ٔقبحج ٝثب خب٘ٓ صیال لبعٕی
ضٕٗ عالْ  ٚتؾىز اس ایٙى ٝدعٛت ٔب را پذیزفتيذ ِغفب خٛدتبٖ را ٔعزفی ٕ٘بیيذ.
صیال لبعٕی ٞغتٓ دا٘ؾدٛی پشؽىی ٚرٚدی عبَ 09فزس٘ذ آساد ٚ ٜخب٘جبس ٞغتٓ ٔب ع ٝفزس٘ذ ٞغتيٓ د ٚدختز ٚیه پغز خٛاٞز
ثشرٌتز ٔٗ دٚعبَ اس ٔٗ ثشرٌتز اعت  ٚدا٘ؾدٛی پشؽىی اعت ٚثزادر وٛچىتزْ  ٓٞأغبَ وٙىٛر دارد ٔب در تجزیش س٘ذٌی ٔی وٙيٓ .
پذرتبٖ چ ٝسٔب٘ی خب٘جبس ؽذ٘ذ ؟ ٚلتی ایؾبٖ خب٘جبس ؽذ٘ذ ؽٕب ث ٝد٘يب آٔذ ٜثٛدیذ؟
خيز ایؾبٖ لجُ اس اسدٚاج ثب ٔبدرْ خب٘جبس ؽذ٘ذ.
خبعز ٜای و ٝپذرتبٖ اس خب٘جبسی خٛد  ٚخًٙ
ثزایتبٖ تعزیف وزد ٜراثزای ٔب ثٍٛیيذ؟
ٔٗ ٕٞيؾ ٝدر ٔٛرد ٘ح ٜٛاعبرتؾبٖ اس ایؾبٖ
عٛاَ ٔی وزدْ  ٚتٛضيح ٔی داد٘ذ و ٝیه ؽت
ث ٝاتفبق عبیز ٕٞزسٔبٖ ثزای یىی اس عّٕيبتٟب رفتٝ
ثٛد٘ذ ٚخٟت ؽٙبعبیی ثٟتز ٔدجٛر ؽذ٘ذ اس ٓٞ
خذا ؽ٘ٛذ  ٚث ٝلغٕتٟبی ٔختّف ثز٘ٚذ در ایٗ
سٔبٖ اٟ٘ب ث ٝافغالح ليچی ؽذ٘ذ  ٚتٛعظ
ٔب٘ٛرٛٞایی ؽٙبعبیی  ٚاعيز ؽذ٘ذ ٚ .اس ا٘دب و ٝثب
چٙذ ٘فز اس ٕٞؾٟزی ٞب یؾبٖ در ایٗ عّٕيبت
ثٛد٘ذ ثب ٓٞاعيز ٔيؾ٘ٛذ  ٚث ٝیه ثٙذ ٔٙتمُ
ٔيؾ٘ٛذ  .ثعذ اس چٙذیٗ عبَ و ٝاس خٌ ًٙذؽتٝ
٘يش ٞز ٔٛلع آٟ٘ب را ٔی ثيٙذ ٔی ؽٙبعذ  ٚخبعزات
اعبرت ثزایؼ س٘ذٔ ٜی ؽٛد.
سٔب٘ی و ٝدا٘ؾٍب ٜلج َٛؽذیذ چ ٝحغی داؽتيذ
؟ چ ٝاٍ٘يش ٜای ثزای ا٘تخبة ایٗ رؽت ٝداؽتيذ؟
ٔٗ ا َٚث ٝرؽت ٝدارٚعبسی عالل ٝداؽتٓ ِٚی ثعذ اس لجِٛی خٛاٞزْ در رؽت ٝپشؽىی ث ٝایٗ رؽت ٝعاللٙٔ ٝذ ؽذْ  ٚاحغبط وزدْ ؽبیذ
در ایٗ رؽت ٝثيؾتز ٔٛفك ؽ ٚ ْٛاس ا٘دب و ٝخٛاٞزْ ٘يش ٔؾٛق ٔٗ ثٛد٘ذ ثعذ اس لجِٛی خيّی خٛؽحبَ ؽذْ .
