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 تمواقم و 

 
 زورما ناهج رد تOP7Q یارب ار یرگJد ەار F/Gشاذگ ش4پ ه+ م?اوخ :  .منک : عو67 مس4لانویسان/.نا ا+ ار متبحص نم 
 ناناG.خس زا یدادعت زا ام . تس4چ مQزاسO مb?اوخ : هک یا ەدنیآ ناهج  نآ ا+  F_Gپم\ نیا هط+ار هکنیا و منک حXطم
 .تفرگ مb?اوخ داJ /.ش4ب مJا ەدjbش هک ikا?G_.چ دروم رد . مJدjbش ناریا iGونک تbعضو ەراgرد

 نیا طسوت هک یراد ەدرب طJا67 هم? و باجح هbلع نانز  هک p7روش و تفلاخم و ەزراoم هک دنتفگ ام ه+ ناناG.خس
 تا+اصتعا هک دندرک روذ ,+*نچمه اهنآ .تسا ەدرک ادbپ ش{ازفا ، ەدش لbمحت اهنآ ه+ :السا یروهمج G_.گنا ترفن مQژر
 هbلع ��?ذم و �م یا? تbلقا یا? ماbق دنتفگ ام ه+ اهنآ .تسا ەدرک ادbپ تدش یداصتقا تال�شم ه+ تاضا/.عا و
 .تسا هتفاJ ش/.سگ دوش : اور اهنآ رب  هک متس و ملظ
 دننک : ەزراoم ندرک رکف /�ح هش{دنا یدازآ و ناbب قح هoلاطم یارب  هک نارکفنشور و نادنمG.? ەراgرد F_Gنچم? ام 

 متس4سو�ا  F/Gفر gF_Gزا و تس�ز طbحم بXQخت هbلع هک تس�ز طbحم نارادفرط  هک مJدjbش F_Gنچم? و  مJدjbش
 .دنوش : لمحتم تازراoم نیا ت+ا+ �Gیگنس یا? هن�Q? هچ دننک : ضا/.عا
  ادbپ ذوفن و  دشر  نامز نیا رد �iالقنا ناXQج کJ و تسا ەداد خر �هم ikا? شG_.خ  هتشذگ لاس دنچ نیا  �  رد 

 مامت ل+اقمرد .دشا+ :  هناoلط قح و  �اوخ تلادع  فاد?ا  یاراد و ەدوب قحمو هنالداع ا?د�.ن نیا ، تسا ەدرک
 زا امش ار بلاطم نیا زا �7خ+ .تسا ەدرک هجنکش ار رفن ناراز? و _.گتسد ار رفن ا?دص :السا یروهمج مQژر اهنیا

 لامعا عوP7مان و هنالداعان �Qژر طسوت عوP7مان و هناملاظ یا? بوک6 هک دJا ەدjbش نرال\ مXQم و iGالbم ەوا\ ناgز
 .دوش :
�داتس{ا ا? بوک6 نیا ربارب رد هک iGاسک

�
 دروم دJا+ ، دننک : ەزراoم هعماج نیا رد متس و ملظ ا+ هک iGاسک ، دننک : 

�م? تJامح
�

 : ا? نا+اbخ  ه+ هک iGاسک .مbشا+ هتشاد ک/.شم نامرآ ناریا مدرم ا+ هک تسام هفbظو نیا و دن_.گ رارق 
�دنز ،دن�س? ا? نادنز رد هک iGاسک اJ و دنیآ

�
 ناریا pاbس ناbنادنز یروف یدازآ یرارطضا F_Gپم\ رد هک روطنام? ناش 

 .تسا هتفرگ رارق غیت هoل یور رب نون�ا همل\  قاو یانعم ه+ م�Qbگ :
 iGاهج متس4س کJ مس4لاQ¤.ما .درک تoحص ناریا رب ەدحتم تالاJا /�س4لاQ¤.ما هطلس خــــQرات دروم رد تسروا یرل 

 ل¨ا تک67 هک دbشا+ ەدjbش دJاش .تسا نا\دوک را\ و نازQر قرع یا? ەا¦را\ iGاهج هضرع یا? ە_.جنز ا+ ،متس و تراغ
 دوجوم �¨ا تک67 چی? وگنک نداعم رد نا\دوک را\ نود+  ،تسا ەدرک  هضرع رازا+ ه+ ار ل¨ا زا یدJدج ع�ن کJ ا_.خا
 : را\ گرم دح6 ات همل\  قاو یانعم ه+ مدرم نآ رد هک ،F_Gچ رد نازQر قرع یا? ەا¦را\  نود+ F_Gنچم? .دوب د?اوخن
 متس و رامث�سا یانبم رب تس4ماظن کJ نیا متفگ هک روطنام? .دش د?اوخن هضرع iGاهج رازا+ ه+ ا? ەدJد¨ نیا ،دننک
 : تoحص مQراد ام هک نامز F_Gم? رد تسرد .دوش : لامعا �7ک لس :اظن F_Gشام کJ طسوت هک ناهج 6ا6 رد
�نج یا? /�شک ،مbنک

�
 ەاJ³ا¨ 750 زا ش4ب ا�XQما .دن�س? سراف جیلخ رد iGز تشگ لاح رد ەدحتم تالاJا ikاQرد 

 .دراد ناهج روشک 80 زا ش4ب رد :اظن
 لbمحت روشک نآ مدرم رب  ار iGارQو و گرم هچ  اما ،دش  ناتساغفا رد G_.مآ_.قحت تسکش کJ لمحتم ا�XQما ا_.خا

  .تسا ەداتس{ا ناهج مدرم و ناریا مدرم هbلع رب هک تسا :اظن نیا .دندرک
الما\ بوچراچ کJ رامعم نا�bاوآ با+ .متس? نا�bاوآ با+ و_.پ نم 

ً
 ن�Qن مس4نوم\ �GعJ  تik OP7Qا?ر یارب دJدج 

 هتفرگ ماهلا نآ زا G_.ن p7ورف+اتک نیا .متس? تس4لانویسان/.نا کJ نم نا�bاوآ با+ ناو_.پ زا �J  ناونع ه+ و .تسا
 مامت مدرم p7ورف+اتک نیا رد اجنیا و تسا نا�bاوآ با+ ی�.?ر و  شالت و را\ ەرمث ،p7ورف+اتک نیا ەدن·ت بلق .تسا

 : شزومآ ام هک ار یدارفا و م�bس? نآ F/Gخاس لاح رد ام هک �iالقنا ش¹نج .دنرادرارق  ام یارب لوا هجرد رد ناهج
�دنز هک دنمهف+ ات مbنک : کم\ ناشکرد ندری الا+ ه+  مb?د

�
�دنز زا /.مهم ا? ikا�XQمآ 

�
 .تس4ن ناهج رگJد مدرم 

  تس{ا+ : هک تسا یا ەزراoم ناریا pاbس ناbنادنز یدازآ یارب ەزراoم و  تسام ت�Qلوا  ناهج هم? و مس4لانویسان/.نا
 .دندنوی·ب نآ ه+ دن�س? /.هب ikاbند و تلادع قاتشم هک iGاسک هم?
 اجک ر? و دوخ iGاریا نار?اوخ و ناردارب iGامرهق زا دJا+ ،م�Qش کJدزن رگJدم? ه+ دJا+ ام ، مbنک روبع ا?زرم زا دJا+ ام
 .مQ_.گ+ سرد دنG_.خ :رب مدرم هک
�داتس{ا بوک6 ربارب رد مدرم هک اجک ر?

�
 رد ،اجنیا رد ام یارب ەژQو ه+ رما نیا و مbشا+ ناشرانک رد دJا+ ام ، دننک : 

 . دراد تbم?ا راbسO ،تسا زورما ناهج رد تOP7Q هbلعرگمتس نQ/.گرزب هک الوی? نیا م�ش



 
 ملظ ربارب رد هک iGاسک هم? ربارب رد �لملا F_Gب تbلوئسم ، دوخ تbلوئسم ه+ ت¹س ار هعماج نیا دارفا دJا+ ام
 .مbنز دنویپ تOP7Q مامت  ikا?ر یارب ەزراoم ا+ ار pاbس ناbنادنز نیا یدازآ یارب د�.ن و مbنک ەا¼آ دننک : تمواقم

 
 ه+ خ�سjم و  ارگ س¿او ¾اجترا یو_.ن ود نآ رد هک تس4تیعضو ، م�bس? ورgور ناهج رد ½اخ تbعضو ا+ زورما ام 

 . دنا هتساخرب رگJدکJ هbلع  لادج
 رد نم هک ار رامث�سا و جنر هم? نیا و دراد طلسÁ ناهج رب هک  ەدحتم تالاJا مس4لاQ¤.ما ەژ�Qب ،مس4لاQ¤.ما وس کJ زا

