زماوی کً صدای ماشیه ٌا خامُش می شُد!
:گضاسػ اسعبنی ثشای جًؼی اص كؼبنیٍ کبسگشی(جبكک)
اثتذای عخٍ:

آٗچً ٚبسگشإ ایشإ سا اعیش ایٖ ٝضغ ًشدَ ،ٙظبو عشيبیّ داسی حبكى اعت .جٜٔٞسی اعالٓی پشچٔذاس اعتجذاد پٞعیذٙ
يزْجی  ٝپبعذاس ٗظْ عشيبیّ داسی اعت .ایٖ َظبو اص سٝصی ً ٚثش عش ًبس آٓذٗ ٙؾبٕ داد ًٚ ٙصثبٕ خٞػ عشػ ٗٔی ؽٞد.
سٝػ ٘ٓ ٝؼ جٜٔٞسی اعالٓی ،عبٗغٞس  ٝچٔبم  ٝصٗذإ  ٝؽٌ٘ج ٝ ٚتشٝس ،تجبٝص  ٝع٘گغبس  ٝاػذاّ اعت..
جٜٔٞسی اعالٓی ضذ کبسگشإ اعت ،ضذ إٓ ًبسگشاٗی اعت ًٝ ٚضغ ٓٞجٞد سا تذَٔ ٗٔی ً٘٘ذ  ٝثی ٛشاط اص ادضبس  ٝتٜذیذ ٝ
اخشاج ٝ ،دتی صٗذإ  ٝؽٌ٘جٓ ٝ ٚشگ ،دعت ث ٚيوبٔيت  ٝاػتشاك ٓی صٗ٘ذ .ثٔٛ ٚیٖ ػِت ًبسگشإ ٓؼتشض سا عشًٞة ٓی ً٘ذ؛
ًبسگشإ ٓجبسص  ٝكؼبالٕ ج٘جؼ ًبسگشی سا گب ٙتي ث ٚتي  ٝگب ٙدعتجٔؼی ثبصداؽت ٓی ً٘ذ؛ ٝ ٝجٞد تؾٌَ ٛبی ٓغتوَ ًبسگشی سا
تذَٔ ٗٔی ً٘ذ .جٜٔٞسی اعالٓی ضذ آٌ كبسگشاَی اعت ًٓ ٚی ًٞؽ٘ذ ػهت  ٝسیؾٛ ٚبی ایٖ ٝضغ سا ثٓتش ٔ ػًین تش
ثؾ٘بع٘ذ؛ تؾُّ آگبْی اَوالثیًْ ،جغتگی طجوبتی ٔ يتحذ ٔ يتؾكم ؽذٌ ػهیّ َظى يٕجٕدَذً .بسگشاٗی ً ٚث ٚجبی
اسجخ داٗغتٖ ٓ٘بكغ كشدی  ٝدتی ٓ٘بكغ جٔغ ٓذذٝد خٞد دس یي ًبسخبًٗ ٝ ٚبسگب ،ٙث٘ٓ ٚبكغ ػٔٓٞی  ٝاعبعی طجوً ٚبسگش كٌش ٓی
ً٘٘ذ  ٝدس صٗذگی ٓ ٝجبسص ٙخٞد ،سعبُت  ٝاٛذاف ثضسگتشی سا جغت ٞجٓ ٞی ً٘٘ذ( .جبكک)
…

ای٘جبس گزسٓبٕ ث ٚیکی اص ٓذالت کٜٓ ٚذ پشٝسػ کبسگشإ چبپخبٗٛ ٚب اعت اكتبدٝ ،هتی سعیذیْ اص عش  ٝصذای ٓبؽیٖ آالت خجشی ٗجٞد
ٓثَ ای٘ک ٚصٓبٕ اعتشادت کبسگشإ ثٞد .دس دیٖ پیگیشی کبسٛبیٔبٕٓ ،ذاّ عئٞاالتی دس ر ٖٛجشهٓ ٚی صد ،ایٖ کبسگشإ چگ ٚٗٞسٝصگبس
ٓی گزاسٗ٘ذ؟ ؽشایظ کبسیؾبٕ چگ ٚٗٞاعت؟ دؿذؿٛ ٚبیؾبٕ چیغت؟ چوذس كشصت داسٗذ ثٓ ٚغبئَ اجتٔبػی ثپشداصٗذ؟ .....ٝ
ثبالخش ٙاص ایٖ كشصت اعتلبد ٙکشد ٝ ٙثب چ٘ذ تٖ اص کبسگشإ ،ک ٚدس استجبط ثب کبس ٓب ثٞدٗ٘ذ؛ کبسگشاٗی ک ٚعؼی ٓی ک٘٘ذ داٗؼ دشك ٚای
 ٝاجتٔبػی خٞد ساثبال ثجشٗذ .ث ٚگلتگٗ ٞؾغتیْ.

