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 ھمدقم    .١
 یسایس متسیس یشاپورف نیب ینایم ھلحرم راذگ ،دودحم و یلنوت دید کی زا .درک فیرعت ھنوگ ود ھب ناوتیم ار راذگ ھلحرم
 دیدج ماظن ات  .دبای یم نایاپ دیدج ماظن راک ھب زاغآ اب و دوشیم زاغآ یشاپورف زا دعب ھک تسا دیدج ماظن راک ھب زاغآ و دوجوم
 و زاس دنمزاین مدرم ھلصاف نیا رد .دماجنایب لوط ھب لاس دنچ ات هام دنچ تسا نکمم ،دریگ تسد ار تموکح ناکس و دوش اپرب
 ،رت ریگارف و عماج دید کی زا اما .ددرگ روما هزاریش یشاپ مھ زا عنام و دوش هرادا روشک نآ ساسا رب ھک دنا تقوم یراک
 و تسین ھمادا لباق رگید دوجوم یسایس ماظن ھک ددرگ راکشآ ھعماج گرزب شخب یارب ھک دوشیم زاغآ یماگنھ راذگ ھلحرم
 هزاجا ام ھب و دوریم رتارف نآ زا اما ،دریگ یم ربرد ار راذگ دودحم موھفم ،ریگارف فیرعت نیا  .دوش انب یدیدج مظن تسیابیم
 فیرعت رد راذگ دنور ییاھن زاف ،راذگ دودحم موھفم عقاو رد .مینک یسررب ار راذگ ھیلوا لحارم رد رثوم یاھ مزیناکم ات دھدیم
 .تسا نآ عماج و ریگارف
 
 ود ھب .دشابیم رت زاسراک و رت دیفم نآ ریگارف و عماج موھفم رد راذگ ھلحرم تخانش و یسررب ،ناریا ھعماج ینونک  ھلحرم رد
 دنھاوخ مقر ھنوگچ تالوحت ریس ھک تسین صخشم و میراد یدایز ھلصاف راذگ دنور ییاھن زاف زا ام ھکنیا تسخن .هداس لیلد
 و زاس و تفگ یقیقد بلطم ناوتب ھک دننآ زا رتشیب اھ لوھجم دادعت ھلداعم نیا رد .درک داھنشیپ یصخشم مزیناکم ناوتب ات دروخ
 لکش و نییعت ییاھدادیور و لماوع طسوت راذگ دنور ییاھن زاف تاصخشم و اوتحم ،ھکنیا رتمھم و مود .داد ھئارا یصخشم راک
 روشک روما هرادا یارب یراک و زاس ھچ راذگ ییاھن ھلحرم رد ھکنیا .دنباییم ققحت راذگ ھسورپ ھیلوا لحارم رد ھک دنوشیم هداد
 ھچ تلود یسارکورب هاگتسد و ینارمکح نیشام زا ھک دراد یگتسب نآ ھب یھجوت لباق نازیم ھب تخاس ناوتیم و تسیابیم
 لحارم رد تالوحت ریس ھب رما نیا .دشاب هدافتسا لباق دوجوم متسیس یشاپورف زا سپ راذگ ھلحرم تیریدم یارب ھک دشاب هدنامیقاب
 رھ و دشاب رت قیمع و رت هدرتسگ تلود یسارکورب هاگتسد و ینارمکح نیشام تامدص ردقچ رھ .دراد یگتسب راذگ دنور نیشیپ

 برخم اھ تباقر و رت ارگمھان یسایس یاھھورگ و رتشیب یسایس یاھ یگ ھتسد دنچ ،رت فیعض یعامتجا یگتسبمھ نازیم ھچ
 راذگ ییاھن زاف تیریدم ھک اج نآ ات ،دوب دھاوخ رت هرطاخم رپ و رت ھنیزھرپ  ،رتراوشد راذگ ییاھن زاف تیریدم ،دنشاب رت
 نیتسخن لحارم ناوتیم راذگ دنور ریگارف موھفم تخانش اب .دتلغورف جرم و جرھ و یشرانآ ھب ھعماج و دوش نکمم ان دناوتیم
 .دزاس رت ھنیزھ مک و رت ناسآ ارنآ ییاھن زاف تیریدم ھک درک تیریدم یا ھنوگب ارنآ
 

 راذگ دنور    .٢
 کی( یرکف هاگتسد کی دناوتیم متسیس نیا  .دنکیم قدص یمتسیس رھ دروم رد و تسین یسایس یاھ ماظن صاخ راذگ هدیدپ
 اب نامز تشذگ اب یمتسیس رھ .یسایس ای و یعامتجا ،یداصتقا داھن کی درکراک ماظن ای ،دشاب )یروئت کی ای و یژولوئدیا

 رظن دروم متسیس ھک دوشیم بجوم رما نیا .دوب هدشن ینیب شیپ نآ تخاس و یحارط ماگنھ ھک دوشیم ھجاوم یدیدج طیارش
 متسیس یتابث یب و نارحب زورب بجوم دوز ای رید تالکشم نیا تشابنا .دھدب تسد زا ار دوخ درکراک ییاناوت یا هدنیازف روطب
 اتیاھن .دوشیم نارحب راتفرگ یرتشیب تعرس اب ،دشاب یراتخاس یاھ صقن راچد زاغآ زا ھک یمتسیس ،اتعیبط .ددرگیم ھطوبرم
 یھیدب نیشناج متسیس کی داجیا ترورض و یقطنم ریغ ای و نکمم ان نآ ھمادا ھک دسریم یدح ھب متسیس یدمآراکان و نارحب
 دروم داھن ای هدیدپ ،دوش انب یدیدج ماظن ھک ینامز ات دوشیم راکشآ دوجوم متسیس ھمادا ندوب یقطنم ریغ ھک ینامز زا .ددرگیم
  .دنکیم یط ار راذگ نارود رظن
 
 ریسم نیا ندومیپ یارب .تسا ھنیزھ رپ و رب یژرنا رایسب ،بیشن و زارف رپ ،راوشد ابلاغ دوشیم یط راذگ هرود رد ھک یریسم
 اریز  .دشاب هدافتسا لباق دراوم ھیلک رد ھک درک نیودت یحورشم و  ءزج ھب ءزج ،قیقد لکتورپ و لمعلاروتسد ناوتیمن
 کی رد ھچنآ ھک ھنوگ نآ ،دنشابیم نیعم هدیدپ نآ صاخ و یدروم الماک یراذگ رھ دنور یاھ شلاچ و عناوم و ریسم تاصخشم
 ار راذگ دنور ناوتیم دنمشور هویش ای دتم کی زا هدافتسا اب اما .دشاب درومیب الماک رگید دراوم یارب دناوتیم دنکیم قدص دروم
 یاھ هدیدپ راذگ دنور تسیابیم تسخن راک نیا یارب .داد شھاک نکمم دح ات ارنآ یاھ کسیر و اھ ھنیزھ و درک لیھست و عیرست
 تسیابیم ،نالک لیلحت نیا زا سپ .تخانش دنوشیم هدھاشم ابلاغ اھنآ ھمھ راذگ دنور رد ھک ار یلحارم و دومن یسررب ار فلتخم
 هدننک دنک لماوع ھلحرم رھ یارب ھک بیترت نیا ھب .دش (case specific) یدروم الماک و درخ لیلحت و ھیزجت ھسورپ کی دراو
 و هدننک دنک لماوع ات دومن ریبدت یصخشم و نیعم هراچ هار لماع رھ یارب سپس و درک نییعت ار هدیدپ نآ صاخ هدنھد باتش و
  .دندرگ عیرست و لاعف نکمم دح ات نآ هدنھد باتش لماوع و دنوش ھنیزھ مک و یثنخ نکمم دح ات راذگ زاس ھنیزھ
 
 .تخاس رت کسیر مک و رت ھنیزھ مک ،رت هاتوک ارنآ ات درک تیریدم نکمم دح ات ار هدیدپ رھ راذگ ھسورپ ناوتیم بیترت نیا ھب
  ات ،یسایس یاھراتخاس راذگ دننام ینالک یاھ هدیدپ زا ،فلتخم یاھ هدیدپ راذگ تیریدم یارب دوش ارجا تقد ھب ھچنانچ هویش نیا
 تیاھن رد و ،دمآراک تیریدم هویش کی ھب هدوسرف تیریدم هویش کی زا یداصتقا داھن کی راذگ دننام یرتدودحم یاھ هدیدپ
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 ھمادا لباق ریغ و بولطمان تیعضو کی زا تکرح ،یلک دید کی زا  .تسا زاس راک و هدافتسا لباق یصخش و یدرف یاھهدیدپ
 دوخ تیعضو یتسردان ھب داتعم درف کی یتقو ،لاثم یارب .تسا راذگ ریسم و هرود ،لوبق لباق دیدج تیعضو کی یوس ھب
 زا یو ندش کاپ نامز ات ھک دوشیم راذگ جنر رپ و راوشد ھلحرم دراو ،دنکیم مزج نآ رییغت یارب ار دوخ مزع و دوشیم فقاو
 ھک منکیم دیکات هرابود .دوشیم هدافتسا زین دراوم ھنوگ نیا راذگ تیریدم یارب ابلاغ الاب یداھنشیپ شور .دبای یم ھمادا دایتعا
 یاھ هداد زا هدافتسا اب و یدروم الماک و ءزج ھب ءزج ،درخ الماک تروصب ار دتم نیا تسیابیم بولطم ھجیتن بسک یارب
 .ددرگ عقاو زاسراک و رثوم دناوتب ات درب راکب ینادیم
 

 راذگ لحارم    .٣
 :درک هدھاشم ار زیامتم ھلحرم راھچ ناوتیم یعامتجا یاھ هدیدپ بلاغ راذگ ھسورپ رد
 
 دیدج مظن کی داجیا و رییغت یارب میمصت و دوجوم ماظن زا ندنک لد    .١    
 فدھ ھب لین یارب یزیر ھمانرب    .٢    
 تالکشم اب ھجاوم    .٣    
 دیدج ماظن داجیا ھب مادقا ای یریگ لکش    .۴    
 
 و مظنم روطب ھسورپ و دوش زاغآ نیشیپ ھلحرم نایاپ زا دعب ھلحرم رھ ھک تسین یطخ دنور کی ھسورپ نیا ھک تشاد ھجوت دیاب
 زا شیپ ھلحرم کی ھک ینعم نیا ھب ،دنشاب ھتشاد یناشوپ مھ یدودح ات دنناوتیم لحارم نیا ،سکعرب .دوش یط ھلحرم ھب ھلحرم
 ھجاوم رد ،لاثم یارب  .تسا یکازگیز ابلاغ دوشیم یط ھک یریسم ،نینچمھ .دوش زاغآ دناوتیم دبای نایاپ نآ نیشیپ ھلحرم ھکنآ
 یور شیپ و یور سپ نیا و ددرگزاب ١ یتح ای و ٢ نیشیپ ھلحرم ھب دناوتیم ھطوبرم لماع ای هدیدپ ،موس ھلحرم رد تالکشم اب
 یعامتجا نالک یاھ هدیدپ دروم رد ،نیا رب نوزفا .دنک روبع ٣ ھلحرم زا دناوتب ھطوبرم لماع ات ددرگ رارکت راب نیدنچ دناوتیم
 رد ھک یتروصب ،دننک یط توافتم یاھ تعرس اب ار لحارم نیا دنناوتیم ھعماج فلتخم یاھ شخب ،یسایس یاھ ماظن رییغت دننام
 شلاچ زا یکی یدراوم نینچ رد ،عقاو رد .دنشاب ھتشاد رارق راذگ فلتخم لحارم رد ھعماج فلتخم یاھ شخب دحاو نامز کی
 لیدبت راذگ دنور ربارب رد یعنام ھب دوخ یماگمھ مدع ات تسا ھعماج فلتخم یاھ شخب نتخاس ماگمھ راذگ ھسورپ تیریدم یاھ
 .دوشن
 