 G_.تس نز و ¾اجترا نفعتم یارگس¿او یا?و_.ن رگJد یوس زا ، تسا ەدرک لbمحت مدرم رب مدرک تoحص نآ دروم
  .تسا مÂاح ناریا رد هک تسا یG_.چ :السا ikارگداjbب نیا ،دراد دوجو :السا ناJارگداjbب
 هتفگ هط+ار نیا دروم رد نا�bاوآ با+ هچنآ زا م?اوخ : نم ،دن�س? رگJدکJ ا+ ەزراoم و هل+اقم لاح رد و_.ن ود نیا 
 وا  تسا ەداد هعسوت هتشذگ یا? ه?د لوط رد وا هک تسا  تردقرپ و عماج لbلحت و ه�Qجت کJ نیا و مناوخ+ تسا

 :م�bس? فرط ود نیا عازن د?اش اجنیا رد ام د�Qگ :
�دنیامن ار خ�سjم اخQرات P7ق ود ا? نیا ،��یلص گنجÆ/�س4لاQ¤.ما ناهج رگJد فرط رد و داهج فرط کQرد «

�
 : 

 ماظن خ�سjم اخQرات همÂاح P7ق ل+اقم رد هک ەرعمتسم و متس تحت مدرم ناbم رد خ�سjم اخQرات P7ق �J .دننک
 هک iGامز /�ح دننک : ت�Qقت ار رگJد کJ ¾اجترا بطق ود نیا .ا�XQمآ مس4لاQ¤.ما ەژQو ه+ دنا ەدرک دنل6g /�س4لاQ¤.ما
 کJ نیا .دوب د?اوخ اهنآ ود ر? ت�Qقت شا هج�bن دQ_.گ+ ار ا? خ�سjم نیا زا �J فرط رÈا .دننک : عازن رگJدکJ ا+
�رزب شخ+ کرد یارب و تسا مهم راbسO لومرف

�
 .تسا ەدننک F_Gیعت ناهج iGونک عاضوا ەدن?د ل�ش یا? کbمانید زا 

 نQ/.گرزب و تسا ەدز تOP7Q تËQ.�ا ه+ ار تامطل نQ/.گرزب »خ�سjم اخQرات یا?P7ق« نیا زا کbمادک هک تسا حضاو
   »ا�XQمآ مس4لاQ¤.ما ەژQو ه+ /�س4لاQ¤.ما ماظن همÂاح P7ق: تOP7Q یارب تس{دJدهت
 : یا هعماج �دنامزاس و موادت و عافد یارب  هک د�bس? ههجاوم خ�سjم یو_.ن ود ا+ امش هک تسا نیا هتکن نیاربانب 

 هتسO رم\  تس�ز طbحم بXQخت ه+ یا هناbشحو زرط ه+ اهنآ ،تسا هتشذگ  ناشفÌم خــــQرات زا تساهلاس هک دنگنج
 حXطم  نا�bاوا با+ هک تسا �Q�Gن مس4نوم\  نآ و تسا دوجوم یرگJد ەار و دشا+ هتشاد دوجو یرگJد ەار دJا+ .دنا

 هنوگر? زا تik OP7Qا?ر یارب �iالقنا  ندرک ا¨ رب تهج تسا �iوچراچ و زادنا مشچ ،درکQور ،شور نیا و تسا ەدرک
 ار تس�ز طbحم مbناوت : ام و دنوش افوکش دنناوت : اهناسا نآ رد هک iGاهج و هعماج  داجJا یارب و متس و رامث�سا
 . مbنک ظفح ەدنیآ و �عف یا? لس یارب

 
 تس4نÏنل تس4سکرام( ناریا تس4نوم\ بزح ،دراد دوجو ikو_.ن ناریا رد هک تسا شخ+ ماهلا تbعقاو کJ نیا  
 تسا شخ+ ماهلا راbسO  و درب : را\ ه+ و هتفرگ تسد رد هنارگ�gک6 طJا67 تحت ار ن�Qن مس4نوم\  هک )تس4ئوئام
 ناریا تس4نوم\ بزح هXgجت و ماهلا ا+ ار ن�Qن مس4نوم\ هک تسا روهظ لاح رد ناتساغفا رد ikو_.ن ÒGاح لاح رد هک
 ه+ ناتساغفا رد ن�Qن مس4نوم\ نیا یارب هک ەدرک تJدوجوم مالعا  و ەدرک هعلاطم )تس4ئوئام تس4نÏنل تس4سکرام(
 و دانسا نیا  قاتا یاهتنا رد .دوش : ەدbمان )انکج( »ناتساغفا ن�Qن مس4نوم\ ش¹نج«  نآ و  تسا هتساخ رب د�.ن
 و  رخآ ه+ ات �iالقنا یارب ikو_.ن F_Gنچ روهظ  تbم?ا زا کرد یارب ار عبانم نیا دbناوت : امش و تسا دوجوم ا? هتشون
  .دQ_.گ+ تسد ه+ و دbنک هعلاطم رخآ ه+ ات ikا?ر  یارب

 
 ا�XQمآ رد �iالقنا یا? تس4نوم\ هک تسا شخ+ ماهلا راbسO نیا و مدرک تoحص رگJد �ار ندروآ ا+ هط+ار رد الoق نم
  ikا?ر یارب دن�س? بالقنا یارب ¹�7نج �دنامزاس لاح رد ،/�س4نوم\ بالقنا رگJد �ار ندرک راوم? و ندروآ یارب
 تسا ندش ەدامآ لاح رد یا هنوگ ه+ بالقنا یارب طJا67 هک iGامز رد الوی? م�ش رد اجنیا رد تسرد  ،تOP7Q لما\
 همان توعد و  هbناbب و ردان راbسO /�یعقوم کQو نامز کJ نیا .تسا ردان /�س4لاQ¤.ما یا?روشک رد لومعم روط ه+ هک
 . قاو بالقنا کJ  �دنامزاس یارب  تسا یا

 
 ەزراoم ، ناریا pاbس ناbنادنز یدازآ یارب ەزراoم  .مفا�شO امش یارب ار تا�ن نیا زا ÓGرب هط+ار م?اوخ : نم نیاربانب 
 زا ەدحتم تالاJا /�س4لاQ¤.ما یا?دJدهت و وس کJ زا هناbشحو مQژر نیا ا+  هل+اقم و ناریا رد  ناbنادنز نیا یدازآ یارب

 .دن�س? ەزراoم  و تلادع رادفرط هک iGاسک هم? یارب  مهم راbسO تسا ید�.ن ،رگJد یوس
  اJ مس4لاQ¤.ما خ�سjم ود نآ اJ و نیا  ماد رد هک دنک : زا+ ناهج مدرم یارب ار یدJدج یا?زادنا مشچ ەزراoم نیا



  .دنوش راتفرگ بصعتم  ¾اجترا ikارگداjbب
 یدJدج زادنا مشچ ،دن?د  ماجنا مس4لاQ¤.ما و :السا یارگداjbب مQژر ود ر? ا+ تفلاخم هbحور ا+ ار را\ نیا مدرمرÈا 
 ش{اشگ یارب بولطم طJا67 داجJا ه+  یدنمتردق روط+ دناوت :  ناهج نیا رد و نامز نیا رد د�.ن نیا هک دوش : زا+
 ه+  خ�سjم ود نیا ات دراذگ iGاJا¨ هطقن ملظ و رامث�سا لا�شا مامت هbلع رب تس{ا+ : تOP7Q هک �iالقنا یارب  �ار
 .دنوش هتخQر دنراد قلعت نآ ه+ هک ikاج ، خــــQرات ناد هلاgز
 یG_.چ نیا و تسا ندش هتخاس لاح رد هک تسا یG_.چ نیا ، ناهج 6ا6 و ناریا رد تOP7Q هم? ikا?ر یارب بالقنا 
 ناوخارف نیا ناونع هک  ناریا رد pاbس ناbنادنز نیا یدازآ یارب د�.ن ،د�.ن نیا و درک ەزراoم نآ یارب تس{ا+ : هک تسا
 دناوت : هک تسا ید�.ن لاح F_Gع رد و .تسا یروÒG ،دننک : تJامح ¾امتجا تلادع زا هک iGاسک هم? یارب تسا

 نویبالقنا  ناونع ه+ ام هک تسا یG_.چ نام? تسرد نیا و دشا+ طoترم تOP7Q هم? یارب ن�Qن iGاهج یارب د�.ن ا+ دJا+ و
 ی/.عbسو هچ ر? ل�شO ارنا تس{اoیم ام هک تس{ا ەد/.سگ راbسF_G  Oپم\ کJ نیا و مb?د : ماجنا F_Gپم\ نیا رد _.گرد
 اعقاو اهنآ .مbشا+ ناریا pاbس ناbنادنز مامت یدازآ یا? گن?آ ەدنناوخ و  ا?داXQف Ôاوژپ دJا+ ام  .م�Q.ب ش4پ ه+
 .منک : رکشÁ ناریا مدرم هbحور زا و منک : رکشÁ امش هم? زا نم .دن�س? ام هنامز نانامرهق
  

 