:اص یکی کبسگشإ ثب تجشث ،ٚک ٚث٘ظش ٓی آٓذ گشایؾی عیبعی  ْٛداسد عئٞاٍ ٓی ک٘یْ.
:يشعی اص ایُکّ دػٕت يب سا هجٕل کشدیذ!
ٓ:ی دٗٝی چشا هج ٍٞکشدیْ چ ٕٞکغی ٓذتٜبعت ک ٚعشاؽ ٓب سا ٗٔی گیشد.

:چٌٕ ٔهت کى داسیى اجبصِ ثذیذ چُذ تب عئٕال سا يطشح يیکُیى اگّ يؾکهی َیغت
 ٚٗ:خٞاٛؼ ٓیکْ٘ چٓ ٚؾکِی كؼال ا تب کبسات ٕٞاٗجبّ ثؾ ٚكشصت خٞثی اعت ثشای ٓب ،اٝضبع  ْٛک٘ٓ ٚبعت اعت آٗوذس دسد دٍ
داسیْ ک ٚایٖ گلتگ ٞث ٚاٗذاص ٙیک کتبة ٓی ؽٞد.
:پظ اثتذا اص خٕدتٌٕ ثشايٌٕ ثگیذ.
 :پ٘جب ٙعبٍ  ٝاٗذی پیؼ دس ج٘ٞة ؽٜش تٜشإ ثذٗیب آٓذّ  3 ٝخٞاٛش داسّ  ٖٓ ٝكشصٗذ ا ٍٝخبٗٞاد ٙثٞدّ .ثؼذ اص كٞت پذس ٓغئُٞیت
اداس ٙخبٗٞاد ٙث ٚػٜذ ٖٓ ٙثٞد پذسّ کبعت عش ٓذِ ٚثٞد  ٝثٔٛ ٚیٖ ػِت ٝضغ ٓبُی خٞثی ٗذاؽتیْ  ٝصٓبٗیک ٚدٝسإ عیکَ ا ُْٝثٚ
پبیبٕ سعبٗذّ ثبالججبس ٝاسد ثبصاس کبس ؽذّ دس ا ٕٝدٝسإ دٝعتبْٗ دس کبس صذبكی ثٞدٗ٘ذ  ٝدعت توذیش ٖٓ سا ٝاسد ایٖ ص٘ق کشد .اُٝیٖ
چبپخبٗ ٚای ک ٚدس إٓ ٓؾـ ٍٞثکبسؽذّ چبپخبٗ ٚای ٓؼشٝف دس إٓ سٝصگبس ثٞد .اص عبد ٙتشیٖ کبس صذبكی یؼ٘ی تشتیت اٝسام ؽشٝع کشدّ
 ٝثؼذ اص ای٘کبس ث ٚتشتیت اهذاّ ث ٚجِذ عبصی  ٝثشػ کبسی کشدّ دذٝد  4عبٍ ٔٛبٗجب کبس ٓی کشدّ .توشیجب تب اٝائَ  6356دس ثخؼ
صذبكی ٓؾـ ٍٞثٞدّ تب ای٘ک ٚث ٚاعتخذاّ چبپخبٗ ٚای ک ٚصیش چتش دُٝت ثٞد دس آٓذّ .ؽذّ ٓغئ ٍٞثخؼ صذبكیٓ .بٛی  444تٓٞبٕ
دوٞم ٓی گشكتْ چٓ ٕٞذسک عیکَ داؽتْ یک آتیبص دغبة ٓی ؽذ اُجت ٚکبس صذبكی ایٖ دٝسإ ثب هجَ هبثَ هیبط ٗیغت .چشا کٚ
آشٝص اکثش کبسٛب ثب ٓبؽیٖ اٗجبّ ٓی ؽٞد آب هجال تٔبّ کبسٛب ثب دعت اٗجبّ ٓیؾذ دس ثؼضی اص چبپخبٗٛ ٚب کٓ ٚجٜض تش ثٞدٗ٘ذ اص
ٓبؽیٜ٘بی كِک ٚا ی ک ٚثب چشخؼ دعت اٗجبّ ٓی ؽذ اعتلبدٓ ٙی کشدٗ٘ذ ٝ .اُجت ٚاکثش کبسگشإ آٗوذس دس کبس خٞد ٜٓبست داؽت٘ذ کٚ
اص ُذبظ کیلیت دس دذ کبسٛبی آشٝص ثب چ٘یٖ تجٜیضاتی ثبؽ٘ذ .ثؼذ اص اٗوالة ٓ ْٛذت صیبدی ثیکبس ثٞدّ  ٝدس ثبصاس آصاد ث ٚصٞست ٓغتوَ
كؼبُیت ٓی کشدّ تب ای٘ک ٚثؼذ اص ج٘گ دس چبپخبٗ ٚای ٓؾـ ٍٞثکبس ؽذّ .دس دبٍ دبضش  ْٛدس ایٖ چبپخبٗ ٚدٝسإ آخش کبسییْ سا ٓالدظٚ
ٓی ک٘یذ.

:يی گٕیُذ گزؽتّ چشاؽ ساِ آیُذِ اعت! ؽًبئی کّ ثب تجشثّ تش ْغتیذ .ثب کبسگشاٌ جٕاَی کّ ايشٔص ثّ چبپخبَّ يی آیُذ .تجشثّ ی
خٕدتبٌ سا چگَّٕ يُتوم يی کُیذ؟ یب ثٓتش ثگٕئیى فحجت اص آگبْی ٔ تجشثّ اعت ،ایٍ دٔ ػُقش دس چبپخبَّْبی ايشٔصی ثّ چّ فٕست
ثبیذ پیؼ ثشٔد؟
ٓ:ب ٓی تٞاٗیْ آی٘ٛٚبیی ثبؽیْ ً ٚجٞاٗبٕ ،كشدای خٞد سا دس إٓ ٓی ثی٘٘ذً .بسگشإ جٞاٗی ً ٚآشٝص پب ث ٚچبپخبٗٓ ٚی گزاسٗذ ،دس ٓوبثَ خٞد چٚ
تصٞیشی ٓی ثی٘٘ذ؟ آیب ایٖ تصٞیش ٓب ٓٞجت دُگشٓی آٗبٕ ٓی ؽٞد؟ آیب تصٞیش ٓب ٗؾبٕ ٓیذٛذ کٓ ٚب جٞاٗی  ٝتٞإ جغٔی  ٝسٝدی ٓبٕ سا صیش
عوق چبپخبٗ ٚجب گزاؽت ٚایْ ،یب تصٞیش ٓب اضطشاة  ٝدغشت سا ث ٚا ٝیبد آٝس ٓی ؽٞد؟ دس چٜشٓ ٙب ،دٝسۀ ًبس  ٝتالػ یي ػٔش خٞد سا ٓی ثی٘ذ.
یبکبسگشاٗی کٔٛ ٚیؾ ٚچؾٔؾبٕ ثٞٗ ٚؽت ٝ ٚدشٝف اعت .آٗبٕ عشٗٞؽتی سا ثبیذ جغتج ٞک٘٘ذ کٓ ٚب ثب تٔبّ تالػ خٞد ٗتٞاٗغتیْ ث ٚپبیبٕ
ثشعبٗیْ عشٗٞؽتی کُ ٚذظُ ٚذظ ٚثیٖ کبس ٓ ٝجبسصٓ ٙی گزسد .ایٖ کبسگشإ جٞإ ثبیذ ثتٞاٗذ آسصٛٝبیؾبٕ سا ثشآٝسد ٙک٘٘ذ .آسصٛٝبئی ک ٚثب تالػ ٝ
پیگیشی  ٝتجشث ٚدس دعتشط  ٝآگبٛی طجوبتی ٓیغش ٓی ؽٞد.

ـ اص یکی اص کبسگشإ عئٞاٍ ٓی ک٘یْ ٝاسد ای٘جب ک ٚؽذیْ د ٝع ٚتب صٕ کبسگش  ْٛدیذیْ ـ

:ؽًب دس ایٍ جب چُذ َلش کبسگشیذ؟
ٗ 68 :لش ٛغتیْ ٓ64شد  4 ٝصٕ
:سَبٌ کبسگش ایُجب چّ ؽـهی داسَذ؟
 :دس هغٔت دٝخت  ٝکبس صذبكی اص صٗبٕ اعتلبدٓ ٙی ک٘٘ذ.
 :آشٝص ٙصٗبٕ ثیؾتشی دس ثخؼ ٛبی ایٖ ص٘ؼت كؼبُیت ٓی ک٘٘ذ .دس إٓ صٓبٕ اص دٔبیت کبسگشإ (ثبالخص صٗبٕ) ٛیچ خجشی ٗجٞد ٝ
آشٝص ْٛ ٙثب ای٘ک ٚایٖ ص٘ؼت پیؾشكت داؽت ٚاعت ثبص ٓ ْٛب کبسگشیْ یؼ٘ی اص آکبٗبت اُٝی ٚیک صٗذگی آشٝصی ثی ثٜش ٙایْ.
:ؽًب اتحبدیّ ْى داسیذ؟
 :دس یک کالّ اتذبدی ٚصسد.
:كکش يیکُی ثشای يجبسصِ کبسگشاٌ احتیبج ثّ تؾکم يغتوم داسَذ؟
ً :بسگشإ ثشای ایٌ٘ ٚثتٞاٗ٘ذ دُٝت عشٓبی ٚداس  ٝعشٓبی ٚداسإ سا اص تؼشض اهتصبدی ثً ٚبسگشإ ثبص ثذاسٗذٗ ،یبص ث ٚتؾٌَ داسٗذً .بسگشإ
ث ٚتؾٌَ  ٝسٝؽٜبی ٓجبسصاتی ٗیبص داسٗذ ً ٚج٘جؼ ًبسگشی سا ٝاهؼب ٓغتوَ اص سژیْ ٜٗ ٝبدٛبی ث ٚافطالح ًبسگشی إٓ ث ٚپیؼ ثجشٗذ ٝ

ثتٞاٗذ اتذبد ٔٛ ٝجغتگی ص٘لی خٞد سا دس ٓیبٕ ًبسگشإ عبصٓبٕ داد.
:دس ؽشایظ كَُٕی كّ دٔنت عشيبیّ داس يقًى اعت ْش حشكت اػتشاضی اص عٕی كبسگشاٌ سا عشكٕة ٔ يتٕهق كُذ،
ایٍ ًْجغتگی ٔ اتحبد فُلی سا چگَّٕ يیتٕاٌ عبصيبٌ داد؟
 :اثتذا ٓب ثبیذ ٓٞضغ خٞدٓبٕ سا ٗغجت ث ٚیک چیض سٝؽٖ ک٘یْ  ٝإٓ ایٖ اعت ک ٚتذت ؽشایظ ً٘ٗٞی ایجبد تؾٌَ ٓغتوَ ًبسگشی دس
چبسچٞة هبٗ ٕٞاعبعی  ٝهبًٗ ٕٞبس آٌبٕ ٗذاسد.
:چشا؟
 :چشا؟ چ ٕٞایٖ سژیْ دتی ث ٚهٞاٗی٘ی ک ٚخٞدػ تصٞیت کشد ٙادتشاّ ٗٔیگزاسد چ ٚسعذ ث ٚتؾکَ ٓغتوَ.
:ايب کغبَی دس يیبٌ کبسگشاٌ ْغتُذ کّ تجهیؾ يیكُُذ كبسگشاٌ ثبیذ دس چبسچٕة هبٌَٕ ثّ كؼبنیت ٔ ایجبد تؾكالت فُلی
ثپشداصَذ.
:چ ٚکغبٗی؟ کغبٗی ک ٚث ٚکبسگشإ ایٖ پیؾٜ٘بد ثیؾشٓبٗ ٚسا ٓی ک٘٘ذٓ ،گش تجشث 36 ٚعبٍ گزؽت ٝ ٚتؾٌالت ًبسگشی صسد ًٚ
ٔٛذعت دُٝت ً ٝبسكشٓب ٛغت٘ذ جِٞی چؾٔؾبٕ ٗیغت؟ (دس ایُجب پیؾُٓبد يی کُیى ثّ يوبنّ طُبة پٕعیذِ عّ جبَجّ گشی اص
عشی يوبالت جبكک سجٕع ؽٕد.ثّ آدسط اَتؾبسات جبكک ) http://e-jafk.blogspot.com

:آیب ای٘بٕ ٗٔیذاٗ٘ذ ً ٚگشداٗ٘ذگبٕ "خبًٗ ٚبسگش" .... ٝؿیش ٙػٞآَ سژیْ ٛغت٘ذ؟ٔٛ ،یٖ چ٘ذ سٝص پیؼ ؽٔب جشیبٕ اختالط سا ؽ٘یذ ٙایذ
یکی اص ایٜ٘ب ٔٛبٕ جٜشٓی ضذ کبسگش "خبٗ ٚکبسگش" ثٞد ٓگش ؿیش اص ایٖ اعت؟ دس یک کالّ آٜٗبئی ً ٚایٖ ٗظشیٛ ٚبی استجبػی سا دس
ٓیبٕ ًبسگشإ تجِیؾ ٓیٌ٘٘ذ دس ٝاهغ ٓیخٞا٘ٛذ ًبسگشإ سا گ ٍٞثضٗ٘ذ ٓ ٝبٗغ اص إٓ ؽٗٞذ ًً ٚبسگشإ ثب عالح تؾكم  ٝعیبعت يغتوم
خٞدؽبٕ ٝاسد ٓجبسص ٙؽٗٞذ.
:دس كؾٕسی يبَُذ يب كّ کٕچکتشیٍ اػتشاضبت ثب عشكٕة عخت سژیى يٕاجّ يیؾٕد ،ثّ َظش ؽًب چگَّٕ يی تٕاٌ
تؾکم يغتوم کبسگشی سا ؽکم داد؟
 :ثجی٘یذ ٔٛبٕ طٞس ک ٚخٞدتبٕ ٓب ثی ٖ عئٞاٍ تبٕ ػ٘ٞإ ؽذ تؾٌَ ٓغتوَ ًبسگشی ثب دٔالت عخت ٗیشٛٝبی عشًٞثگش سژیْ ٓٞاجٚ
ٓی ؽٞد  ٝدس ٔٛبٕ گبّ ٗخغت دچبس ٓؾکَ ٓی ؽٞد ٚٗٞٔٗ( .ثشجغت ٚإٓ دس آ ٍٝب ٚٓ ٙع٘٘ذج دیذیْ) ،ثؼذٛب ؽبٛذ كؾبس،
عشکٞة ،صٗذاٗی کشدٕ ،تشٝس كؼبُیٖ کبسگشی ؽ٘بخت ٚؽذ ،ٙثشای کٔیتٛ ٚبی ٓٞجٞد كؼبُیٖ کبسگشی ثٞدیْ ٛ ٝغتیْ .پظ ایٖ ؽشایظ
ایجبة ٓیٌ٘ذ ًً ٚبسگشاٗی ً ٚدس ایجبد اتذبد  ٝتؾٌَ ٓیبٕ ًبسگشإ پیؾوذّ ٓیؾٗٞذ كؼبُیتٜبی خٞد سا ث ٚدٝس اص چؾْ ٓبٓٞسإ

دٌٓٞتی پیؼ ثجشٗذ .ایٖ دسعت اعت ک ٚحشكتٓبی اػتشاضی گغتشدِ كبسگشاٌ ٗٔیتٞاٗذ يخلی ثبؽذ(ثٓ ٚبٗ٘ذ کبسگشإ
پتشٝؽیٔی) ،آب كًیتّ ْبی اػتقبة دس ًبسخبٗجبت  ٝكؼبُیت ًغبٗی ًٓ ٚیبٕ كؼبُیٖ ًبسگشی سؽتٛ ٚب ی ٓختِق  ٝؽٜشٛبی
ٓختِق پیٗٞذثشهشاس ٓیٌ٘٘ذ ثبیذ ث ٚدٝس اص چؾى َظبو استجبػی پیؼ سٝد .ایٖ آش ثشای تذا ّٝدشًبت ٓجبسصاتی ًبسگشإ ثغیبس
ضشٔسی اعت
:ثب َظش ثّ ایٍ يغئهّ ٔ تجشثّ ؽًب تؾکالت فُلی يغتوم ٔ ػهُی دس چّ ؽشایطی ايکبٌ پزیش اعت؟
:ثب ٗگبٛی ث ٚتجشث ٚعبُٜبی پیؼ ،ایجبد تؾٌالت ص٘لی ٓغتوَ ػِ٘ی صٓبٗی ايكبٌ پزیش ؽذ ً ٚدعتگبٜٛبی آ٘یتی  ٝعشًٞثگش
سژیْ پِٜٞی دس ٗتیجٓ ٚجبسصات گٗٞبگٓ ٕٞشدّ ث ٚاٗذاص ٙكبكی تضؼیق ؽذٗذ .ایٖ ٓغبُ ٚدس ