوگچیه .دوشیم عطق طابترا نیا ییاج رد .دنوریمن شیپ مه اب وس
.مینیبیمن

  رـگا و دننکیم تبحص و دنوشیم عمج مه رود ،دنراد یگنهامه تارظن هک دنتسه یناسک اهتسشن نیا رد مود هتکن
.دوشیمن هتفرگ مه لآهدیا هجیتن و تسا یلاخ لوئسم دارفاياج دنشاب هتشاد نالوئسم هب تبسن ياهنادقتنم تارظن

      ياـهراتفر هـب ردـقچ و تـسا ردـقچ دارفا يریذپنیقلت ،دوش راک یلیخ دیاب هعماج يریذپنیقلت اب هطبار رد موس هتکن
-نیقلت ،ناصصختم و سانشناور ناسانشراک یملع همانرب کی رد دیاب عوضوم نیا و دننزیم نماد یملعریغ و زیمآهعیاش
 ً اـمتح مه ار ربخ عبنمودنشاب هتشادن نآ راشتنا يارب مه يرارصا،دنریذپن ار يزیچ عیرس اتدننک یسررب ار مدرم يریذپ
.دننک یسررب

  رد و دوـب اجنیا ناریا همانزور زا يدرف هک متشاد تسود یلیخ :دنتخادرپ دوخ بلاطم هئارا هبيروبص ایرآ ياقآهمادا رد
 اب نکمم وحن نیرتبیجع هب ار یملع بلاطمهکیتلود هجدوب اب تسا ياهمانزور.دندرکیم تبحص كوش همانهژیو دروم
    ضوـع راـب دـنچ اب ارچ مینک تبحص و مینزب ناریا همانزور هب یکنیل تسا رتهب .دنکیم رشتنم روشک رد يرسارس عیزوت

  دـسیون یـم... و اـهتابر ،یتفن ياهلوغ هرابرد لقادح كوش همانهژیو نیا هک هدشن ثعاب زونه نالوئسم و ریبدرس ندش
.دنکن تبحص دنس نودب و زیمآولغ و بیرغ و بیجع ردقنیا

  میهاوـخ   یـم یـتقو نارـیا کیتابور نمجنا رد ای ناریا یمالسا يروهمج پاکوبور یلم هجدوب رد ام هکنیا رگید ثحب
 رد3  هکبـش  رد ًالوـمعم ،  میـنک شیـفآ  پاـکوبور یللملانیب سنارفنک يارب ای پاکوبور یناهج ياههقباسم يارب ار همانرب
 ینابیتشپ اب میناوتن رگا منکیم رکف نم و میرادن یملع هتسرً الصا ینعی دننکیم هاگن نآ هبشزرو ناونع هب شزرو شخب
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      نارادمتـسایس نـهذ يرادـقم دنتـسه اـه  هـمانزور رد هـچ و نویزیولت و ویدار رد هچ یلم هناسر رد هچ ،طبترمياهداهن
 و دن تـسینیمرگرس وشزروً املسم کیتابور و موجن هک مینک بلج هیضق نیا هب ار یتسدالاب و ینایم ناریدم و یتسدالاب
.دنشاب هتشادناشدوخ ياربیملعلقتسم شخب دیاب

 رد  :دـندرک هـئارا ییازهقیلس داجیا و هقیلس دروم رد ار ییاهلحهارمجماج همانزورواهینتسناد هلجم زا ؛یچهویگمناخ
 هداز مالـسا ياقآ روظنم منکیم رکف نم.میشاب مدرم هقیلس وریپ ای مینک ییازهقیلس دیاب ام هک دش حرطم یثحب هقیلس دروم
   مدرـم هـکتفر شیپ يرگید روط ثحب دعب و میهدب هقیلس مدرم هب ام ،میزاسب هقیلس تسا مزالتاقوایهاگ هک دوب نیا
  نـم .میهد ششوپ ار نیمه میئایب نیاربانب.تسا مهممدرم هقیلس و زور ثحب،دننیبیم يزیچ ره یعامتجا ياههکبش رد
.میورب مدرم هقیلس لابند هب ای مینک ییازهقیلس دیاب ام هک مدش یگناگود راچد نالا

   بوـخ دراد دوـجو هک ياهلئسم ینعی دناهدش نیشنزیم تشپ ناراگنربخ هیقب لثم مه یملع ناراگنربخ ،مه مود ثحب
  هـجدوب هلئسم؛کی .دنورب ربخ لابند هب یچ يارب سپ دننک ادیپ ار ربخ دنناوتیم هداسيوجوتسج کی اب دننیبیم یتقو
  تـسا دایز ردقنیا شراک و دروایب رد ار يربخ دهاوخیم هک مج ماج همانزور رد ملع راگنربخ ،تسا نامز هلئسم؛مود و
   دـنهدب تـقو ای دنیشنب زیم تشپ راگنربخ هک دوش نییعت همانزور تیلوئسم رد دیاب نیا و دنک لرتنک ار همه دناوتیمن هک
.دنک هیهت ار ربخ نوریب زا هک

  مهاوـخ     یـم يرازـگربخ رد یـملع ناراـگنربخ هاـگن زا ؛درک نایب اهيرازگربختالکشم دروم ردانسیا یملع راگنربخ
.منکیم راک انسیا يرازگربخ یملع شخب رد هک تسا لاس ود و مدوب شزومآ هزوح راگنربخ لاس8 میوگب

 رد یتقو .دشاب توافتم اههزوح ریاس اب یملع راگنربخ هزوحدیاباهيرازگربخ رد صوصخ هب دراد دوجو هک یلکشم
  ياـه   هزوـح رد یطاـبترا ياـه تیباذـج و مینک رپ ار هتفرگ رظن رد رابخا میناوتیم یتحار هب مینکیم راک رگید ياههزوح
    رـگا هـکنیا اـی دننکیم رارف ای ناراگنربخ هاگآدوخاننیاربانب.تسا رتمک هزوح نیا رد اهتیباذج نیا هک تسا دایز رگید
  هـک هرـیغ و یـ شزومآ ياههاگراک ،ملع ناراگنربخ يارب تالیهست ،ربخ دادعت رد .تسا تخس رایسب ندرک راک دننامب مه
  هـتفرگ هدیدان دراوم نیا یلو دوشیمرازگرب ناراگنربخ يارب یصصخت ياهتسشن ،میدرک حرطم یملع تنواعم رد اهراب
.دوشیم

  ناـمراکمه  ياـهتبحص لیمکت اب طابترا رد:تشاد راهظا ناشتالکشم اب هطبار ردراهچ هکبشزايرجنخ اضریلع ياقآ
،  تـسین نتفرـگ قوقح تبحص الاح .میرادن ياهدنیآ و یلام،يداصتقا تینما هکنیا و میراد یکرتشم درد نالا منکیم رکف
    ياـج رـه دـنراد فیفخت تراک ،دنتسه یناهج نویساردف وضع .تسا بوخ ناشعضو شزرو هزوح ناراگنهمانزور نالا
  لاـس3  اـت2 دودح ...و دننکیم تکرش يربخياهتسشن رد فلتخم ياهروشک رد .دنهدیم فیفخت اهنآ هب دنورب ایند
   دـنچ .دـنکیم رازگرب مه ار يدایز ياههرود و دراد دوجو ملع ناراگنهمانزور یناهج نویساردف مدش هجوتم هک دوب شیپ
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  اـی هیداحتا دیاب ناریا رد ام هک دوب نیا شلیلد میدرک يریگیپ یتقو ،دوشیمن میدش هجوتم هک میوش وضع میتساوخ يراب
  هـیداحتا ام نالا .دوش صخشم ام تیعضو ات دشاب نویساردف وضع هیداحتا و میوشب هیداحتا وضع هک میشاب هتشاد یفنص
   تـفرگ لکـش ملع ناراگنربخ هتیمک ،دوش تبث میوقت رد زور نیا هک دوب ملع یناهج زور شیپ لاس هس .میرادن فنص ای
    نـیا یـلو میوـش یـم لصتم یناهج نویساردف هب و دریگیم لکش مه فنص ای هیداحتا ،هتیمک لیکشت اب میدرکیم رکف و
.داتفاین قافتا

 مامت مدوب مولع ترازو رد نم .دسرب نایناهج تسد هب نامتسد ات دریگب لکش ياهیداحتا ات مینکب یتکرح لاسما الاح
د   ـ س امـش قـیرط زا میهاوـخ  یـم اـم هک دندرکیم ناعذا ناشدوخ و دندوب هدرک عمج اههاگشناد رد ار یملع ياهنمجنا
      مـه تـسد هـب تـسد ناـمدوخ ام .میریگب شیپ رد ار یملع یساملپید و یملع طباور و مینزب لاناک و مینکشب ار میرحت
   ترازو و متـسه مـلع راگنربخ نم هک دهدیمن یتراک نم هب منکیم راک هک ییاج رد نم .تفرگ لکش قافتا نیا و میداد
  ِ نـم .دـتفا یـمن یقافتا چیه مراذگب نیمز هب ار مرس هک مه ادرف سپ ،مراد امرفشیوخ همیب نم دنکیمن همیب هک مه داشرا
     فنـص نـیا هـک تـسا رتهب نالا .دتفایمن یقافتا چیه دوش ادج اضف نیا زا ملع راگنهمانزور کی .منکیم ضرع ار یعون
.دننک ادیپ یتیوه ملع ناراگنهمانزور

     زـج مـلع جیورـت نـمجنا    :دـندرک ضرـع مـلع جیورـت نمجنا دروم رد ار یتاکن همانرب همادا ردتسودکمن رتکد ياقآ
  نـیا .دنراذگب تقو یلاصو رتکد ياقآ و یمیدق رتکد مناخ هک میشاب هتشاد راظتنا میناوتیم ردقچ ام تسین یسک ناتدوخ
 ی ـ ملع نـمجنا .درادن دوجو مه یعنام و دیهدب ناماس ناتدوخ .دنیآیم ناشهقالع اب اهمدآ هک دنتسه ياهنوگ هب اهنمجنا
.دنشاب هتخیگنادوخ اهمدآ هکنیا ینعی

   تـسا لاـس001  .دوـش  یـم رـشتنم نکیرـمآ کیفیتنیاستسا لاس07 هک دندرک هراشا مهيرابجياقآ هک مود هتکن
   ناـمفیلکتً الماـک81    نرـق زا یـنعی دـنتفرگ لکش یملع ياهنمجنا نآ زا لبق و میراد ایند رد یصصخت یملع ياههلجم
    لیکـشت یـملع ياـه نـمجنا هک تسا لاس002 زا رتشیب .دراد قلعت یملع هیرشن و یملع نمجنا هبملع هک تسا نشور
   ار اـیند رود دـناوت یـم زور08   رد یـملع نـمجنا رد هک دننک تباث دنهاوخیم مه نرولوژ ياهناتساد رد یتح .دناهدش
  بـلا   ج ناـتیارب دیاـش .تـسا هدوب ملع هبشو ملعدض رابخا و ملع دض و ملع هبش ياههیرشن مه عقوم نامه زا .ددرگب
      زا یقرواـپ ،بـترم و هتـسویپ روـط هـب شیاهناتساد هک هدشیم پاچ ياهیرشننکیرمآ کیفیتنیاستمدق نامه هب دشاب
     و یقرواـپ هـکنیا اـیند يراـگن هـمانزور خیرات رد .دندرکیم شرازگ ریسفت و یشاقن اب ار هدادیم خر هام رد هک ییاهقافتا
   هاـگن اـه هناـسر رظنم زا یتقو نیاربانب .تسا هدوب )هام ياهدادیور( درذگیم هچ هام رد زور ره هک هدشیم پاچ شرازگ
  تـس ین هدـننک نارـگن یلیخ دننکیم ینیشنمه ملع اب ملع دض و ملع هبش هشیمه هک مینک هاگن یخیرات يردق رگا مینکیم

   هبـش ،اـههمانزور ددعتم ياههحفص ،هیرشن5 ،همانرب اهدص تخاس اب میناوتیم ام .میئآیمنرب نآ هدهع زا یگداس هب نوچ
.دهدیمن خر یقافتا نینچمه ؟میرادرب ار ملع
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 و ه    اـم تبـسن هـک دـننکیم یقلت مدرم زا دصرد22 هسنارف رد هزورما هک دناهدرک یشهوژپ ینسحم رهچونم رتکد ياقآ
      زـکرم نیـمز هـک تـسا نـیا ناشرواب زونه ینعی دننک همکاحم هاگداد رد ار هلیلاگ دش ثعابرگیدکی هبدیشروخ و نیمز
        هـمه .درادـن دوـجو ناـهج رد يدـب هناـسر چیـه ،اهياهناسر رظن زا ؛یعامتجا ياههکبش اب طابترا رد اما .تسا تانئاک
     هدافتـسا بوـخ اـی دـب یسک هکنیا .دندمآیمن دوجو هب دوبن روطنیا رگا،دناهدمآ تیرشب تفرشیپ و هعسوت يارب اههناسر
.تسا يرگید يارجام ،دنکیم

  رد دـینک هدرشف ار متسیب نرق رد تاطابترا شناد رگا دنیوگیم .میزاسب هقیلس دیاب ای میتسه هقیلس وریپ هکنیا رخآ هتکن
 اب یطوطخ .مینادیم ار یلک طوطخ .مینادیمن ؟تسیچ اههناسر ریثأت هکنیا میرادن شیارب یخساپ مه زونه هک هلئسم کی
    اـی میهدـب گـنهرف رییغتً الثم میناوتیم ،میریگب رارق هقیلس ریثأت تحت ای میزاسب هقیلس میناوتیم هک تقد و تایئزج نیا
 یباوج ،میدشنهچاپتسد زونه لاس دص نیا .دنتسهياهدیچیپ و يدج یلیخ ياهعوضوم اهنیا ؛میتسه گنهرف ریثأت تحت
.دوش لح هک مینکیم کمک یلو میرادن شیارب

     حدـم رد و مرادـن یعاـمتجا ياـه  هکبـش اـب یتفلاخم نم:دنداد یتاحیضوت یعامتجا ياههکبش دروم ردهدازمالساياقآ
.دش دهاوخ شخپ مه یضعب و دش شخپ یضعب هک ماهتشاد مه همانرب نویزیولت رد نآ تبثم ریثأت و یعامتجا ياههکبش

    لاـسما يروـهمج تـسایريروانف و یملع تنواعم دروم نیا رد ،دنوش یملع راگنهمانزور دنتسهدنمهقالع هک یناسک
    رـتکد ياـقآ ،هـن ای تسا بوخ ردقچ اههرود نیا تیفیک هکنیا و درک رازگرب ناگبخن یلم داینب تیامح اب ار هرود نیمود
 نیا دیناوتب امش دیاش .تسا يرازگرب لاح رد اههرود نیا لاح ره هب .دنهدب رظن دیاب هاوخرکش رتکد ياقآ و تسودکمن
.دیریگب دای يزیچ اههرود نیا زا مه دیاش ،دینک کمک اهنآ يرازگرب رد ای دینک دقن ار اههرود

   .متـسه شنارواـشم ياـضعا زا  تـسا یلاس کی هک دراد"تنرتنیا يربهار نمجنا" مسا هب ییاروش ،دحتم للم نامزاس
  يزادـنا هار ،اـهنآ زا ت  ـ یامح ،اـهنآ يزادـنا  هار ،یعاـمتجا ياـه هکبـش هب دنمهقالع رگا هک دراد ناریا روشک رد رواشم51
    تروـص هـب دـیناوت  یـم اـه  هناـسر داـجیا ياربيرتسب ناونع هب دیتسه ناریا تنرتنیا رد رتهب يربهار و یناریا ياههکبش
  هتـشاد تیحالص رگا نارواشم ياروش رد یتح .درادن یتیعونمم و تیدودحم چیه دیوش وضع نمجنا نیا رد شوجدوخ
.دیوش وضع رواشم ناونع هب دیناوتیمدیهدب تساوخردهلاس کی و ههام شش ياههرود رد و دیشاب

  دـینک یـم فشک و دیوریم امش هک تسه یملع يراگنهمانزور رد ییابیز ياههظحل هچ .میوگب متساوخیم ار هتکن ود
  زا هـک تـشاد    اـعدا و دـمآ نـم دزـن يا هلاـس12 ياقآ شیپ لاس5 تسا مدای .دراد داریا ،دتفایم قافتا هک ییاعدا نآ هک
     تبحـص طلـسم یـلیخ و هتخاـس ی نوگاـنوگ ياهتابور هکنیا و تشاد ار همانشناد یپک ،دراد ارتکد ،1یت يآ ما هاگشناد
 امش نامز و ناوت ،دینکب ار راک نیا دیناوتیم رفن دنچ يارب راب دنچ یلو تسا هدوبن روطنیا هک میدرک یسررب ام ودرکیم
    هـکنیا ضرـف اـب دشاب هتشاد دوجو راک نیا يارب صوصخم یهورگ هکنیا رگم دتفایب قافتا نیا راب دنچ هک دهدیم هزاجا
  .میراذـگب"يا  هناـسر شهوژـپ"  میناوـتیم ار راک نیا مسا .دوش یسررب شتیحالص و شیاههتفگ دیاب دیآیم هک یسک ره

1. MIT
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  دـیاب يا  هناـسر رـه رد و تسا یتسرد رایسبرایسب راک نم رظن هب دوش فیرعت شیارب ياهجدوب و دتفایب یقافتا نینچ رگا
  ییاـهاعدا دناوتیم ،میرادن ار یملع داوس نآ ام هک صاخ هزوح رد یملع داوس یکدنا اب یسک ره هکنیا يارب .دوش ماجنا
   ناـگمه ار زـیچ همه" .دنتسیننادزیچ همه هک همه ،میهدبصیخشت میناوتیمن ار نآ یتسردان ای یتسرد ًالصا ام هک دنک
."تسا هدشن هداز ردام زا زونه ناگمه و دنناد

   یـملع ياـه   هناـسر رد هابتـشا هـک میریذپب نیاربانب ،درادن دوجو زونه ياهناسر شهوژپ هورگ نآ هک تسا نیا تیعقاو
   ندرـک ماـیق نم رظن هبهک،مینک مایق شهابتشا لباقم ردامرگا دراد كوبسیف هحفص دنچ ؛یملع هناسر ره .دتفایم قافتا
        رد تـسا نـکمم قاـفتا نـیا و دراد ثـحب ياـج هدـننک هابتـشا ندرک دوبان یلو تسا تسرد هابتشا لباقم رد نداتسیا و
  اـه  هد يزور .تـسا طاـبترا رد بطاخم اب هک دراد ار ییاههمانرب دادعت نیرتشیب نویزیولت نوچ .دتفایب تارک هب نویزیولت
       هـک میریذـپب مـه ار نـیا .دـنک هابتـشا زور ره دراد لامتحا سپدوشیم لاسرااههکبش عاونا رد مدرم يارب هلجم و هتسب
.تسا"اطخلانکمم" هن"اطخلازیاج"

 زا یهباشم همانرب زا راب کی .منکیم یس یب یب هکبش ردنوسکرالک یمرج1رگ پاتهمانرب هب یهاتوک هراشا تیاهن رد
  يراوـس   نیـشام هقباـسم مـه اب هک دوب بلاج و دنتسه يدنمتردق ياههکبش ود ره ،درک توعد ناملآ2فا يد دزهکبش
   هدـنزاب اـه یناـملآ نیا هب زیچ همه رد رگا ام تفگ هظحل کی تیاهن رد هک نوسکرالک یمرج یعبط خوش نآ اب .دنتشاذگ
 ه  کبـش دـیلوت هورگ رفن4 .میاهدنرب یکی نیا رد تفگ و داتسیا شدیلوت هورگ رانک ،دنتخاب لحارم همه رد ًاعقاو هک میشاب
      هـئارا شتمـسق رـه هـک یناـمزرگ پات هک هیحالصا نیا ابرگ پات همانرب دیلوت هورگ رفن96 ای86 کیدزن و دندوب هدمآ
       شزرا نـیا .تـشاد مـه شخپزاـب الاـح و تـشاد شاهدش شخپ هزات تمسق ناهج حطس رد هدننیب نویلیم053 ،دشیم
  فـص ایند ياهیناپمک نیرتهب هکدنکیم داجیا"ياهناسر شهوژپ" تصرف مدآ نآ يارب .دنکیم داجیا هکبش يارب هدوزفا
    امـش کـمک هـب ام .میریذپب ار نیا دیاب ،میراد هلصاف يرادقم اجنآ زا ام .دننک باختنا اهنآ و ناشنیشام هئارا يارب دنشکب
.دنکیم رپ ار امش ياج یسک هچ دیریگب هرانک امش رگا و میراد زاین

 .دندرک نایب هدازمالسا ياقآ ارم ياهفرح همه:دنتفگ نخس یعامتجا ياههکبش دروم ردیمشاهریم ياقآ همانرب همادا رد
  ياـهبطاخم راهچ هکبش رد مه هزادنا نامه هب .دنتسه یفیک ياهورین یلو دراد دوجو مک يورین هچرگا شناد هزوح رد
    اـب تاـعالطا و راـبخا رد ًاملـسم    و دنتـسه یـفیک ياـه هدـننیب راهچ هکبش ياههدننیب میتسه نئمطم ومیراد ار نامدوخ
ات مینک رارقرب یتسردطابترا میناوتب رگا هک میوشیم لاحشوخ یلو تسین زور هب نامتاعالطا و میتسه هجاوم ییاهيدنک
   هـمانرب دـیلوت ، اـههمانرب رد روضح ،سیونریز زا فلتخم ياهلکش هب ار اهنیا ام و دنراذگب ام رایتخا رد زور هب تاعالطا

.مینک داجیا ملع جیورت رد ار یتسرد هیور ات مینک هدافتسا ،دوشب هک ییاج ات هکبش ياهرتلیف دوجو اب ،دیدج

1. Top Gear
2. ZDF
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  يور یـشاقن  اـب  دوـب هدـماین تنرتنیا رد یسراف تنوف زونه هک دوب یتیاس نیلوا موجن همانهام:دنتفگیبارت ياقآ همادا رد
     ود یـکی دودـح یعاـمتجا ياـههکبش رد الاح شیپ لاس51 دودح.تفرگ”ir.“ هک دوب یتیاس نیلوا .تفریم تنرتنیا

   هـکنیا .دـهدیم یبلاج ياهدروخزاب رفن رازه هد عمج رد سالپ لگوگ و كوبسیف رد .میاهدش لاعف یلیخ هک تسا لاس
   رارـق مدآ راـیتخا ردی  ـ بیرغ و بـیجع تـصرف كوبسیف ؟تسیچ اهتسپ زا یخرب هب تبسن نابطاخم دروخزاب میمهفب
    دـیاب ار هـیقب و دـهد یـم ناشن دودحم روط هب ار اهکیال دادعت هک تسا نیا شتیدودحم .تیدودحم روطنیمه و دهدیم
           ار یبلاـطم هـچ ،یناـمز هـچ رد ،اهرهـش مادـک زا ناـبطاخم دـینادب امـش هـک تسا یتصرف رگید فرط زا .دینک تخادرپ
 .میراد ار هدننیب نیرتشیب اهروشک مادک رد هک دهدیم رامآ،دندنسپیم

   ،رـصم ناـنابز  یـسراف ،كوـب  سیـف رد اـم یعامتجا ياههکبش یسراف شخب هدننکدیدزاب نیرتشیب اکیرمآ و ناریا زا دعب
   ياـهدروخزاب و دـنراد   یلاـعف رتیئوـت و كوـب   سیـف ؛روـشک یمـسر ياههناسر زا ات دنچ.دنتسه...و ناتسناغفا ،تاراما

.دهدیم يدیدج

 یمک تصرف رد همانرب نیا هک تسا رکذ هب مزال و منکیم رکشت ناتسود همه زا:دنتشاد راهظایمیدق رتکد مناخ نایاپ رد
  سردـم  روـضح    اـب یـملع يراـگن   هـمانزور هاـگراک دوـب رارق نوچ،دش هدید كرادت تسودکمن رتکد ياقآ يراکمه اب

 مدقشیپ نمجنا رد يرجنخ ياقآ دندروآ فیرشت هک منکیم رکشت ناتسود همه زا .داتفا قیوعت هباما دوش رازگرب یجراخ
    اـت دوـش رتـشیب  یـملع ناراـگن  هـمانزور ناـیمطابترا میراودیما.دوش لیکشت هیداحتاات دنرادرب ار هیلوا ياهماگ و دنوشب
.میشاب رثؤم هعماج ردملع يزاسیمومع رد مه کمک ابمیناوتب
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تسیز طیحم و ملع ،نز زور
ملع يزاس یمومع درومرد یجیورت براجت نایب یشیدنامه

مینک میسقت ار نامیاههبرجت دییایب
3931 هام نابآ22 هبنشجنپ
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تسیز طیحم و ملع ،نز زور همانرب
ملع يزاسیمومع درومرد یجیورت براجت نایب یشیدنامه

مینک میسقت ار نامیاههبرجت دییایب
3931 هام نابآ22 هبنشجنپ

همانربتعاس
ناریا یمالسا يروهمج دورس و نآرق توالت01:9-00:9
ناریا ملع جیورت نمجنا سیئر یمیدق مرکا رتکد مناخ ؛مدقمریخ02:9-01:9
پیلک شخپ04:9-02:9

54:9-04:9

ییازریم ههلا رتکد مناخ تیریدم اب یجیورت براجت نایب درگزیم
روضح اب و

 ياقآ ،هدازيدزی مناخ،يدوعسم هلازغ مناخ ،یمیحر ارهز مناخ ،یچناسارخ زانرهم مناخ
روپنایک اجور رتکد مناخ،يدسا نیسحریما سدنهم

خساپ و شسرپ54:11-54:9

  لـحم رد       تـسیز طیـحم نارگـشیاپ و نـبراد زبـس ياوآ هـسسؤ م طـسوت یتسیز طیحم ياهيزاب هام نابآ22 رهظزادعب
.دش ارجا2 تبثم هقبط ملع جیورت هتفه هاگشیامن
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یمیدق مرکارتکدمناخ
    هـک یناتـسود هـمه تمدخ مارتحا و مالس ضرع اب و ادخ دای و مان اب:دندرک نایب زورما تسشن هرابرد ؛مدقم ریخ نمض
"   تـسیز طیـحم و مـلع ،نز"   زورـما هـسلج مان .منکیم رکشت دنروآ فیرشت ار ناشلیطعت زور هکنیا زا .دنروآ فیرشت

 .دوـش      یـم يرازـگرب يرواـنف و موـلع هزوـم رد هـک تسا ملع ناجورم ناملعم هاگراک زورما همانرب زا شخب کی و تسا
   .دـش سیـسأت یهاگـشنادر یغ و یهاگـشناد نانز نایم طابترا داجیا فده اب نمجنا رد هتشذگ لاس زا ملع و نز هورگراک
    هـبرجت لداـبت و میـسقت عقاو رد و ملع يزاسیمومع هزوح رد ناتسود براجت لدابت نآ فده و یشیدنامه زورما همانرب
.تسا

.مراپسیم ییازریم رتکد مناخ راکرس نامزیزع راکمه و تسود هب ار همانرب همادا و مینکیم اشامت ار یپیلک ادتبا

.دنتفگ نخسيزیرهمانربو تیریدم شهوژپو شزومآ یلاع هسسؤم یملع تئیه ؛ییازریم ههلارتکد مناخ ادتبا رد
  ناریا ملع جیورت نمجنا سیئریمیدق رتکد مناخ زا رکشت اب و زیزع نانامهیم و ناراکمه تمدخ مالس اب

  نـیا تحت ياهمانرب ای و ملع ناجورم ناونع تحت ار یهورگ میدرک رکف ام هک دش عورش اجنیا زا یشیدنامه نیا هدیا
  لـماعت مدرم اب و دندرگرب اهنیا و میهد شزومآ ار هلحم ره نابلطواد ام هک دوب دهاوخ بیترت نیا هب و میشاب هتشاد ناونع
  ناوـتیم هنوگچ میدرک رکف ام ،دنرادن لماعت يداع مدرم اب دنتسه یملع ياهدنسم رد نونکا هک یناسک ینعی دنشاب هتشاد
   ناـجورم مـه ام ،تشادهب ترازو رد تشادهب ناطبار حرط ساسا رب هک دوب نیا اههدیا زا یکی .مینک داجیا ار لماعت نیا
      زا یـلیخ و هدـش هـمجرت يداـیز ياـه  باـتک ،تـسا هدش ماجنا ایند رد يرایسب ياهراک ،هنیمز نیا رد .میشاب هتشاد ملع
  ً املـسم نارـیا رد .دنراد ار ناشدوخ ياهیگژیو ام مدرم و میراد ار نامدوخگنهرف ام مدرک رکف و متفرگ نم ار اههمانرب
   ادـیپ ار يرثؤـم   رایـسب ياـه   شور ،دـندرک راـک و هـتف ر مدرـم نایم هک یناسک ،تسه هنیمز نیا رد يدایز رایسب براجت
  الاـح . تـسا  هدوـب رثؤـ م مه یلیخ هکمینک هدافتسا و تبحص شور نیا زا هک هدوبن ییاج الاح ات هنافسأتم یلو ،دناهدرک
          براـجت نـیا زا متـسه نئـمطم .دراد دوـجو روـشک نـیا رد یبراـجت هـچ مینیبب و مینک میسقت مه اب ار نامبراجت میئایب
  و میـنک همجرت دیاب تسه هک يدراوم همه .تسا هدشن ماجنا راک نیا هنافسأتم یلو مینک فیلأت باتک دلج دنچ میناوتیم
 مود و" روـحم  تکراـشم ياـههمانرب يارب يرگلیهست" مسا هب یکی هک میدرک همجرت ناراکمه اب فسینوی زا باتک ات ود
  هنافـسأتم  اـما    ،میـنک نیودـت دـیاب، دـیایب نوریب ناریا لد زا هک يزیچ نآ ام منکیم ساسحا ،نیا دوجو اب .دوب"اهيزاب"
.میاهدادن ماجنا نآ يور يراک

  مـه يور ارناـ ش براـجت، دـنا  هـتفر مدرـم نایم و دناهدیشک تمحز هک یناسکات دشاب هزور ود هاگراک میتشاد تسود
  یـفرعم  ار هدـش  توـعد ناراکمه زا يدادعت.میراذگب كارتشا هب رگیدکی اب ار براجت میناوتیم هنوگچ مینیبب ودنراذگب
   هـناخباتک سیـئر ،یچن اـسارخ  زاـنرهم اـه مناـخ .دـنراذگ    یـم كارتـشا هـب امـش اب ار ناشبراجت ناراکمه نیا و منکیم
   زا یـسنج هدافتـسا  ءوـس زا يریگـشیپ هژورپ لوئسم،يدوعسم هلازغ؛يرادباتک يارتکد يوجشناد و داشرا هینیسحیمومع
 راذـگهیاپ،هدازيدزی؛یلع ماما ییوجشناد دادما تیعمج لماع ریدم،یمیحر ارهز؛یتلودریغ و یتلود سرادم رد ناکدوک
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 ،يدـسا  نیـسحریما  سدـنهم ياقآ؛ناکدوک همانگنهرف راتساریو و هدنسیون ،روپنایک اجور رتکد؛نبراد زبس ياوآ هسسؤم
.فیرش یتعنص هاگشناد یگدنز کبس و يروانف یشهوژپ هورگ ریدم
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داشرا هینیسح یمومع هناخباتک سیئر ؛یچناسارخ زانرهم مناخ
   رـکف و دوـش      یـم رازـگرب درـگزیم تروـص هـب زورـما هک دوب نیا نم تینهذ:دنتخادرپ داشرا هینیسح هناخباتک یفرعم هب
  حیـضوت  نآ شـخپ زا دعب و مدرک هدامآ ار ياهقیقد4 ات3 تنیوپرواپ لیلد نیمه هب مشاب هتشاد ياهژیو تبحص مدرکیمن
    ياـیر چیـه نودـب متخومآ ناشیا زا اهزیچ یلیخ و متسهیمیدق رتکد مناخ تمدخ رد تسا لاس دنچ.مهدیم یهاتوک
   نـیا .منـک    یـم يراـکمه ناـشیا اـب هک ملاحشوخ یلیخ نم و دنتسه روشک نیا دنمناوت نانز زا یکیً اعقاو ناشیا .یمالک
   هدـنب هـک تسا ملع و نز هورگراک هب طوبرم دشاب طوبرم تسیز طیحم هب هکنیا زا رتشیب دیدید مه اب نالا هک یتنیوپرواپ
       ناتـسود هـیقب زا دـنهد هزاـجا نـم هـب یمیدق رتکد مناخ رگا منکیم رکف و مراد ار هورگراک نیا رد تکراشم راختفا مه
  .دنراذگب تکراشم هب ام اب ار ناشدوخ ياههاگدید و دنوش وضع هورگراک نیا رد دنراد لیامت رگا هک منک توعد

  ،تـسا هدش هیهت تسیز طیحم هزوح رد داشرا هینیسحیمومع هناخباتک یجیورت ياهتیلاعف رب دیکأت اب تنیوپرواپ نیا
    هـب نتـسویپ يارـب   هـک تـسا   يدـنا و لاـس هس دودح دراذگیم شیامن هب ار هناخباتک یجیورت ياهتیلاعف زا یشخب هک
   مـه و يداـیز یتاعلاطم ياهراک مه دیاب ناکما نیا ياربً اتعیبط .میاهدرک عورش ار هیلوا يزیرهمانربایند زبس ياههناخباتک
.میهد ماجنا یتوافتم یلمع ياهراک

42/01/19 كاپ ياوه زور
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    ذـغاک هـک میورـب يا   هـناخباتک تمـس هـب دیاب ام هکنیا يارب تسا رتشیب عناومً اتعیبط ،یتایلمع و ییارجا ياهراک يارب
 هک میدرک رکف عوضوم نیا هبً اعقاو اتسار نیمه رد یهتنم .میهدیم ماجنا هنیمز نیا رد ار ییاهشالت ،دنک فرصم يرتمک
     ار رادـباتکً الـصا هـک دـینیب یـم، دیوـش   یـم یعاـمتجا ياـه هـیال دراو امش یتقو مدرم ناهذا رد هکیمومع هناخباتک شقن
  سرادـم هب ،متشاد ار ینیع هبرجت نیا اهراب نم ،تسه یعطقم هچ ات روشک نیا رد يرادباتک دننادیمن ًالصا ،دنسانشیمن
  دـیناد     یـم متـفگ یـتقو یـلو ؟دـنکیم راک هچ نابلخوملعم ،کشزپ دینادیم امش هک مدرک لاوس نازومآشناد زا و متفر
   یـنعی دـننک  یـم فـیرعت رازگباتکً الومعم ار رادباتک ام روشک رد.دندرکیم هاگن ارم تریح اب لوا ؟دنکیم راک هچ رادباتک
    رد هـناخباتک کـی و رادـبات ک کـی زا هک تسا يریبعت تیاهن نیا و دوریم هار و شرس يور دراذگیم ار باتک هک یسک
.دراد دوجو ام روشک

01/7/19 زبس تاعالطا هاگشاب هسلج نیلوا

    هـب هـک تـسا هدمآ شیپ یشهوژپ ياهراک ماجنا رد رابجا لیلد هب دندرک یط ار یلیمکت تالیصحت عطاقم هک یناتسود
      هـناخباتک .تـسین هدـش هتخانـش اـم روشک ردیمومع ياههناخباتک شقن یلیخ یلک روط هب یلو دناهدرک هعجارم هناخباتک
     هفاـضا هـب و دـهد ناـشن اریمومع هناخباتک شقن و هاگیاج هکتسا هدرک شالت ریخا ياهلاس رد داشرا هینیسحیمومع
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       هـب ار نیـمز هرـک و مـیراد تـسیز طیـحم هزوح رد هک ینارحب و يدج تارطاخم هزوح ردهک میراد داقتعا ًاعقاو هکنیا
   داـهن و هاـگیاپ ناونع هب میناوتیم میرذگب نآ زا یگداس هب میناوتب هک تسین یعوضوم ًالصا،دنکیم دیدهت يدج تروص
.میشاب هتشاد يرثؤم شقن تسا طابترا رد فلتخم راشقا اب هک یمومع

51/8/19 زبس تاعالطا هاگشاب تسشن نیلوا

  يزوـمآشناد ياههورگراک ثحب دیدومرف هظحالم هک يریواصت و تسشن زا ریغ ،میهدیم ماجنا ام هک ییاهراک زا یکی
   هـب يزوـمآ  شـناد ياـه   هورگراـک .میرـبب وـلج نازومآشناد اب رتشیب و يداینب تروص هب ار راک هک میدرک یعس ام .تسا

   سرد تعاـس  رد راـب کی یهام میدرک شهاوخ و میتفرگ طابترا سرادم اب ام؛دنراد طابترا ام هناخباتک اب بترم تروص
   نـیا زا هـک میدرک یعس تسیز طیحم هزوح رد .دنیایب هناخباتک هب دیدزاب يارب فلتخم سرادم زا يزیرهمانرب قبط ،مولع
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  و شزوـمآ  میقتـسم ياـه  شزوـمآ زا رتـشیب دیاش منکیم رکف نم .میهدب میقتسمریغ ياهشزومآ هک مینک هدافتسا تصرف
  نازوـمآ   شـناد يارـب ار ییاـههاگراک نینچ نیا .تسا راذگریثأت میراد شرورپ و شزومآ هزوح رد ام هکیماظن و شرورپ
    يارـب روـشک رد میقتـسمریغ شزو  ـ مآ بـلاق رد و رـت يداـینب لکش هب ار تسیز طیحم زا تظافح میدرک یعس و میتشاد
 .میشاب هتشاد نازومآشناد

02/11/19یتسیز طیحم ياهيزاب
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  هـنرگو ،م  تـسه اـهراک نیا مالعا لاح رد هدنیامن ناونع هب طقف نم و دهدیم ماجنا داشرا هینیسح هناخباتک هک يرگید راک
  اـم ریخا لاس3 ات2 نیا رد هک تسا فلتخم ياهنمجنا اب طابترا .دیسریمن ماجنا هب یعمج تمه نودبً اعطق اهراک نیا
    هتـشاد یبوـخ و رثؤـم طابترا یتسیز طیحم1داهنمدرم ياهنامزاس،یتسیز طیحم ناتسود اب هک میدوب قفوم صوصخ هب
     ناتتمدـخ و تـسا هداـتفا قاـفتا درکیور نیمه اب عقاو رد دیدید مه تنیوپرواپ نیا رد هک ییاهتسشن زا یلیخ و میشاب
    تروـص هـب يراـک تـسیز طیحم زا تظافح هزوح رد هک دینکیم رکف ناراوگرزب امش زا مادک ره رگا هک منکیم ضرع
   مالـعا اـم-مهدیم سپ سرد ناتسود روضح هب اجنیا رد هک تسیز طیحم ياههخاش مامت رد-تسا ریذپناکما كرتشم
  .مینکیم یگدامآ

1. NGO
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51/1/29 ناریا تسیز طیحم یسررب یملع تسشن

04 دودح هک میراد نلاس زا نوریب رد یباتک هاگشیامن مه نالا نیمه   شیاـمن هبتسیز طیحم هزوح رد باتک005 ات0
  رد یتـسشن  رـگا اـی دـشاب امـش هقالع دروم دیاش هکتسا طبترم ییاههخاش اب مادک رهاهباتک نیا.تسا هدش هتشاذگ
   دروـم نـیا      .دـینک گـنهامه هـناخباتک اـب دـیناوتیم دیراد جایتحا ناگدننکتکرش هب هئارا يارب عبانم و دیشاب هتشاد ییاج
      و میـشاب هتـشاد مـه اـب ییاـه  تـسشن هـکنیا رگید و میشاب هتشاد میناوتیم ام هک تسا يراکمه نیرتمک و نیرتکچوک
   نـیا باـب و میوشیم انشآ مه اب ام و تسا ینامدوخ عمج اجنیا ییازریم رتکد مناخ لوق هب .میهد ماجنا یکرتشم ياهراک
        مـه داـشرا هینیـسح هـناخباتک .میـهد ماـجنا یبوـخ یطیحمتسیز ياهراک مه اب میناوتب ام هک دشاب نیا شجیاتن ییانشآ
  .دنکیم مالعا ار شدوخ یگدامآ
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5/01/29مب هلزلز رد داهن مدرم ياهنامزاس شقن ياهتسشن زا تسشن نیلوا
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یتلودریغ و یتلود سرادم رد ناکدوک زا یسنج هدافتساءوس زا يریگشیپ هژورپ لوئسم ؛يدوعسم هلازغ مناخ
.دندرک زاغآ ار دوخ نانخس همانرب همادا رد
.منکیم مالس ناتسود تمدخ ،تمظع و تردق يورین نیرتقوفام هزاجا اب

  لوغـشم فلتخم ياههزوح رد ملع .دناسرب عفن رشب عون هب دناوتب ینعی دشاب عفان هک تسا رثؤمیملع ،مینادیم ام همه
 نیا هب تسا تسیز طیحم هنیمز رد هکیملع .دنکیم فیرعت ار شدوخ تیهام تسا راک هب لوغشم اج ره و تسا راک هب
  هـک دنراد اهلمعلاروتسد زا ياهعومجم هب زاین تعیبط نیا رد و یلاخهرک نیا رد ناشروضح يارب اهناسنا هک تسا انعم
  اـب ام لاح ره هب .تسا یعامتجا يراکددم ،متسه راک هب لوغشم نم هک ياهزوح .دنشاب هتشاد ار يروهرهب نیرتهب دنناوتب
  ار تـسا ناشیناور ياهزاین هعسوت و دشر هار رس رب هک یعناوم میناوتب ات میتسه رشب عون تمدخ رد مولع زا ياهعومجم
.مینک فرطرب

   یـعیبط ياـهزاین زا یکی یسنج زاین هک مینادیم ام همه .تسا حرطم ناکدوک زا یسنج هدافتساءوس زا يریگشیپ ثحب
 يدرکراکد   ـ ب اـب رـگا مـه یسنج زاین ،دوش هجاوم يدرکراکدب اب تسا نکمم یعوضوم ره هک روطنامه و تسا رشب عون
   رد ناـکدوک ندرـک ریگرد یسنج هدافتساءوس .دنک حرطم ار یسنج هدافتساءوس ثحب دناوتیم درف کیطسوت دوش هجاوم
       هـک روطناـمه و دـشاب رـتگرزب كدوـک زا لاـس هس لقادح هک يدرف ای ،دوش فیرعت لاسگرزب درف اب یسنج تیلاعف کی
 تیرشب خیرات تمدق هب ناکدوک زا یسنج هدافتساءوس .دننکیم فیرعت لاس81 ریز یللملانیب عبانم رد ار كدوک دینادیم
       يداـصتقا و یعاـمتجا هـقبط چیـه هـب صتـخم و تسه اهروشک همه رد.تشاد دهاوخ دوجو مهخیرات رخآ ات و تسا

   اـی دـننادب مدرم هک تسا يزیچ نآ زا رتشیب ایند همه رد نآ یگدرتسگ .تسا جیار رایسب ياهدیدپنیاربانب ،تسین یصاخ
 مینیبیم اما دننکن نآ هب یهجوت و دنریگب شاهدیدان دنراد تسود دارفا زا یلیخ هک تسا ياهدیدپ نیا .دننادب هک دنهاوخب
     رد یـلو میرادـن تـبث و یـهدشرازگ متسیس هکنیا لیلد هب میرادن یقیقد رامآ ناریا رد .دراد دوجو ایند ياج همه رد هک
    رـه زا و رـفن کـی ،رتخد راهچ ره زا هک دننکیم مالعا ،دنراد ار یعامتجا لضعم نیا تبث متسیس هک هتفرشیپ ياهروشک
  زا دـناوت  یـم هدافتـساءوس نیا .دنکیم هبرجت ار یسنج هدافتساءوس شدوخ یکدوک نارود رد یعون هب رفن کی رسپ شش
  ياهدـم ایپ دـناوت     یـم و تـسا كدوـک يارـب یـبرخم رایسب قافتا .دشابكدوک يارب هدننزبیسآ طباور ات هداس سمل کی
  ياهدـمایپ و تـسا یلیصحت تفا و یگدرسفا و یبارطضا تالالتخالماشتدمهاتوک ياهدمایپ نیا .دشاب هتشاد يددعتم
     یبارطـضا تالالتـخا نـیا هـکنیا هلمج زا دنک هبرجت ار يددعتم تالکشم دناوتب شدوخ یلاسگرزب رد دعب هک تدمدنلب
  لاـمتحا،  یتبراـقم ياـه يراـمیب هب التبا لامتحانینچمه ،دنک لکشم راچد شایسنج كرتشم یگدنزرد ار درف دناوتیم
   هـب دـننکیمن تفایرد ار یتامدخ ،یسنج هدافتساءوس ناینابرق ،ًالومعم .دهدیم شیازفا ار یسنج رطخرپ ياهراتفر هب التبا
؟تسا هدش فیرعت ناشیارب یتامدخ و دنهد شرازگ دنناوتیم ایآ دننادیمن هک لیلد نیا

  تـیلاعف ناکدوک هزوح رد هک یناسانشراک ،تسا هداد ماجناكدوک قوقح نویسناونک یلم عجرم رد یشهوژپ ،فسینوی
   ضرـعم رد ناـکدوک زا هورگ مادک امش رظن هب هدش لاوس اهنیا زا ،دنتسهرفن062 ات052 ًابیرقت روشکرسارس رد دننکیم

    دـش هـیهت یناـکدوک مامت زا ینالوط تسرهف .دیئوگب001 ات کی زا دییایب امش ینعی ،دنراد يرتشیب تیامح هب زاین ،رطخ
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 یسنج هدافتساءوس دروم هک دوب یناکدوک اب تیولوا نیلوا هک دینادب تسا بلاج و دنتسه ریگرد یتالکشم اب یعون هب هک
     هـکنیا لـیلد هـب ،تـسا ياهدیچیپ رایسب راک دناهتفرگ رارق یسنج هدافتساءوس دروم هک یناکدوک زا تیامح .دناهتفرگ رارق
    هـچنآ اـما تـسا یلکشم رایسب راک ناکدوک نیا هب ینامرد تامدخ هئارا هک مینکیم رکف ام و دراد ینامرد تامدخ هب زاین
       نیرـتهب اـیند ياهروـشک ماـمت رد .تـسا ناـمرد زا رتهب يریگشیپ هشیمه .تسا يریگشیپ ثحب،دنکیم رتتحار ار راک
      و تـسا هدـش حرـطم شزوـمآ ،درـکیور نیرتهب مه یسنج هدافتساءوس ثحب رد .دننادیم شزومآ ار يریگشیپدرکیور
    دوـخ هـب شزوـمآ-2 و  نالاـسگرزب هب شزومآ-1 :دشاب هتشاد یفلتخم عاونا دناوتیم شزومآ هتبلا ،شزومآ عون نیرتهب
 ن  الاـسگرزب هـک دنریگیم رارق یتیعقوم رد ناکدوک لاح ره هب ،دنتسین اههچب هارمه هشیمه نابقارم و نالاسگرزب .ناکدوک
  رـگا و تسیچ یسنج هدافتساءوس دنهد صیخشت دنناوتب هک میهد شزومآ ناکدوک دوخ هب رگا اما،دنرادن روضح اجنآ رد
  ار ناـکما نیا ام هکنیا يارب.میاهدرک نامناکدوک هب یگرزب تمدخ ،دنهد ماجنا دیاب يراک هچ دنریگب رارق تیعقوم نیا رد
 .    دنتـسه اـج هـمه رد سورـیو دننام دارفا نیا .مینک نامرد و نییبت ،هیجوت ار اهنآ و میورب رگرازآ درف غارس هب هکمیرادن
     يراـمیب نـیا هـبً اـمتح هک تسین انعم نیا هب مینک هنیسکاو دورو ودب رد ار نامناکدوک ام رگا تسین ناما رد یکدوک چیه
  مـه یسنج هدافتساءوس زا يریگشیپ ثحب .میریگیم وا زا هیلوا ياهلاس رد ار يرامیب نیا هب التبا لامتحا ،دوشیمن التبم
   و دـشاب رثؤـم دناوتیم يریگشیپ ثحب ،دریگیم رارق شتیعقوم رد ام هچب هک درادن یلیلد ًامتح هکنیا ،تساانعم نیمه هب
      نـیا سرد سالـک رـس و هـسردم رد ناـکدوک هکنیا ینعی تسا1روحمهسردم درکیور ،يریگشیپ نیا يارب جیار درکیور
    هداـس یـلیخ اـه  هـچب و تـسا   یـملع تاـعالطا هـئارا يارب یقثوم یلیخ عبنم هسردم هک لیلد نیا هب ،دننیبب ار اهشزومآ
   رد دـیاب درکراـک  نـیا عـقاو رد یتح و میتشادن ار یشزومآ نینچ ام ناریا رد .دنریگ راک هب و دنریذپب ار بلاطم دنناوتیم

  تـبقارم شدوخ زا دیاب روطچ و تسیچ یسنج هدافتساءوس هک دهدب دای كدوک هب دیاب هداوناخ ینعی دوش ماجنا هداوناخ
      ،دـننک دـیاب راـک هـچ اـه هـچب نیا سپ .دنهدیمن ماجنا ار راک نیا یهاگآ و ملع نتشادن لیلد هب ام ياههداوناخ یلو دنک
 د وـشیم مه سرادم رد ،دنوشیم تیلوئسم نیا ماجنا یلوتم يرگید هدع ،دوشیمن ماجنا یتیلوئسم تقو ره هک روطنامه
   نارـهت زـیخبیسآ قطانم زا هک دش عورش دیفس كاخ تمس ياهسردمزا میداد ماجنا ام هک يراک ،داد ماجنا ار تیلوئسم
  ار ییاـه   شزوـمآ هـک درـک تساوخرد هسردم ریدم ،دوب هدش هسردم ریدم هب شرازگ دروم دنچ هک دوب ياهسردم .تسا
   یـشزومآ يوـگل   ا کـی اـب ار هـسردم رتخد005 ات004ً ابیرقت ودش عورش اجنآ زا اهشزومآ و میشاب هتشاد اههچب يارب
  نـم وگلا نامه اب و دوب هداتفا یبوخ قافتا و دوب یبوخ یلیخ هجیتن .دندید شزومآ یسنج هدافتساءوس زا يریگشیپ يارب

  یـشهوژ پ راـک هب شزومآ نیا هجیتن .مدرک ورسخرصان و شوش كدوک هناخ نابایخ و راک ناکدوک نداد شزومآ هب عورش
    فـسینوی طـسوت و دـش باختنا ناکدوک هزوح رترب شهوژپ ناونع هب یعامتجا يراکددم رترب هراونشج رد هک دش لیدبت
.دش ریدقت

   هـک دـهد یـم شزومآ ياهفرح سانشراک کی هب دص ات رفص زا هک درک ادیپ ییازجم تیوه ،یشزومآ هتسب نیا عقاو رد
  هـکنیا يارب اههچب هب نداد حیضوت تسا تخس یلیخ .دهد شزومآ وا هب ار عوضوم نیا و دنک راک هچب کی يور روطچ

1. School Base
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   هـب ار عوـضوم نیا هک مینک عورش هچب اب هنوگچ و اجک زا مینادیمن هک تسا هتسب ار ام ياپ و تسد ردقنیا زمرق طوطخ
 يور يدایز تیساسح ام هعماج هک ییاهمیرح تیاعر اب عقاو رد و فلتخم یشزومآ ياهکینکت اب یلو ،میهد حیضوت وا
  ياـهمادنا هک تسا ناشندب رد ییاهمادنا ،دنوشیم هجوتم هک بیترت نیا هب دننیبیم شزومآ تحار یلیخ اههچب ،دراد نآ

   هـجوتم .دـنریگ  یـم داـی ار نآ   یـملع نیواـنع ،دـهدیم ماجنا يدیفم و رثؤم ياهراک هک اهمادنا هیقب لثم تسا یصوصخ
     و دنیاـشوخ سـمل کـی دـناوت  یـم ندیـسوب و نتفرگ شوغآ رد هک روطنامه دراد دوجو یفلتخم ياهسمل هک دنوشیم
  راـک نیا دهاوخب یسک رگا هک یصوصخ ياهمادنا سمل لثم دشاب دنیاشوخان دناوتیم هک تسا ییاهسمل ،دشاب بولطم
  ياـه    تـیعقوم هـچ هـک دـننکیم نیرمت و دنهد ماجنا ار ییاهمادقا هچ دیاب اهنآ و دهدیم ماجنا یطلغ راک ،دهد ماجنا ار
 جراخ طیارش نآ زا ار ناشدوخ دنناوتب ،دنتفرگ رارق یطیارش رد رگا هک دنشاب هتشاد یگدامآ دنناوتب هک دراد دوجو يرطخ
.دننک

     لاـح رد فـلتخم حوطـس رد دوـشیم ماجنا یشزومآ هتسب نیا جیورت يارب هک يراک ،دش ملع جیورت و دیلوت عقاو رد
       تروـص هـب راـک نـیا هـتبلا .دـننیب     یـم شزوـمآ یـتلودریغ و یـتلود سرادـم رد ناکدوک هک لکش نیاهب.تسا یسررب
      یلوـصا تـقفاوم و دنوـش هـیجوت راـک اب هطبار رد اهنآ و دنک توعد ار نازومآشناد نیدلاو ياهسردم رگا.تسینیمسر
    هتـشاد یتقفاوـم نآ اـب شرورپ و شزومآ هک تسین يزیچ نیا هنرگو دوشیم رازگرب شزومآ نیا ،دننک مالعا ار ناشدوخ
.دشاب

  قطاـنم رد هک یکدوک ياههناخ رد راک ناکدوک يارب میهدیم ماجنا هک يراک .تسا تروص نیمه هب مه یتلود سرادم
  میدرـک رازگرب هاگراک راهچ هکنیا تسا هدش ماجنا یقفوم رایسب راک .مینکیم رازگرب ار اههرود نیا ،دنتسه نارهت فلتخم
    شزوـمآ و دندـش رـضاح هاگراک ردسانشناور ،رواشم ،یعامتجا راکددم لثم ياهفرح ناسانشراک زا رفن021 دودح هک
   اـم و دـنهد  یـم ار اـهشزومآ نیا عقاو رد دنتسه سامت رد الاح هک یناکدوک اب دنتفرگ دای ار یشزومآ هتسب نیا و دندید
    ناـکدوک هـمه هـکمیشاب هتشاد ار يزور میناوتب و دبای شرتسگ میراودیما و هدش زاغآ یئطب یلیخ تکرح هک میلاحشوخ
   هـتفرگ رارـق هدیدپ نیا ریثأت تحت هک میشاب هتشادن ار یکدوک ام و درک دیاب هچ و تسیچ یسنج هدافتساءوس دننادب ناریا
 هچب زا .مینک عورش میناوتیم میتسه هک اج ره زا هکنیا و دنیبب ورهبور يدج نارحب اب یعون هب ار شدوخ یگدنز و دشاب

  تمدـخ ناشفده هک مینادیم و میسانشیم ار ناشرما نایلوتمهک يزکارم و اههسسؤم زا ،نامدوخ هچب هسردم زا ،نامدوخ
.تسا ناکدوک هب

 و  دـشاب هتـشاد  موادـت دناوتب یلاع رایسب راک نیاهکدندرک يراودیما راهظا و رکشت يدوعسم مناخ زا ییازریم رتکد مناخ
  ،دـیآ   یـم تداـی میوـگیم یتقو،دز شین ار وا يواگ روبنز کیدوب کچوک یتقو هک مراد ياهلاس42 رسپ .دبای شرتسگ
    رـمع رـخآ اـت دشاب هتفرگ رارق یسنج هدافتساءوس درومهک یکدوک دینک رکف امشالاح منیبیم سوباک زونه نم دیوگیم

  .منکیم رکشت ،دننکیم راک هنیمز نیا رد هک یناسکیمامت زا .درک دهاوخ راک هچ
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.دنتفگ نخس ملع يزاسیصوصخ دروم ردیلع ماماییوجشناد دادما تیعمج لماع ریدم ؛یمیحرارهزمناخ
  ماـما  ترـضح تیعمج سیسأت ودب زا هک متسه یناسک ءزج نم .متسه ناتتمدخ رد هک ملاحشوخ و همه تمدخ مالس اب
.مهد ماجنا هعماج يارب یتمدخ مناوتب هک متشاد ار نیا راختفا و روضح )ع( یلع

    دوـب هـمانرب قوـف هک ییاهسالک یط و میدرک عورش ار تیلاعف نیا فیرش یتعنص هاگشناد رد ییوجشناد نارود رد ام
   مدآ یـتقو هـک مریگب کمک ینید هروطسا زا مهاوخیم نم .تشاد دوجو هعماج رد هک میدرک ادیپ قوس يزکارم تمس هب
      هـب لـیم یـنعی ،دوـب مـلع و شناد هویم ،داتسرف نیمز هب اراهنآو دندروخ هک ياهویم ،دندرک طوبه نیمز تمس هب اوح و
  ار يریـسم نینچ هاگشناد رد ام تفگ دوشیمً ابیرقت .تسا هروطسا کی زا یسانشلبمس ،تسه يریسفت الاح .دوب نتسناد
 ،میدش ورهبور هعماج تقیقح اب و میدش عامتجا دراو یتقو و میدرکیم یط ار ییوجشناد شوخ نارود ینعی میدرک یط
   هـعماج تیعـضو میدید یتقو،میدش مرجالریس دراو و میتشادن یتشهب ،نآ زا دعب رگید و دوب بیس نآ هلزنم هب كوش نآ
.دراد دوجوألخ ردقچ و تسا یتروص هچ هب

   نـیا یـلو .دتفین یصاخ قافتا دیاش دوشن جارختسا نیمز زا تفن رگا بوخ هک مدرک رکف ،دوب تفن یسدنهم نم هتشر
  تـقو رتشیب ام هک دوب نیا ،دهدیم خر يرشب ياههعجافً اعقاو دوشن جارختسا رگا هک تسا ناشلد رد اهزیچ یلیخ اههچب

.میدرک هیضق نیا فرص ار نامدوخ
   اـب اـم .دنکیم هاگن ناهج هب تسا شناد ًالامتحا هک ياهرجنپ زا ياهچب تسا گنشق یلیخ هک دیاهتشاذگ يریوصت امش

    هاـگن رـگید ياـج هب دنناوتب هرجنپ نآ زا هک تشادن دوجو ناشیگدنز رد ياهرجنپ چیه ًاعقاو هک میدش ورهبور ییاههچب
  و میدیـسریم"ك" فرح هب یتقو ًالثم  فورح شزومآ يارب میهدب دای داوس میتساوخیم هک ییاههچب يارب ،ادتبا .دننک
  .دوـب" هـشیش"  دـنتفگ یـم هک يزیچ اهنت"ش" میتفگیم یتقو .دوب"كارک" دندوب دلب هک يزیچ اهنت ،یچ لثم میتفگیم
  دوـجو ناشیارب ،درک باختنا رگید ياهراجنه و اهوگلا نایم زا دوشب هک يرگید ياهراجنه و اهوگلا اهنآ یگدنز رد ینعی
      هـکنیا و منـک تبحـص مـلع يزاـسیصوصخ هرابرد مهاوخیم نم ،تسا ملع يزاسیمومع ،همانرب نیا عوضوم .تشادن

 رد نالا ام .دنزب تیرشب هشیر هب هشیت و دنک دراو تیرشب هنت رب ار یکلهم ياههبرض دناوتیم ملع يزاسیصوصخ ردقچ
  .دـنا  هدوـبً البـق هک نابلاطلثم ییاههورگ ای ،میتسه ورهبور شعاد هورگ ندمآ دوجو هب لثم یتالکشم اب هنایمرواخ هقطنم
  یناـغفا ياههداوناخ اب نالا ام .دشاب سوباک دیاش ناکدوک یضعب يارب ،دهد خر يرشب عیاجف دندش ثعاب هک ییاههاگدید
  قـح  دـنناوت یـم هک دناهدش جراخ یناسک هریاد زا یعون هب ینعی دنتسه مورحم ندناوخ سرد ناکما زا هک میتسه ورهبور
    رد هـک مـیراد ییاـههچب ًالثم ای ،دوشیمن اهنآ لماش و تسا هدش يزاسیصوصخ اهنآ دروم رد ملع .دنشاب هتشاد شزومآ
   نـیا .دنوـش یـم مورحم لیصحت قح زا مه اهدعب تیمورحم نیا لیلد هب و دنتسه مورحم همانسانش نتشاد زا ییادتبا نس
  هـک يا   هـعماج .دـشاب هتـشاد هعماج يارب مه و كدوک يارب مه يریذپانناربج رایسب ياهدمایپ دناوتیم ملع زا تیمورحم
        لیـصحت كرـت ،رـقف لـیلد هـب میتـسه طاـبترا رد اهنآ اب ام هک ییاههچب زا یلیخ .تسا هدش يزاسیصوصخ نآ رد ملع
    ناوـنع هـب تـسا يا هژاو ،دوـش  یـم هداد اـه   هـچب هـب هـک   دنوـش مورـحم یشناد زا دوشیم ثعابعوضوم نیا و دننکیم
   مـشچ رـظنم رد هاگدید کی اهنت دشاب هتشاد دوجو دناوتیم ناهج رد هک یفلتخم ياههاگدید هرتسگ زا ینعی"ییوشزغم"
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    لـطاب نآ زـج هـب يزیچ ره و تسا قح ًامتح هاگدید نآ هک دینک رکف هک دوش گرزب ردقنآ هاگدید نآ و دریگب رارق امش
   .میتـسه نـیا دهاش نالا ام و دتفایب قافتا ملع فلتخم عاونا هب یسرتسد ندرک دودحم زا دناوتیم"ییوشزغم" نیا .تسا
    اـب دازـحرف هـقطنم رد صوصخ هب دندوب نابلاط هورگ وضع ناتسناغفا رد هک میراد ياهداوناخ ،ناغفا ياههداوناخ نایم رد
  .دـنن   ک هدافتـسا مـه اـم    یمـسرریغ شزوـمآ زا یـتح هک دنهدیمن هزاجا اهرتخد هب نالا نیمه اهنیا و میتسه ورهبور اهنآ
  هـعماج رد  هـک  تـسا  یتنـس یعون هب ،هداوناخ ردنانآ يارب تسردان ياهمیمصت نتفرگ و لیصحت زا نارتخد تیمورحم
  جـیار و هابتشا ياهتنس ضرعم رد ار اهنآ ناکدوک یملع داوس ندرب الاب ياج هب نیاربانب ،دنهدیم لاقتنا كدوک هب نردم
 .دهد هعاشا شدوخ هعماج رد ار هاگدید و رکفت نیمه،مه دعب لسن هک دوشیم ثعاب هیضق نیا .دنهدیم رارق هعماج رد
     ،هدرـک تفرـشیپ يرـشب شـناد هک ینامز ههرب و دعب کی زا مینادیم ام هک رگید عوضوم و تسا مهم رایسب عوضوم نیا
  رد میهاوـخب و مینک ادج اراهملع میهاوخب ام هک هدش ثعاب ییارگتابثا یعون هب و تسا هداتفا قافتا ملع رد يدنبمیسقت
.دنراد ياهناگادج صصخت مادک ره ،اپ ای تسد تشگنا صصختم ،يدپوترا رد صصختم ،مینک روغیملع ره هنُک

      یناـسنا موـلع رد صوـصخ هـب اـه   شرـگن رد هـک میـنیب  یـم هـکنیا يارب .مینکیم رطخ ساسحا يرادقم هیضق نیا زا
  اـی یسانشناور ،يراکددم ،ماهتشر رگا نم دینک ضرفً الثمدوشیم ینیبکیدزن کی ثعاب دوشیم داجیا هک ییاهيدنبزرم

    راـک ناـکدوک دروـم رد یشهوژپ هتشذگ لاس .مینیبب دید نآ زا ارهعماج و میرادرب ار نیبهرذ نآ طقف تسا یسانشهعماج
     هـک میدیـسر هـجیتن نـیا هب ام ایفارغج نیا میسرت رد .مینک میسرت یعون هب ار ناکدوک راک يایفارغج میدرک یعس ،میتشاد
.دشابن یعامتجا لیالدطقف یتح تسا نکممً الصا ناکدوک راک شیادیپ لیالد زا یلیخ

 هب دندش داجیا يرایسب راک ناکدوک و میدرب جنر رایسب نوماههچایرد ندش کشخ زا ناتسچولب و ناتسیسهقطنم رد ام
      هـب نیـمز هرـک هـک میئوـگب میناوتیمن ام .دوب هدش نارحب راچد یطیحمتسیز ظاحل هب یلک روط هب هقطنم نآ هکنیا لیلد
  يازـجا نایم هکیتاطابترا ،مینکیم یسررب مه اب یتقو ار متسیسوکا همه .دوشیم میسقتیعامتجاویطیحمتسیز شخب
 و تسا یکشزپو یسانشناور شخب نآ ،تسا یعامتجا شخب نیا میئوگب ،مینک يدنبمیسقت میناوتیمن ار تسا متسیسوکا
   میناوـتن هـک دوشیم ثعاب اهيدنبهقبط نیا ،مینکیم تبحص ناسنا دروم رد یتقو.مینک تبحص نآ دروم رد میناوتیمن ام
.میهد رارق يواکاو دروم لماک روط هب ار هلئسم

   هـک یتروـص رد میوشیمیملع ياضف دراو مینکیم رکف ،میوشیم هسردم دراو ام یتقو ؟تسیچ ملع هکنیا رگید هتکن
   .تسا مهم یلیخزورما يایند رد شزومآ عون و دوش هداد شزومآام هب تسا رارق هک یملع نآ و ملع تیفیک

    رد مـلع شزوـمآ تـیفیکً اعقاو نوچ دناهتفرن هسردم هک هدوب ناشیارب یسناش منکیم رکف دنیآیم ام شیپ هک ییاههچب
  نـیا و میوشیم هجاوم فسأت اب میوشب لاحشوخ هکنیا ياج هب تاقوا یهاگ میهدیم رارق یسررب دروم ار یشزومآ ماظن

    عوـن کـی دارـفا همه يارب ایآ و دنتسه بیسآ ضرعم رد هک دراد تیولوا ام ياههچب ياربیملع هچ هک میراد ار شلاچ
   ،دـشاب ناـسکی ناکدوک همه يارب دیاب ملع نیا هئارا هویش ایآ و دوش هئارا همه هب دیاب ملع زا عون کی ایآ ،تسا مزال ملع
  مورـحم ناکدوک يارب ملع هناخ هد دودح رد نارهت رهش رد )ع( یلع مامازکرم .هدید بیسآ هک یکدوک يارب صوصخ هب
      زـکارم رـثکا رد و زاریـش ،ناـمرک ،ناهفـصا ،دهشم لثم رگید ياهرهش رد ودراد بیسآ ضرعم رد ناکدوک و لیصحت زا
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 کی طقف ایآ .درکن رارقرب طابترا ملع اب ًالصا و دمآ سالک هب هچب مینکیم رکف هشیمه .میراد یهباشم تیلاعف مه اهناتسا
  یناوـت   یـمن هنافـسأتم بوـخ میئوگب مینک هئارا میناوتیمن یتقو و میهد هئارا كدوک نیا هب میناوتب ام هک تسا ملع زا عون
 عورش لابتوف تراهم اب اههچب یلیخ يارب ام .دراد دوجو هعماج رد هک دنویپبییاهاضف رگید هب ای هناخ ورب و يوشب ملاع
  شزوـمآ اهتقو یلیخ .میهدب دنویپ رگید مولع ابمکمک ار لابتوف ملع و مینک لیدبت لابتوف ملع هب ار نآ مینکیم یعس و
    هـک زورـما ياـیند دننک هاگن يروطنیمه هچب ات02 و دنزب فرح دتسیاب رفن کی هک درادنیموزل ینعی مینکیم یتکراشم ار
  اـه هـچب زاینً اعقاو هک يزیچ نآ و دنکیم يوریپ هیضق نیا زا ام یشزومآ متسیس زونه اما تسین هدحو ملکتم يایند رگید
 اهتقو یلیخ ام .دوشیمن هتفرگ هرهب ،تسا زایندرومً اعقاو هک مه ياهویش نآ زا هکلب دوشیمن هداد شزومآ اهنآ هب تسا
  دـعب ،مینکیم یط ار لحارم نیا مامت ،میریگیم همانسانش ،میریگیم یقوقح سانشراک ناشیارب میهدیم شزومآ ار اههچب
    ،دنتـسه رادروـخرب نآ زا اـه  هـچب هـمه هک یشزومآ متسیس زا ار اهنآ هک تسا نیا ام فده .دنوشیم هسردم دراو اههچب
  نـیا رد .دنهدب همانراک و دشابیمسر هک ياهسردم رد ،دنشاب اههچب هیقب لثم دنراد تسود مه ناشدوخ و مینکن مورحم
  بوـخ و لماک یلیخ ام متسیس میوگب مهاوخیمن .دننکیمن یلابقتسا چیه دنوشیم جراخ ام متسیس زا یتقو اههچبدنور
     دراوـم نـیا هـک تـسا هدرب یپ ًالثم تسا هدیسر یماوق هب هبرجت و اطخ و یعس ساسا ربً ابیرقت هک تسایمتسیس ،تسا

    کـی هنافـسأتم یـلو میاهدرک ناشهفاضا دهدیم باوج دراوم نیا ،دوب زاب نامتسد نوچ میدرک ناشفذح ،دهدیمن باوج
    رـکف نـم دنتـسه اجنیا یتسیز طیحم ناتسود هک ملاحشوخ .دراد ندش هفاضا ناکما هن و فذح ناکما هن،دمجنم متسیس
  طیـحم ياـه هزوـمآ دض هکلب هدشن هدناجنگ تسیز طیحم زا ییاههزومآ اهنت هن مینک هاگن رگا یسرد ياهباتک رد منکیم
    ضرـعم رد هـک تـسا ینیمز هرک اب اههچب ندرک انشآ ام ياهزاین نیرتمهم زا یکی زورما يایند رد .تسا دایز مه یتسیز
    ياـیند هـچ مـیا     هتـشون شـیور و تـسا راـصح اـهنآ رود هک یتاناویح و میدیشک یشحو غاب امً الثم .تسا يدوبان رطخ
 نیا ؟دروخیم زورما يایند درد هب ردقچ شزومآ نیا .دهدیم اههچب هب شرورپ و شزومآ هک تسا یشزومآ نیا .یگنشق
  ناـشدوخ زا اههچب عافد يارب هک ییاهشزومآ ،یطیحمتسیز ياهشزومآ .میهد رارق رظندم میراد یعس هک تسا ياهتکن
  و ناـنز  شزوـمآ ردـقچ مهم رایسب رایسب هتکن و تسا مزال تنوشخ زا ندش رود و حلص تمس هب نتفر ،اههلحم نآ رد
       دـناوتب هـک یبلاـق رد ،بـسانم بـلاق رد و هداـس یلیخ ياهشزومآ دیاش ملع جیورت هنیمز رد ینعی .دراد تیمها ناردام
   هـک تـسای      عوـضوم نـیا و درـیگب عاـمتجا رد ار يراـجنهان اـت001 يولج دناوتب ردام هد يارب دشاب هدش يزاسیموب
  ار اـهنآ  میناوـتب اـت   میتـسه شورـف  تـسد ناـنز  یمداـکآ يزادـناهار لاح رد ام .درادن دوجو شیارب يرتسب چیه هنافسأتم
  و دـنیبب شزومآ دناوتیمن درادن ینادنچ داوس نوچ شورفتسد نز هک میاهدرک رکف عوضوم نیا يور و مینک یهدناماس
     شزوـمآ دیاـش .درـیگب ار كردـم نآ و كردم نیا هاگشناد رد و دنیشنب سالک رد هک تسین نیا شزومآ هک دنکیمن رکف
    اـهنآ بـسانم هـک   میـنک یـحارط یبلاق رد میناوتب ار نیا و دوش هداد باوج ،تسا لاوس شیارب هچنآ هک تسا نیا شیارب
      ،دورـب شیـپ ،تـسا يرازاـب یحالطـصا هک"يروحميرتشم" تمس هب ردقچ ره یشزومآ متسیس منکیم رکف نم .تسا
  داـیتعا ،ناکدوکراک ،رقف ابهلباقم رد تسا دیلک شزومآ ًاعقاو و میتشاد هک ياهلاس51 هبرجت رد دشاب رثؤم دناوتیم ًاعقاو
.تسا ندیبوک نواهرد بآ ام راکً اعقاو شزومآ نودب .تسا شزومآ دیلک نیرتیلصا اهنیا همه رد
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  ياـه    تـکرح .دـننک ناـیب اـم يارب راورتیت ار ناشتیلاعف هک میهاوخیمیمیحر مناخ راکرس زا خساپ و شسرپ تمسق رد
  هـتفر يا هـلحم هب دهشم هاگشناد نایوجشناد هک داد ناشن مرحم هام رد لاسراپ نویزیولت .تسا هناقالخً الومعم ییوجشناد
     ،دوـب ییاـبیز رایـسب رایـسب  راـک .تسا ام هنامز دیزی،دایتعا هک دندادیم راعش و دندوب داتعم اجنآ نایاقآ تیرثکا هک دندوب
       هـب ناداـتعم نـیا .دنتـسه هـنامز نـیا ملسم نالفط امش ياههچب دنتفگیم و تسا روحممدرم هک ییاههزومآ مامت اب ینعی
     دـید نـیا زا هلئـسم نـیا هب ام دنتفگیم درکیم هبحاصم اهنآ اب رگشرازگ یتقو دنتفرگ رارق تکرح نیا ریثأت تحت يردق
      كرـت يارـب دـیاب اـم هـکدنتفگیم اهیلیخ و دشاب شرس رب شاهیاس هنامز دیزی هک دهاوخیم یسک هچ.میدوب هدرکن هاگن
.دنروایب فیرشت ینارنخس داریا يارب مینکیم توعد فیرش یتعنص هاگشناد زا يدسا سدنهم ياقآ زا.میورب دایتعا
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فیرش یتعنص هاگشناد یگدنز کبس و يروانف یشهوژپ هورگ ریدم؛يدسا نیسحریما سدنهم ياقآ
میحرلا نمحرلا هللا مسب

    و دوـبن حرـطم یگدـنز کبس ثحبً البق هکنیا و منکیم راک نآ شقنوتاعالطا يروانف هزوح يور تسا لاس هد دودح
.تسا هدش حرطم یگدنز کبس ریخا لاس هس ود نیا یط مکمک هک دوب حرطم شزومآ و گنهرف ثحب

    هتـسخ عـقوم رـه و ما  هدرـک هـیهت دیالسا يدادعت .منکیم تبحص ملع جیورت رد يروانف شزومآ شقن ثحب دروم رد
       يرواـنف ثـحب يور اـیند صلاـخان لوـپ دـصرد07  .میـهد رارـق یسررب دروم ار ملع جیورت ثحب يروانف نودب دیدش
      راـک تاـعالطا يرواـنف ثـحب يور اـیند ناراد هیامرـس نیرتگرزب .تسا دصرد هد زا رتمک ام روشک رد .تسا تاعالطا
  هـک يا  هیامرـس دـصرد33  هـک تسا بلاج و دننکیم راک یلالد ثحب يور نارادهیامرس نیرتگرزب ام روشک رد .دننکیم
   شزوـمآ ياـه تیاـس نیرتگرزب زا ،”edmodo“ شزومآ سیورسً الثم ،تساهسیورس تامدخ ثحب يور دنراذگیم
  رـه هک هدرک داجیایمتسیس هکنیا بلاج و دراد وضع نویلیم65 .دش يزادناهار رالد نویلیم57 هیلوا هیامرس اب و تسایند
      تیاـس نـیا هـب دـنیبب شزوـمآ دهاوخیم هک مه یسک ره و دنکیم مانتبث تیاس نیا رد ،دنک سیردت دناوتیمهکیسک
  طیـحم ناداتسادننام ییاههکبش و دنراذگیم ار ناشیاههداد و دوشیم ماجنا1میهست ای كارتشااهنیا نایم و دنکیم هعجارم
  و درـیگیم يرتالاب زایتما ،دراذگب كارتشا هب اريرتشیبتاعالطا یسک ره.دوشیم داجیا یگنهرف و ینید ،یملع ،یتسیز
    هزادـنا شیاـضعا دادـعت و دوـش  یـم كرتـشم مه اب تاعالطا هک دناهدرک داجیا ییاضف ینعی دریگیم رارق سأر رد داتسا

.تسا ام روشک تیعمج
    ،دنتـسه تـیلاعف لاـحرد هک ایند یشزومآ ياهمتسیس نیرتگرزب .تسا روطنیمه مه اههرود يزاجم ياضف ثحب رد

، تـسین هـنوگ   نیا اـم روـشک رد .دوـشیم ماجنا ییازدمآرد و ییازلاغتشا،يزاسگنهرف ،شزومآ .دنروآیمرد يدایز لوپ
  رد دوـش         یـم تـحار یـلیخ اـجنیا هـب ندـمآ ياـج هـب ،دـهدیم ماجنا ار شزومآ لصا ،يرادید هناسر میوگب مهاوخیم

     نارـیا رد .دیـشاب هتـشاد مـه خساپ وشسرپ و دینزب ار اهفرح همه تعاس مین رد يزاجم روط هب و دینیشنب ناتیاههناخ
  رد تـنرتنیا ،تباث نفلت ،هارمه نفلت اب ،میشاب هتشاد اهتسشن نیا زا زور ره میناوتیم تقو نآ .تسا هداتفین اج راک نیا
      شزوـمآ لوا زاـف ،مـلع جیورـت نـمجنا رگا ،دوشیمن يزاسگنهرف تیلاعف نیا يارب .نویزیولت اب ای و روشک ياج همه
  یـبالقنا      ً اـعقاو دـینک کـمک هاگـشناد هـب مـه امش و مینکیم ناتکمک مه ام و لاسما نیمه زا دنک عورش ار کینورتکلا
      هـب نوـیزیولت رد مدرـک عورـش لـبق لاس ود زا ،هرود کی نم .دوشیم ملع جیورت بالقنا تقونآ .مینک داجیا میناوتیم
  .دـنک ماـن  تـبث و هـعجارم2یس نا ویتیاس هب دریگب دای دهاوخیم هیذغت دروم رد یسک ره مدرم متفگ هقیقد کی هزادنا

     يداتـسا رـه و داتـسا دادـعت و ) رـفن03 یهاگراک ره( هاگراک دادعت رد برض ار دادعت نیا .دندرک مانتبث رفن رازه341
 .میداد ماجنا نویلیم3 ات2 اب ار رفن رازه341 همه ام .دوشیم يددع هچ دینیبب دینک ناموت رازه031-021

 .تـسایند مکاح ،تسا تنرتنیا مکاح یسک ره نالا کشیب ،دوب دهاوخ هدنیآ ياهنرق و نرق گرزب تردقربا ،تنرتنیا
     يزـیچ هـچ هـب دوـشیم صخشم .درک مسر یکیتنژ هچتخرد صخش نآ يارب دوشیم یتحار هب دراد لیمیا هک یسک ره

1. Sharing
2. UNC
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    اـهنآ يارـب دوـش  یـم و تـسا ناشلیمیا رد دارفا تیصخش مامت سپ .دوریم اجک و دهدیم ماجنا يراک هچ ،دراد هقالع
.دنشوپب یچ ،دنناوخب یچ ،درک يزیرهمانرب

  تاـعالطا و دـننک یـم  یـسانشتیصخش و زیلانآ ار امش ینعی.تسا تشپ نآ شایلام شنکارت مامت لگوگ و كوبسیف
 ناشیارب ... وتسایس ،هیذغت هب هک یناسک ًالثم .دنراد هقالع يزیچ ره هب هک دوشیم لاسرا یناسک يارب تشپ نآ رد امش
     مـه مـلع جیورـت و دـیزادنایب هار   هکبـش مـه تـسیز طیحم هزوح رد دیناوتیم امش نیاربانب .دوشیم لاسرا دراوم نامه
  دـصرد54  هـب36   زا ،هتـشذگ لاـس3  اـت2  یـط الاب کیپ اب یگزات هب دصرد16 روشک رد تنرتنیا ذوفن بیرض.دوشیم
  نوـیلیم71 ، تـسا  رـتلیف ناریا رد هک مه كوبسیف ناکرتشم .تسا هدرک ادیپ ییالاب يدوعص بیش کی هرابود نالا دیسر
  اـم ینعی میتسه ام رصقم دندرکن راک رگا ،دننکیم راک ملع و تسیز طیحم رد رفن دنچ كوبسیف رد منادیمن نم .دنتسه
.میدرکن جیورت

441   .مـیراد تیاـسبو نویلیم009 ،میراد ایند رد تنرتنیا ربراک درایلیم2/2 .دنتسه لاس92 ات02 ناربراک دصرد04
   یـلو .مـناد یـمن ،تسا هریغ و ونان ،ملع ،تسیز طیحم شزومآ رد دروم دنچ .تسا هنازور هدش لاسرا ياهلیمیا درایلیم
    تـشپ براـجت و دـننکیم لاسرا زور ره و تسا یکشزپ هزوحرد اهمپسا دصرد06 هک ،تسا1مپسا ،دصرد09 کیدزن
   لـیمیا کـی يزور و میشاب هتشاد رورسلیم کی مینک هدافتسا اهلیمیا نیا زا شزومآ هزوح رد میناوتیم ام الاح.تسا نآ
.دراد لاعف ربراک درایلیم1 ،كوبسیف.مینک لاسرا یشزومآ

  ياـههکبش ،کینورتکلا شزومآ ياهتیاس .تخادنا هار یشزومآ هزوح رد یناسرعالطا تیاسبو ،ناوتیم تنرتنیا رد
.مینکیمن هدافتسا یلو میراد عالطا اهعوضوم نیا زا ام همه .تخادنا هارگالبورکیم ،گالبو ،صاخشا رب ینتبم یعامتجا

   دـنچ .دـنکیم راک هزوح نیا رد هک میراد یکینورتکلا هناماس دنچ .میراد روشک رد ملع جیورت تیاس دنچ منادیمن نم
     تمالـس هزوـح رد ،هدرـک زیلاـنآ ا ر اـهملیف هک میراد بویتوی لثم ویدیو ات دنچ .میرادیملع یعامتجا یکینورتکلا هکبش
    .دنتـشاذگ یـشزومآ ملیـف006  اـت005 و دنتخادنا هار یناشخر مناخ ار”healthtube“ تیاس لبق لاس هس هک منادیم
06   هـک دوـب دایتعا دروم رد شلوا ملیف.تسا روشک رد تمالس و تشادهب هنیمز رد یشزومآ ملیف تیاس نیرتهب ،کشیب
   هاـگراک دنتـساوخ      یـم رـگا یـنعی دوـلناد دادـعت نـیا .تسا تمالس هزوح رد ییالاب ددع هک دندوب هدرک دولناد رفن رازه
.دشیم ردقچ دینک باسح ناتدوخ ،رفن03 یهاگراک ره رد برض ،دنراذگب

  يزادـناهار هنیزه لک .تسا ییالاب رایسبدادعت ،دوب هتفرگ رامآ هک ینامز هزاب رد هک دوب شناربراک دادعت رفن نویلیم5/2
-  هدرـک هـنیزه ناموت نویلیم54 و دیاهداد شزومآ امش ار ربراک نویلیم2 ینعی دوب ناموت نویلیم54 دودح شزومآ هکبش
  لاـح ره هبدوشب ناموت نویلیم09 دیاش هک دنیایبرفن رازه تیاهن رد هک نلاس هنیزه اب اجنیا رد کچوک شیامه کی .دیا
    بذـج ار روـشک یـشزومآ ياهملیف همه و ناموت نویلیم54 اب دزادنایب هار ياهناماس نینچمه دهاوخب ملع جیورت نمجنا
  هزیاـج و دنک يراذگراب دیایب دراد یتسیز طیحم ملیف یسک ره ،دنراذگب مه هراونشج و دنیایب ام ياههچب يروطنیا و دنک
 و دننک دیلوت ملیف دصرد کی دادعتنیا زا میراد زومآشناد رازه003 و نویلیم21 ،شرورپ و شزومآ لک رد .میهدب مه

1. Spam
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  راـک   دـب شرورـپ و شزوـمآ میئوگیم مینکیمن هدافتسا ،يزومآشناد تیفرظ نیا زا ؟نیا زا رتهب يراذگهیامرس ،دنراذگب
.میاهدرک راک دب مه ام تسا هدرک

   دـینک هدهاـشم ار دنه .دهد شیازفا رایسب دناوتیم ار یلم صلاخان دیلوت ،دهدب شزومآ ،دنکب دناوتیم راک هچ تنرتنیا
   لـصو مـهد   یـم ار ناـتباوج اـینرفیلاک زا نم دیوگیم،دینزیم گنز تفاسورکیام هب امش.درک دشر1تاعالطا يروانف اب
     .تـسا هدرـک هـضبق ار تخاـسریز هک مه نیچ .دهدیم ار امش باوج يدنه رفن کی ناگیار”voib“ اب دنه هب دوشیم
 ياـهه   ـ لاقم یـسرتسد ثـحب ،یـکینورتکلا تامدخ شیازفا .میهد ماجنا ار راک نیا شزومآ رد ام هک تسا تیفرظ نیرتهب
    فرـح يزاـجم یـساملپیدویمومع یساملپید نالا .لاعف یساملپید ثحب و گنهرف رودص ،یگنهرف لماعت ،یکینورتکلا
    تـسا یباـهو ملاـع نیا"کیال" .دنزیم ار لوا فرح ایند رد"یکوبسیف" حالطصا رد يزاجم یساملپید .دنزیم ار لوا
  و شـعاد دوـشیم هیروس وت دنزیریم رفن رازه3 هعفد کی دننزیم ناوخارف اهنآ دعب .دیوگیم يزیچ کی تقو دنچ ره
.دننکیم هدافتسا بوخ یلیخ اهنآ و مینکیم هدافتسا مک یلیخ ام،دنیایب رفن رازه ًالثم؛میسیونیم یناوخارف مه ام .هریغ

   .دـنراد ار كوـب سیـفیمسر روط هب اهداهن همه و دراد روشک رد ربراک نویلیم71 ،تسا رتلیف كوبسیف مینکیم رکف ام
  ار شیاـهتوق میوگب مهاوخیم ،"اهشلاچ و يزاجم ياضف" ناونع تحت مراد ياهئارا نم ،دراد مه یتالکشم كوبسیف
.میسریم مه شتالکشم هب دعب میشاب هتشاد

  یـشزومآ رازبا نیرتهبً اقافتا و نیرتدمآردرپ .تسا هتشاذگرس تشپ ار دوویلاه نالا،تفن تعنص زا دعب ،ياهنایار يزاب
،   یلوـمعم يزاـب کـی يور یـنعی. دـنا هدرـک ی   گلاـس ود زا صوـصخ هـب    ناـکدوک يور یعیـسو يراذـگ هیامرـس .تسا

     رارـق هرطیـس تـحت ار كدوـک رکف و نهذ مامت یگلاسود زا هکنیا يارب ،دننکیميرالد درایلیم کی نالک يراذگهیامرس
 دندرک هنیزه ناموت نویلیم006 هک"بساشرگ" مسا هب دش دیلوت تمیقنارگ يزاب کی نامروشک رد یلک روط هب .دهدیم
  امـش دینک روصت ،دنکیم ضوع ار یگدنز کبسً الماک ،دهدیم رییغت ار لسن راک نیا .دش مامت و دیشک لوط لاس دنچ و
  هلاـس9  رـتخد .دیراذگب هچب رایتخا رد یکدوک زا و دیشاب هتشاد ملع جیورت ای تسیز طیحم هزوح رد یشزومآ يزاب کی
   نآ يدرجتـسد مناـخ. مدوـب هدرک دیلوت مدوخ هک تفرگ دای ياهنایار يزاب زا ار كاوسم شزومآ دوب شلاس هس یتقو نم
   کـی تـفریم اهیهایس و تسشیم ار اهنادند رگا هک دوب یکاوسم يزاب وت .درک ییامنور يزاب نیازا و دوب ریزو عقوم
     هـب نـم .داد شزوـمآ يزاـب،   مدادـن شزوـمآ نـم .دادیم هزیاجینوتراک ملیف کی،دنتفرگیم هک زایتما و تفرگیم هکس
  .دـنریگیم دای یشزومآ ياهيزاب يور زا و تسا ناشتسد تلبت یگلاس3-2 زا ،دیرخن کفپ و سپیچ میوگیمن میاههچب

     هـب وـنم تمالـس نـیا ،درادن تسود ونم و تسا نم دض گرزباباب تفگ ،دوب هدیرخ سپیچ شگرزبردپ شیپ تقو دنچ
     يزاـب جنـپ اـت راـهچ يور ،يا        هزوـح رـه و تـسیز طیـحم ،مـلع جیورـت هزوـح رد میناوـت یـم لقادح.دزادنایم رطخ
.مینک يراذگهیامرس

  دـصرد021  ؛نارـیا نونکا هبوجعا ،هارمه نفلت .دننکیم يزاب فرص تعاس نویلیم لهچ ،میراد يزاب هکبش نویلیم02
  نوـیلیم002  ،لـیتار003  و نوـیلیم2   ،اـیلات نوـیلیم1  ،لـسناریا نویلیم03 ،لوا هارمه كرتشم نویلیم05 ،ذوفن بیرض

1. IT
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1     یـنعی دـنراد تمالـس هاـتوک مایپ نویلیم1 يزور لوا هارمه .تسا هدمآ هک مه”3G“ .دوشیم هرباخم زور رد کمایپ
  هـغالبلا  جـهن و نآرـق هیآ نویلیم5/1 دودح .دنهدیم ار شاهنیزه مه ناشدوخ ،دنریگیم تمالس هاتوک مایپ،ربراک نویلیم
  .دـنریگ یـمیشزومآ مایپ رفن نویلیم1 .لوا هارمه دمآرد ناموت نویلیم05 دوشیم05 رد برض نویلیم1 .دوشیم لاسرا
.دهدیم شزومآ مه و دنکیم بسک دوس مه نیا

  یـسرتسد”3G“    هـب اـم ياهرهـش بلغا نالا .مینک عورش ار رگید ياههزوح ای و ملع ،تسیز طیحم میناوتیم مه ام
     .میـنیبب شزوـمآ و دوـش بـصن یشوگ يور دناوتیم هک يرازبا نیرتهب”Mlearning“ .دنتسه راهچ لسن لابند دنراد
    منـک فـیرعت یـشزومآ هرود کی نالا نم.دنراد دنمشوه یشوگ دصرد05 دودح ،دنراد دنمشوه یشوگ اجنیا رفن دنچ
 اب لتیار .دنهدیم امش هب میقتسم مه ارهمانیهاوگ و دینک تکرش مه ار نومزآ و دینیبیم هرود ،دوشیم لصو نالا نیمه
.دنکیم رداص یهاوگ مه هلصافالب ودراد همانمهافت هاگشناد ات ود

      نـیا زا طـقف .میـنک هدافتـسا اـه     تـیفرظ نـیا زا و میـنک اـهر ار اـهسنارفنک نیا ،تسا ییالاب رایسب تیفرظ ،شزومآ
   تمالـس ياـه سیورـس نا کرتـشم ،مهد ناشن هنومن دنچ.مینک هدافتسا اهتیفرظ نیا زا هنوگچ هک میریگب دای اهسنارفنک
.دنریگیم تمالس مایپ زور ره هک نویلیم کی دودح13/2/39 رد لوا هارمه

 میس ددع رازه006 ینعی دناهدش وضع رفن رازه006 نالا ات .تسا هدرک عورش هاگشناد کی اب لتیار هک زومآيار حرط
  هدـش ماـجنا ناگیار يزاجم ياضف قیرط زا و دناهدید یشزومآ هرود رفن رازه006 ینعی شزومآ قیرط زا هتخورف تراک
.تسا

    لدـم حرـط نـیا"     میـنک یگدـنز بوـخ ،میزوماـیب بوـخ"      ،دوـش ییاـمنور هدـنیآ هـتفه تـسا رارـق هک رگید حرط
“edmodo”و دـنک  یـم ماـنتبث تیاس نیا رد دهدب شزومآ تسا دلب هک يزیچ ره یسک ره هک مداد حیضوت هک تسا 

 یبالقنا راک نیا ودنوشیم لصتم رگیدمههب و دنکیم مانتبث تیاس نیا رد مه دریگب دای دهاوخیم يزیچ ره یسک ره
.درک دهاوخ داجیا روشک شزومآ رد

      هتـشاد مـه درگاـش اـت هد ،یـسردم ره .دننکیم مانتبث تیاس نیا رد سردم رازه001 لاسما رخآ ات هک میدز نیمخت
  اـهزایتما و دوشیم رداص یهاوگ هلصافالب نآ زا دعب دوشیم هداد شزومآ ات .داد میهاوخ شزومآ رفن نویلیم کی هب ،دشاب
  يرـت   ناـگیار شزوـمآ و رتـشیب رابتعا ،تفرگ دهاوخ يرتشیب زایتما ،دنیبب يرتشیب شزومآ سک ره دوشیم هداد ناشن مه
      رتـشیب ییازدـمآرد و رتـشیب شزوـمآ لاـبند ،تسا1كوبسیف يواکهداد ثحب ،یعونصم شوه ،شتشپ لدم هک ،دریگیم
.دوشیم ماجنايزاسهکبش قیرط زا شزومآ و دنتسه

    امـش هـک دـیوگیم دیهدب ار نزو و دق ات و دهدیم هدنورپ لیکشت یسک ره .تسا"تمالسربا" رگید یشزومآ هناماس
    ار نوـخ راـشف اـت .دنکیم زیلانآ ار امش دنمشوه هناماس .دنکیم یفرعم امش هب یشزومآ هرود و تسا نییاپ ای الاب ناتنزو
  ،يدـنرم ياقآ .دهدیم امش هب مه یشزومآ هرود کی .دهدیم هرواشم امش هب دنمشوه ،تسا نییاپ ای الاب دیوگیم دیهدب
.دوش مالعایمومع ناوخارف هک دوشیم ماجنا شاهراک و درک ییامنور هام دادرخ ار هناماس نیا

1. Data Mining Facebook
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  هـک  یعلـضراهچ نیا زومآشناد و نیدلاو ،رواشم ،ملعم ،تسا يزومآشناد ،هژورپ نیا .تسا"شنادربا" ،رگید هنومن
  دودـح .تسا هدمآ هناماس نیا رد و دشاب دیاب هشیمه علضراهچ نیا .مینکیم فذح ار یکی هشیمه ام .میراد زاین اج همه
   رازـبا ،ایدـپ  یـکیو .تـسا هدمآ و دیآیم هناماس نیارد دراد زاین زومآشناد هچنآ ره .تسا هدرک راک هب عورش لبق هام کی
          تـشادهب ترازو هـب طوـبرم رـگید یـکی و هرواـشم هـب طوـبرم يرـگید هناماـس.تسا تاعالطا يروآعمج و شزومآ
    هـک تـسا یتیاـس بو.تـسا شزومآ ثحب رد يدنمشزرا رایسب رازبا هک تسا خساپ و شسرپ هناماس ،يدعب هناماس.تسا
.دهدیم شزومآ ار اهینتسناد

 تسا نیمه ،میتسهاجنیا هک یلیالد زا یکی .میربب هرهب اهلیسناتپ و تایبرجت زا میناوتب يزور مراودیما و نونمم رایسب
.میهد ماجنا یساسا ياهراک مه اب و مینک رارقرب ارطابترا میناوتب هک دراد دوجو ییاهلیسناتپ هچ مینادب هک



3931 لاس ملع جیورت هتفه شرازگ

٣٢١

   طیـحم ظاـحل زا ملع دیلوت ناونع اب ار دوخ نانخسناکدوک همانگنهرف راتساریو و هدنسیون ؛روپنایک اجور رتکدمناخ
.دندرک هئارا تسیز
   هـیقب هـک يا   هلئـسم اـب منـک حرطم مهاوخیم نم هک ياهلئسم .زیزع ناتسود ویمارگ راضح تمدخ منکیم ضرع مالس
.مزادرپیم تسیز طیحم ظاحل زا ملع دیلوت هب نم .تسا توافتم ،دندرک حرطم نازیزع و ناتسود

  مهاوـخیم هک یلئاسم نوچ تسا يزرواشک هورگ يور نم دیکأت .مرادسردم تیبرت هاگشناد زا یسانشهرشح يارتکد
.تسا يزرواشک هب طوبرم منک تبحص شاهرابرد نالا

  یـلیخ تسا نکمم هکياهمانگنهرف .متسه ناناوجون و ناکدوک همانگنهرف یسانشتسیز هورگ راتساریو و هدنسیون نم
    .تـسین هـمجرت و تـسا   یموـب دـصرددص هـمانگنهرف نیا .تسا لاس61 ات01 ناکدوک هب طوبرم ،دیسانشب ار نآ امش زا

    ییاـمنور هاـم رـهم تسا"ز-ر" دلج لماش هک نآ مهدزناپ دلج و هتشذگ شراک عورش زا لاس53 هک میلاحشوخ یلیخ
  .دش

    اـما ؟تـسیچ ییاذـغ هکبش هک مینادیم همه .تسا"ییاذغ هکبش رد رگیدکی رب نارادناج ریثأت" نم ینارنخس عوضوم
  ،راوـخ    هاـیگ ،هاـیگ زا ییاذـغ هرـیجنز .مهدیم امش هب ییاذغ هریجنز هرابرد يرصتخم حیضوت و منکیم عورش ادتبا زا نم
     دـنروبجم ،دنتـسه هتـسباو و هتـسویپ مه هب هریجنز کی لکش هب اهنیا.تسا هدش لیکشتراوختشوگ ای نآ یعیبط نمشد
    نیـمه هـب ییاذـغ هرـیجنز نیا .دنیوگیم هریجنز اهنیا هب حالطصا رد تلع نیمه هب .دنشاب هتسویپ مه هب ماود و اقب يارب

 دنک هیذغت دناوتیم همعط دنچ زا راوختشوگ کی ینعی دراد ییاهیگدیچیپ و تسین ،دینکیم هدهاشم لکش رد هک یگداس
  دـنهدیم لیکشت ار ياهتسویپ مه هب هکبش رگیدمه اب اهنیا .دریگ رارق هیذغت دروم راوخهایگ دنچ طسوت دناوتیم هایگ ره
.تسا توبکنع رات لکش هب مینک هاگن نآ هب میهاوخب رود زا رگا هک

  هـب و  ر تـیعمج دادـعت-1؛ تـلعود  هـب ،تسا شهاک لاح رد زور هب زور ناهج و هعماج رد ام زایندروم ییاذغ داوم
  طـقف شهاک نیا .تسا شهاک لاح رد دراد زاین نآ هب ناسنا هک يرتتیفیک اب ییاذغ داوم زور هب زور-2 و تسا شیازفا
       لاـس دـنچ ریـس رد و دـینک هاـگن ناـسنا کی ناونع هب ناتدوخ هب یتقو امش .تسا مه یفیک دعب زا ،تسینیمک دعب رد
 يرادیرخ ،دوب هک یبیس ره میدوب رتهچب یتقو دیاش ...،میرخیم راب کی ياهتفه هک یبیس نامه درذگیم هچ ره ناترمع
        زا يرـثا چیـه .دـشاب هتـشاد یفاـص و فافـش فـسوپ دشاب گنر کی هک تسا رتمهم یبیس ناميارب نالا یلو میدرکیم
   اـم و دوـش شی   ازـفا هـب روـبجم بیس نیا يارب دیلوت یفیک حطس دوشیم ثعاب نیا .دشاب هتشادن تفآو يرامیب ،یگدولآ
      دروـم نیـمه .درادـن اـهنآ زا هدافتـسا هب ياهقالع یسک یلو دنتسه هدافتسا لباق داوم لماش هک تشاد میهاوخ ییاههلابز
     ار يزرواـشک لوـصحم کـی میهاوـخ یـم یتقو .مینک دیلوت يرتشیب ییاذغ تالوصحم میشاب روبجم ام هک دوشیم ثعاب
     بـسانمان تـفاب ،بـسانمان كاـخ ،یبآ مک ،بسانمان بآ ؛دریگ رارق بیسآدروم تسا نکمم فلتخم قرط هب مینک دیلوت

  اـهيرامیب و تافآ هلئسم هب ،عوضوم راهچ نیا نایم زا نم .اهيرامیب و تافآ روطنیمه ،بسانمان تشک ياهشور ،كاخ
   هـک دیـشاب  یـثحبم ِجورـم اـت   منـک رـتحضاو امش يارب ار نآ منکیم یعس و تسا نم صصخت هک یعوضوم .مزادرپیم
.منک حرطم مهاوخیم
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    تالوـصحم بیـسآ ثـعاب هک دوشیم قالطا يروناجریغ لماوع و اهچراق ،اهيرتکاب ،اهسوریو هعومجم هب اهيرامیب
    زا بیـسآ نـیا .دنناـسر    یـم بیـسآ يزرواـشک تالوـصحم هب هک دنوشیم یناروناج لماش مه تافآ .دوشیم يزرواشک
  ندـنام هدنز و اقب يارب هورگ ود ره ،يرامیب و تافآ هلوقمود رد مدرک رکذ نم هک ياهدنز لماوع نیا مامت ،تسام هاگدید
  مـسا اهنآ هب نیمه يارب ،تسا رتشیب نامروز ام .میراد جایتحا مه ام یلو دنراد جایتحا تالوصحم نیا هب ناشلثمدیلوت و
.میشاب هتشاد يرتملاس و رتكاپ لوصحم ات اهنیا اب هزرابم هب میدرک عورش نیاربانب و مینکیم قالطا ار يرامیب و تفآ

  تروـص هب و دیآیم مس زا هدافتسا فرح یتقو تسا مس زا هدافتسا نآ نیلوا هک میدرک هدافتسا ار یعونصم ياهشور
  زا هدافتـسايرورپماد رد راک ،نیمز يور راک تشادرب و تشاد ،تشاک لحارم زا یکی تسا زرواشک کی نهذ رد هنیداهن

   هـنوگچیه زا ناـشدیلوت دنیارف یط هک یتالوصحمینعیمیراد ار کیناگرا تالوصحم زا هدافتسا ام،لباقم رد و تسا مس
    نـیا هـک یناـسک هب دینک کمک هک منکیم شهاوخ امش زا نم و مینکن هدافتسا هک میدرک شالت ،تسا هدشن هدافتسایمس
      ار کـیناگرا تالوـصحم نـیا دـیئوگب دـیناوت   یـمن امـش و تـسا سرتسد رد مه اج همه و دننکیم دیلوت ار تالوصحم
        تالوـصحم شورـف يارـب هـفرغ کـی ،دراد هـک يراـبهرت و هویم ياههفرغ مامت رد يرادرهش نالا نیمهنوچ دیاهدیدن
 ،میرخب بیس ولیک ود هکنیا ياج هب تسین رتهب یلو تسا رگید ياههفرغ تالوصحم زا رتنارگ و تسا هتشاذگ کیناگرا
   مـس هـک میهدب اهنآ هب ار یلوصحم و میراذگب مارتحا نامنادنزرف هب و میراذگب مارتحا نامنامهم هب میرخب بیس ولیک کی
.دنوشن التبم برچ دبک هلمج زا ییاهيرامیب هب ات دنیبب يرتمک بیسآ هک دوش ثعاب و دراد يرتمک

  زا نآ عویـش نس هک دنکیم شرازگ تشادهب ترازو .میتسه ورهبور برچ دبک هب التبمنارامیب زا يدایز دادعت اب نالا
    زا و مـضه يارـب ار مزال ياـهمیزنآ دناوتیمن هک يدبک ینعی برچ دبک .دشاب روطنیا دیاب ارچ .تسا نارهت رد یگلاس5
    هـکنیا يارـب ؟دـتفا    یـم قاـفتا نـیا ارـچ  .تـسا هدـش لبنت عقاو رد ،دنک دیلوت ار دوشیم ندب دراو هکیمومس ندرب نیب
   ثـعاب دوـش    یـم ندـب دراو ،ندـب اـب طبترمریغ-مراذگیمن شیارب یمس مسا-تسین مزال ندب يارب هک يداوم هعومجم
  برـچ دبک دوشیم بجوم داوم نیا و تسا ندب ردیمهم شخب دبک ،هناتخبشوخ ای هنافسأتم ،دوشیم دبک درکراک لالتخا
.دنبای زورب رگید لماوع و برچ دبک اب طبترم یقاچ ،دنک ادیپ عویش نآ اب طبترم ياهيرامیب و

     هدوـب نآ هارـمه يزرواـشک مـلع دیلوت ياهزور نیلوا زا هک میراد مه یعیبط ياهشور ،یعونصم ياهشور لباقم رد
 زا هدافتسا ،مواقم ناهایگ ،یعارز لرتنک .دراد دوجو نآ هیلوا داوم مامت يزرواشک نیمز رد هک ییاهشور زا هدافتسا .تسا
  ییاـه  شور ناـمه یـلو دناهدرک يدنبهقبط اهشور نیا يارب يزورما نادنمشناد ار کیژولویب لرتنک و یسنج ياهنومرف
.دندرکیم هدافتسا اهنآ زا امياهگرزبردپ و ناردپ هک دنتسه

  يدـعب لوصحم هب و درادهگن شدوخ نورد ار اهيرامیب و تافآ دناوتیم هک ار يزره ياهفلع ام ینعی یعارز لرتنک
 هتشاد يرتمک تفآ هک مینک هدافتسا یمقر نآ زا میراد جنرب مقر ود ام یتقو ینعی مواقم ناهایگ.میربب نیب زا دنک لقتنم ام
.دشاب

   هـعرزم نـیا رد يا     هرـشح هـچ ،مـیراد هـعرزم نـیا رد یتفآ هچ هک مینادب میئایب ام ینعی یسنج ياهنومرف زا هدافتسا
   نـیا ،میـنک دیلوت ار تسا رن ایهدام هرشح هدننک بذج هک ياهدام و مینک هدافتسا فلاخم سنج نومرف زا .دنکیم تیلاعف
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   هـک میـنیب      یـم ار یـگنردرز ياـهراون ،اـم زا یـلیخ .میرـبب نیب زا ار اهنآ ام و دنوش بذج نآ هب تارشح دوشیم ثعاب
   تارـشح و دـنا   هداد رارـق هدنبـسچ شـشوپ يور  ار اـهنآ هک دنتسه یسنج ياهنومرف نامه اهنیا ،دناهدیشک ناتخردرود
     يرـن اـب هـک میرادـن ار يا  هداـم نیارباـنب .دنوریم نیب زا ،دنبسچیم هدنبسچ ياههگرب نیا هبیتقو و دنوشیم ناشبذج
.تشاد میهاوخ يدیدج تارشح و دنک يزیرمخت و يریگتفج

    نـیا هـک دـننک یـم هیذغت يرگید دوجوم زا .مینیبیم ام و تسا يراج و يراس تعیبط رد هک يزیچ ؛کیژولویب لرتنک
:مینک فیرعت بلاق هس رد میناوتیم ار کیژولویب لرتنک .تسا رضم ام يارب هک دوجوم

  ؛سیراکسآ مرک ،ودک مرک لثم ،میسانشیم ار اهنآ و دنتسه زومرم ام يارب یلیخ هک اهلگنا-1
؛ریش شزراب لاثم ،اهرگراکش-2
.اهلگنا هبش واهدیئوتیزاراپ هبش-3

    تارـشح رد طـقف نارادـناج رد ینعی دنراد دوجو تارشح ملاع رد و دناهدش هتخانش رتمک هک دنتسه یتادوجوم اهنیا
   نـیا .دوـش     یـم نآ ندـش فیعـض ثـعاب و دـنکیم هیذغت همعط ای رادناج زا هک اهلگنا فالخرب ،مینیبب ار اهنآ میناوتیم
  ییاـناوت نیا ،دننکیم هیذغت هکنیا رب هوالع اهنآ تسین هیذغت مه طقف و دنربیم نیب  زا ار نآ ،اهلگنا هبش ياهدیئویتزاراپ
  هراـبود و دوش جراخ نآ زا دعب ودنک هیذغت و یگدنز همعط نورد هرشح دازون و دننک يزیرمخت همعط يور هک دنراد ار
.دراذگب ار شدوخ ریثأت نآ لثم ناسمه رگید تادوجوم يور

  هدافتـسا فرص مس زا طقف هکنیا ياج هب تفرگ میمصت .دش هجوتم ار نآ تارضم و دش انشآ مس اب رتشیب ناسنا یتقو
  زا و دـش عورش نآ يروئت فرط نیا هب0791 لاس زا و تسا يدیدج ملع هک درک هدافتسا تافآ یقیفلت تیریدم زا ،دنک
 هدافتسا دیدج ياهشناد هفاضا هب دوجوم ياهشناد مامت زا و هدایپ یلمع تروص هب و درک راک هب عورش هزات0891 لاس
 دراو شفارطا تسیز طیحم و شدوخ هب ار یطیحمتسیز بیسآ نیرتمک ات دننک دیلوت ار یلوصحم هکنیا رطاخ هب دندرک
   ،روـبنز ،مـلک دیب ،ازلک ؛متفرگ رظن رد ار ییاذغ هریجنز زا یکچوک شخب ،متشاد هک ییارتکد هژورپ رد راک نیا يارب .دنک
  نآ زا میهاوـخ یـم و میراد هعماج رد ام هک گرزب ییاذغهریجنز و گرزب ییاذغ هکبش نآ زا منیبب متساوخیم .دیئوتیزاراپ
.دنراذگیم رگیدمه يور يریثأت هچياهریجنز هس کچوک شخب نیا ،مینک هدافتسا

   دـعب ،تـسا ناهج رد مهم ینغور هناد نیموس ،ینغور هناد ناونع هب ازلک .مینکیم هدافتسا دایز ازلک نغور زا ام هزورما
  یناـمز ره رد ام روشک رد ار ازلک هکنیا هتکن نیرتمهم.دراد يدایز ياهدربراک یلو مینکیم هدافتسا نآ زا ایوس و ترذ زا
  ياـه   هـناخراک هـک دوـشیم ثعاب نیا .درک هدافتسا نآ زا ناوتیم ینامز ره رد درادن یصاخ تشاک لصف .تشاک ناوتیم
 ار6   اـگما هـب3 اگما تبسن نیرتهب.مینک هدافتسا نآ زا هشیمه و میراذگن راکیب یتدم ياربارمیراد هک ینغور لاصحتسا
 شرورپ ثعاب ازلک .دراد ار3 اگما بسانت نیرتهب شدوخ ،دنک تلاخد نآ نورد3 اگما قیرزت رد ناسنا هکنیا نودب .دراد
      روـبنز دهـش شیازـفا ثـعاب و دـنباییم شرورپ ازلک هعرزم رد بوخ ياهيرادروبنز زا یلیخ .دوشیم لسع روبنز رتهب
.دوب ازلک باختنا يارب یلیلد نیا .دوشیم
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  ازـلک زا نآ عبت هب و دنکیم هیذغت ملک زا یلیخ نوچ هک دنیوگیم ملک دیب لیلد نیا هب و تسا ینینزان هرپبش ؛ملک دیب
   کـی ،دـینک هاگن نآ تشپ هب رگا نوچ دنیوگیم مه یساملا تشپ هرپبش نآ هب .دنتسه هداوناخ کی زا ملک و ازلک نوچ
  تـسا تناس کی زا رتمک شورال .دینیبیم ار شیاههریفش و شورال ،شمخت .تسا ساملا لکش هک دینیبیم یعلض شش
.تسا ملک ای ازلک هتوب کی ندرب نیب زا هبرداق یلو

  ياـه   مـقر يور ار مـلک دـیب رمع لوط ،مداد ماجناییاهشیامزآ .دنکیم هیذغت هرشح نیا ورال زا هک ؛دیئوتیزاراپ روبنز
  یـسررب ار شا     یـنمیا متـسیس و فـلتخم یـشراوگ ياـهمیزنآ .مدرک يریگهزادنا شیاقب و يزیرمخت نازیم ،ازلک فلتخم
  .مدرـک هدهاشم ار تاقافتا و مداد رارق روبنز ریثأت تحت ار اهنیا همه دعب و تشاد دوجو هک یفلتخم ياهمقر يور ،مدرک
   موـهفم اـب رتشیب امش هکنیا يارب منکیم هدافتسا مقر ود زا کیتامش تروص هب اجنیا یلو مدرک هدافتسا ازلک مقر هد زا نم
.دنراذگیم رگیدمه يور اهنیا هک دیوش انشآ یتاریثأت

  هـک يا هـیذغت نیا .دنک هیذغت رتمک مقر کی زا و رتشیب مقر کی زا تسا نکمم ملک دیب ،میراد ار ازلک مقر ود ام یتقو
 يور   یـفلتخم حیجرـت ،روـبنز .دشاب هتشاد رتمک تیعمج مقر کی و رتشیب تیعمج مقر کی دوشیم ثعاب دهدیم ماجنا
    متـسیس صوـصخ هـب ،شیاهمیزنآ ،شیگدنز ياهرتماراپ ؛دنکیم هیذغت ازلک ات ود نیا زا یتقو هکنیا رطاخ هب .دراد ینمیا
  عـبط  هـب دهد حیجرت ار یکی یتقو و دهد حیجرت ار اهنیا زا یکی روبنز دوشیم ثعاب نیا .تسا هدرک ادیپ رییغت شاینمیا

   رتـشیب شتـیعمج د رـک یـم هیذغت نآ زا ملک دیب هکیمقر نآ تفای شهاک تیعمج یتقو و دنکیم ادیپ شهاک نآ تیعمج
  یـیازلک نیاربانب دوشیم دایز شتیعمج نیاربانب دهدیمن حیجرت ار نآ روبنز هک میراد اریملک دیب ،لباقم هطقن رد .دوشیم
.دنیبیم بیسآ رتمک میراد هک

  رد .مـس    تـلاخد نودـب دـهد ماجنا ار شدوخ راک ،تسیز طیحم میهدب هزاجا ام هک دنتفایم قافتا ینامز رد همه اهنیا
    هـب هـک میدـید  یـم ار یتارـشح نارهت رد رویرهش رد ام لاسما ،دیدوب نآ دهاش همه هک میوگب مهاوخیم ار ياهتکن نایاپ

   و هدرتـسگ ياـه یـشاپ  مـس اـم هک دندمآ دوجو هب لیلد نیا هب همه اهنیا .کلسع ای کلابدیفس مان هب دندیبسچیم تروص
  مـلک لـگ و ملک ،ناجمداب لثم میتسه اهنآ هدافتسا لاح رد زور ره هک یتالوصحم يور نارهت فارطا قطانم رد ار یعیسو
 تیعمج و میدرک دوبان ار دوبهدش اهکلسع نتفر نیب زا بجوم هکیکیژولویب لرتنک لماوع مامتنیاربانب .دوشیم ماجنا
  فـیرعت ینامز زا نامیاههون هن و نامیاههچب يارب ام دوخ ،هدنیآرد تسا نکمم ،میشابن بقارم رگا .درک ادیپ شیازفا اهنیا
 .بآ هزم هن دادیم بیس هزم هک میدروخیم یبیس هک مینک

  تـسا  نـیا مـلعجیورتشقن.تسا مهم رایسب رایسب ملع دیلوت هلئسم لاح ره هب:دندرک نایبییازریم رتکد مناخ همادا رد
  مدرـم هب جیاتن نیا یتقو .تساهدش هتشاذگ تقو نآ يور تعاس اهدصً اعقاو هک دنک لقتنم ار يدنمشزرا رایسب جیاتن هک
  ماـجنا ير  ـ گید راـک و درـک یناسرعالطا طقف تشادهب ترازو هک ملاپ هلئسم لثم.دوشیم يايوق يورین ،دوشیم لقتنم
    رایـسب اـم ياـه هاگـشناد رد .دندرک فذح ار ملاپ نیا گرزب رایسب ياهرادهناخراک هک درک لمع يوق نانچ شدوخ .دادن
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      يدـسا سدـنهم ياـقآ هـک ییاـهشور نیمه اب هللاءاشنا و دراد مه يدنمشزرا جیاتن و دوشیم ماجنا اهراک نیا زا رایسب
.مینک يدربراک ار اهنآ میناوتب دندرک تبحص ناتسود هک يرگید ياهشور و هرهچ هب هرهچ ياهشور و دنتفگ

 درکیور اب ار دوخ ینارنخسنبراد زبس ياوآ هسسؤم ناراذگهیاپ زا ؛هدازيدزی مناخ ؛یشیدنامه نارنخس نیرخآ سپس
.دندرک عورش یتسیز طیحم

     یـلیخ تروـص هـب یتـسیز طیحم ياههغدغد0791 لاس زا.منکیم یفرعم ار هسسؤم نیا یتسیزطیحم درکیور ادتبا
        لـشار مناـخ و دوـب هدـش حرـطم اـیند رد ییایمیـش ياهدوک و نیمز شیامرگ لثم یتالضعم .دش حرطم ایند رد گنررپ
   هـچ دوـش یـم هدافتسا هک ییاهدوک و مومس نیا هک دنتفگ و دندرک داجیا ار یبالقنا ،شوماخ راهب باتک هدنسیون نوسراک
  هـک دوب يروط نامز نآ تردق .دنکیم دراو شحو تایح تمالس و هعماج تمالس هب همادا رد و تسیز طیحم هب یبیسآ
  دـینک هدافتسا مومس و اهدوک نیازا دیابن هکدنتفگ یتعنص و يزرواشک هعماج هب ینعی ،دنداد رارق بطاخم ار اههدننکدیلوت
  نوـچ دشن تفایرد یخساپ .دیتسه اههدننکدیلوت امش،نآ ببسم ،دیآیم شیپ هک یبقاوع و یتسیز طیحم تالضعم نیا و
   یقاـفتا هـعماج رد هک دشیم ثعاب و دوب رتالاب فرصم و تاغیلبت ،رتشیب هضرع و دیلوت ،شدوخ دوس رکف هب هدننکدیلوت
 ب ـ طاخم ار هدـننک فرـصم هعفد نیا هعماج رد هکنیا زا تساترابع دوب جیورت نیمه شراذگهیاپ هک یبلاج قافتا.دتفاین
  هدـننکدیلوت ،دشاب هتشاد ياهنادنمشوه فرصم و دیهاوخب ار تسرد لوصحم امش رگا دنتفگ هدننکفرصم هب ودنداد رارق
    اـیند رد قاـفتا نـیا7002 لاس زا .دنک دیلوت ار دیهاوخیم امش هک هچنآ و دنک ضوع ار شدوخ شرگن هک تسا روبجم
  دـهدب هیور رییغت هدننکدیلوت هک دش ثعاب و دیتسه انشآ کیناگرالوصحم و زبس لوصحم ياههژاو اب امش و تسا هداتفا
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  ياـضاقت ، کـیناگرا   لوـصحم ،هتفرـشیپ ياهروشک رد نالا یلو دتفایب قافتا نیا رتدوز مه نامدوخ روشک رد میراودیما و
.دوش رجنم هدننکدیلوت لوصحم حالصا هب دناوتیم هدننکفرصم يوگلا حالصا تقیقح رد.دراد ییالاب

- یـمنرب تعیبط هب هک میراد یتالوصحم .دشاب ریذپهیزجت؛تسخن ؟تسیچ کیناگرا ای زبس لوصحم کی تایصوصخ
    اـب یناـکریه لـگنج رد هک ییاههلابز لثم تسا هدش ام روشک رد یتسیز طیحم لضعم بجوم هک ،اهکیتسالپ لثم ددرگ
 ای دوشیم هدافتسا فرصم راب کی فورظ زا ردقچ هک دوشیم هدهاشم صاخ مایا زا دعب مه نارهت رد .میتسه هجاوم اهنآ
 هب هک ییایمیش ياهدوک و مومس زا یلیخ ای و دندرگیمنرب تعیبط هب و دنتسین ریذپهیزجت اهنیا .يرگید کیتسالپ عون ره
   زا رـگید یـکی .دـننک  یـم دراو يریذـپان نارـبجياههمدص و دنوشیم ینیمزریز عبانم و بآ دراو و دندرگیمنرب تعیبط
  رد ار ریذـپدیدجت عبانم دناوتیم هک ییاج ات هدننکدیلوت .دشاب فرصم مک يژرنا هبنج زا هکنیا ،زبس لوصحم تایصوصخ
.دنک نیزگیاج هناخراک

     نـیا و میـشاب هتـشاد ییالاـب تخادرپ دیاب مینکیم فرصم میراد هک يژرنا تباب مینادب ام هک هدش ثعاب اههنارای ثحب
.میورب ریذپدیدجتياهيژرنا تمس هب هک دزادنایم رکف نیا هب ارام عوضوم

     هدـش فذـح نآ زا مومـس و ییایمیـش دوک تسا نکمم هک ییاج ات .دشاب یمس داوم زا يراع ،رگید مهم تیصوصخ
  رازاـب در او دـناوت  یـمن هبـش کی زبس لوصحم .تسا دنیارف ،زبس لوصحم میئوگیم ام هکنیا .تسا دنیارف اهنیا همه .دشاب

  دوـش  یـمن تروـص نیا هب دوش کیناگرا تسا رارق هک یلوصحم .میهدب نامز نآ هب ام هک تسا زبس یتقو لوصحم .دوش
 هب قلعتم کیناگرا لوصحم .دنک تشادرب کیناگرا لوصحم رگید لاس و دنکن هدافتسا دوک،لاسما يارب زرواشک زورما هک
     .دورـب کـیناگرا تمـس هـب لوصحم ات دشاب هدشن هدافتسا ییایمیش دوک و مومس نیا زا لاس هس تدم هب هک تسا ینیمز
    دـنورب لوـصحم نـیا تمس هب ات دننک یط ار يدنیارف تسا رارق رگا .میهدب اههدننکدیلوت هب دیاب ام هک تسا یتصرف نیا
.میهدب اهنآ هب ار نامز نیا هزاجا دیاب
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  ياـهتنا رد عقاو رد هک مینک هاگآ ار هدننکفرصم دیاب ام هکنیا دنکیم گنررپ یلیخ ار نآ يزاسهاگآ و جیورت هک يزیچ
 یباتک تقیقح رد و دتفایب دناوتیم یبوخ یلیخ قافتا ،دنک لمع هنادنمشوه رگا و تسا هدنریگمیمصت یلوتسه هریجنز
    نـملگ لـیناد رـتکد ياـقآ باتک نیا رد .تسا"یتسیز طیحم شوه" باتک ،منک یفرعم اجنیا رد مدوب دنمقالع یلیخ ار
     یعوـضوم ،میـنک رادـیب یتـسیز طیحم لوصحم فرصم يارب ار نآ قایتشا و مینک هاگآ ار هدننکفرصم ام رگا" :دیوگیم
."میسرب یتسیز طیحم تالضعم لح هب ات دراد جایتحا نآ هب تخس ایند هک تسا

زبس لوصحم یترابع هب ای تسیز طیحم اب راگزاس تالوصحم
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    نـمجنا وـضع نـم هک تروص نیا هب میتشاد هنابلطواد ياهتیلاعف یتسیز طیحم هنیمز رد اهلاس نبراد هسسؤم رد ام
     ناراـکنامیپ اـت سرادـم زا اـه    شزوـمآ نـیا .نـبراد هـسسؤم رد ناراکمه هیقب روطنیمه و متسه تسیز طیحم نارگشیاپ

.تسا هدوب اههلحم يارس ورادهناخ ياهمناخ ،اهناتسرامیب ،يرادرهش
   هـب اـم لاس3 ات2 زا دعب هک هچنآ .تسامهم ملاس یگدنز يارب تسیز طیحم ردقچ هک میدادیم حیضوت همه يارب ام

  ،دـنک   یـم هدافتـسا هـک يا هدنیوـش زا ار يرادهناخ مناخ ،نم رگا ینعی ،مینک داجیا ار یگدنز دیاب ام هکنیا ،میدیسر هجیتن
  هـب دعب و منک نارگن ار دارفا هک تسین نم هفیظو .مهد هئارا واهب یلحهار دیاب یلامتحا ياهبیسآ رطاخ هب منکیم نارگن
.مورب مدوخ هار

  یناـسک ایآ ؟دنشاب یتسیز طیحم هک دراد دوجو یتالوصحم ناریا رد ایآ هک میدرک یسررب ار عوضوم نیا ام تقیقح رد
؟دننک دیلوت ار تسیز طیحم اب راگزاس تالوصحم هک دنتسه

  تسیز طیحم
رتملاس

  دیرخ
رت قیقد

 فرصم
رتمک
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  ود یلاـس هکنیا ياج هب ناشیا هک میدش انشآ يزرواشک اب .دراد دوجو روشک رد یلوئسم دارفا هک میدیسر هجیتن نیا هب
    دوـس یـلک و منـکیم تشادرب راب ود یلاس منک هدافتسا مس و دوک همه لثم رگا تفگیم،دنک دیلوت ار جنرب لوصحم راب

 نآ   و یلوـصحم نیـنچ زا هک تسا مهم ردقچ .منکیم زاب دراو ما یپ يآ لوصحم و مدرک فصن ار دوس یلو درک مهاوخ
.دسانشب ار شلوصحم هک دراد راظتنا هدننکفرصم زا و هدرک فصن ار شدوس هک يدرف .دوش تیامح درف

 ار اهنآ و مینک ییاسانش تسیز طیحم نامزاس کمک اب ار ملاس تالوصحم هک تسا نیمه نبراد هسسؤم فده عقاو رد
   هـک دوـش   یـم بـجوم هاـگآدوخان تروص هب قافتا نیا و مینک یفرعم هعماجهب یجیورت و یشزومآ یصصخت تروص هب
    شیارـگ الاـب یهددوـس اب یتالوصحم تمس هب و دهد همادا کیناگرا لوصحم دیلوت هب ات دوش قیوشت لوئسم هدننکدیلوت
.دنکن ادیپ

-  میمـصت هـک ینا ـ بطاخم لماـش  یـشزومآ ،یتنرتنیا ياهشور لثم میاهتفرگ رظن رد ار یفلتخم ياهشور روظنم نیا هب
   مناـخ زا( دوـش   یـم بوـسحم هدـننک فرـصم و دنتسه هریجنز ياهتنا هک یناسک ات تالوصحم دیرخ يارب دنتسه هدنریگ
  دـهاوخ یـم هک يراکنامیپ سدنهم یتح ،دنکیم يرادیرخ ار یتالوصحم هسردم ای ناتسرامیب يارب هک یلوئسم ات رادهناخ
   کـناب میهاوـخ   یـم تـقیقح رد .دـنک دیلوت رفص يژرنا هعومجم کی هک دراد دوجویتالوصحم ایآ )دزاسب ار ینامتخاس
.میشاب هتشاد نمجنا رد تالوصحم نیا همه زا یتاعالطا
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         ناـیم یطاـبترا لـپ یـنعی میـنک تـیامح مـه یتـسیز طیحم ياهنمجنا زا میناوتب هک دوشیم ثعاب اهنیا همه رخآ رد
.دنوشیم بوسحم تسیز طیحم لاعف،یملع ظاحل زا مینک داجیا هک یناسک و زبس لوصحم هدننکدیلوت

   تالوـصحم ماـمت هک میراد یلاعف هحفص ،میهد همادا ار نامیاهتیلاعف میتسناوت یلیخ مه كوبسیف یعامتجا هکبش رد
    رد ،دـینک هدافتـسا تـسوپمکی ـ مرو كاـخ زا امش رگا ًالثم .میاهداد ناشن ار نیمز شیامرگ يور یتح ،اهنآ ریثأت تلع و
     هدافتـسا ار لوـصحم نالـف رـگا ای .دینک يریگولج ياهناخلگ ياهزاگ دیلوت زا دصرد دنچ هک دیوشیم ثعاب امش تیاهن
     هـمه اـم و تـسا هتـسویپ مه هب هریجنز لثم اهنیا همه .دوش رتمک ياهراح ناتخرد عطق ردقچ هک دیوشیم بجوم ،دینک
.مینکیم یناسرعالطا ار اهنیا

    ناـیب ار نـیا و دنوـش  یـم یـفرعم اجنآ رد تالوصحم نیا هک مینکیم پاچ ار ياهمانلصف ،نامراک زا يرگید شخب رد
.دنتسه راگزاس تسیز طیحم اب تالوصحم نیا ارچ هک دننکیم
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  و اـه هـچب میتسناوت هک یملع ياهتیلاعف و يزاب تروص هب میاهتشاد شزومآ ناتسریبد ات ناتسبد عطقم زا ،سرادم رد
 .مینک يراکمه اهنآ ابرتشیب میناوتب ات مینک بذج ار ناشنیدلاو

  لاـس یمناخ هکنیا دوب هک یتالکشم زا یکی .میداد شزومآ هک ییاهمناخ .میتشاد يدایز رایسب تیلاعف ،تالحم يارس رد
  میـهد یـم حیضوت ناشیارب ار عوضوم نیا یملع رظن زا ام و دوب هدش یگفخ راچد و هدرک طولخم ار هدنیوش ات2 هتشذگ



3931 لاس ملع جیورت هتفه شرازگ

٤٣١

   یبوـخ ياـهخساپ و شسرپ بیترت نیا هب و دنکیم دیلوت یمس زاگ مینک بیکرت مه اب ار تالوصحم یخرب یتقو ارچ هک
.دتفایم قافتا

  اـهشیامه نیا رد ام .دشاب هتشاد رادیاپ يرامعم ،ياهناخ هکنیا .دناهدرک راک هناخ يزاسیموب يور هک ییاهشیامه رد
  اـب ای تسا هداد شهاک تدش هب ار يژرنا فرصم هک دراد دوجو ناریا رد یتالوصحم نینچمه هک میتفگ و میدرک تکرش
.تسا بسانم ام روشک یمیلقا طیارش

   هـغدغد میئوـگ  یـم اـم ارچ تقیقح رد هکنیا ناونع اب میاهدرک يرازگرب"ملاس يایند ،ملاس كدوک"مان هب مه یشیامه
  زا مـه و يا   هـیذغت ظاـحل زا مـهدـ نکیم یگدنز نآ رد كدوک هک یطیحم هب ددرگیمرب میشاب هتشاد یملاس كدوک هکنیا
  .دنکیم فرصم هک یتالوصحم و دنکیم سفنت نآ رد هک یطیحم ،تسیز طیحم ظاحل

     یـفرعم اـهنآ يارـب ار ناـمياههمانرب و اههاگراک ،دننکیم راک كدوک اب هک میشاب طابترا رد ییاههسسؤم اب میدرک یعس
 .مینک



3931 لاس ملع جیورت هتفه شرازگ

٥٣١

     رـمع ،ناـهج نـیا تـسا ياهناریو" :تسا اردصالم هلمج میوگب ار نآ متسه دنمقالع هشیمه هک ینتشادتسود هلمج
 زا يریگهرهب اب ناهج کچوک رایسب هشوگ کی يزاسون رد ،مینک اهر دهدیمن هزاجا تریغ و مینک دابآ هک دهدیمن فافک
."ناگمه تسد هب تسا ملاع لک يزاسدابآ ام تسد هب ناهج موب هشوگ کی يزاسدابآ .مینک تمه نامیا و لقع
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 خساپ و شسرپ
.دننک تکرش خساپ و شسرپ رد دندرک توعد نانارنخس زاییازریم رتکد مناخ همانرب نایاپ رد
  ياـه   شزوـمآ نـیا .هرـهچ هب هرهچ تروص هب دوشیم ماجنا میقتسم هک ییاهشزومآ :تسا عون ود شزومآ یلک روط هب
 . نازوـمآ     شـناد لـثم دـشاب یـهورگ دـناوت   یـم اـی میـهد  یـم هرواـشم رفن کی هب یتقو ،دشاب رفن کی اب دناوتیم میقتسم
  نـبراد هسسؤم هک1یعامتجا ياههکبش یبایرازابو نیون ياهيروانف ،یهورگ ياههناسر قیرط زا میقتسمریغ ياهشزومآ
.درک تبحص دروم نیا رد

     هـک دـننک هدافتـسا ییاـه شور زا دـنناوتیم2یتیلمدنچياهتکرش رگا هک تسا نیایعامتجا ياههکبش یبایرازاب هدیا
     نـیا زا میناوـتن اـم ارـچ سپ دننک داجیا ام رد ار زاین ساسحا نیا و دنشورفب اهيرتشم هب ار ناشدوخ بوغرمان ياهالاک
     رد هـک تـسا یلاـس دـنچ یعاـمتجا ياههکبش یبایرازاب .میشورفب مدرم هب ار تمالس ومینک هدافتسا یتاغیلبت ياهشور
.تسا هدش جیار یبرغ ياهروشک

 نیا کت کت دروم رد هک تشاد میهاوخ ییاههاگراک هدنیآ رد ام .دش تبحص زورما متفگ هک ییاهشزومآ نیا دروم رد
 یلاوس رگا الاح .میناسرب هجیتن هب ار دراوم نیا و ناتسود تایبرجت و میشاب هتشاد ییازفامهً اعقاو و مینک تبحص اهشور
.دنیامرفب هک منکیم تساوخرد راضح زا دیراد یصاخ هبرجت ای

   داـی اـه هـچب نآ رد دیاب هک يدراوم عقاو رد یلو دنکیم رییغت لاس ره کیزیف ياهباتک و متسه کیزیف ملعم نم:لاوس
 ،يا  هتـسه ياـه   يژرـنا مـسا هـب     دـمآ يژرـنا دروـم رد يدـیدج یـبلطم شیپ لاس دنچ هلمج زا تسین باتک رد دنریگب

  يژرـنا نیا بیاعم ،ياهتسه يژرنا عبانم تمسق رد لبق لاس یلو دوب بلاج اههچب يارب عوضوم نیا.هریغو يدیشروخ
  بـسانمي اـهروتکا ر و اـه هـناخراک .دوش فرطرب ياهنوگ هب اهدنامسپ نیا دیاب و دراد دنامسپ هکنیا هلمج زا تفگیم ار
    .دـندرک ضوـع ار باـتک لاسراپ .مینک هدافتسا نآ زا دیاب ام ارچ دراد بیاعم ردقنیا رگا دنتفگیم اههچب دوشهتخاس دیاب
  ،دـندناوخ   یـم یـتقو اـه   هـچب یـنعی دیـسر یـم رظن هب نسح هک دوب هدش هتشون باتک رد يروط دنتشادرب ار بیع5 نیا
    يروـطنیا ارـچ سـپ دنیوگیم اههچب و ،دوش فرطربدیاب و تسا بیاعم ،هن میوگیم نم ؟تسا اهتیزم اهنیا دنیوگیم
  رایـسب تاعالطا ای اههچب.دنهدیم شزومآ ییادتبا زا ار يدراوم هکیسرد ياهباتک رد منکیم رکف نم .تساهدش هتفگ
.دتفایم اج دب یلیخ ای دنراد یصقان

  دـلب يزیچً ابیرقت مسرپیم ار یبلطم یتقو یلو دننکیم هدافتسا یلیخهریغو كوبسیف ،تنرتنیا زا اههچب هکنیا هلمج زا
     ناـشیارب ًالـصا هـک دـنناوخ  یـم و دـننیب یـم ار ییاهزیچ ای دننک هاگن ار ملیف نالف هکنیا دح رد طقف ناشتاعالطا .دنتسین
    رـگم دـنراد دوـجو یلیلد هچ هب رگید ياهيروانف ای كوبسیف ای تنرتنیا هک هداتفین اج ام هعماج رد زونه .درادن ياهدیاف
  .تسا شرورپ و شزومآ تالاکشا زا یکی نیا،دننکیمن مه زاین ساسحا هک دننک ادیپ زاین ًاعقاو هکنیا

1. Social Marketing
2. Multinational
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 رایسب رایسب راوید ای راصح کی هنافسأتم ینعی تسا هدیچیپ رایسب رایسب ام شرورپ و شزومآ هلئسم:ییازریم رتکد مناخ
     هـک یـسک رـه اـی و هدناشوپ راوید نیا مه ار اههچب رود هک دنکیم ساسحا و هدیشک شدوخرود هناخترازو نیا يدنلب
.میربب یتمس هچ هب ار اههچب نهذ میهاوخیم ام دنکیم رکف هک دنکیم هاگن یفنمدید هب دهد ماجنا يراک دهاوخب

    ً الـصا .تـسا عوـضوم نیـمه   دـیؤم يدـسا سدـنهم ياقآ حیضوت هک منک ضرع متساوخیم ياهتکن:یچناسارخ مناخ
      جیورـت شـشوپ رد و شوـجدوخ تروـص هـب میناوتیم ام هک ياهتیلاعف هک تسا نیا شلیلد و موهفم ام زورما تسشن
   ناوـنع هـب، شرورـپ و شزومآ مادختسا رد ملعم ناونع هب هن ملعم کی ناونع هب امش .تسا ییاهتیلاعف هچ میشاب هتشاد
    مادـک رـه دـینک    یـم تکرـش یـملع ياـه هزوـح رد هک ياهبنج زا ای و همع ،هلاخ ،يرهاوخ ،يردام هبنج زا هک درف کی
   میـنک ضرـف .هعماج لک يارب دشاب دیفم دناوتیم هک یملع ياهراک تسرد ماجنارد میشاب هتشاد یجیورت شقن میناوتیم
     ار ناـمدوخ یـمک دـیئایب .دـننادیمن ار تنرتنیا زا تسرد هدافتسا ای تنرتنیا تسرد ياهراکهار ،اههچب دیئوگیم نالا امش
  راـکنا ار اهنآ هک تسین نیا مدصق و تسا راکنا لباقریغ هک دراد یبیاعم ،شرورپ و شزومآ متسیس منادیم هتبلا مینک دقن
     هـچ یـلک روـط هـب و مینکب میناوتیم ییاهراک هچ نامدوخ هکنیا میزادرپب نامدوخ هب يرادقم میوگب مهاوخیم یلو منک
  مـناد  یـمن هژاو زا نازوـمآ  شـناد لـباقم رد ای دنتسین رگشسرپ ،ام ياهملعم منکیم رکف نم .میشاب هتشاد میناوتیم یشقن
 ً الـصا ای مسرپب دیاب منادیمن دیوگیمن ملعم ،تسین مولعم شخساپ هک دنکب یلاوس هک يزومآشناد رگا .دننکیمن هدافتسا
  زوـمآ   شـناد راـنک رد مـه ملعم .دوش رازگرب هسردم رد یتسشن هک دهدب داهنشیپ دنکیم ساسحا ار یلاکشا ای یعوضوم
  ،مـهد  یـمن شجیورـت و منادیم رگا ؛منادیم ار اهراکهار همه ایآ مهدیم سرد هک یسک ناونع هب نم .دریگب دای و دنیشنب
   هـک یعوـضو م میـنیب   یـم اـم .تـسا يرگید لاکشا مهدیمن شجیورت و مریگیمن دای و منادیمن رگا و تسا لاکشاکی
 عامتجا رد درف کی ناونع هب رگا ناملعم ام همه .مینک توکس دیابن شدروم رد دوشیم لیدبت نسح هب یلو تسا لاکشا
.دوشیم عفترم نامتالکشم زا یمک میهدب دای و میریگب دای ار یجیورت ياهراک

  هـتفر شیپ ندرک راک یموهفم تمس هب نالا ناتسریبد رد شرورپ و شزومآ میهدیم ماجنا هسردم رد ار راک نیا ام:لاوس
 هک میراد باتک رد یتیلاعف ًالثم .دوش تسرد دیاب ییادتبا زا متسیس نیا منکیم رکف یلو .میرادن يراک دایز تایظفح هب و
    تمـس هـب یـملع لئاسم رطاخ هب هک دنرادن یلیامت اههچب اما .ینک ادیپ تدوخ دیاب مهدیمن باوج نم ،نک قیقحت ورب
.دنورب رتویپماک

 هرابرد ار یثحب ییوبا رتکد ياقآ هک دش رازگرب فیرش هاگشناد رد یشیامه جیورت هتفه نیمه ردً اقافتا:یچناسارخ مناخ
   رـب یـنبم   دـندرک تبحـص  یموـهفم هرابرد هنانکشراتخاسیتروص هب.دوب بلاج یلیخهک دندرک حرطم شزومآ تیریدم
     .عوـضوم نیـمه هـب دـندرک هراشا مه يدسا سدنهم ياقآ .تسا توافتم یلیخ اههچب اب ملع شزومآ زا امتفایردهکنیا



3931 لاس ملع جیورت هتفه شرازگ

٩٣١

       میرـیگب داـی اـم رـگا .تـسا مـهم یلیخ هدیسر لاس2 نس هب اهیشوگ و اهتلبت قیرط زا شزومآ ثحب دنیوگیم یتقو
.میهد يرست ار نآ میناوتیم میهد ماجنا ار راک نیا هنوگچ

   هـبرجت هـب هجوت اب ار يرگید دعب دیاب نم .مدرک تکرش تسشن نیا رد هک ملاحشوخ یلیخ .متسه يرهاوج رتکد:لاوس
  قـیمع يرایشه نیا نم يارب یلیخ مدرم اب دروخرب رد مه و هسلج نیا رد مه تیاهنیب هکنیا و منک هئارا اجنیا رد مدوخ
 يا     هـعماج رـه .دراد دوـجو هـک ییاـهشلاچ ،دش هک ییاهتبحص دوجو اب اهرشق مامت رد هک یشالت نیا و تسا بلاج
 رد هکنیا تسا بلاج یلیخ و دوشیم هدهاشم هک يزیچ مدرم اب دروخرب رد لک رد یلو دراد ار شدوخ صاخ تالکشم
    اـب لـسن نـیا  عـقاو رد .تـسا هدمآ دوجو هب...و تاطابترا ،شزومآ ،ملع تیمها هرابرد یقیمع رایسب يرایشه ام روشک
 نیا اب ایند رسارس رد نیدلاو همه .تسین ام هعماج لکشم طقف نیا .تسا ورهبور يروانف و یتنرتنیا بالقنا گرزب شلاچ
   دنوـش هـجاوم هلئسم نیا اب هنوگچ هک دنتشادن یفاک شزومآ نیدلاو .دش يزادناهار كوبسیف یتقو .دنتسه هجاوم شلاچ
   ماـمت و دـند       وب هدـش نیـجع عوـضوم نـیا اـب عـقوم نآ رد ناوـجلسن رگید نیاربانب .دنهد شزومآ اههچب هب هنوگچ و
 هک میوشیم هجوتم ام یگزات هب نالا .دوب هدش روآدایتعا اههچب يارب تشاد تاناکما و اهتیاس نیا هک یفنم ياهتیباذج
 ً اـقیق   د دـش تبحـص هـک ییاهعوضوم لک نیمه يارب .تسا لکشم ایند لک رد ردقچ نآ زا يریگولج و هدوب یفنم ردقچ
 ماجنا لاح رد هک ییاهشالت و تسا یللملانیب تالکشم نیا ،دوشیم ثحب مادم اههناسر رد اجنآ رد هک یتالکشم نامه
.تسا ریدقت لباق ًاعقاو تسا

 یفنم تهج رد مه و تبثم تهج رد ناوتیم مه هک دراد مه ار لکشم نیا نیون ياهيروانف هلئسم :ییازریم رتکد مناخ
  نازـیم نامه هب هک دشاب هتشاد تیباذج ردقنآ مینکیم تسرد نیون ياهيروانف يارب هک ییاههمانرب مراودیما .درک هدافتسا

   اـم دـنا   هدرـب یـپ هلئـسم نیا هب ناشدوخ دنتسه اجنیا رد هک يدارفا رثکا هکنیا رگید هتکن.دوش بذج یفنم ياهتیباذج
    رـپ یـلیخ اـهمناخ شقن اج همه رد .دننک لح ار نامیاههچب و ام تالکشم هکنیا يارب میشاب نادرمتلود رظتنم میناوتیمن
.تساهدش گنر

.دنریگب دای يزیچ تسین مزال دننکیم رکف نادرم هکنیا يارب:یچناسارخ مناخ
  .دـننک لح ار تالکشم اهنآ ات میشاب یکتم نادرمتلود هب میناوتیمن ام هک میسرب هلئسم نیا هب دیاب ام :ییازریم رتکد مناخ
    نـیا زا یـمک یـتح هک دینکیم تیلاعف و دیاهدش عمج يدرف ،یهورگ ،ییوجشناد تروص هب هچ ناتدوخ ملاحشوخ نم
.دیاهدرک لح ار تالکشم

. منـک    یـم سیردـت مـه هاگـشناد و  متـسه ناوجون و كدوک همانگنهرف رد راکمه و ورین ترازو دنمراک ،شوروپ:لاوس
      شـقنً اـساسا ،تـسا هتفرـشیپ هـک يا   هـعماج رد هـکنیا دـسر   یـم منـهذ هـب هک يدروم .منکیم ضرع مالسهمه تمدخ
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    تـلود ار تالکـشم و دراوـم همه هک میشاب هتشاد راظتنا دیابن ام .تسا مهم یلیخ"اهنمس" ای"داهن مدرم ياهنامزاس"
        یـهورگ ،رـبیاو رد مدـش مرادـیب باوـخ زا حبـص هـک زورما .تسا ام قح مینکیم رکف نوچ میراد راظتنا هتبلا .دنک لح
    لاوـس نـیا .دـننکی ـ م تبحـص دارفا همه دروم نآ هب عجار بش و دننکیم حرطم یلاوس حبص زور ره هک میدرک تسرد
 زا دناوتیم ردقچ ای دنک لح دیاب روطچ ای و دنکیم لح ار تالکشم همه هعماج لوئسم ای ریدم ،تلود ایآ هک دوب زورما
  تـلود هک میشاب رظتنم میهاوخب رگا هک متسه نئمطم نم ؟دراد ییارجا تردق و ناوت ردقچ ؟دوش رادربخ تالکشم نیا
  هـک یبصنم و ماقم ره رد نامدوخ دیاب ام .دش دهاوخ رتدب زور ره عاضوا دنک لح ار ام تالکشم و لئاسم مامت دهاوخب
  يرـیگ لکـش و يزاجمریغ هچ و يزاجم تروص هب هچاههسلج نیمه لیکشت شاهیلوا عورش و میوش لمع دراو میتسه
   مدرـم ياـه  نامزاـس شـقن  ندرـک گنررپ تقیقح رد و تشاد دهاوخ داهن ای نامزاس نآ هک یفادها يریگیپ و اهنیا موادم
  ار روـهمج  سیـئر دـنناوت  یـم هـک يروط هب دنراد یمهم یلیخ شقنیتلودریغ ياهنامزاس هتفایهعسوت ياهروشک رد .داهن
  شـقن    هـکلب دنوـش يروـهمجتسایر دیدناک ای دنوش هدنیامن ناشدوخ هکنیا هن دنریگب تسد هب ار سلجم ای دننک ضوع
      .مـیراد بآ عباـنم رد يداـیز يراـتفرگ هـک مینادیم همه .تسا"بآ" نم صصخت .تسا ندرک تیامح تروص هب اهنآ

   یتیمکاـح و یتـسایس راتخاس هکنیا ای تسین دح نآ رد ناشناوت ای الاح،دننک لح دنناوتیمن نادرمتلود ار دراوم زا یلیخ
   رد هـک دـنک   یـم رارـصا رـیزو هب سلجم هدنیامنلاثم ناونع هب( دراد دوجويراک ياهلخادت هک تسا ياهنوگ هب هعماج
  یفرـصم بآ يارب هن ،يزرواشک يارب هن هک تسا بآ هساک کی طقف دس نیا و دوش هتخاس يدس دیاب نم یباختنا هزوح
. )دوـش  یـم حاـضیتسا دنک تقفاوم دهاوخن ریزو رگا .دوریم تسد زا و دوشیم ریخبت اجنآ رد طقف بآ،دوشیم هدافتسا
 تردق دنناوتیم یتلودریغ ياهنامزاسهک میوگب مهاوخیم نم .تسا ایند ياجهمه رد اهتلود رد اهقافتا نیا،نیاربانب
  میـنک  یـم یعـس ،میتسه یتلود هاگتسد رد هکنیا دوجو اب .تسا يریگلکش لاح رد ام روشک رد نالا .دنریگب تسد رد ار
  ار ناـم  لئاـسم و میـنک دقن ار رگیدمه ،مینک تبحص ،میشابهتشاد ییاهلکشت و اههورگ رد ار نامدوخ یقیقح تیصخش
  یناـب و ثعاب هک ییاهمناخ همه زا منکیم رکشت و میسریمن ییاج هب هک دیشاب نئمطم دشاب نیا زا ریغ رگا .مینک حرطم

  ناـمد    وخ رظندـم فادـها هـب اـه  تـکرح نـیا يریگلکش و عورش اب دیشاب نئمطم و دنتسه ییاهداهن و اهنامزاس نینچ
.دیسر میهاوخ

   ؟تـسیچ منابنادـنز اب نم قرف دینادیم دیوگیم الدنام نوسلن هک دوب هدمآ یتشاددای نم يارب ربیاو رد:یچناسارخ مناخ
  .دـهد     یـم اـنعم اـم راـک هـب هک تسام هاگن نیا .دیما رون نم و دنیبیم یکیرات وا دنکیم زاب ارم لولس هچیرد یتقو هکنیا
    اـم هـک دـندرک هراشا هدازيدزی مناخ .میشاب هتشاد راکهار ای مینک گرزب ار دوجوم ياهیهایس ای میشاب هتشاد يرگنهدنیآ
.دتفایم یقافتا هچ يدیماان و سأی زج میهدن شیارب راکهار رگا میئوگیم ار تالاکشا

   زا میناوـتب اـم ملع و نز هورگراک رد ،دنتسه اهتکرح نیا أشنمهک هشیمه لثم دننکب یتمه یمیدق رتکد مناخ مراودیما
 ياهتسشن میناوتیم .مینک هدافتسا راضح هچ و نانارنخس هچ دنتشاد تکرش تسشن نیا رد زورما هک یناتسود تایبرجت
     رد هـک اـم زا مادـک رـه . میـنک   رـظن لداـبت   و میـشاب هتـشاد اهراکهار و دوجوم ياهشلاچ ،تسیز طیحم هرابرد یمظنم
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      پـیلک ود هـکنیا رـگید هـتکن .میـنک ییارجا ار اهراکهار و مینک هدافتسا رگیدمه براجت زا میتسه هک ییارجا ياههزوح
     رد هـک دنتـسه یـقالخ ياـهمناخ زا .مینک رکشت دیاب ناشیا زا ،دندیشک ار پیلک ود نیا تمحز يروشآ مناخ هک میدید
.دننکیم تسرد یبوخ ياهپیلک نانز هب طوبرم هزوح رد صوصخ هب فلتخم دراوم

  رد منـک  یـم رـکف نم .هدیچیپ ياهلحهار روطنیمه و میدرگیم هدیچیپ لئاسم لابند هب یهاگ اهدرکیور رد :یمیحر مناخ
    و دـنراد تـصرف هـب لیدبت تیلباق هک دراد دوجو ییاهدیدهت زا یلیخ .دراد دوجو زین لحهار؛تالکشم دادعت هب هعماج
  میهاوـخ  یـم یـتقوً اعقاو هک دشاب یملع دیاش ،شموسر و بادآ ،شیاهلیسناتپ و مینکیم راک نآ اب هک ياهعماج تخانش
    هدـش ارـجا هدوـن هقطنم رد هک دیدرک هراشا دهشم رد نارایع ماش حرط هب امش نالا مینکیم ساسحا ار شدوبمک مینک راک
   رـگا الاـح .دراد ق رـع)ع(  نیـسح ماـما ترضح هب مه داتعم یتح .دراد دوجو ناداتعم نایم رد یلیسناتپ یتح ینعی ،دوب
   عـفن هـب هک ییاتسار نآ رد جنگ نیا ییاسانش و هاگدید نیا زا هدافتسا .مینک تواضق ناشیاههاگدید و دارفا يور میهاوخب

      یـلو هدـش ماـجنا هـنیمز نـیا رد اطخ و یعس دنچ دیاش هک دشاب یعوضوم دناوتیم نیا .مینک هدافتسا نآ زا تسا هعماج
     دـیاب میهدـب ماـجنا میهاوـخ یـم یملع راک یتقو مینکیم رکف اهتقو یلیخ .تسا مک یلیخ هنیمز نآ رد تاعالطا ًاعقاو
  ینادـیم راک دهاوخب یسک رگا هک مینک عمج یتاعالطا باوخ نتراک دارفا هنیمز رد میورب رگا ًالثم .دشاب یگرزب یلیخراک
   هـب زاـین هنیمز نیا ردً اعقاو یلو دوشیمن بوسحم یگرزب یلیخ تیلاعف شهوژپ نیا ،دشاب دنمدوس شیارب هک دهد ماجنا
  .میـنکیم ساسحایتلودریغ نامزاسناونع هب ام ار دوبمک نیا و دراد دوجو هعماج نتم رد هک یشناد ،میراد یعقاو شناد
    هـعماج نتـم رد هـک يزاین تمس هب هدش هاگشناد رد هک یملع دیلوت هک مینیبیم میهد ماجنا يراک میهاوخیم یتقو ینعی
 دوشب هاگشناد رد یغیلبت و جیورت راک هنیمز نیارد رگا .مینک عورش رفص زا نامدوخ میروبجم ام و تسا هتفرن دراد دوجو
.تسا دیفم یلیخ

.دنیامرفب ار رخآ تبحص منکیم شهاوخ یمیدق رتکد مناخ راکرس زا:ییازریم رتکد مناخ

      میهـست عـقاو رد اـم فدـه و دـنروآ فیرشت هسلج هب ناتسود هک منکیم رکشت:دندرک نایبیمیدق رتکد مناخنایاپ رد
  دـیناد     یـم هـک روطناـمه .تـسا بوـخ یلیخ زیچ همه هک دوش رازگرب کیمداکآ ياهینارنخس دوبن رارق ینعی دوب هبرجت
  ،دنتـسه اجک ،هعماج زا یمین نیا و دنهدیم لیکشت نانز ارياهعماج ره زا یمین .تسا هعماج ره رد تالکشم و لئاسم
       زا یـلیخ دوـب نـکمم يزـیچ نیـنچ رـگاً اعقاو .دننک يزیرهمانرب نانز هیقب يارب دنناوتیم هدرکلیصحت ياهمناخ طقف ایآ
  .دـنک داجیا طابترا یهاگشنادریغ و یهاگشناد نانز نایم هک تسا نیا ملع و نز هورگراک فده .دشیم فرطرب تالکشم
 رد ینانز .دندوب يداع مدرم نایم زا ،ملع نافشاک زا یلیخ اما تسا هاگشناد هب طوبرم طقف ملع دننکرکف همهتسا نکمم

    دوـشن داـجیا طاـبترا فرط ود نیب و میورن اهلیسناتپ نآ غارس هب هک ینامز ات دنتسه هتخانشان هک میراد رگید ياههزوح
    لـح لئاـسم اـت دننک يرکفمهناشتالکشم لح يارب مه اب دیاب هورگ ود نیا .دوشیمن لح تالکشم و لئاسم زا یلیخ
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      رـبخ دارـفا هـیقب یـلو دوـش یـم ماجنا اهراک یلیخ،اهاج یلیخ رد هک تسا نیا ام ياههمانرب فادها زا رگید یکی .دوش
  لـمع يا  هرـیزج زا هـک  تـسانیااههمانرب و هورگراک نیا فده ،دنلاعف فلتخم لئاسم ردداهن مدرم ياهنامزاس .دنرادن
 يا  هدنزاـس شـقنداهن مدرم ياهنامزاس .مینک ییاسانش ار فده مه ياههورگ .مینک راک مه رانک رد و میوش جراخ ندرک
    اـب هـک تـسا ینامز يراذگرثا نیا .دوشیم مک نآيراذگرثا دنشاب ناشدوخ راک لابند هب دنهاوخب مادک ره رگا یلو دنراد
.دننک افیا ار دوخ یلصا شقن هعماج حطس رد و دنوش مجسنم رگیدکی

     اـب .میدـش انـشآ جیورـت هتفه عورش زا یچناسارخ مناخ اب .مینکیم فشک ار یبوخ ياهلیسناتپ هشیمه همانرب نیا رد
  ياـه   يریگداـی هـب ییانـشآ نیا .میدش انشآ نانز يارب ملع ،ملع رد نانز شقن هتشذگ لاس تسشن رد ییازریم رتکد مناخ
.تسا هدش رجنم يدایز

       توـعد دنتـشاد فیرـشت زورـما هـسلج رد هـک یناتسود همه زا .دنراد يدیدج ياههدیا و اهقفا ،ناتسود زا مادک ره
  .تسانایاقآ و اهمناخ روظنم ،دندنویپب ملع و نز هورگراک هب مینکیم

 دندنابسچ تخرد هب ار ناشدوخاهمناخ هک دنه رد وکپیچشبنج .میراد ار نانز یتسیز طیحم ياهثحب ایند حطس رد
  اـه    تـیلاعف اـت میـشاب رگیدـکی رانک هک میسرب هجیتن هب اهراک رد میناوتیم ینامز ام .دننک يریگولج اهنآ ندش عطق زا هک
   هـک مـل    ع جیورـت عوـضوم .تـسا یـیازفا   مـه ثـحب میتـسه نآ لابند هب هتفه نیا رد هک ییاهراک زا یکی .دشاب راذگرثا
    مـه نـیا دوـش رتشیب طابترا نیا لاس ره میراودیما تسا گنرمک یلیخ هعماج و ملع نیب طابترا .تسا صاخ یعوضوم
  و میـنک    یـم لابقتـسا ناتـسود هـمه اهداهنشیپ ،تارظن زا ،رگیدکی اب یشیدنامه و يرکفمه ،کمک اب رگم دوشیمن رسیم
.مینکیم زارد ناتسود يوس هب يرای تسد

  رهـش رد یمورحم هقطنم هب تسیز طیحم زور هکدوب تسیز طیحم هزوح رد شزومآ ،هورگراک نیا ياههبرجتزا یکی
  طیـحم دروم رد ار ناتتارظن هک دش شخپ ياهگرب ،دنتشادن نتشون وندناوخ داوسهقطنم نآ ياهمناخ یتح هک دنتفر ير
         هلئـسم تـسا نارـهت ناتـسا رد هـک ییاـج .دـنرادن داوـس هک دش مولعم دعب ،تشگرب هگرب کی طقف هک دیسیونب تسیز
       اـت میـنک عورـش ناـمدوخ دـیاب اـم .  دـنک لـح ار لئاسم همه تلود تشاد راظتنا ناوتیمن و دراد دوجو زونه يداوسیب
 ماـ جنا ار راک نیا رگا یلو دنک کمک دناوتیم تسیزطیحم نامزاس ،تسیز طیحم ثحب رد .دوش لح تالکشميرادقم
    ار هـسلج تیریدـم هـک ییازریم مناخ راکرس زا.دندنویپیم ام هب مه هیقب مک مک و مینک عورش ار تیلاعف نامدوخ ام دادن
.منکیم رکشت مرتحم راضح و نانارنخس همه و دنتشاد هدهعرب
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مولع يدنیارف ياهتراهم شزومآ هاگراک
ملع جورم ناملعم هاگراک
3931 نابآ22 هبنشجنپ
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یتسه قلاخ مان هب
    هـب هـجوت اـب .تسا هعماج داحآ یملع كرد ياقترا درکیور اب ملع يزاسیمومع ناریا ملع جیورت نمجنا فادها زا یکی

  ناـیم ملع جیورت يارب يزیرهمانربو دنوشیم لماش ار تیعمج زا يدایز شخب نازومآشناد ،روشک تیعمج ندوب ناوج
   هـب مادـقا2931    لاـس رد نارـیا مـلع جیورت نمجنا ور نیا زا .دوشیم زاغآ هنیمز نیا رد ناملعم شزومآ اب نازومآشناد
     هتـسه ناوـنع هـب یلـصا دارفا رفن شش دادعت اب هک هتیمک نیا رد .درک"ملع جورم ناملعم هتیمک" مان هب ياهتیمک سیسأت
  فدـه   اـب ناـملعم شزوـمآ هتیمک نیا مهم ياهدرکیور زا یکی .دش هتخادرپ هتیمک فادها میسرت هب تفرگ لکش يزکرم
      میهاـفم جیورـت هـب مـلع راـگزومآ طـقف هن ملع جورم کی ناونع هب دوخ دنناوتب ناملعم هک ياهنوگ هب ،تسا ملع جیورت
   يدـنیارف ياـه  تراـهم شزوـمآ هاگراک" مان هب یهاگراک یحارطو يریگلکش درکیور نیاجیاتن زا یکی .دنزادرپب یملع
 ياـه  میمـصت ساـسا رب .تفرگ لکش يزیرهمانرب زا سپو دش داهنشیپ يراک هسلج تسیب دودح زا سپ هک تسا"مولع
- یگنهاـمهساسارب .دوش ارجا هاگراکنیا ،راب نیلوا يارب ملع جیورت هتفه تشادساپ روظنم هب هکدش رارق ،هدشهتفرگ
    رهـش فـلتخم قطاـنم   و سرادـم زا ییادـتبا هـیاپ زا ملعم04 دادعت .دش باختنا هاگراک هئارا ياربهزوم،هدش ماجنا ياه
  نـیا ناـ سردم  و اـضعا زا رـفن تشه هدهع رب هاگراک ییاوتحم تیریدم .دندرک مانتبث هاگراک نیا رد تکرش يارب نارهت
 .دوب هاگراک
 :دوبریز دارفا اب هرود ییاوتحم تیریدم

.کلمابیش ،هدازیلع اویه،يراوسهاش هموصعم ،ییادفدیس اتیزآ رتکد :اهمناخ
.یلاصو روصنم رتکد،يریصب بوسنم اضریلع ،رفدجم رتکد ،ییاضر خیش نیسح رتکد :نایاقآ
:تسا هدش یحارط ریز ياهشسرپ هب خساپ یبایهر ساسا رب هاگراک نیا ياوتحم

"تبحـص ،نکممرـیغ یتح ای ،تسا راوشد ای اهنآ هبیسرتسدهکییاههدیدپةرابرد دنناوتیم هنوگچ نارگشناد   
رصانع،لولسنامتخاس،دیشروخزکرميامدةرابرد،ملاعطاقننیرترودواهراتخاسنیرتزیرةرابرد اهنآ ؟دننک
 شناد ،ملاع و تعیبط رد رگید رامشیب ياهراتخاس و اهدادیور ،اههدیدپ ،کی ره نازیم و اههراتسةدنهدلیکشت
"؟دننکب ار راک نیا دنناوتیم هنوگچً اعقاو ،دننکیم دیلوت )تفرعم(

؟درک رتسوملمار مولع شزومآ يدنیارف ياهتراهم كرد ،يزاب کی يارجااب ناوتیم هنوگچ
؟تشاذگ ثحب هب مولع سرد سالک رد ار یحارط و يروانفهب طوبرمياهعوضومناوتیم هنوگچ

   سیردـت ،مـلعو يروانفهطبار ،ملع تیهام ،مولع شزومآيدنیارف ياهتراهم اب ییانشآ" ،هاگراک ياوتحم ساسا نیا رب
.تسا هدش فیرعت"ملع شزومآ يدنیارف ياهتراهم تسبراک ساسا رب یملع عوضومکی
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نامزسردمعوضوم
تعاس5/1ییادفدیس اتیزآ رتکدملع شزومآ يدنیارف ياهتراهم یفرعم

تعاس5/1یلاصوروصنم رتکدملع تیهام
تعاس5/1ییاضر خیش نیسح رتکديروانفو ملع

تعاس3هدازیلع اویه /يراوسهاش هموصعماهتراهم يوگلا ساسا رب سیردت

؛دش رازگرب22/8/3931هبنشجنپزور ردوتعاستشه تدم هبرصع ات حبص زا هاگراک
؛ییادتبا هیاپ مولع ناملعم:هاگراک نابطاخم
رفنلهچ:هاگراکرد دارفا دادعت تیفرظرثکادح.

 هبنـشجنپ   زور رد .دـنک رازـگرب ناـگیار ار   هرود نـیا هـک تفرگ رارق نیا رب نمجنا تسایس ملع جیورت هتفه تبسانم هب
  هاـگراک یفرعمو هیحاتتفا مسارم نیزاغآ هسلج رد .دش زاغآ یمالسا يروهمج دورسو نآرق تئارق اب هاگراک22/8/3931
-  تراـهم یـفرعمو شزومآ سپس .دش حرطم هاگراک زا یبایشزراو لیمیا یفرعمو ناملعم هورگراک اب طابترا ،نآ فادهاو
     یـفرعم هـب يریـصب ياـقآ ،کلم مناخ يراکمه اب .دشارجاییادفدیس رتکد مناخ طسوت مولع شزومآ رد يدنیارف ياه
 .تخادرپ ناملعم یبایشزرا ياهشور هب رفدجمرتکد ياقآو هاگراک رد ناگدننکتکرش اب يزاجم ياضف رد طابترا ناکما
     نـیا رد .دـش رازـگرب هدازـیلع  و يراوـسهاش اـه مناـخ و ییاـضر خیش رتکدو یلاصو رتکد نایاقآ ياهسالک نآ زا دعب
     شـناد دـیلوت دـنیارف هـب دوـخ ناگدننکتکرشو دوب يریگدای رد ناریگارف ندوب لاعف یلصا تیروحم اهسالک هعومجم
   هاـگراک ياـهتنا رد .  دوـب اـه هزاـس تـسد و یـبرجت راک رب ینتبم هدازیلعو يراوسهاش اهمناخ یشزومآ هاگراک .دنتخادرپ
     هـنیهب يارـجا دروـم رد یحالـصا تارظن هاگراک رد ناگدننکتکرش تارظن یسررب ابو تفرگ تروص هاگراک زا یبایزرا
  فادـها لماش یشزومآ هتسب :هلمج زا مزال یشزومآ داوم هاگراک نیا یط.دش هیهت ملیفوسکع هاگراک نیا زا.دش لامعا
 شزومآ هلجمو رییغت قوش هلجم ،ناملعم يارب یفیصوت یبایشزرا مرف هنومن ،هاگراک زا یبایزرا ياهمرف ،هاگراک یفرعمو
  ناگدـننک  تکرـش هـب زینملع جورم ناملعم هتیمکو ناریا ملع جیورت نمجنا اب طابترا یتنرتنیا سردآ.دش ادهاادرفدشر
  .درک هئارا روضح یهاوگ هاگراک رد ناگدننکتکرش هب ناریا ملع جیورت نمجنا .دش هداد
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ملع جیورت زور
هیماتتخا و ناریا ملع جیورت هزیاج هرود نیمهدزناپ ياطعا

3931 نابآ32 هعمج
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ملع جیورت زور
هیماتتخا و ناریا ملع جیورت هزیاج هرود نیمهدزناپ ياطعا همانرب

3931 نابآ32 هعمج
همانرب نامز

ناریا یمالسا يروهمج دورس و نآرق 01:61-00:61
دازهب يدهم رتکد ياقآ بانج ینارنخس 04:61-02:61
يروصنم اضر رتکد ياقآ بانج ینارنخس 00:71-04:61

00:71-01:71 ملع جیورت هزیاج هرود نیمهدزناپ هینایب تئارق
01:71-55:71 ملع جیورت هزیاج هرود نیمهدزناپ ناگدنرب هب زیاوج ياطعا و یفرعم

هیماتتخا
یتآ ياهيزیرهمانرب روظنم هباهداهنشیپ هئارا ،هینایب تئارق ،هتفه ياههمانرب يدنبعمج

00:91-55:71
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:دندرک نایب همانرب يادتبا رد ودنتشاد هدهع هب ار هیماتتخا ياههمانرب يارجاهدازمالسا دالیمياقآ
نودرگ همه دنوادخ ،رواد ناهج رادناهج مان هب

مرتحم راضح ،نایاقآ و اهمناخ
    مالـس امـش ناـکی ناکی روضح ،نامروشک رد ملع جیورت هتفه و ملع جیورت هزیاج هرود نیمهدزناپ هیماتتخا مسارم رد

   نـیا رد امـش روضح زا ار نامدوخ نانتما و یلاحشوخ بتارم ،مسارم نیا ناگدننکرازگرب زا یگدنیامن هب و منکیم ضرع
.مینکیم مالعا و زاربا عمج

  يدارـفا . میـهنب جرا ار مـلع جیورت هزیاج ناگدنرب شالت رمع کی لصاح ،امش رانک رد هکنیا يارب تسا یتصرف زورما
     هـب و يداـم ياـهب نیرـتمک هب دیاش ار ناشدوخ دنمشزراياهتعاس و رمع ياهزور و دندرک تیلاعفملع هصرع رد هک
 ً اـعقاو ،يا هـشوگ   اـت مـیا هدـمآ مهدرگ امش رانک رد.دناهداد رارق ناشدوخروشک و هعماج رایتخا رد يونعم ياهب نیرتشیب
.میرادب یمارگ و مینک ینادردق اهنآياهشالت و تامحز زا کچوک ياهشوگ

     نـیا ،نیمزرـس نـیا رد مـلع و شناد میوقت رد هللاءاشنا هک3931 هام نابآ زا زور نیموس و تسیب هنیدآ ناهاگرصع رد
    ریخأـتزا شزوـپ اـب و تشاد میهاوخ ینارنخس هس ،ور شیپ مسارم رد.مادتسم یتکرح ،تکرح نیا و دشاب راگدنام زور
      هـک دیـسر میهاوـخ زیاوـج شـخب هب مه تیاهن رد و درک میهاوخارجا ار مسارم نیا هدش داجیا هک يرییغت و هدمآ شیپ
.دنکیم بلط ار امش مرگ روضحً اعطق

      هـک روـشک رد تایـضایر ناداتـسا نیرـت  هتـسجرب زا یـکی هدهع هب مراپسب ار همانرب نیزاغآ ینارنخس مهاوخیم هزاجا
.دیئامرفب قیوشت ار دازهب يدهم رتکد ياقآ بانج.دنراد ناشیا اب ار يرایسب تارطاخ یتشهب دیهش هاگشناد نایوجشناد

.دنتخادرپ ینارنخس داریاهبروشک یضایر هتسجرب داتسا و راگدنام هرهچ؛دازهب يدهم رتکد ياقآ بانج
.منک بدا ضرع و مشاب ناتتمدخ رد هتسشن مروبجم یگلاس08 هناتسآ رد و منکیم ضرع مالس
درخ و ناج دنوادخ مان هب
    لاـسما ،مدوـب ناتتمدـخ رد مه لاسراپ هک ملاحشوخ رایسب .درخ و ناج يور دیکأت اب مدرگیمرب هلمج نیا هب هرابود نم
 رکشت ملع جیورت نمجنا زا .تسا یتخبشوخ یسب ياج و منیبیم اجنیا ار يدایز رایسب ناتسود .متسه ناتروضح رد مه
   راکرـس قـیرط زا و مناسرب مه ناشیا ضرع هب مهاوخیم و دندوب اجنیا مه شورال مناخ شاک يا هک وکسنوی زا ،منکیم

  و حلـص تمدخ رد ملع" ار زور و هتفه مان ،وکسنوی ،قح هب.مراد داهنشیپ هس ،مینک دادمتسا ناشروضح زا یمیدق مناخ
  رد هـک میریگب رظن رد ار هلمج نیا رگا و"فورعم هب رما" ،دنکیم رما یعون هب تقیقح رد .تسا هتشاذگ"رادیاپ هعسوت
   هـب رـما"  لـباقم رد هک دنادیمن وکسنویً ارهاظ یلو دیآیمن شیپ يراتفرگ ،میربب شیپ هب ار ملع دیاب رادیاپ حلصياتسار
     یـلیخ هـکنیا رـب هوالـع ملع ،درکیم یهن ار ییاهتیلاعف شاک يا تسا بجاو هک میراد مه"رکنم زا یهن" ام"فورعم
    یـضعب تـسا نـکمم .تسا هدناسر بیسآ تیرشب هب هداعلاقوف ،دوشیم رارکت مه لاس ره و هدرک کمک و هدوب زاسراک
؟روطچ دنیوگب و دننک بجعت



3931 لاس ملع جیورت هتفه شرازگ

٩٤١

   رد هـک منـیب  یـم نمـض رد و هتفرگ رارق نادرخیب رایتخا رد هک تسا یملع لصاح شعاد ،میوگیم ار هنومن ودیکی
- یـم یکی مشچ رد مشچ نتخادنا اب دنشاپب یسک تروص يور ار دیسا فرظ کی هک تسین مزال رود نادنچ هن ياهدنیآ
  ار لـباقم فرط دنناوتیم ،دوشیم دیلوت کچوک رایسب رازبا کی طسوت هک يراجنهان يادص کی اب .دننک روک ار وا دنناوت
.دننک رک

   عـیزوت ار اـه  بورـکیم ماـسقا و عاونا دنناوتیم كدنف کی هزادنا هب یفرظ اب .دتفایب اهقافتا نیا رگا دینکن بجعت چیه
   نـیا رد و طاـبترا نیا رد هک یملع هب نتخادرپ و"رکنم زا یهن" هلئسم نآ منک ضرع مهاوخیم نم هک تسا نیا و دننک
- یـم ضرع نم هک ار هچنآ .درکرکف نآ هبدیاب و دهاوخیم راکهار یلو تسا یلکشم راک منادیم هتبلا ،دنکن راک اههنیمز
.تسا هقباس هب قوبسم منک

 نآ مولع ناتسگنهرف نایم میتساوخیم ،متشاد هبتاکم لبون داینب اب نم یتبسانم هب بالقنا زا لبق ،منک ضرع هرطاخ ود
   اـت دـندرک توعد یسنارفنک هب ارم .میدرک هبتاکم رگید ياهناتسگنهرف زا یخرب اب ،مینک داجیا ياهطبار لبون داینب و نامز
     .دـندوبن رتـشیب مـه رـفن52 و هزور راـهچ ،دوب"یملع ياهتسایس رد قالخا" مان اب یسنارفنک .مینک ییوگوتفگ مه اب
     تـشاددای بـترم و مدوـب هتـسشن يا هـشوگ تکاس .مدوبرظان ناونع هب مه هدنب و ناهج رسارس زا نادنمشناد نیرتگرزب
       نـم لـثم رـفن کـی نـم تـسد رانک .هن ای هلب ایآ ،ياهتسه يژرناهکنیا تسخن:دوب هجوتدروم عوضوم ود .متشادیمرب

  و دـنورب يا  هتـسه يژرـنا فرط هب دنتساوخیم اهنآ و تساسلجم هدنیامن هک دش مولعم و تشادیمرب تشاددای تکاس
   و دوـب یـغ  اد عوـضوم .دوـب"اهنژ یسدنهم" هرابرد مه مود هتکن.دنیوگیم هچ نادنمشناد نیا دننادب دنتساوخیم هکنیا
.دندوب نارگن نادنمشناد

  رـما ،دنک یسررب و دراذگب سنارفنک یسک ملع ياهبیسآ و اهتفآ،بیاعم دروم رد مدیدن تقوچیه نم هلصاف نیا رد
.تسا یلاخ شیاج عوضوم نیا و دنک یهن و

  نـمجنا سیـئر و لبون هزیاج هدنربنات درل ،ایند ملع ناگرزب زا رفن ود ،بالقنا زا لبق ،طابترا نامه رد مه مود هرطاخ
  ار اـم ات دندوب هدمآ اجنیا هب ،2اکیرمآ مولع یلم ناتسگنهرفسیئر هدش موحرم هک رلدنه پیلیف نینچمه و ندنل1یتنطلس
  ناـشیا و دننک ینارنخس هک میدرک اضاقت رلدنه پیلیف ياقآ زا .میزادنایب هار ار مولع ناتسگنهرف هنوگچ هک دننک ییامنهار
 رد ياهلاقم .شیپ لاس یس هب کیدزن"ملع ياهبیسآ" دوب بلاج یلیخ شناونع هک درک ینارنخس ،نارهت سودرف غاب رد
،  داد خر هـک ییاـه قاـفتا اب هک منک همجرت ار هلاقم نیا متشاد میمصت نم .تسا هتشون یسیلگنا نابز هب هحفص03 دودح
.متسناوتن

  منـک قیوـ شت ار ياهدع و مهد رارق وکسنوی رایتخا رد ،مراذگب ملع جیورت نمجنا رایتخا رد ار نیا دهاوخیم ملدً اعقاو
 .دـشاب هتشاد دوجو دناوتیم ياهداعلاقوف ینارگن ،مرظن هب .دنورب"رکنم زا یهن" يارب ییاهراکهار ندرک ادیپ فرط هب هک
.دریگ ماجنا راک نآ يورات دوش تشاددای هک داهنشیپ کی نیا

1. Royal Society
2. National Academy of Sciences of America
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    هـک یتاراـختفا و میتـشاد هک ییاهتفرشیپ دوجو اب .درادن یباسح و تسرد یلوتم ،تکلمم ملع نم رظن هب ،مود هتکن
.تسا امش همه لد درد هک مسرب یتاکن هب و منیبب ار ناویل یلاخ همین هک دهاوخیم ملد زورما نم ،میرادن کش ،میدیرفآ

   و يراکتـسد ار ناـمیاه  هاگـشناد ،ناـم  سرادـم ياـههمانرب ام ردقچ فرط نیا هب بالقنا لبق زا ،اهلاس نیا هلصاف رد
       دـعب و لاـس شـش ناتـسبد هرود نآ ،بالـقنا زا لـبق ،اسراپ ورخرف مناخ زا لبق یتیاده يداه ینامز رد .میدرک ضوع
  فـلتخم هخا   ـ ش هـس هـک مـه لاس کی و دندادیم ناتسریبد مجنپ سالک ات ار ملپید و مود لکیس و لوا لکیس ناتسریبد
  دـعب .  دـندرک لیدـبت   ناتـسریبد لاـس راـهچ و ییامنهار لاس هس ،ییادتبا لاس جنپ هب ار نیا ،دوب یبدا و یضایر و یعیبط
 ار یسرد ياهباتک نتشون و يزومآزاب ،یسرد ياههمانرب هک داد لیکشت هتیمک ات هس ،اسراپ ور خرف مناخ هب دیسر تبون
.دننک یسررب فلتخم هتیمک هس نیا

    نـیا و دـندوب رـینپ و دراک رگیدمه ابو نامز نآ گنهرف و شرورپ و شزومآ ناگرزب زا هس ره ،هتیمک هس نیا ياسؤر
  موـلعم و دننکیم ضوع ار یسرد همانرب ،دننکیم نییاپ و الاب ار ناتسبد نارود تسا زونه هک زونه دینادیم هک مه رخاوا
    هـب ،دـیراد رـبخ امش ؟یچ هاگشناد .راتفرگ ار ناملعم و مینکیم ضوع يردق ار رهاظ طقف میتسین اوتحم لابند هب تسین
    شریذـپ .یـنک مادختـساار  تدوـخ راـکمه يرادن تقایل وت داتسا رگید ترابع هب ینعی زکرمتم مادختسا دنیآیم ناهگان
   اـهنیا ،یـن      ک باـختنا ار تدوـخ يوجـشناد يرادـن قـح وـت داتسا ؛زکرمتم قیرط هبارتکد يوجشناد شنیزگ ای وجشناد
     رد نییاـپ اـی الاـب ،یـشزومآ ،یشهوژپ زا معا ام یملع ياههاگتسد زا مادک ره هک دینک مسجت رگا .تسا ام ياهيراتفرگ
     نـیا لـک زا هدروآرـب گـنهآ هک تسا نیا نم ساسحا دینک رواب یلو دنزاونن دب دیاش کت کت دنتسه هدنزاون کی مکح
     هـچ نـم هـک دـینکیم كرد امش زا یلیخ هک منادیم .تسین زاونشوگًاملسم تسا شارخشوگ منکن ضرع رگا رتسکرا
     ماـجنا ار یناـنچنآ تارـییغت هـکدهدیم هزاجا شدوخ هب دیآیم ریزو کی ،تارییغت نیا ارچ ؟درادن یلوتم ارچ .میوگیم
؟تسا روطنیا ارچ ،موش تایئزج دراو مهاوخیمن هتبلا ،دهد

      .دوـش یـسررب دـیاب لاـح رـه رد یلو منک هابتشا تسا نکمم منکیم ضرع عوضخ لامک اب ،ماهدیسر ياهجیتن هب نم
     ،درـمگرزب نآ ،رـیبکریما هـک منـک يروآدای ،میاهدرک داجیا دیلقت ساسا رب ار یملعياههسسؤم هک تسا نیا نم ساسحا
    رارـق وـگلا ار یجراـخ ي رواـنف ياههسسؤم هک میراد مزال ام درک رکف ؟داد ماجنا يراک هچ درک داجیا ار نونفلاراد یتقو
      زاریـش هاگـشناد .درـک داـجیا ار نارـهت هاگشناد ،هسنارف زا دیلقت هب ،لوا يولهپ دعب .درک سیسأت ار نونفلاراد دعب و میهد
    زا دـیلقت ساـسا رـب.   دـش تـسرد یـساسا هچ رب یلعف فیرش ای قباس رهمایرآ هاگشناد و قباس يولهپ هاگشناد ای زورما

  نـمجنا مدید ،مدرک دیلقت مه نم دوخ ."دیلقت" ،دش هداد يرست اهاج ریاس هب و ،يدحاو متسیس ،اکیرمآ یشزومآ متسیس
   ،میتخادـنا هار ییوجـشناد یضایر هقباسم .متخادنا هار ار یضایر نمجنا ناریا رد ،تسا لاعف و دراد دوجو اکیرمآ یضایر
      و دـندرک داـجیا یلامـش ياـکیرمآ رد ماـنتاپ ياـههقباسم زا دیلقت هب ،دناهدوب رثؤم و دناهدرک تیلاعف اهنیا همه هداعلاقوف
 ،میدیدن و میدرک شومارف ار زیچ کی یلو اهناتسگنهرف و یشهوژپ ياههسسؤم و رگید ياهنمجنا و نارگید و نارگید
.دننکیم راک تسرد و دنراد روشک زا جراخ ياهمتسیس هک ینورد تاطابترا ،مینیبب هک میتساوخ هن و مینیبب میتسناوتن
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  تـقو ماـمت دنمراک0011 ،یجراخ وضع004 ،یلخاد و یمسر وضع0022 ،رضاح لاح رد ،اکیرمآ مولع ناتسگنهرف
2   تـیاهن رد تعاـس8      ياـج هـب نادـنمراک نارـیا رد .دـنکیم راک ار تعاس8 یعقاو يانعم هب تقو مامت دنمراک ودراد
  ییاـههاگتسد تاطابترا دروم رد اتمیتفرن ،دنهدیم ماجنا راک هچ دنمراک0011نیا ًاعقاو ،مینادیمن ام .دننکیم راک تعاس
 ناتسگنهرف شیپ لاس051 دروف لیو .میریگب دای ،دندرک سیسأت هک ار یشهوژپ و یشزومآياههسسؤمودندرک قلخ هک
  ياـه  هـنیمز رد لاردـف تلود تمدخ ردات دنداد نآ هب هک ياهفیظو ،دناسر بیوصت هب ار نیا هرگنک.درک سیسأتارمولع
  .دشاب یگنهرف و یملع

      ،مـیراد نآ زا يراـظتنا هـچ و میتفرـگ رـظن رد شیارب یفیاظو هچ و میدرک سیسأت هنوگچ ،میراد مولع ناتسگنهرف ام
  دـن  مراک ،تـسا هـتفرگن قوقح هام شش هک مسانشیم یکشزپ مولع ناتسگنهرف رد يدنمراک .میهدیم نآ هب هجدوب ردقچ
.میشاب هتشاد میناوتیم يراظتنا هچ .تسیپیات یلومعم

 زا دـیاب اهراک نیاتباب و دراد يرایسب ياهتیلاعف هک ملع جیورت نمجنا ،یمیدق رتکد مناخ هک تسا نیا لاوس؛هجیتن
 زا   جراـخ یـشهوژ پ و یـشزومآ ،یملعياههسسؤمنایم ینورد طباور نیاهکدزادرپب عوضوم نیا هب دیاب درک رکشت اهنآ
   دوـش عـقاو دیفم دناوتیم هک میوگب ار نآ زا یکچوک رایسب يامن ؟دنتسه یچ ،مینادیمن يزیچ اهنآ دروم رد ام وروشک
 .   میـنک سیـسأت یهاگـشنادناردنزام رد ارتکد و سناسیلقوف حطس رد دراواه هاگشناد کمکاب میتساوخیم ،بالقنا زا لبق
   داتـسا یموـس و دراورا  ـ ه هاگـشناد داتـسا يرگید ،نوتسنیرپ هاگشناد سیئر یکی،میتشاد هریدم تئیه یجراخ وضع هس
 ییاج هب .دنتشاذگیم مه اب زور راهچ ات هس ،راب کی لصف ره ییاههسلج اهنیا ،)اینرفیلاک يروانف هسسؤم( کتَلک هاگشناد
     هـنوگچ هـک دـش تبحـص ،ها   گـشناد نآ یـملع تـئیه ياضعا يارب میسیونب یمادختسا تاررقم میتساوخیم هک میدیسر
       هـب اـهنآ یمادختـسا تاررـقم .میرـیگب داـی مه ام و دندشیم مادختسا دراوراه و نوتسنیرپ هاگشناد یملع تئیه ياضعا
       یـسررب اـب .مدوـب هریدـم تـئیه وـضع هکنیا يارب تفرگ رارق نم رایتخا رد یلو تفرگیمن رارق یسک رایتخا رد یتحار
 دـنتفگ یـم هک ياهلمج دراوم زا يرایسب رد ،هدشن خیم راهچ هجو چیه هب اهنآ یمادختسا تاررقم هک مدش هجوتم رصتخم
     ،دـشاب هدـنارذگ ار يرایـشناد هرود دـیاب ًالومعم دشاب مامت داتسا دهاوخیم هک رفن کی ًالومعم ،دشاب نینچ دیاب1ًالومعم
  میرـم  رـتکد   مناـخ ،دـیا  هدینـشً اـمتح   هـک تـسا تـلع نیمه هب .تسین بجاو ،دشاب هدنارذگ ار يرایداتسا هرود ًالومعم
      ناوـنع هـب دروفنتـسا طـسوتً امیقتـسم دشاب هدنارذگ ار يرایشناد هرود هکنیا نودب نوتسنیرپ هاگشناد رایداتسا یناخازریم
  دـنهاوخ   یـم هـک یناـسک ادابم هکنیا سرت زاام .میرادن ام یلو دنراد هزاجا اهنآ هکنیا شتلع .دوشیم مادختسامامت داتسا
   هـک میـنک  يراـک هچ هسلج تشپ هسلج ،دنوریم ام ناگبخن هکنیا هجیتن .میریگیم ار اهنآ يولج ،دننک یطخت ،دننکارجا
 یلددرد هچ دینادیمن دعب ،دندوب هدرک توعد ار ناگبخن همه هک دوب ياهسلج نارس نلاس رد شیپ تقو دنچ .دنورن اهنیا
  ،دـنریذپ یـم ارتکد يوجشناد هنوگچ مداتفا رکف هب نم ،دندوب هدرک ناشتیذا هنوگچ و دندوب هداد مادختسا ياضاقت ،دنتشاد
   هـک دـندرک باسح ار لته هنیزه ،دنداد ار امیپاوه طیلب نم دنزرف يارب .موشیمن تایئزج دراو .دننکیم مادختسا هنوگچ

1. Usuall
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    هـب بـلطواد ناوـنع هب اقآ هک دنداد قیوشت يارب یلوپ تکاپ مه تشگرب عقوم ؟هن ای دوش لوبق ایآ هک دوش هبحاصم هزات
.میراذگیمن مارتحا ،مینکیم راک هچ ام اجنیا .دوش وجشناد دهاوخیم و هتفر اجنآ

    و ناـج دـنوادخ ماـن هب" مدرک ضرع هک يرعش ،موس داهنشیپ .تسا مود داهنشیپ نیا یمیدق رتکد مناخ هکنیا هصالخ
      میـکح زا دـیاب رعـش نـیا مدرـک    یـم رـکف هـشیمه نـم .تسا هدش هدروآ همانهاش زاغآ رد و تسا یسودرف زا هک"درخ
  ،یناـساس هاشداپ ،موس درگدزی ،هدوبن شدوخ زا رعش نیا مدیسر هجیتن نیا هب هکنیا تیعقاو یلو دشاب یسودرف مساقلاوبا

  هـب ار شا هـمان-دوب هتشون ار همان نیا نایناریا ندش ناملسم يارب هک-دهدب دهاوخیم باطخ نب رمع همان هب هک یباوج
  ار درـخ و ناج ام ناتساب نارود رد رگید ترابع هب ینعی"درخ و ناج هدننیرفآ ادزماروها مان هب" ،دنکیم زاغآ بیترت نیا
   لوـپ ؛مـیداد م     اـجنا يراـک هـچ هرازـه دـنچ هلصاف نیا رد مینک لاوس نامدوخ زا نالا یلو میتخانشیم لداعم و فدارتم
    دروـم رد لاـیر دـنچ  اـیآ   یـلو میروـخن يزـیچ هچ و میروخبيزیچ هچ ،اذغ ،تشادهب ،میدرک نامناج فرص يرایسب

         و لـقع هژاو ود ناـیم رد هـک تـسا نـیا مدرـم هدـمع لئاـسم مداتفا رکف هب شیپ لاس دنچ نم .میدرک جرخ يزرودرخ
    مـه ار شناوـنع ،مـسیونب یباتک مداتفا رکف هب نیاربانب ،تسا رتمک ییارگدرخ و دنکیم هبلغ نامساسحا ًالومعم ،ساسحا
 ار"  لـماک ناـسنا"    ماـن هـب یبلاـج باتکیفسننیدلازیزع زا ،مدناوخ باتک دنچ ."ساسحا و لقع لادج" مدرک باختنا

  نـمجنا" مداتفا رکف هب نآ ياج هب .تسین نم راک مدرک ساسحا و متشاذگ رانک ار اهباتک زور کی عقاو رد دعب ،مدناوخ
    اـهنآ هـب هـک ما هداد موـلع ناتسگنهرف رد رفن ود یکی هب .دش هتشون مه ار شاهمانساسا .مزادنایب هار ار"يزرودرخ جیورت
    هار ار نـمجنا هـک مهاوـخ   یـم یمیدـق رـتکد مناخ و عمج نیا ناگرزب زا و میآیم ،تفرن شیپ رگا و داد مهاوختصرف
.میزادنایب

 ار هرقب هروس062 هیآ دیهدب هزاجا .تسا هدش ثحب یلیخ تمکح و يزرودرخ هرابرد ؛دیجم نآرق ،لیجنا ،تاروت رد
 هک منک هراشا هتکن کی هب طقف .دناهتخادرپ نآ هب هفسالف هکنیا و دراد یبلاج فصو دشاب مدای رگا .مناوخب تمکح هرابرد
 هریغ و مولع دروم رد صوصخ هب ناشیتلودسرادم رد هک مینادیم ،اکیرمآ هدحتم تالایا رد .دنیوگیم هچ ناسانشناور
    عوـضوم نـیا يارـب ردقچ ام سرادم رد .تسا"يزرودرخ جیورت" فئاظو زا یکی ،سرادم نیا رد .دنراد فعض یلیخ
  هـتکن مه نیا و دننکن دروخرب یساسحا،دننک رکف ،دنشیدنایب یقطنم هک میهدیم دای اههچب هب ردقچ و میتسه لئاق شزرا

   جیورـت نـمجنا" و دوش ارجا و بیوصت ،لیکشت دیاب سسؤم تئیه ،هدش هتشون شاهمانساسا ،يزرودرخ نمجنا هک موس
.مرازگساپس همه زا،دورب ولج هب ملع جیورت نمجنا ياپ هب اپ دناوتیم"يزرودرخ

.دنتخادرپ ینارنخس داریا هبفیرش یتعنص هاگشناد داتسا ؛يروصنم رتکدياقآ بانجهمانرب همادا رد
-یم شخپ"تسا ناسآ روکنک" ناونع اب ياهمانرب نویزیولت رد ."تسا یبدؤم ناویح واگ" هک منکیم عورش هلمج نیا اب

    هـلمج نـیا اـب و داد   یـم سرد کـیتپا و کـیزیف یناوج .دش شخپ فلتخم ياج ود رد نامزمه زور کی رد یتح ودش
     ار واـک و ژوـک ياـیاوز تـساوخ  یـم ،درـکیم لیدبت"واک" هب ار واگ دعب و"تسا یبدؤم ناویح واگ" هک درکیم عورش
 رکف هک تسا هام راهچ زا شیب ینعی تساهتدم نم .دننیبب ناراکمه هک هدش هتشاذگ ناریا یملع هاگبو رد و دهدب سرد
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      اـم هـمه و دـنتفگ دازـهب رـتکد ياقآ بانج هک ییاهقادصم .دتفیب دناوتیم امروشک رد یقافتا نینچمه روطچ هک منکیم
     نایقوجلـس و دـندوب دـب هـیوب لآ ،دندوب بوخ نایناساس هک میوگب مناوتیمن نم ،تسا هنوگنیا ارچ ،میاهدید تساهلاس
    روـطنیا ًارهاـظ .میـمهف یـم اهنآ همه زا رتهب و میتسه یمالسا يروهمج رد هک میبوخ ام و دندوب دب يولهپ،دندوب بوخ
   یموـق ناـیناریا دیوگیم لوا فارگاراپ ،دنکیم تبحص ناریا زا هک ییاج دیشاب هدناوخ ار تنارود لیو باتک رگا .تسین
   نـیا شیـپ لاس04 ات03 دودح راب نیلوا یتقو .دنتسین رکفت لها و دنروخیم و دنیوگیم ،دنتسه وگهلذب طقف هک دنتسه
     اـم .میتـسه مـلع لـها ردقچ نایناریا ام هک دمهفیمن و تسا خیرات داتسا ًالثم نیا متفگ ،دروخرب نم هب یلیخ مدناوخ ار
 نارود و اههناسر رد بترم هک اهفرح نیمه زا و دنتسه اهیناریا اسان رد نالا،دندوب یناریا ملع ناگرزب میئوگیم بترم
  هـمه بلطحالصا هچ و ارگلوصا هچ و دننزیم ار اهفرح نیا مه زونه و دنتفگیم ام روهمج ياسؤر و دشیم هتفگ هاش
   اـم مـهد    یـم قـح تـنارود لـیو هب فسأت لامک اب رخاوا نیا .دشاب هتشاد دیاب یلاکشا کی سپ ،دنکیمن قرف ،دنتفگیم
          هـب هدـنیآ لاـس رازـه اـت میئوـگب ،میـنک روـبع لاـس رازه هس ود نیا زا دیاش ومیراد گنهرف هزوح رد یساسا یلکشم

 نارود ،هیوب لآ نارود رد .میدرکن ًاعطق ،میدرکن يزرودرخ لاس رازه هسام .تسین ياهداس راک .دیاش ،میسرب يزرودرخ
    ،یباراـف ؛ناـگرزب هـمه ناهگان هب ،دناهدرک يزرودرخ مدرم و ناشتموکحً اعقاو نایناریا هک دهدیم ناشن خیرات هک یهاتوک
   ناوـیح واـگ"   هداـس هدـیدپ نیا الاحشدعب هن و میتشاد يزیچ شلبق هن یلو دنوشیم عمتجم نارود نآ رد...و انیس نبا
      هداـس ناـبز هـب ار مـلع هـکنیا ياج هب و دنکیم یسررب اههنیآ ردار رون ياهوترپ دیآیم یناوج روطچ هک "تسا یبدؤم
  نـی ا دنوـش  یـم عـمج مه ابیتقو6 ،5 ،2 ،1 دراذگیم مسا ،دنکیم عمج مه اب ار اههطقن ،زومآشناد يارب دهد شزومآ
       نآ دـش روـجرگا دیرمـشب مـه اـب ار اهددـع دینک ادیپ دیتساوخ هک ار يریسم ره الاح دیوگیم ،7 دوشیم هلداعم فرط
    هـچ هـک مدرـک رکف مدش ینابصع لوا دوش لوبق و دهد ناحتما روکنک دناوتیم ياهچب ره يروطنیا .تسا تسرد باوج
   مدـید و دـننکیم قیمحت ار ام ياههچبً اعقاو تسا امیس و ادص سیئر هک سک ره ای یماغرض ياقآ ،تسا ییامیس وادص
- یـم ار نیا ام هعماج.مدرکیم ار راک نیمه مدوب سیئر ياج مه نم رگا دیاش ،دنرادن ریصقت مه اهنآ و تسین روطنیا هک
     رد هـک راـب نیرـخآ و ؟تـسیچ عوضوم منکیمرکف مراد تسا هام راهچ .دنرخیم اهردام و ردپ ار شیاهيدیسو دبلط
     ناـمدوخ اـم مراد هاگـشناد داتـسا ناونع هب نم ار هدمع ریصقت منیبیم ،متشون طخ دنچ دیشاب هدید رگا ناریاملع تیاس
.نامناریدم هن دنرصقم نارادمتسایس هن ،میرصقم نایهاگشناد ام ،میرصقم

 نـیا  یـملع تقرـس  هدـیدپ میهدیم هزاجا ام .دنهدیم عافد هزاجا وجشناد هب دشرا و ارتکد هلاسر هعلاطم نودب ناداتسا
       هدـیدپ ناوـنع هـب ار هدـیدپ نـیا هـک دنکیمن تأرج ناداتسا زا یناسنا مولع هتشر رد رفن کی و دنک دشر روشک رد همه
    هـک تـسا صاوـخ شور هک شزومآ شور عون نیا هب و دنک دشر دناوتیم یناوج نیچمه روطچ .دنک یسررب یعامتجا

 ،دنتسه ماوع اهنآ ،دنمهفیم ار شکیزیف هک ییاهنآ و نیا ینعی نداد سنرفر ،7 دوشیم مه فرط نوا سپ7 دوشیم5+2
  ادـص هچ نیا یچ ینعی ،مینزب رغ میناوتیم يروطنیمه،تسا یعامتجاهدیدپ نیا .دیریگب دای نم زا ارکیزیف دییایب امش
.دننکیم راک هچ اهنیا ،تسا یتلم هچ نیا ،تسا یمالسا يروهمج هچ نیا ،تسا ییامیس و
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  ار شور نـیا نایهاگشناد ام یتح ام قافتا هب بیرق تیرثکا،دوشیم روطچ هک مینک یسررب ار یعامتجا هدیدپ نیا دیاب
  ددـع میئوگیم هک هاگشناد لوا لاس رد هک ام دوخ .میهدیم سرد يروطنیا میراد فیرش هاگشناد رد ام دوخ .میدنسپیم
  هاگـشناد رد .43/81  میـنک   یـم ار لدـعم میـهدیم وجشناد هب ینعمیب هرمنراشعا مقر اب نامدوخ شدعب هچ ینعی انعم اب
  نئـمطم نم .مینک یسررب ار یعامتجا هدیدپ نیا دیابن ارچ .تسام دوخ زا لاکشا سپ میهدیم سرد روطنیا میراد کیزیف
  .دـننک یناسنا مولع ار هاگشناد نآ دنیآیمن دشاب هتشادن یناسنا مولع هک1یت يآ ماهاگشناد هک دینک ضرف ًالثم رگا متسه
   دـنچ و دـننک یسررب ار هلئسم نیا هک تسا مهم ناشیارب رایسب دنراد یسانشناسنا و یسانشنابز هک ییاههاگشناد نآً الثم
    نـیا زا ،میـنک تبحـصهتینردم اـسپ وه ـ تینردم دروـم رد دیابً امتح مینکیمن لوبق ام یلو دننک جارختسا نآ زا مولع هلاقم

.منکیم هدافتسا ار هنایماع رایسب ظفل دیشخبب مینکب روغلب اهزیچ
 ،منادیم نمجنا ءزج ار مدوخ نم ،دنشکیم هک یتمحز همه اب ملع جیورت نمجنا .مینک یسررب ار هدیدپ نیا هک میئوگب

د   ازـهب داتـسا هـک يا  هـتکن ؟میـنکیم راک هچ اممیئوگب نامدوخ هب راب کی میتسین هجوتم .میتسه هدیدپ نیا ریگرد ام همه
    .تـسا يدـیلقت میـنک   یـم یـسررب هـک ياهلئسم ،تسا يدیلقت نامتاغیلبت عون ،تسا يدیلقت اههاگشناد همه هک دندومرف
   یناوـج نیـنچ ارچ هک هدیدپ نیا دروم رد یللملانیب ياهشور اب یلو یموب ملع دوشیم ،تسا نامدوخ لام هک ياهلئسم
    و دـنک تبحـص هـقیقد02 ، تـسا مزال زین تقو هقیقد کیيارب یتح يدایز ياههنیزه هک دیایب امیس و ادص هب دناوتیم
  دـهاوخب و" تـسا یبدؤم ناویح واگ" هک دش شخپ همانرب نیا ،مدوب دهاش نم .دوش شخپ3 و2ياههکبش رد نامزمه
   رـگید لاـس05   زا رـتمک منـک یـمن رکف هک يزور مراودیما .مینکیم ار راک نیا ارچ ام ًاعقاو .دهدب سرد کیتپا اههچب هب
.مینک یسررب ار نآ،دیآرد قلطم ملع شنورد زا دناوتیم هک یسررب لباق هدیدپ ناونع هب نایهاگشناد ام ،دشاب

1. MIT
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ملع جیورت هزیاج هرود نیمهدزناپ هینایب
ملع جیورت هزیاج هرود نیمهدزناپ هرابرد ناریا ملع جیورت نمجنا هریدم تئیه هینایبهدازمالسا دالیم ياقآهمانرب همادا
.دندرک تئارق

     تاـهابم و يزارفرـس هـیام ور نـیا زا هژیو هب ،ملع جیورت هزیاج هرود نیمهدزناپ و ملع جیورت هتفه نیموس يرازگرب
    ،ناـمزیزع روـشک یـملع   هعـسوت نادـنمهقالع و نادنمشیدنا دهدیم ناشن هک تسا ناریا ملع جیورت نمجنا هریدم تئیه
.دز دهاوخ مقر ار ناریا هدنیآ یهاگآ و ملع هک دهدیم همه هب ار دیون نیا و دنریذپانیگتسخ و راودیما

     و مـلع داـهن ناـیم دوـجوم ۀلصاف زا نتساک نآ فده هک تسا یتیلاعف عون ره لماش ،ملع جیورت مینادیم هک نانچمه
  يرـشب ياهدرواتسد نیرتمهم زا یکی ناونع هب ،ملع هک تسا رواب نیا ییاهتیلاعف نینچ كرتشم ۀطقن و دشاب مدرم ةدوت
 ،يدام ،يرکف تایح دوبهب رد مهم یشقن دناوتیم ،هعماج و تعیبط تخانش هار رد اهتنایب و میظع يواکودنک ناونع هب و
.دشاب زاینیب و يرب ،داقتنا زا دوخ هکنآیب ،دنک افیا یعامتجا و یگنهرف

 دوخ یگدنز ،تشادمشچ نودب هک میرادب یمارگ ار ینادنمدرخ شالت ات میاهدمآ مه درگ زورما ،یکرد نینچ ساسا رب
  هاـگن نازورف نارگید و دوخ لد رد ار یهاگآ هلعش و دناهدروآ بات ار هار نیا رد تامیالمان ،دناهدرک ملع جیورت فقو ار
      اـب نارـیا مـلع جیورـت نـمجنا هریدم تئیه .دینش دیهاوخ لاجم نیا رد هکتسا ییاهمان زا رتارف ،ینادردق نیا .دناهتشاد
     طاـقن یـصقا رد یـملع هعـسوت يارب اهششوک زا هوکشاب و ابیز ینامکنیگنر رازگساپس و دهاش هک دنکیم مالعا راختفا
 .دوب دهاوخ شخبرمث اهشالت نیا هک دراد نانیمطا و تسا روشک

***
- یـم شهاوخ امش زا دعب و دنروایب فیرشت نس يور هب هک منک توعد ار هزیاج هدننکادها تئیه هک مهاوخیم هزاجا

  قیوـشت نیا و دشاب امش نآ زا ادرف دیاش ،هاگیاج نیا .دییامرفب قیوشت ار زیاوج نیا ناگدنرب تسا هتسیاش هک نانچنآ منک
     باـنج ،دازـهب رـتکد ياـقآ بانج دییامرفب قیوشت راختفا اب منکیم شهاوخ .تسا ناتسود نیا تامحز زا ياهشوگ طقف
   قیوـشت ار یمیدـق رتکدمناخ راکرس .دنوش قحلم نس يور ام هب هک تسودکمن رتکد ياقآ بانج ،يروصنم رتکد ياقآ
.دنروایب فیرشت سدیلقا رتکد مناخ راکرس و دییامرفب
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ملع جیورت هزیاج هرود نیمهدزناپ ناگدنرب
  ،نارواد تـئیه؛    نـمجنا مرـتحم ياـضعا زا هدـش ذخا ياهرظن هب هجوت اب و مدرک ضرع امش تمدخ هک هچنآ ساسا رب

   ندرـک ریذـپسرتسد يارب یقالخا و هبناج همه ،دنمفده ،هنالوئسم ،ریگیپ شالت لیلد هب ار3931 لاس ملع جیورت هزیاج
   هـب دنـسپ ربراک و دـمآزور ، باذـج ،نیرفآدامتعا یطیحم ندرک مهارف قیرط زا یهاگآ و شناد ندرک یناگمه و تاعالطا
  هـناخباتک سیئریچناسارخ زانرهم مناخ هناخباتک نیا هدنیامن منکیم شهاوخ.دنکیم میدقتداشرا هنیسح یمومع هناخباتک
.دنروایب فیرشت هزیاج تفایرد يارب داشرا هینیسح

       عاـمتجا دـشر و داـجیا يارـب شالـت و رمتـسم راشتنا لاس32 لیلد هب ار3931 لاس ملع جیورت هزیاج ،نارواد تئیه
    یـملع ،یـملع تحـص و تقد تیاعر ياهرایعم هب يدنبياپ ،تافارخ و ملعهبش اب هزرابم ،موجن شناد هصرع رد یملع
  شهاوـخ.دنکیم میدقتموجن هلجم هب دوش نیمز ناریا گنهرف زا یشخبملع هک هار نیا رد ششوک و یسراف نابز ندرک
.دنروایب فیرشت موجن هلجم ریبدرسیبارت داوج دمحم ياقآ بانج هلجم نیا هدنیامن منکیم

***
   هـعومجم زا دـلجم51       راـشتنا رد هـناروآون شالـت هـهد کـی لـیلد هب ار3931 لاس ملع جیورت هزیاج ،نارواد تئیه

 رادروخرب زین همجرت بسانم تیفیک و یعوضوم عونت زا ینابز یگزیکاپ و یملع تقد رب هوالع هک رصاعم شناد ناشخرد
  رـتکدو  روـپ هـجاوخ اضردمحم رتکد نایاقآ بانج ،ملع جیورت ۀصرع رد انشآ مان هرهچ ود ،هعومجم نیا ناریبد هب تسا

  دـیلوت رد ،رصاعم گنهرف رشن ،هعومجم نیا رشان ياهشالت نارواد تئیه نینچمه .دنکیم میدقتینادمه یموصعم نیسح
 ار ینادـمه یموصعم رتکد و روپهجاوخ رتکدنایاقآ بانج منکیم شهاوخ.دراذگیم جرا ار هتسارآ و تیفیک اب ییاهباتک
.دوشیم يرادهگن رصاعم گنهرف رشن رتفد رد هزیاج نیا .دییامرفب قیوشت

     زا تواـفتم ییوـگلا هـئارا يارـب یلمع و یلمع شالت لاس52 لیلد هب ار3931 لاس ملع جیورت هزیاج ،نارواد تئیه
  ياـه      هـشیدنا ندرـک یناـگمه و مـلع زا تـسرد یـکرد هئارا يارب للخیب ششوک و ،"تذل معط اب يریگدای" ،شزومآ
.دنکیم میدقتینسحمدیجمياقآ بانج هب ملع نارگشزومآ و ناملعم نایم رد یشزومآ

    و شزوـمآ رد هناقداـص تمدـخ لاس92 لیلد هب ار مورحم قطانم ناملعم3931 لاس ملع جیورت هزیاج ،نارواد تئیه
      ياـقآ باـنج هـب ریاـشع راـگزومآ007  هـب کیدزن تیبرت رد تکراشم و فلتخم حوطس رد ،روشک زیزع ریاشع شرورپ
.دنکیم میدقت يروش هرد يردان دمحم

  هـقیقد5 و دناوخ مهاوخ ارهزیاج ناگدنرب همه یماسا سپس و میشاب هتشاد دالیم جرب زا مه يریدقت مهاوخیم هزاجا
.دنراذگب نایم رد عمج اب دسریم ناشنهذ هب ياهتکن ای دنراد یتبحص رگا هک تسا ناشرایتخا رد تقو

***
  ینادردـق   نارـهت دالیـم جرـب تکرش هبناج همه ياهتیامح و اهشالت زا دنادیم مزال دوخ رب ناریا ملع جیورت نمجنا
         اـب و دوـب مـلع جیورـت هـتفه دادـیور يرازـگرب رد اـم روای نیرتگرزب ،یلاوتم لاس نیموس يارب تکرش نیا .دنک هژیو
   مـلع جیورـت ناوتیم لمع رد هنوگچ هک تسا هداد ناشن ،دوخ تاناکما و اهاضف نتشاذگ رایتخا رد و هنامیمص يراکمه
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 .درب دوس یناگمه شناد و یهاگآ ياقترا يارب یمومع تاناکما زا و دز دنویپ يرهش و یگنهرف فلتخم ياهتیلاعف اب ار
    درـکیور نیـنچ زـیناههسسؤم و اهداهن ریاس ،دالیم جرب نداد رارق وگلا اب هک دراد راظتنا و دیما ،ناریا ملع جیورت نمجنا
   ار مـلع جیورـت هتفه يرازگرب زا یشخب دوخ مهس هب هدنیآ ياهلاس رد زین نانآ و دنریگ شیپ رد ار يروحم ملع و یندم
.هللاءاشنا ،دنوش رادهدهع

   .دندرک حرطم ار یتاکن ناشیاهتیلاعف هرابرد ،ملع جیورت هزیاج ناگدنرب سپس

 داشرا هینیسح هناخباتک سیئر؛یچناسارخ زانرهم مناخ
   مـه اـب ار نآ ،مدرک هدامآ ار یتنیوپرواپ،هناخباتک یجیورت ياهتیلاعف زا ناراوگرزب همه تمدخ مراد بدا و مالس ضرع
.متسه امش تمدخ رد نم دعب و مینیبب

  ياـه   تـیلاعف زا رـیغ هـک   منـک ضرـع ناتتمدخ ار داشرا هینیسح یمومع هناخباتک ياهتیلاعف زا یپیلک دیئامرفب هزاجا
.تسا شناد و ملع جیورت ،یمومع هناخباتک کی تلاسر یلک روط هب هچرگا تسه مه یجیورت

041  دودـح و دراد شخب هدزای زا شیب رضاح لاح رد و دش سیسأت يدیشروخ9531 لاس رد داشرا هینیسح هناخباتک
   يویـشرآ هیرـشن رازـه2 ربغلاب و ناونع006 هب کیدزن ینغ ياههیرشن .دراد دوجو هناخباتک رد عون هدزای رد عبنم رازه
  ناوـت مـک ،انیبان ،اونشان ناکدوک هب طوبرم تامدخ هک دیدید تنیوپرواپ رد ار یتمسق .تسا تمدخ هئارا يارب هناخباتک رد
  رد ناـیانیبان هب ام تامدخ هئارا یلو تسا نارهت رهش حطس رد اهتیلاعف نیا عقاو رد هک زومآرید و یمسج لولعم ،ینهذ
.میراد نازیزع نیا هدافتسا يارب هناخباتک رد مه ار نایانیبان هزوم و تسا روشک حطس رد ،ینس ياههورگ مامت

    نـیا يروـضح و یـنفلت ییوگخساپ تروص هب مه و نیالنآ رادباتک تروص هب مه هک میراد ياهدرتسگ عجرم تامدخ
     تروـص هـب مـه و لاـتیجید ياههناخباتک قیرط زا مه مرتحم ياضعا هک میاهدرک داجیا ار یطیارش .میهدیم ماجنا ار راک
-  هورـگ ماـمت يارب دیدج عبنم001 دودح هتفه رد .دننک مادقا ناشباتک تساوخرد ای ورزر ،دیدمت يارب دنناوتب يروضح
    رد ار دنتـسه فـلتخم زیاوـج هدنرب هک ییاهباتک مامت امً ابیرقت میوگب مناوتیم هک دریگیم رارق اههزات درب رد ینس ياه
   هـناخباتک کـی ناونع هب مینکیم یعس ار یتوافتم تامدخ لاح ره هب .مینکیم هیهت و میریگیم رظن رد يزاسهعومجم راک
- یـم هکلب ،تسین باتک نداد سپ و نداد تناما ياج اهنت هناخباتک هک میهد ناشن و مینک هئارا نامزیزع روشک رد یمومع
  اـم هب ار راختفا نیا ملع جیورت نمجنا هک منکیم رکشت مناراکمه و مدوخ فرط زا.دشاب هتشاد یفلتخم ياهتیلاعف دناوت
.تسناد شدوخ هزیاج هدنرب لاسما ار ام و داد

موجن هلجم ریبدرس؛یبارت داوجدمحم ياقآ
 و هیریرحت ناراکمه.دنتسناد قیال ار موجن هلجم ناوج هورگ هک یمارگ ناداتسا زا مرازگساپس ورازگرکش ار ادخ ادتبا رد
   نـیا زا شیـب يا   هقباـس و تمدـق هـلجم نیا هچرگ .دننکیم تیلاعفناداتسا رظن ریز و دنتسه لاس53 ات52 نینس ییارجا
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     راوـمه اـم يارـب ار هار ناتـسود و نازیزع نیا ،مینکیم تیلاعف هلجم رد نالا و میدوب کچوک ام زا یلیخ هک ینامز .دراد
  نـیا مـ ی راد موـجن هلجم رد ناراکمه نارگید و ام هک یسح متفگیم ،مدرکیم تبحص ناتسود زا یکی اب نالا نم .دندرک
   و دنتخانـش ار ریـسم نیا رگید ناتسود ،دننک حتف دنهاوخب ار ياهلق هکنیا يارب ار يدرونهوک تخس ریسم ،راگنا هک تسا
      سـکع طـقف و هـلق نـیا يالاـب میتفر الاح ام ،دندرک مهارف شیارب نابیتشپ و دندز هاگهانپ ،دندرک راومه ار ریسم ،دندمآ
     رـتکد ياـقآ ،يروـصنم رـتکد ياقآ ،دنتسه ام هارمه مه الاح نیمه و يزیزع رایسب ناداتسا نم زا شیپ .میتفرگ يراگدای

    رـگا هـک لد میـحر مناخ ،یشرفت نیما کباب ياقآ ،يردص باهش ياقآ ،بیکش مناخ،هدازردیح قیفوت ياقآ ،روپهجاوخ
 .میهاربا لآ دیجم ياقآ و تسا ناشیاهدهع هب اهتمحز همه هک مرکوک ياقآ ،تسا ناشیا تمه هب دخرچیمهلجم خرچ
 دنراد هجوت ام هب و دننکیم يراکمه ام اب نانچمه ناگرزبونازیزع،ناتسود نیا مامت .مزادنایب اج ار یمسا مسرتیم نم
.منونمم ،تسا ناتسود نیا فطل هب ،میریگیم يراگدایسکع طقف میراد اجنیا ام رگا و منونمم تباب نیا زا و

ناجنز هیاپ مولع یلیمکت تالیصحت زکرم داتسا ؛روپهجاوخ اضردمحم رتکد ياقآ
  داهنـشیپ. میدرـک عورـش قافتا هب یموصعم رتکد اب هک دوش هداد راک نیا يارب هزیاج نیا هک دوب هرظتنمریغ یمک نم يارب
 .مدرک عورش مه نم ،دهدیم کلقلق یعون هب مه ار نم راک نیا هک تسنادیم نوچ و دوب یموصعم رتکد زا راک نیا هیلوا
    رایـسب رـشان رـت  مـهم هـمه زا و دندرک يراکمه ام اب اهلاس نیا یط هک دشاب نامجرتم هورگ زا ار یلصا رکشت دیاب یلو
 یلیخ هدش اور هدنب هب هک یتیانع و فطل زا لاح ره هب .دندرک رسیم هتسویپ ار اهباتک راشتنا هک هقیلس و قوذ اب و ریگیپ
.مراپسیم یموصعم رتکد ياقآ هب ار تبحص و منکیم رکشت

ناریا هفسلف و تمکحیشهوژپ هسسؤم داتسا؛ینادمه یموصعم رتکد ياقآ
   راـک نـیا هـک رصاعم گنهرف فرط زا مه و روپهجاوخ ياقآ فرط زا مه و مدوخ فرط زا مه منکیم رکشت زاب مه هدنب
    تـسا نـیا تـقیقح .دندرک راهظا ام هب ار ناشفطل قیرط نیا هب و دنتسناد ینادردقروخ رد ملع جیورت نمجنا ار کچوک
       ار راـک نـیا اـم یـتقو هـکنیا زا فـسأت .فسأت بابسا مه و تسا یلاحشوخ بابسا مه ام يارب هعومجم نیا راشتنا هک
  رـظن هب یلو دوب دهاوخ ،تسه هکنیا زا رتشیب شلوصحم یلیخ راک نیا میدرکیم رکف ،میدرک عورش شیپ لاس هد دودح
  لوا زا هـک یساسحا ،ًاعقاو ام .دشابن ياهداس راک یملع تحص و تقد زا ینیعم حطس اب باتک هدزناپ ،هد راشتنا هک دیآیم
  ياـه  مدآ یـنعی مـیراد مک ملاع ینعم کی هب و میراد دایز صصختم ام هک دوب نیا ساسحا نآ و دش تیوقت ،میتشاد راک
   و دـشاب مـهف لباق هک ینابز هب دننک همجرت ،دنسیونب هکنیا هن ناشدوخ یصصخت هتشر رد ار یبلطم دنناوتب هک میراد یمک
  دـندرکیم يراکمه هک یناراتساریو ای ام دوخ ،اهباتک یضعب دروم رد لقاال یلو دندیشک ام نامجرتم هک یتامحز همه اب
   زا رتـشیب میتـشاد هعومجم نیا هب ام هک يزاین ساسحا هک تسا نیا تقیقح ،لاح ره هب .دندیشک تمحز هزادنا نیمه هب
   یعوـن هـب هک دشیم یشان ملع خیراتوهفسلف هتشر يدودح ات هدنب دروم رد و مولع ياههتشر نایوجشناد اب نامدروخرب

     هداـیپ یـلیخ یـلیخ تـسا ناشدوخ یصصخت میقتسم راک زا جراخ هک ییاههزوح رد اهمدآ نیا زا یلیخ میدرکیم سح
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   یعوـن دـهد  یـم داـی هک يزیچ .دهدیمن دای اههچب هب ار ملع ،ام یشزومآ ماظن ًاعقاو .دراد يدایز ياهتلع نیا و دنتسه
    دـیاب یلوـمعم دنورهـش ناو ـ نع هـب مدآ رفن کی هک یشناد رادقم نآ .دنوش هاگشناد دراو هکنیا يارب تسا یگدامآ هقباسم
    اـم هطـسوتم و ییادـتبا یشزومآ ماظن فادها ءزجً ارهاظ دناوخن ای دناوخب دهاوخیميزیچ هچ هکنیا زا غراف دشاب هتشاد
   يدودـح اـت نمجنا ياهششوک هلمج زا دوشیم هک ییاهششوک همهً اعبط .تسین ینعم کی هب مه هاگشناد رد و تسین
 هک ياهزادنا هب میاهدرک یعس ياهزادنا ات ششوک نیا رد مه ام متفگ هک روطنامه یلو تسایلاخ ياج نیا ندرک رپ يارب
   لـباقم رد اـه شـشوک نیا همه و تسا مزال يرتگرزب شالت یلیخ یلیخ یلو میهد ماجنا ار راک نیا زا یشخب میناوتیم
.تسا کچوک یلیخ یملع نزاوتم شزومآ عون کی هب هعماج زاین

اتسیچ تیاس ریدم ؛ینسحم دیجم ياقآ
      تیعـضو زا یـشخب ،ملیـف نـیا .میـنبب مه اب ار ياهیناث03-04 هاتوک ملیف یگتسخ عفر يارب فورعم لوق هب ،ادخ مان هب
   یفعـض کـیً الومعم .منک مامت دیاب هقیقد5 فرظ ًارهاظ یلو مدوب هدرک هدامآ هقیقد02 يارب ار یبلاطم .تسا ام یشزومآ
      هـک متـفر یتمـس هـب ار رـیخا لاس31 ینعی مایشزومآ راک هتشذگ لاس52 یط نم .دراد دوجو یبرجت مولع شزومآ رد
   .دـشاب هتـشاد رایتخا رد دنک هدافتسا نآ زا دهاوخیم هک يدرف اج همه رد لقاال تفگ دوشب و دنک ادیپ يرتیمومع تلاح
.مدوب هتشاذگ مايراک همانرب رد ار یکینورتکلا-يزاجم شزومآ هتشذگ ياهلاس یط نیمه يارب

    دـنریگب داـی دـنهاوخ    یـم ار کـیزیف صخـشم روـط هب و یبرجت مولع هک ینازومآشناد هک دوب نیا مراک نیا زا فده
  یتـسرد روصت و دنریگیم دای یگنر مک یلیخ ًالامتحا و دیفس و هایس ریواصت ای و ندناوخ نتم ،ذغاک قیرط زا ار یبلاطم
   هـک دـهد  یـم زوـمآ شـناد هب ار ناکما نیا ياهنایار يزاجم رتسب نیمه يارب ،دنرادن ار دنریگیم دای هک ار هچنآ تیهام زا
      یـلمع شیاـمزآ اـت رازـه و میدرـک رشتنم ایدم ات رازه3 ام ،هدش ماجنا اتسیچ تیاس رد هک ریخا راک رد و دنیبب ار هدیدپ
  ار اوـتحم نآ ،1 یلماـعتتروص هب دنناوتیم رگید يایدم رازه2 اب و دننک هدهاشم ار اههدیدپ دنناوتیم اههچب ینعی تسا
       اـم عـقاو رد دـننیبب ار یـسیطانغم نادـیم و یـسیطانغم يورین ،دننک ضوع ار شتعرس ،دنهد رارق يرتماراپ شاکنک دروم
  لاـی خ اـب ،ناملعم زا یلیخ .دنریگب رارق هدهاشم دروم اههدیدپ هک مینک مهارف کیزیف شزومآ يارب ار يرتسب میدرک یعس
  رد ،دـنک  یـم طوقـس مسج نیا اههچب دینک لایخ هک دنربیم تمس نیا هب ار اههچب ینعی دنهدیم دای ار بلاطم اههچب هب
 ناونع هب ای ،درادن نآ زا يروصت تقوچیه زومآشناد .رتشیب مه شدعب و رتشیب يدعب نامز دعب دوریم ردقنیا هیلوا نامز
   دـیاب هـچب ،دنکیم دازآ نورتکلا ،دروخیم زلف هب رون هک کیرتکلاوتف هدیدپ لثم دوشیمن هجوتم ًالصا ار هدیدپ دوخ لاثم
   نـیا هـب ار  نازوـمآ  شـناد و نداد داـی يارب دراد زاین ملعم هک هچنآ میدرک یعس ام .دنک ظفح ار اهسناکرف ،دریذپب ار نیا

.میهد رارق ناشدید ضرعم رد دننک لایخ هک دربب تمس

1. Interactive
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     یعوـضوم تـخرد هـک تـسا یسرتسد لباق یعوضوم تسرهف قیرط زا بلاطم هک دراد ياهداس ياضف ،اتسیچ تیاس
  و اـهنشیمینا ،اهملیف مه یتمسق ره رد ،دناهدش يدنبهقبط بلاطم نآ بسانتم و دراد ییاههخاشریز یعوضوم ره و دراد
.دنراد یلماعت تلاح همه هک بولطم تیفیک اب اهيزاسلدم

   یـتحار يدـنبهقبط ،ایدم رازه نیا .تسا یسرتسد لباق مه یلیصحت لاس قیرط زا یعوضوم تخرد زا ریغ بلاطم نیا
  عـقاو رد هک مه يرگید همانرب .دنتسه یلماعت و ارجا لباق اههدیدپ هک دهدیم ناشن تیاس نیا رد .دراذگیم رایتخا رد ار
   عـقاو رد هـک تسا"اتسیچ" ینویزیولت همانرب"تسا ناسآ روکنک" همانرب اب نامزمه ًاقافتا دوشیم شخپ امیس و ادص رد
  عـقاو رد یلصا راک و مدوب هعومجم نآ یشهوژپ هورگ ءزج نم ،تسا هتشادن هقباس امیس و ادص رد هک تسا یملع يوش
     .دـش هتـشاذگ شیاـمن ضرـعم هب اجنآ رد داد ماجنا روپیرف ياقآ هک ییاهزاسوتخاس .تسا روپیرف مزاح ياقآ هب قلعتم
.تسا”chistaa.com“ تیاس سردآ

ریاشع ملعم؛يروش هرد يردان دمحم ياقآ
  يروـهمج راذگناینب ،ینیمخ ماما ترضح ؛دندوب یگرزبناراذگناینب هک ناریا خیرات درمگرزب ود دای هب وادخ مان هب ،مالس
.يریاشع تامیلعت راذگناینب یگیب نمهب دمحم دایهدنز وناریا یمالسا

  روـضح زا منکیم رکشت و دنتسیزیم نادرمگرزب نیا هک داد رارق يدهعرد ارم ینامسج یگدنز هک مرکاش ار دنوادخ
.دنداهن مدق ای ملق ،ریخ نابزعمج نیا رد مروضح يارب هک یناسک صوصخ هب عمج نیا رد نازیزع همه

 م   رازگـساپس دنتـسه اـم عمج رد هک یگیب نمهب دمحم ریاشع درم گرزب يافو اب رسمه ینایک مناخ راکرس زا نینچمه
.دندش اجنیا رد نم روضح ثعاب هک

007   نـیا یـلو متفگ تایبدا ناشسالک رس مدوخ نم ار ملعم007 هلب ،ملعم007 دندومرف نم یفرعم رد مرتحم يرجم
  نازوـمآشناد زا یکی مدوخ نم .داد شرورپ یگیب نمهب دمحم هک دوب يرگراثیاو هتخیهرف ملعمرازه01 زا یئزج ملعم
   زا رـیغ ،متخادرـپ يرازگتمدخ هب ناشرضحم رد و مدش يریاشع ملعم ،اهدعب.تشاذگ انب ناشیا هک مدوب يراشع ناتسبد
،  کـشزپ اـههد  ِیـملعم راـختفا  ،فـلتخم ياههتشر رد سدنهم رازه2 هب کیدزن ،دندوب نم سالک رس هک ملعم007 نیا
.ماهتشاد ار هریغ و رسفا و لیکو،یضاق

      تیریدـم هـصرع رد اـم ار مورـحم قطاـنم نآ زا يرایسب ناناوج زورما ات دش ثعاب یگیب نمهب دمحم ناتسراک ِراک اما
  اـهلاس هک ام نایم رد تسا يربکا یلعجاح سدنهم مینیبیم دهاش ناونع هب نالا هک ار یناسک زا یکی .مینک هدهاشم ناریا
  ناـمه زا رگید ياهلغش و ریزو تنواعم ،یلک ریدم تسپرد زورما يرایسب دادعت و دوب روشک ریاشع روما نامزاس سیئر
     .دننکیم یگدنز ناریا رد ریاشع

   تـشاد یـگیب نمهب .تسا هدشن هتفگ ییاج نونکات هک میوگب یگیب نمهب دروم رد ار ياهلمج مهاوخیم نم ،نازیزع
  ار هـنیم ز ،نارـیا رد یتلادعیب و ملظ ینکهشیر و تلادع طسب يارب دهد ماجنا یسدقم مایق ات درکیم يزیریپ ار ياهمانرب
    عورـش یمالـسا بالـقنا هک ینامزات درک هدامآ نانچ ار ناریا ریاشعلک ،مورحم قطانم ناگدرکلیصحت ،درک هدامآ نانچنآ
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   رـمث هـب میـ ظع بالقنانیا و دندش ماگمه ووسمه اتسار نیا رد ریاشع ناگدرکلیصحت مامت یعنام و هغدغد چیهیب دش
.دیسر

   ار اـهراک هـمه .داد   یـم ماـجنا ار ماـیق نیا شدوخ یگیب نمهب ،داتفایم قافتا نیا رترید لاس01 رگا هک دنگوس ادخ هب
   نـمهب زا یتبحـص یملع سلجم رد هک تسا فیح ،مناوخیم ار راوگرزب نیا ياههتشون زا هلمج دنچ نم ،دوب هداد ماجنا
.دوشن هتفگ شتالمج زا و دوشن یگیب

   يراکمتـس یلیـس تابرض هک ماهدوب دهاش نم و دنیازیم نافوط هک دنتسه یتارطق ،یکدوک نارود ياهکشا نایم رد"
."درک يدنبهفطن رسپ لد رد ار یمیظع شبنج يردپ تروص رب

 نارود رد و درـک یـم یگدنز طیارش نیرتدب اب نارهت رد لاس11 هک ناشدوخ یناوجون نارود ردشردپ دیعبت دروم رد
    ریاـشع عاـضوا زا ،مرـبیمن يدوس میاهدایرف زا دنراک رس رب یبیجع هلیبق و موق ،تسا هتسب اهرد":دیوگیم مود يولهپ
   لـعن دوـخ ناروتس مس رب اهنیا و میهنیم مدق اراخو راخ رب هنهرب ياپ اب ام ،دنونشیمن ار ام ناردام ياههجض دنربخیب
  ،تـسيدمن ارچ هک دنردیم ار نامهالک ،تسام زا رپ ناشیاهنادنز ،میرادن ییاج ناشیاهرصق و اهغاب رد و دنبوکیم الط
  ناـیمزا ار   نامزبـس ياـه  لـگنج .تـسا هایس ارچ هک دننزیم شتآ ار نامیاهرداچ و تسا زارد ارچ هک دنربیم ار نامیابق
      اـت میوـش یغاـی و یـشحو .دـیآیمن ناشدب ،میدوب یشحو شاک .دنراکیم یتنیز تخرد نادرگناهج ریسم رد و دنربیم
   و نایـصع و يرـگیغای زا .میروخیمن بیرف رگید راب نیا ،میروخیمن بیرف یلو دنروآ تسد هب ام یتسین يارب ياهناهب
     اـم داـهن رد ییاـهبنارگ هـنیجنگ هچ هک میهدیم ناشن و میربیم ملق و باتک هب تسد گنفت ياج هبو میزیهرپیم نایغط
   هـتفخ اـبفلا يالهبال رد ام تالکشم هیلک":دنیامرفیم رگید مایپ کی رد سپس و ."تسا تاجن هار اهنت ،داوس .تسا هتفهن
   و يزوـسلد ،هـعلاطم و رو  ـ غ ،تحایـس و ریـساهلاس زا سپ .منکیم توعد دیدج مایق کی هب ار امش کنیا نم و تسا
 ."   نارـیا مدرـم ندرـک داوساب يارب مایق .منکیم توعد سدقم مایق کی هب ار امش و ماهدیسر یعطق هجیتن نیا هب يدنمدرد
.یمارگ شدای ،داش شحور

     نـمهب داـی هدـنز ،ادهـش ماـما ،ادهش حور يداش ،ناتدوخ یتمالس يارب مهاوخیم هزاجا نایاپ رد ،رازگساپس و نونمم
 و داد  تاـجن نارـگهئطوت تسد زاار یگیب نمهبناشیاو تفر ام نایم زا شیپ زور دنچ هک ینک يودهم هللاتیآ و یگیب
.دیتسرفب تاولص ،دسرب یبیسآ وا هب هک دادن هزاجا بالقنا زا دعب

  و دـش ادها نارهت دالیم جرب تکرش هدنیامن هب ملع جیورت هزیاجدندرواین رایشوه سدنهم ياقآ هکنیا هب هجوت اب نایاپ رد
.دندرک نایب ملع جیورت هتفه رد هدش رازگرب ياههمانرب اب طابترا رد ار ینانخس یمیدق رتکد مناخ

یمیدق مرکا رتکد مناخ
   ،مـلع جیورـت ياههمانرب رد ناشروضح هک دنمجرا نانامهم و نارورس یمامت تمدخ مراد مارتحا و تدارا ضرع و مالس
.تسا ناریا ملع جیورت نمجنا راختفا و يدنلبرس هیام



3931 لاس ملع جیورت هتفه شرازگ

٢٦١

  نـمجنا بیصن یپایپ لاس نیموس يارب ار هتفه نیا يرازگرب ددجم قیفوت هک میوگیم ساپس ار مولع هب ملاع راگدرورپ
   زا نوـنف و موـلع رد نیوـن تا  ـ قیقحت هـب یبایتـسد رد تباقر هک يرصع رد ییاهدادیور نینچ يرازگرب .درک ملع جیورت
  قـشع هطساو هب ناسنا هک ياهتکن ،تسا لوفغم و فیرظ ياهتکن روآدای ،دوشیم بوسحم یگتفایهعسوت یلصا ياههفلؤم
     هـب قـشع ،دنتـسه تیرـشب يزارفرس نوتس ود ملع و قشع .تسا هدش تاقولخم فرشا ناونع تفایرد هب رختفم ملع و
  راـنک رد و مـلع اب ماگ مه اهنت و اهنت اهنیا ،تیناسنا ياقب هب قشع و حلص هبقشع ،اهییابیز و اهیبوخ هب قشع ،عونمه
  اـه      تبـسانم و اهدادـیور نـیا يرازـگرب دیاـش .دناـسرب عقاو رد شدوخ ندوب تاقولخم فرشا هب ار ناسنا دناوتیم ملع
.درپس یمدآ هب قح ترضح هک یتناما يروآدای يارب دشاب یشالت

        رد اـت میرکاـش یـسب ار گرزـب يادـخ .دیـسر ناـیاپ هب شدوخ ياهبیشن و زارف مامت اب مه لاسما ملع جیورت هتفه
    هـب مدرـم ماـمت رتشیب هجوت روظنم هب دشاب ياهناهب اهلاس يارب ات میئاشگب ار یباب تیناسنا و ملع ناقاتشم یمامت تمدخ
.نتسیز هنوگناسنا يارب ود نیا هطبار و حلص و ملع

  هـتفه ياههمانرب رد .دش حرطم هعماج زا یعیسو حطس رد ملع جیورت عوضوم ،اهنامزاس ریاس يراکمه اب هتفه نیا رد
 یخرب روضح اب دش رازگرب دالیم جرب نیمه رد دوب هتفه هیحاتتفا مسارم هک لوا زور .میدوب یمارگ ناداتسا تمدخ رد هک
  نازـیر     هـمانرب و ناراذگتـسایس هـجوت زور نـیا رد هـک دوب هدش هدید كرادت نیا يارب همانرب .یجراخ يارفس و نالوئسم
.مینک بلج ملع جیورت عوضوم هب ار روشک

  رد هـک"هعسوت لاح رد ياهروشک رب دیکأت اب رادیاپ هعسوت و حلص رد شزومآ شقن" ناونع اب دوب یشیامه ،مود زور
 زا تـسه  روـشک رد  شزوـمآ هزوح ردهک يدیلک تاکن زا يرایسب شیامه نیا رد و دش رازگرب فیرش یتعنص هاگشناد
.تفرگ رارق نادنمشیدنا و ناصصختم یسررب و ثحب دروم یملع ظاحل

     ناتـسود زا يدادـعت يراـکمه اـب هک"زاب ياهرد زور" رگید ترابع هب ای دوب"مدرم و هاگشناد ،ملع" زور ؛موس زور
      يور هـب زور نـیا رد ار ناـشدوخ ياـهرد هـک  دـندرک دیدزاب یملع زکارمو اههاگشناد یخرب زا زومآشناد رازه زا شیب
.مینک رکشت اههاگشناد و زکارم نیا زا دیاب .دندوشگ نازومآشناد هژیو هب مدرم مومع

    مدوـخ نـم و دوـب یبوخ رایسب ياههاگراک و اهشیامه ،اهتسشن ؛دش رازگرب هتفه یط هک روطنامه مه اههمانرب هیقب
    ناتـسود هـیقب هـب مه و نمجنا هب مه هدنیآ رد عقاو رد دناوتیم هک یبراجت ،يدیدج براجت ،متفرگ دای يدیدج بلاطم
     عـقاو رد هـتفه نـیا رد .میتخوـمآ ار يدیدج بلاطم .میهد جیورت یعیسو حطس رد ار ملع میناوتب هکنیا يارب،دنک کمک
  شـخب ود هبنشجنپ زور رد هک ناملعم ،زومآشناد ،راذگتسایس حطس زا میهد ششوپ ار هعماج فلتخم راشقا میدرک یعس
  هـتفه همانرب زا دعب .دش رازگرب ملع جورم ناملعم هورگراک تمه هب هک دوب ملعناجورم هاگراک شخب کی ،میتشاد همانرب
    و تـسشن یـلک زا دـعب هک ملع جورم ناملعم هورگراک یکی ،دش لیکشت نمجنا رد هورگراک ود ،هتشذگ لاس ملع جیورت
      تـحت هاـگراک نـیا .دـندرک هدافتـسا ار یشزومآ هتسب نیا جورم ناملعم هاگراک رد و دندرک هیهت ار یشزومآ هتسب ،شالت
   حوطـس رد دـناوت     یـم هـمانرب نـیا .تـسا ییادـتبا ناراگزومآ يارب شعورش هک"ملع ياهتراهم شزومآ هاگراک" ناونع
.دوش ارجاروشک ردفلتخم
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 ناـنزمومع و یهاگشناد نانز نایم طابترا يرارقرب ،هورگراک نیا فده هک تسا"ملع و نز هورگراک" ،رگید هورگراک
  يزاـس  یموـمع دروـم رد یجیورت براجت نایب یشیدنامه" همانرب مه هبنشجنپ زور و هتشاد همانرب دنچ مه نونکات .تسا
  و مـلع تسشن" ،دندرک حرطم ار یمیلقا تارییغت ثحب هک"یگدنز و ملع تسشن" زا دنترابع اههمانرب ریاس و دوب"ملع
-تیلاعف ندش مامت يانعم هب عقاو رد ملع جیورت هتفه نایاپ ام رظن هب .دوب ياهناسر ناتسود اب یتسشن عقاو رد هک"هناسر
   تـیلاعف نـیا  و روـشک رد یملع جیورت ياهتیلاعف همادا يارب تسا يزاغآ ،هتفه نیا نایاپ عقاو رد .تسین یجیورت ياه
   هدـنیآ هـتفه ود .دراد ار"ملعجیورت و اههزوم" شیامهيروانف و مولع هزوم هدنیآ هتفه .دوش نمجنا هب رجنم طقف دیابن
  یـلم نویسیمکو روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم ،وکسنوی ياهقطنم رتفد يراکمه اب"یملع يراگنهمانزور هاگراک"
  ياـههورگ   راـک مـه لاـسما میرا    ودـیما هـک تـسا كرادـت تسد رد يرگید ياههمانرب روطنیمه .دوشیم رازگرب وکسنوی

.میشاب هتشاد يرتدیدج ياههمانرب و دنوش لیکشت يدیدج
  ینادردـق دندرک يرایمه ار ام تدم نیا رد هک یناسک همه يراکمه و تامحز زا و مرمشیم منتغم ار تصرف نایاپ رد

   ياـقآ باـنج هلمج زا دنداد يرای ار ام ریسم نیا رد هک یناداتسا همه ياهيراکمه و اهتیاده زا منکیم يرازگساپس و
 رذع مربیمن یمان رگا ،دنتسه نمجنا هارمه لاس یط هک یناداتسا ریاس نینچمه و يروصنم رتکد ياقآ بانج ،دازهب رتکد
    ار رکـشت لاـمک ناـشمرتحم ناراکمهو رایشوه سدنهم ياقآ بانج دالیم جرب مرتحم لماع ریدم زا ،اجنیا رد .مهاوخیم
  یـط يراکمه نیا هک دننک يرادربیپک لقادح اهنآ زا رگید ياهداهن و دنوش یپک دیاب دالیم جرب لثم ییاهداهن ًاعقاو ،مراد
.تسا هجوت روخ رد لاس هس

    هورـگ مرـتحم ریدـم ، نارـهت رد وکـسنوی ياهقطنم رتفد سیئر ،روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم مرتحم تسایر زا
  باـنج ؛ دـننک  یـم راـک اههناسر یملع ياهشخب رد هکیناتسود هژیو هب ياهناسر ناتسود هیلک ،راهچ هکبش شناد همانرب
    يرواـنف و یـملع تـنواعم ،  فیرـش هاگـشناد نالیصحتلاغراف نمجنا ،یناتساد ياهملیف شیامن و لیلحت تباب یهآ ياقآ
  يزـیر     هـمانرب و شهوژـپ هـسسؤم ،یـملع ياـه  نـمجنا نویـسیمک،يروانف و تاقیقحت،مولع ترازو ،يروهمج تسایر
  یـللملا      نیـب نویـسیمک ،يرواـنف و موـلع هزوـم ،هوژـپ  صخاـش هاگـشهوژپ ،یگنهرف تاعلاطم هدکشهوژپ ،یلاع شزومآ
 تظافح نامزاس ،نارهت رهش کیزیف ناملعم یشزومآ یملع نمجنا ،انسیا ،زومآنف كراپ ،داشرا هینیسح هناخباتک،وکسنوی
.منکیم رکشت تسیز طیحم

 یمارگ نارورس میراودیما .میدوب هجاوم يرایسب ياهتیدودحم ابینامزاس رظن زايداهنمدرمتکرح نینچ ماجنا يارب
  نامزاـس03دودح هک دوب هاگشیامن رگیدهمانرب.دنرگنب ضامغا هدید هب ناشدوخ ياهيرظندنلب اب ار اهیتساک و اهیمک
     .دوـبن راـک رد يداـم تـیامح و  دوـب يوـنعم اهتیامح رثکا عقاو رد.دنتشاد هفرغ مه دهشم و زاریش ،ناهفصا ،نارهت زا
.ناوارف رکشت اب ،روشک رد یجیورت ياهتیلاعف عورش يارب دشابيزاغآ اههمانرب نیا میراودیما

تس یقاب نانچمه تیاکحرتفد نیا دمآ نایاپ هب
نیقاتشم لاح فصوتفگ دیاشن رتفد دص هب
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