ثز٘بٔ ٝریشی تحقيّی ؽٕب چغٛر ثٛد؟
لجُ اس دا٘ؾٍب ٜدر آسٔٞ ٖٛبی لّٓ چی ؽزوت ٔی وزدْ  ٚثبثز٘بٔ ٝریشی پيؼ ٔی رفتٓ  ٚچ ٖٛثز٘بٔ ٝریشی ٞبی لّٕی چی ثب ثز٘بٔٝ
ریشی خٛدْ ٕٞبٍٙٞی داؽت آسآٖ ثز٘بٔٞ ٝب اعتفبد ٜوزدْ ِٚی ثعذ اس لجِٛی در دا٘ؾٍب ٜثيؾتز ثب ثز٘بٔ ٝخٛدْ پيؼ رفتٓ چ ٖٛدرعٟبی
رؽت ٝپشؽىی خيّی عٍٙيٗ اعت ٞز وغی ثب تٛخ ٝث ٝتٛا٘بیی ٞبی خٛدػ عبعت ٔغبِع ٝخٛدػ را ثز٘بٔ ٝریشی ٔی وٙذ .تزْ ٞبی اَٚ
خيّی ثزایٓ عخت ثٛد ِٚی ثعذ ثزایٓ عبدی ؽذ  ٚدرحبَ حبضز ثِ ٝغف اِٟی ٔعذَ اِف ٞغتٓ ٚدرعٟبیٓ خٛة پيؼ ٔی رٚد.
خبعز ٜای اسدٚراٖ تحقيُ ثٍٛیيذ؟

د ْٚدثيزعتبٖ و ٝثٛدْ ثزای راٞيبٖ ٘ٛر ثجت ٘بْ ٔی وزد٘ذ  ٗٔٚسیبد ثب ایٗ ٔٙغم ٝآؽٙب ٘جٛدْ  ٚفمظ ؽٙيذ ٜثٛدْ ٔٙبعك خٍٙی اعت ٚ
خيّی ثزایٓ خبِت ثٛد  ٚچ ٖٛدٚعت داؽتٓ اس ٘شدیه ثب ایٗ ٔحُ اؽٙب ؽ ْٛدر ایٗ ارد ٚثجت ٘بْ وزدْ  .ؽزفيت ثجت ٘بْ ٔحذٚد ثٛد ٚ
لزار ؽذ لزع ٝوؾی وٙٙذ ٚ ٗٔٚدٚعتٓ اعٓ خٛد را٘ٛؽتيٓ  ٚفىز و ٓٙچ ٖٛاست ٝدَ خٛاعتيٓ اعٓ ٞزدٚی ٔب درآٔذ  ٚث ٝایٗ عفز رفتيٓ
ٔ ٚيتٛا٘ٓ ثٍٛیٓ و ٝثٟتزیٗ عفز عٕزْ ثٛد  ٚخيّی خٛة ثٛد.
درایٗ عفز خبعز اتی و ٝپذرتبٖ تعزیف ٔی وزد تبچ ٝحذ ثزایتبٖ س٘ذ ٜؽذ؟
خيّی سیبد ٔذاْ خّٛی چؾٕب٘ٓ ثٛد چٔ ٖٛب ثٙٔ ٝبعك خٍٙی رفتيٓ وٛٙٞ ٝس ثٛی خٔ ًٙيذاد عٍٙزٞب ٚالعی ثٛد٘ذ  ٚیه عزی
فذاٞبی خٍٙی اس عزیك ضجظ پخؼ ٔی ؽذ  ٚخيّی عيٙی ؽذ ٜثٛد.
حٕبیت خب٘ٛاد ٜثغتىبٖ  ٚدٚعتبٖ چغٛر ثٛد ٜتب ؽٕب ثتٛا٘يذ ث ٝایٗ ٘مغ ٝثزعيذ؟
ٔبدرْ خيّی ٔزاتؾٛیك وزد  .ایؾبٖ ٔب را اس ٕٞبٖ ثچٍی خيّی خٛة ٔذیزیت وزد٘ذ  ٚچ ٖٛخب٘ ٝدار  ٓٞثٛد تٛا٘غت ثيؾتز ثبالی عزٔب
ثبؽذ  ٚایٗ عٛری ٘جٛد و٘ ٝتٛا٘يٓ ٔبدرٔبٖ راسیبد ٘جيٙيٓ  ٚیب ارتجبعٕبٖ وٓ ثبؽذ ٔ .بدرْ خيّی در درط خٛا٘ذٖ ٔب حغبط ٚخذی ثٛد
خٛاٞزْ و ٝلج َٛؽذ ٔب ٘يش ثيؾتز اٍ٘يش ٜپيذا وزدیٓ در وُ ٔبدر ٚپذرٔبٖ خيّی وٕه وزد٘ذ  ٚاٌز حٕبیت آٟ٘ب ٘جٛد ٚالعب ٕ٘ی تٛا٘غتيٓ
ث ٝایٙدب ثزعٓ .
ٞذف افّی ؽٕب در س٘ذٌی چيغت ؟  ٚاس ِحبػ اعتمبدات
ٔذٞجی خٛد را در چ ٝدرخ ٝای ٔی ثيٙيذ؟
ٔٗ ٕٞيؾٔ ٝی ٌٛیٓ و ٝدٚعت دارْ درعٓ تٕبْ ؽٛد ٚ
ثٙٔ ٝبعك دٚرافتبدٔ ٚ ٜحز ْٚثز. ْٚخبٞبیی وٞ ٝيچ
وغی حبضز ث ٝرفتٗ ٘يغت ٔ ٚزدْ آ٘دب ٚالعب ٘يبس ثٝ
وٕه دار٘ذ ٕٞىالعی ٞبیٓ ٔی ٌٛیٙذ ثعذ اس  7عبَ تٛ
ایٗ را ٕ٘ی ٌٛیی ِٚی ٔٗ ٚالعب اعتمبد دارْ اٌز خذا
وٕىٓ وٙذ ایٗ وبر را ا٘دبْ د .ٓٞاس ٕٞبٖ ا َٚوٚ ٝارد
ایٗ رؽت ٝؽذْ دٚعت داؽتٓ ٚثب ایٗ ٞذف آٔذْ  ٚثعذ
اس ایٗ و ٝتٛا٘غتٓ ثٔ ٝزدْ خذٔت و ٓٙثٙٔ ٝبعك دٚر
افتبدٔ ٜيز ٚ ْٚث ٝآٟ٘ب خذٔت ٔيى ٚ ٓٙثعيذ ٔيذا٘ٓ
دٚری را ٚ ٜعختی آٖ ثزاْ ٔ ٟٓثبؽذ ٕٞب٘غٛر و ٝؽٟزت
ثزایٓ ٔ٘ ٟٓيغت .
آیب در وٙبر درط خٛا٘ذٖ فعبِيت ٞبی فٛق ثز٘بٔٓٞ ٝ
داؽتيذ  ٚداریذ ؟ درچ ٝسٔي ٝٙای فعبِيت ٔی وٙيذ؟
عاللٕٙذ ث ٝفعبِيت در أٛر پضٞٚؾی ثٛدْ و ٓٙأب چ ٖٛتبس ٜعّ ْٛپبی ٝرا ٌذارا٘ذْ  ٚاعالعبتٓ خيّی وٓ اعت ث ٗٔ ٝپيؾٟٙبد داد٘ذ وٝ
ٚلتی ٚارد ثيٕبرعتبٖ  ٚوبرٞبی ثبِيٙی ؽذْ ث ٝعزاغ وبرٞبی پضٞٚؾی ثز ْٚو ٓٞ ٝدغذغ ٝوالعٟب را ٘ذاؽت ٝثبؽٓ  ٓٞ ٚاعالعبتٓ ثيؾتز
ثبؽذ ثٕٞ ٝيٗ خٟت لزار اعت اس عبَ دیٍز ث ٝد٘جبَ وبرٞبی پضٞٚؾی ثز.ْٚدر سٔيٞ ٝٙبی غيز درعی  ٓٞثيؾتز در ٚرسػ فعبِيت دارْ
 ٚاس اثتذا ععی وزدْ در چٙذ رؽتٚ ٝرسؽی فعبِيت حزف ٝای داؽت ٝثبؽٓ  ٚچٙذیٗ ثبر در ٔغبثمبت ؽزوت وزدْ  ٚرتج ٝاٚردْ ث ٝعٛٙاٖ
ٔثبَ دررؽت ٝتىٛا٘ذٚ ٚاِيجبَ  ٚآٔبدٌی خغٕب٘ی ث ٝعٛر حزف ٝای فعبِيت دارْ  .درٔغبثمبت فزٍٙٞی ٔب٘ٙذ حفؼ لزاٖ ٟ٘ ٚح اِجالغٚ ٝ
ٔفبٞيٓ  ٓٞؽزوت ٔی وزدْ پظ اس لجِٛی در دا٘ؾٍب ٜسیبد ٘تٛا٘غتٓ در ایٗ سٔيٞ ٝٙب ث ٝفعبِيتٟبیٓ ادأ ٝد ٓٞچ ٖٛسٔي ٝٙوٓ ثٛد ِٚی
تب خبیی و ٝتٛا٘غتٓ در ٔغبثمبت وتبثخٛا٘ی  ...... ٚؽزوت وزدْ.

فىزٔی وٙيذ ایٗ فعبِيت ٞب چمذر ٔی تٛا٘ذ در ٔٛفميت ؽٕب تبثيز داؽت ٝثبؽذ؟
خيّی ٔٛثز اعت  .اعتزط ؽخـ وٕتز ٔی ؽٛد ثٟتز ٔی تٛاٖ ثز٘بٔ ٝریشی وزد در ٔذتی وٚ ٝرسػ ٔی وٙيٓ دغذغٞ ٝبی ع َٛرٚس وٕتز
ؽذ ٚ ٜحتی فزأٛػ ٔی ؽٛدٚ ٚلتی اس ٚرسػ ثز ٔی ٌزدْ خيّی ثب ا٘زصی تز  ٚثب رٚحي ٝثٟتزی ٔی تٛا٘ٓ درط ثخٛا٘ٓ یعٙی رٚسی وٗٔ ٝ
ٚرسػ ٕ٘ی و ٓٙاحغبط افغزدٌی دارْ ٕ٘ ٚی تٛا٘ٓ تٕزوش رٚی درعٓ داؽت ٝثبؽٓ  .لجُ اس ٚرٚد ث ٝدا٘ؾٍب ٜچ ٖٛثب پذرْ ٔ ٚبدرْ
س٘ذٌی ٔی وزدْ راحت تز ثٛدْ  ٚأىب٘بتٓ ثيؾتز ثٛد أب االٖ عخت تز ؽذ ٚ ٜفعبِيت ٞبی ٔٗ وٕتز ؽذ ٜچ ٖٛایٙدب ٔغئِٛيت وبرٞبیٓ ثب
خٛدْ اعت  ٚثٕٞ ٝيٗ عّت تزْ ٞبی اِ َٚغٕ ٝخٛردْ أب تزْ ٞبی ثعذ ٚرسػ را ادأ ٝدادْ  ٚتبئيز آٖ را در رتج ٝدرعی  ٚرٚحي ٝاْ دیذْ
چ ٝتٛفي ٝای ث ٝدا٘ؾدٛیبٖ داریذ؟
دا٘ؾدٛیبٖ را ٜدؽٛاری در پيؼ دار٘ذ  ٚاٌزوغی ٘تٛا٘ذ حتی  %09اس ٚلت خٛد را ٔذیزیت وٙذ ٚالعب ٕ٘ی تٛا٘ذ ادأ ٝدٞذ ٚحتٕب ثبیذ
 %099رٚی ٚلت خٛد وٙتزَ ٔ ٚذیزیت داؽت ٝثبؽذ چ ٖٛدرعٟب ا٘مذر عٍٙيٗ اعت و ٝاٌز یه رٚس  ٓٞاس ثز٘بٔ ٝخٛد غبفُ ؽٛیٓ  ٚثذٖٚ
ثز٘بٔ ٝپيؼ ثزٚیٓ ؽبیذ تب آخز عٕزٔبٖ پؾيٕبٖ ؽٛیٓ  ٚتٛفي ٝوّی ٔٗ ایٗ اعت و ٕٝٞ ٝدر ٞز رؽت ٝای درط ٔی خٛا٘ٙذ ٚرسػ را ٓٞ
در وٙبر درط خٛد داؽت ٝثبؽٙذ ٘ ٚيٓ عبعت یبیه عبعت ٚرسػ ٞيچ وظ را اسدرعٟبیؼ عمت ٕ٘ی ٘ذاسد  ٚخيّی ٛٔ ٓٞثز اعت ٚ.
تٛفي ٝدیٍزْ ایٗ اعت و ٝحتٕب ثب ثز٘بٔ ٝپيؼ ثز٘ٚذ حتٕب ثز٘بٔ ٝثّٙذ ٔذت داؽت ٝثبؽٙذ تب عمت ٕ٘ب٘ٙذ چٔ ٖٛحيظ دا٘ؾٍب ٜتٟزاٖ
ٔحيغی ٘يغت و ٝثتٛاٖ درعٟب راعزعزی ٌذرا٘ذ  ٚپبط وزد  ٚثبیذ حذاوثز تٛاٖ را ث ٝوبر ثٍيزیٓ .
ث ٝعٛٙاٖ فزس٘ذ خب٘جبس ٚثبتٛخ ٝث ٝتفىز ٔزدْ خبٔع ٝدر خقٛؿ عٕٟي ٝؽٟذا  ٚخب٘جبساٖ چ ٝا٘تؾبری اس ٔزدْ خبٔع ٝداریذ  ٚث٘ ٝؾز ؽٕب
چغٛر ٔی تٛاٖ ایٗ تفىز را افالح وزد؟
ٔٗ اسیه عزف ثٔ ٝزدْ حك ٔی د ٚ ٓٞاس عزفی
حك ٕ٘ی د ٓٞو ٝچٙيٗ لضبٚتی داؽت ٝثبؽٙذ
ٕٞب٘غٛر ؤ ٝی دا٘يذ در ٞزفٙفی حتی فٙف
پشؽىبٖ عذ ٜای ثی ٔغئِٛيت ٞغتٙذ ٚ
ٔغئِٛيت خٛرا لجٕ٘ َٛی وٙٙذ  ٚاٌز اتفبلی
ثيفتذ ٔزدْ ث ٝپبی  ٕٝٞپشؽىبٖ ٔی ٘ٛیغٙذ ٚ
ثٍٛیٙذ پشؽىبٖ ٕٞ ٕٝٞيٙغٛری ٞغتٙذ و ٝثٝ
خبعز ٔغبئُ ٔبِی سیبد ارتجبط ثزلزار ٕ٘ی وٙٙذ
ؽزح حبَ ٕ٘ی ٌيز٘ذ ثی حٛفّ ٝا٘ذ

رفتبر

٘بٔٙبعت دار٘ذ ث٘ ٝؾز ٔٗ ایٗ ٔغبئُ را ٘جبیذ
ثغظ دادٚث ٝپبی ٛ٘ ٕٝٞؽت در ثچٞ ٝبی ؽبٞذ
 ٓٞچٙذ ٔٛردی ثٛد ٜو ٝث ٝدِيُ دٚری اس خب٘ٛادٜ
٘ ....ٚتٛا٘غتٙذ درط ثخٛا٘ٙذ آٖ عٛرو ٝثبیذ
خٛدؽبٖ راثبال ثىؾٙذ  ٓٞ ٚعغح ثچٞ ٝبی دیٍز
ؽ٘ٛذ ِٚی ث٘ ٝؾز ٔٗ  ٕٝٞعٕٟي ٝداؽتٙذ یىی
عٕٟيٙٔ ٝغم 2 ٝداؽت ٝخيّی ٞب عٕٟيٞ ٝئيت
عّٕی دار٘ذ ...ٚافُ ایٗ اعت و ٝثعذاس ٚرٚد ث ٝدا٘ؾٍب ٜثتٛا٘يٓ خٛد راثب دا٘ؾٍبٚ ٜفك دٞيٓ چزا ثچٞ ٝبی ؽبٞذ ثبیذ اس ثيبٖ ایٙىٝ
عٕٟي ٝای ٞغتٙذ خدبِت ثىؾٙذ؟ ثيبیيٓ ث ٝخبی پبن وزدٖ فٛرت ٔغئّ ٝآٖ راحُ وٙيٓ اٌز دردرعتبٖ ضعيف ٞغتيذ آٖ را تمٛیت
وٙيذ  ٚث٘ ٝؾز ٔٗ اٌز اس ٘ؾز درعی خٛدؽبٖ را تمٛیت وٙٙذ ثمئ ٝغبئُ خٛد ثخٛد حُ ٔی ؽٛدٍ٘ ٚزػ عبیزیٗ تغييز ٔی وٙذ .

چ ٝرٚؽی را در س٘ذٌی  ٚوبر اس ِحبػ اف َٛاخاللی ٔٙبعت ٔی دا٘يذ؟ ث ٝچ ٝاف َٛاخاللی پبیجٙذٞغتيذ؟
در درخ ٝا َٚاعتمبد ث ٝخذا ٔخقٛفب پشؽىبٖ چ ٖٛثب وُ آ٘بتٔٛی ثذٖ ا٘غبٖ آؽٙب ٔی ؽٛیٓ ٔی ثيٙيٓ و ٝخذا چمذر ثشري اعت ٚ .خٛد
ا٘غبٟ٘ب اس دیذ یه پشؽه فمظ ؽبٞز ٘يغت  ٚخيّی چيشٞبی دیٍز را ٔی تٛا٘ذ ثجيٙذ ث٘ ٝؾز ٔٗ ثٟتزیٗ رٚػ ثزای س٘ذٌی تٛوُ ث ٝخذا ٚ
ثب خذا ثٛدٖ اعت حتی اٌز ٘تٛا٘يٓ خيّی اف َٛرا رعبیت وٙيٓ أب ٕٞيٗ ث ٝفىز ثٛدٖ ٔ ٟٓاعتٕٞ .يٗ وٕٞ ٝيؾ ٝخذا را آٖ ثبال ثجيٙيٓ
خيّی عخت اعت أب ثٟتزیٗ را ٜاعت در درخ ٝد ْٚخٛا٘ذٖ لزاٖ خيّی آرأؼ ٔی دٞذ ٔٗ خٛدْ ٚالعب ٘تيدٔ ٝی ٌيزْ ٚلتی لزاٖ ٔی
خٛا٘ذْ احغبط ٔی و ٓٙحبفؾ ٝاْ لٛی تز ٔيؾٛد  ٝ٘ ٚتٟٙب ٚلت ٌيز٘يغت ثّى ٝخيّی حبفؾ ٝرا تمٛیت ٔی وٙذ  .حتی اٌز ثتٛا٘ٙذ ٞز
ٞفت ٝفمظ یه ففح ٝلزاٖ ثخٛا٘ٙذ خيّی وٕىؾبٖ ٔی وٙذ در عّٓ ثبثت ؽذ ٜو ٝوّٕبت لزاٖ ثبعث یه عزی تغييزات در ِٔٛىِٟٛبی
ثذٖ ا٘غبٖ ٔی ؽٛد ِٛٔ ٚىِٟٛب سیجبتز ٔی ؽ٘ٛذ  ٚثٟتز وبر ٔی وٙٙذ ٚیه تدزث ٝثبثت ؽذ ٜاعت  .دا٘ؾٕٙذاٖ ارٚپبیی ایٗ تحميك را
ا٘دبْ داد٘ذ  ٚخيّی خبِت اعت ٍٙٞبٔی و ٝآٟ٘ب راخع ث ٝوتبة آعٕب٘ی ٔب تحميك ٔی وزد٘ذ دیذ٘ذ و ٝثٍٙٞ ٝبْ تالٚت لزاٖ ِٔٛىِٟٛب ی
ِيٛاٖ آة داخُ اتبق ث ٝفٛرت خبِجی تغييز ؽىُ ٔيذٙٞذ .وغب٘ی و ٝلزآٖ ٔی خٛا٘ٙذ آرأؼ لّجی دار٘ذ ٚ ٚرسػ  ٓٞخيّی ٔ ٟٓاعت ٚ
وغی رااس ثز٘بٔ ٝریشی عمت ٘يٙذاخت ٟٓٔٚ ٝتزاس آٖ دعبی خيز پذر ٔبدراعت ؤ ٝب٘ٙذ یه ٔعدش ٜاعت اٌز ثبؽذ ٔثُ حضٛر  ٚیبد
خذاعت ِٚی اٌز ٘جبؽذ س٘ذٌی عخت ٔی ؽٛد .
خيّی ٕٔ ٖٛٙاس ایٙىٚ ٝلت خٛد را ثٔ ٝب دادیذ.