 دنک ،هدنرادزاب لماوع هدیدپ نآ راذگ ھناگراھچ لحارم زا کی رھ یارب تسیابیم ،رظن دروم هدیدپ یور رب لماک زکرمت اب سپس
 نکمم دح ات ارنآ ناوتب ات درک ریبدت یصخشم و بسانم لح هار لماوع نیا زا کی رھ یارب و دومن نییعت ار رب ھنیزھ و هدننک
 رھ یارب و درک نییعت ار هدنھدباتش لماوع تسیابیم ،بیترت نیمھ ھب  .دناسر دح نیرت مک ھب ار ارنآ ھنیزھ و ریثات و درک یثنخ
 درخ و )case specific( یدروم الماک یا ھسورپ نیا  .تخاس لاعف یبولطم وحن ھب ارنآ ات دومن ریبدت یبسانم راک هار لماع
)micro( دشابیم تایئزج ھب لماک ھجوت دنمزاین ھک تسا.        
 
 دیدج مظن کی داجیا یارب میمصت و دوجوم ماظن زا ندنک لد  :تسخن ھلحرم
 راذگ ھلحرم  .تسا یگتسکشرو ھناتسآ رد هدرتسگ یراتخاس تالکشم لیلد ھب ھک میراد راکورس یگرزب تکرش اب ام دینک روصت
 و تسین ھمادا لباق دوجوم تیعضو ھک دنسرب ھجیتن نیا ھب تکرش نیا ناگدننادرگ و نابحاص ھک دوشیم زاغآ یماگنھ تکرش نیا

 دروم تکرش راذگ ھسورپ تسخن ھلحرم نیا .دننک مزج دیدج ماظن کی داجیا و تکرش رب مکاح ماظن رییغت یارب ار دوخ مزع
 یمن تکرش ناریدم و نابحاص دوجوم دھاوش مامت مغریلع اما تسا ینارحب الماک تکرش عضو ھک دینک روصت لاح  .تسا رظن
 دنناوتیمن اما دنریذپیم ارنآ ندوب ھمادا لباق ریغ ھکنیا ای ،تسین ھمادا لباق رگید دوجوم ماظن ھک دنسرب یعطق ھجیتن نیا ھب دنناوت

 روبع و دورو یارب روبزم تکرش ناگدننادرگ هدنرادزاب لماوع تروصنیا رد .ودرھ ای و دننک مزج نآ رییغت یارب ار دوخ مزع
 رگید تکرش کی یارب ھکیروطب ،دنشاب نیعم تکرش نآ ینوریب و ینورد طیارش صاخ الماک دنناوتیم راذگ تسخن ھلحرم زا
 دناوتیم هدنرادزاب لماع تکرش کی دروم رد ،لاثم یارب .دشاب ھتشادن قادصم الصا دراد رارق یھباشم ینارحب تیعضو رد ھک
 لماع رگید دروم کی رد .درادن ار رییغت ییاناوت و تسا انشآ ان دیدج یژولونکت و تیریدم اب ھک دشاب یریپ هریدم تئیھ
 تمواقم دیدج یژولونکت زا هدافتسا ربارب رد ندش راکیب سرت زا ھک دشاب راک یورین رد ھکلب ،تیریدم رد ھن دناوتیم هدنرادزاب
 یشان ،ینوریب دنناوتیم لماوع زا یا هراپ ،ینورد لماوع رب هوالع .دنشاب نوگانوگ و ددعتم دنناوتیم هدنرادزاب لماوع .دنکیم
 لماوع نیا ھمھ  .دنوشیم یراتخاس تارییغت زا عنام ھک یریگ اپ و تسد نیناوق لاثم یارب - دنشاب تکرش تیلاعف طیحم
 .دزاس ھنیزھ مک و ریثات یب نکمم رثکادح ات ارنآ ات درک ریبدت یبسانم راک هار کی رھ یارب و تخانش تسیابیم ار هدنرادزاب
 ات داد دھاوخ هزاجا ام ھب ریبادت نیا عومجم .تخاس لاعف ار اھنآ ات داد ماجنا هدنھدباتش لماوع یارب تسیابیم ار راک نیا ھباشم
 .مینک ھنیزھ مک و عیرس ،هاتوک نکمم دح ات ار راذگ دنور تسخن ھلحرم
 
 رایسب دنور اب ھک توافت نیا  اب ،دنکیم قدص زین یسایس یاھ ماظن رییغت دننام یعامتجا نالک یاھ هدیدپ دروم رد شور نیا
 ،رتشیب اھرییغتم  .تسا توافتم اھنآ یاھ لح هار و هدنراد زاب لماوع ھب یعامتجا یاھھورگ شنکاو  .میتسھ وربور یرت هدیچیپ
 اب دنناوتیم هاگ ھک دنتسھ یتوافتم عفانم یاراد یعامتجا یاھ هورگ ھعماج رد ،نیا رب نوزفا  .دنارت هدیچیپ رایسب و رت عونتم
 کی یاھرشق مامت ھک دیآ یم شیپ رتمک و دوب دھاوخ دوجوم ماظن ظفح رد ھعماج زا یشخب عفانم هراومھ .دنشاب داضت رد رگیدکی
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 افیا هدننک یا نییعت شقن اوق نزاوت و طیارش ھک تسا یھیدب .دنشاب ھتشاد عفانم کارتشا و رظن قفاوت نیشناج ماظن دروم رد ھعماج
 تالوحت ریس رد اما .سکع رب ،تسین یداصتقا داھن کی حطس ھب ھعماج تالوحت ریس و مزیناکم نتساکورف فدھ ،اجنیا رد .دنکیم
 دنور ات دیشوک ناوتیم ،ھلحرم رھ هدنھدباتش و هدننک دنک لماوع قیقد تخانش اب و درک هدھاشم ار راذگ لحارم ناوتیم زین ھعماج
   .تخاس رت ھنیزھ مک و لیھست ار ھعماج راذگ
 
 دوجوم ماظن جیردت ھب ،مدرم تاضارتعا ندش رت هدرتسگ و اھنآ لح و دروخرب رد دوجوم ماظن یناوتان و اھ نارحب دیدشت اب
 یراج یاھراک و زاس و نامکاح درکلمع ھک دنسریم ھجیتن نیا ھب مدرم زا یدایز دادعت .دھدیم تسد زا ار دوخ تیعورشم
 دنسریم ھجیتن نیا ھب رورم ھب تسا رییغت لباق ریغ و ریذپان بانتجا دوجوم عضو دندقتعم ھک یدارفا .دنتسھ تسردان و ھنالداعان
 طسوت تالوحت و تاقافتا ھمھ و دنرادن یعامتجا تالوحت رد یشقن دندرکیم رکف ھک اھنآ  .داد ھمادا عضو نیا ھب ناوتیمن ھک
 ھب  .دنکیم دشر ییارگ هدارا نانآ نایم رد و دنراد ار دوخ تشونرس رییغت ییاناوت ھک دنسریم ھجیتن نیا ھب دروخیم مقر نامکاح
 رییغت یارب یعمج هدارأ ،تیاھن رد .دوشیم رتدمآراک و رت هدرتسگ ،دریگیم لکش ناضرتعم تالماعت و طباور ھکبش جیردت

 داجیا و راک نیا ماجنا یارب ار دوخ مزع و داد رییغت ار دجوم ماظن تسیابیم ھک دسریم ھجیتن نیا ھب ھعماج ،دریگیم لکش طیارش
 دنور لک دناوتیم ھلحرم نیا فقوت ای و تسکش .تسا راذگ دنور رد یا هدننک نییعت ھلحرم نیا  .دنکیم مزج نیشناج ماظن کی
 فقوتم ای و دنک ار ھلحرم نیا دنناوتیم یددعتم لماوع .دزادنایب ریخات ھب ینالوط رایسب یتدم یارب ارنآ و دزاس فقوتم ار راذگ
 اب و تقد ھب یعامتجا هورگ رھ یارب ار ھلحرم نیا یاھ هدنھدباتش و اھ هدنرادزاب تسیابیم کسیر نیا اب ھلباقم یارب .دنزاس
 راذگ دنور اھ هدنھدباتش یزاس لاعف و اھ هدنرادزاب یزاس یثنخ اب ات درک ریبدت بسانم راک هار کی رھ یارب و تخانش تایئزج
   .تخاس رت ھنیزھ مک و عیرست ار
  
 رب اھ هدنرادزاب نییعت زا تسا ترابع تسخن ماگ .دھدیم ناشن اھ هدنرادزاب یزاس یثنخ یارب ار هویش نیا دربراک ١ رادومن
 ساسا رب هدنرادزاب رھ یارب اھ لح هار صیخشت زا تسا ترابع مود ماگ .اھنآ یراذگ رثا تدش و یعامتجا یاھ هورگ ساسا
 یزاس یثنخ یارب بولطم یاھ لح هار زیوجت و یریگ ھجیتن موس ماگ .اھ لح هار ییآراک نازیم و یعامتجا یاھ هورگ
 ماظن ھب ار دوخ یاج تسیابیم و تسین ھمادا لباق دوجوم یسایس ماطن ھک ھجیتن نیا ھب ندیسرن ،لاثم یارب .تسا اھ هدنرادزاب

 ماظن ھب یفطاع یگتسباو ،تاعالطا ھب یسرتسد مدع ،یسایس شناد دوبمک دننام ،دشاب یددعتم لیالد یاراد دناوتیم دھدب یدیدج
 یاھ لح هار اب ناوتیم ار اھ هدنرادزاب نیا زا کی رھ .هریغ و رییغت زا سرت ،دوجوم ماظن ھب یداصتقا یگتسباو ،دوجوم
 یزاس یثنخ یاھ لح هار زا کی رھ یراذگ ریثات تدش و هدنرادزاب لماوع زا کی رھ یگدنرادزاب تدش  .تخاس یثنخ یتوافتم
  .دشاب توافتم فلتخم یعامتجا یاھ هورگ یارب دناوتیم
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 یاھ یبایزرا ،یرامآ یاھ شور زا تسیابیم ،یرظن یاھوگلا زا بولطم هدافتسا رب هوالع ،دتم نیا زیمآ تیقفوم یارجا یارب
 ار ١ رادومن یاھ لودج یاھ ھناخ ھیلک یدورو ،رگید ترابع ھب  .درک هدافتسا زین یبرجت یاھ شور و ینادیم تاعلاطم ،یمک
 ھشیر یسایس و یداصتقا یاھ یدنب حانج زا یھجوت لباق شخب  .درک نیعم ینادیم تاعالطا و یرامآ یاھ هداد ھیاپ رب تسیابیم
 .دننکیم لیھست ارنآ رس رب قفاوت و لح هار نتفای ابلاغ ینادیم و یمک یاھ یبایزرا  .دنراد طیارش زا ینھذ یاھ یبایزرا رد
   .دننکیم نییعت و گنت دشاب ھتشاد دوجو دناوتیم لح هار نآ رد ھک ار یا ھصرع تدش ھب دوجوم یاھ تیدودحم و طیارش اریز
 
        .درک نیودت اھ هدنھد باتش یارب یھباشم رادومن و داد ماجنا زین راذگ ھسورپ یاھ هدنھد باتش یارب تسیابیم ار شور نیمھ
 
 فدھ ھب لین یارب یزیر ھمانرب :مود ھلحرم
 نوماریپ و درک صخشم ار راذگ ییاھن فدھ تسابیم ھلحرم نیا رد .تسا فدھ ھب لین یارب یزیر ھمانرب ھلحرم مود ھلحرم
 .تسا ھسورپ یلک تشونرس و رگید لحارم تشونرس یارب یدیلک تیمھا یاراد ھلحرم نیا .دیسر یعمج قفاوت ھب نآ یلک ینابم
 رگید بولطمان ماظن کی ھب دوجوم ماظن یشاپورف تسا نکمم دوشن نییعت ینشور ھب فدھ ھچنانچ یسایس نالک یاھ هژورپ رد
 بالقنا رد ھک نانچنآ – ددرگ رت ھنیزھ رپ و رت ینالوط رایسب راذگ ھسورپ و دبای ھمادا نانچمھ نارحب و یتابث یب و دماجنایب

 ،نینچمھ .دشاب رت ھنیزھرپ دناوتیم ھک تسا یشرانآ زورب و نیشناج ماظن نتفرگن لکش رگید رطخ .تفرگ ماجنا ناریا ۵٧
 ار راذگ دنور زین نیا .دنک فیعضت تدش ھب ار یعامتجا یاھ هورگ نیب ییارگمھ ھک دوش نیودت یا ھنوگ ھب فدھ تسا نکمم
 و دنشاب لدمھ نآ اب یرتشیب یعامتجا یاھ هورگ ھک درک نیودت یا ھنوگ ھب ار فدھ تسیابیم نکمم دح ات .دنکیم ھنیزھ رپ و دنک
 ماظن کی رارقتسا لاثم یارب ،تسا یموھفم و یلک فدھ ھلحرم نیا رد  .دزاس لاعف ار یرت روز مک و رت مک یاھ هدنرادزاب
 .رشب قوقح روشنم و تلود زا نید ییادج ھیاپ رب کیتارکومد
 
 یلک فادھا زا  .درک صخشم یدرب هار و سوملم ،)تیرکناک( مجسنم فدھ کی یموھفم و یلک فدھ یارب تسیابیم مود ماگ رد
 دنور دناوتیم رما نیا زا یشان یگدنکارپ اما .تسا تسرد اساسا و کرد لباق نیا .تشاد توافتم یاھ تشادرب ناوتیم یموھفم و
 لح و تیریدم یارب یبسانم فرظ و بوچراچ ھک بسانم یدربھار فدھ کی رس رب قفاوت .دزاس ھنیزھ رپ و ینالوط ار راذگ
 فدھ ،نیا رب نوزفا .دوش لیدبت هدنرادزاب کی ھب یلک فدھ زا اھ تشادرب توافت ھک ددرگ نآ زا عنام دناوتیم دشاب اھ شنت نیا
 ھب و تسا رادروخرب اھنآ یھدنامزاس و اھورین جیسب یارب یرتشیب رایسب تیفرظ زا یدرب هار و سوملم ،)تیرکناک( مجسنم
   .دراد رارق یرتکیدزن ھلصاف رد یلک فدھ اب ھسیاقم رد ھک دنکیم لمع ییامنھار غارچ ناونع
 
 مکاح ،یسایس ناینادنز ھیلک یدازآ( یمالسا یروھمج زا راذگ یارب ناریا یلم ھھبج یا هدام ھس یداھنشیپ ھمانرب لاثم یارب

 یارب قیقد یدرب هار )دیدج یساسا نوناق نیودت و ناسسوم سلجم لیکشت یارب دازآ تاباختنا یرازگرب و اھ یدازآ ھیلک نتخاس
 نامزاس ود .تسا »رشب قوقح روشنم و تلود زا نید ییادج ھیاپ رب کیتارکومد ماظن کی رارقتسا« یموھفم و یلک فدھ ققحت

 قوقح روشنم و تلود زا نید ییادج ھیاپ رب کیتارکومد یروھمج کی رارقتسا ناھاوخ ود رھ ھک دینک روصت ار یسایس
 هدمع ھچنانچ توافت نیا .دنادیم بسانمان ناریا یارب ار یراتخاس نینچ یرگید و تسا لاردف ماظن کی ناھاوخ یکی اما ،دنارشب

 نآ زا عنام یداھنشیپ یدربھار فدھ .دزاس ھنیزھرپ و ینالوط ارنآ و ددرگ لیدبت راذگ دنور ربارب رد یعنام ھب دناوتیم دوش
 رب نوزفا .دھدیم ھئارا نآ لح و تیریدم یارب یرثوم مریناکم و دوش لیدبت راذگ ھسورپ هدنرادزاب ھب رظن توافت نیا ھک دوشیم
 و دوشیم فلتخم یاھ شناوخ و اھ شیارگ نیب یلودناپ تاناسون زا عنام ھک تسا سوملم و مجسنم یفدھ یداھنشیپ فدھ ،نیا
 ھیلک ناوتیم بیترت نیا ھب .دزاسیم رتناسآ ار یناسر عالطا و یھدنامزاس ،ورین جیسب ،کرتشم فدھ کی یور رب زکرمت راک
 تروص ھب ھک دش نآ زا عنام و درک تیریدم ار دنا دنبیاپ کیتارکومد لوصا و یزیھرپ تنوشخ ھب ھک یسایس یاھ تباقر
   .دننک لمع هدنرادزاب یلماع
 
 ،یسایس طیارش یھاگ  .تسا یسایس هزرابم هرمزور تیریدم و تاناکما یبایزرا ،یھدنامزاس ھب طوبرم ھلحرم نیا موس ماگ
 .دزاسیم رسیم ار دحاو یربھر و یھدنامزاس کی داجیا ھک تسا یا ھنوگ ھب اوق نزاوت و یخیرات ھبرجت ،یگنھرف ،یعامتجا
 یدرب هار فدھ کی شریذپ اریز .دنکیم ادیپ یرتشیب تیمھا دش هراشا نآ ھب الاب رد ھک مود ماگ ،دشابن نینچ طیارش رگا اما
 نیودت و ناسسوم سلجم لیکشت یارب دازآ تاباختنا یرازگرب و اھ یدازآ نتخاس مکاح ،یسایس ناینادنز یدازآ دننام ،مجسنم
 ھب .دزاسیم زکرمتم نیعم روحم کی لوح و دنکیم تیادھ دحاو تھج کی رد ار یسایس یاھ تیلاعف ھیلک ،دیدج یساسا نوناق
 زا ھک یسایس کولب دنچ یطیارش نینچ رد .دنکیم نیمات ار دحاو یربھر و یھدنامزاس یایازم زا یھجوت لیاق شخب بیترت نیا
 شریذپ اب ،دننک یربھر و یھدنامزاس یرثوم وحن ھب ار دوخ نارادفرط دنناوتب ھک یروطب دنشاب رادروخرب یفاک ینورد ماجسنا
 ھمھ کرتشم یدربھار فدھ .دننزب رود ار دحاو یربھر و یھدنامزاس کی دوبن لکشم دنناوتیم المع یداھنشیپ یدربھار فدھ
 یاھ تیلاعف دنناوتیم ھطوبرم یاھ کولب ،اھ ضارتعا تیریدم و یتازرابم یاھ کیتکات دروم رد .درب یم وس کی ھب ار اھنآ

 فدھ یارب یگنھامھ ینعم ھب لمع رد نیا .دنوش ینامزاس داحتا کی دراو ھکنآ نودب دنزاس گنھامھ رگیدکی اب ار دوخ
 یاھ فالتئا و اھداحتا زا رتھب بتارم ھب شور نیا .تسا رت تدم دنلب فدھ یارب دنمشور و هدنزاس تباقر و کرتشم یدربھار
 بجوم و دننکیم یدیما ان دیلوت ،دنشاپ یم مھ زا یتحار ھب ینوریب و ینورد یاھ شنت راشف تحت ھک تسا هدیجنسن و رادیاپان

                         .دنوشیم ییاھن فدھ دروم رد تسردان یاھ یریگمیمصت الامتحا و یمگردرس
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 یربھر زا و هدرک رییغت رایسب زورما ات ھتشذگ زا یعامتجا یاھشبنج یربھر ھک تشاد ھجوت تسیابیم یربھر هدیدپ دروم رد
 ات دروآیم دوجوب یبسانم فرظ الاب یداھنشیپ بوچراچ .تسا ھتشاد شخرچ ینالقع تیریدم یوس ھب ردتقم و کیتامزیراک
 عنام ھب ھیلوا لحارم رد نآ فعض و دوبن ھکنآ نودب ،دریگب لکش هزرابم دنور رد ملاس و کیناگرا یوحن ھب و جیردت ھب یربھر
   .دوش لیدبت راذگ دنور رد یا هدنرادزاب لماع و
 
 یارب دنناوتب ھک دنوشیم لدبت یسایس ماظن رییغت یارب یا ھناوتشپ و یعامتجا شبنج کی ھب یماگنھ یعامتجا-یسایس تاضارتعا

 دنناوتب ،دننک ریبدت بسانم یدربھار و مجسنم فدھ کی دوخ یلک فدھ یارب ،دنشاب ھتشاد ینشور نیشناج دوجوم ماظن و طیارش
 شقن ھب تسیابیم ھطبار نیا رد .دنشاب رادروخرب یھدنامزاس ییاناوت زا و دنشاب ھتشاد رارمتسا ات دننک دیلوتزاب ار دوخ یاھورین
   .تشاد ھجوت دننکیم افیا دنور نیا رد اھدامن و تیوھ ھک یمھم
 
 یوس زا ،نویسیزوپا یاھورین یگنھرف و یعامتجا تیوھ و ،وسکی زا ،نآ نانابیتشپ و دوجوم ماظن یگنھرف و یعامتجا تیوھ
 ھب یبای تسد اب یعمج شنک .دنکیم افیا نآ ییانعم ماظن و هزرابم نامتفگ یھد لکش رد یدنمورین و هدننک نییعت شقن ،رگید
 نآ ییاھن فدھ زا ،راذگ دنور یاھرییغتم و اھرتماراپ ھیلک رب تیوھ نیا .تسا زیامتم ”نارگید“ زا ھک دزاسیم یی”ام“ ،تیوھ
 یبسچ تروص ھب نوسیزوپا یگنھرف و یعامتجا تیوھ ،نیا رب نوزفا .تسا راذگریثات نآ یدربھار یاھرازبا و فادھا ات ھتفرگ
 ناسآ ار هار عناوم و تالکشم اب ھلباقم راک رما نیا هزرابم تخس لحارم رد .دنکیم تیوقت و ظفح ارنآ یگتسبمھ ھک دنکیم لمع
 نز ،یزیتس برغ ،یزیتس ددجت یاھروحم لوح ھک یمالسا یروھمج تیوھ ،ناریا ینونک طیارش اب ھطبار رد .دزاسیم رت

 ھتسناوتن نویسیزوپا زا یشخب ھچرگ – تسا ھتخاس ناسآ نویسیزوپا یارب ار راک تسا ھتفرگ لکش یبھذم دیاترایآ و یزیتس
  .دنک یرادرب هرھب یبولطم وحن ھب طیارش نیا زا تسا
 
 یوس رد و دشاب دوجوم ماظن یتسردان و یتشز ،تیوھ رگنایامن دناوتب ھک یدامن دوجو .دننکیم افیا یمھم شقن زین اھ اھدامن
 رییغت یارب هزرابم و یھدنامزاس و جیسب راک ،دشاب نویسیزوپا تساوخ یتسرد و تیوھ رگنایامن دناوتب ھک یدامن دوجو ،رگید
 .تسا یمالسا روھمج یامن مامت ھنییآ ھیقف تیالو .دراد دوجو یھباشم تیعضو زین صوصخ نیا رد .دزاسیم رت ناسآ ار طیارش
 هرھب یبولطم وحن ھب تصرف نیا زا تسا ھتسناوتن نویسیزوپا زا یشخب ھچرگ – تسا ھتخاس ناسآ نویسیزوپا یارب ار راک نیا
 رد .تسا ھتشادن ار مزال تیقفوم دوخ یارب دمآراک و نشور دامن کی تخاس رد نویسیزویا ،ھلداعم رگید یوس زا .دنک یرادرب
   .دنک افیا یدیفم شقن دناوتیم یلم ھھبج یعامتجا ھیامرس و قدصم دننام یا هدش ھتخانش یخیرات دامن دوجو اتسار نیا
 
 تالکشم اب ھجاوم :موس ھلحرم
 ھکبش و تاضارتعا شرتسگ اب .دوشیم زاغآ ناضرتعم تالماعت و طباور ھکبش یریگ لکش و یعمج یاھ ضارتعا اب راذگ دنور
 ار دوجوم ماظن ھک دنسرب ھجیتن نیا ھب ناضرتعم ات تسین یفاک نیا اما .دوشیم تابث یب یا هدنیازف تروصب دوجوم ماظن ،طباور
 یبسانم راک هار و درب هار و ھمانرب و دیدج ماظن زا نشور یزادنا مشچ ھب جایتحا ناضرتعم راک نیا یارب .داد رییغت تسیابیم
 ھلحرم دراو ،راک هار و ھمانرب و قیقد زادنا مشچ نتشاد اب .دنبای یم ققحت راذگ مود ھلحرم رد اھنیا  .دنراد نآ ھب ندیسر یارب

 یھدنامزاس کی ھب تالماعت و طباور یاھ ھکبش و دنسریم یعمج هدارأ و تیوھ کی ھب ناضرتعم نآ رد ھک میوشیم راذگ موس
 رمع ھب دناوتیم اتیاھن ھک دوشیم دوجوم ماظن اب زاس تشونرس ییورایور کی دراو شبنج ھلحرم نیا رد  .دنوشیم لیدبت لکشتم
 راوشد رایسب ناش موادت لامتحا دنوش بوکرس راذگ دنور مود و لوا لحارم رد ھک یتروص رد اھ شبنج .دھد نایاپ دوجوم ماظن

 و نیتسخن یاھزاف تعرس اب شبنج ،دبای ماوق نآ لکشت و یھدنامزاس و دنریگب لکش شبنج یاھدامن و تیوھ رگا اما .دوب دھاوخ
     .دش دھاوخ راوشد رایسب نآ یرسارس بوکرس ناکما ھک دسریم یا ھلحرم ھب و دنکیم یط ار موس ھلحرم ھنیزھ رپ
 
 تسرد باختنا ھلحرم نیا رد .تسا راذگ ھلحرم نیرت بیشن و زارف رپ و نیرت ھنیزھرپ ،نیرتراوشد الومعم موس ھلحرم
 ار شبنج یاھکیتکات و یژتارتسا ھک ینامز نارگشنک .تسا رادروخرب ییالاب تیمھا زا یلمع یاھ کیتکات و یژتارتسا
 ھجیتن نیا ھب تسا نکمم یتح و دنریگ یم ھلصاف شبنج زا ،دننیبب عقاو زا رود و یلمعریغ ای ،دوخ ناوت زا رود ،ھنادرخبان
 تیلاعف و تقو دایز فالتا لیلد ھب شبنج نالاعف ات دوب بقارم تسیابیم  .دنتسھ یعقاوریغ و بسانمان ناشیاھنامرآ ھک دنسرب
 رد و دنک یط یتسرد ھب ار دوخ لوحت دنیارف شبنج ھکنیا  .دنشابن نارگشنک ناوت زا جراخ اھ ھنیزھ و دنیآین رد اپ زا سرتسارپ
 تسیابیم دش هداد حیضوت الاب رد ھک یشور زا هدافتسا اب  .دراد یددعتم لماوع ھب ھتسب دوشن یشالتم و بوکرس ،موس ھلحرم
 شور ھب ار اھ هدنھدباتش و تخاس یثنخ ارنآ ات درک ریبدت یبسانم لح هار هدنرادزاب رھ یارب ؛تخانش تقد ھب ار لماوع نیا
  .درک لاعف بسانم یاھ
 
 اھ تصرف ،تالیامت ،اھ تیدودحم ،تاناکما ،یگنھرف تایصوصخ ،طیارش ،اھ یگ هژیو ھب تسیابیم راک نیا ھنیھب یارجا یارب
 بولطم و صاخ لح هار یعامتجا هورگ رھ یارب ناوتب ات تشاد ھجوت ریگ رد یعامتجا یاھ هورگ ھمھ فعض و تردق طاقن و
 یلداعت ییارگزکرم و ییادز زکرمت نیب ھک تسا »دنم نوناک یا ھکبش« یھدنامزاس زا یعون مزلتسم راک نیا .درک نیودت ار نآ
 یعامتجا هورگرھ یارب ار لح هار نیرتھب یلحم یاھ تیفرظ و تاعالطا زا بولطم هدافتسا اب دناوتب ات دزاس رارقرب ھنیھب
           .دزاس راوشد ار یرسارس تیادھ و یزاس گنھامھ راک ھکنآ نودب دنک نیودت
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 دیدج ماظن داجیا ھب مادقا :مراھچ ھلحرم
 ھک تسا دیدج ماظن راک ھب زاغآ و دوجوم یسایس متسیس یشاپورف نیب ینایم ھلحرم ینعی ،راذگ دنور ییاھن زاف مراھچ ھلحرم
 تسا تقوم یراک و زاس دنمزاین ھعماج ھلصاف نیا رد  .دبای یم نایاپ دیدج ماظن راک ھب زاغآ اب و دوشیم زاغآ یشاپورف زا دعب
  .دریگ تسد ار تموکح ناکس و دوش اپرب دیدج ماظن ھکنآ ات ،ددرگ روما هزاریش یشاپ مھ زا عنام و دنک هرادا ار روشک دناوتب ات
 
 و دماجنایب رگید بولطمان ماظن کی ھب دوجوم ماظن یشاپورف ھکنآ تسخن .دنکیم دیدھت ار شبنج یلصا رطخ ود ھلحرم نیا رد
 ناریا ۵٧ بالقنا رد ھک نانچنآ – ددرگ رت ھنیزھ رپ و رت ینالوط رایسب راذگ ھسورپ و دبای ھمادا نانچمھ نارحب و یتابث یب
  .تسا یشرانآ زورب و نیشناج ماظن نتفرگن لکش ،دشاب زین رت ھنیزھرپ دناوتیم ھک ،مود رطخ .تفرگ ماجنا
 
 دنمونت و دننکیم دشر موس ھلحرم رد و دنوشیم دلوتم راذگ مود ھلحرم رد ود رھ رطخ ود نیا ھک تشاد ھجوت تسیابیم اما
 ھب مراھچ ھلحرم رد و تسا هدش ھتشون نیشیپ لحارم رد ھک تسا ییویرانس اتدمع دوشیم عقاو مراھچ ھلحرم رد ھچنآ .دنوشیم
 دیاب ھیلوا لحارم نیا رد .دوشیم زاغآ تسخن ھلحرم یتح و مود ھلحرم زا اھرطخ نیا یزاس یثنخ راک ،اذل .دیآ یم رد شیامن

 یروتاتکید ماظن کی ندمآ راک یور رطخ و روشک ھیزجت رطخ ،یلخاد گنج رطخ دننام یشاپورف زا سپ یسایس ءالخ تارطخ
 .دیشوک یا ھبناج ھمھ روطب اھنآ عفد یارب ھلصافالب و تخاس نشور ار یشرانآ زورب و نیشناج ماظن نتفرگن لکش ای ،رگید
 تسرد یلوصا رب تسیابیم تسا نآ داجیا لابند ھب شبنج ھک یماظن ینابم ،دش هراشا الاب رد ھک روطنامھ ،روظنم نیا یارب
 ،مود .دشاب اھنآ ینابیتشپ و شریذپ دروم و دشاب نشور شبنج نیلاعف یارب تسیابیم دیدج ماظن یامنرود و دنشاب راوتسا
 تیوقت ار یعامتجا یاھ هورگ نیب ییارگمھ ھک دنوش نیودت یا ھنوگ ھب تسیابیم اھ کیتکات و یدربھار یاھ ھمانرب ،یژتارتسا
  .دزاس لاعف ار یرت روز مک و رت مک یاھ هدنرادزاب و دنک جیسب ار ورین نیرتشیب ،دننک
 
 نکمم دح ات دنا مزال روشک روما هرادا یارب ھک ییاھداھن ات دیشوک دیاب مسیشرانآ ھب ھعماج ندیتلغورف رطخ نتخاس یثنخ یارب
 ھمانرب تسیابیم ،نیا رب نوزفا .تفرگ راکب روشک ییاھن زاف رد روشک روما هرادا یارب ار اھنآ ناوتب ات دننیبب ار ھمدص نیرتمک
 فادھا ھب لین یارب ار ناشیاھ تیلاعف وسکی زا دنناوتب فلتخم یسایس یاھ هورگ ات درک نیودت یا ھنوگ ھب ار یدربھار یاھ
 هدنزاس یتباقر رد و کیتارکومد یوحن ھب ار ناشتوافتم یاھ تساوخ و اھ توافت رگید یوس زا و دنزاس گنھامھ کرتشم
 یارب دازآ تاباختنا یراذگرب« یدربھار فدھ  و یزیھرپ تنوشخ رب یراشف اپ ،ناریا دروم رد ،لاثم یارب .دنھد ناماس
  .دشاب شلاچ ود رھ یوگخساپ دناوتیم »دیدج یساسا نوناق نیودت و ناسسوم سلجم لیکشت
 
 ھکنآ ات ،ددرگ روما هزاریش یشاپ مھ زا عنام و دنک هرادا ار روشک دناوتب ات تسا تقوم یماظن دنمزاین ھعماج راذگ ییاھن زاف رد
 و دومن ینیب شیپ ار تقوم راتخاس نیا نکمم دح ات ناوتیم ،الاب دراوم رب نوزفا ،روظنم نیا یارب .دوش اپرب دیدج ماظن

 نوریب ییاھداھن ای داھن لد زا دھد ماجنا ار ھفیظو نیا تسیابیم ھک یداھن لمع رد  .تخاس هدامآ شیپ زا ارنآ مزال یاھراتخاس
     .دنا هدرک یربھر و یھدنامزاس نیشیپ لحارم رد ار شبنج رما ھک دمآ دھاوخ


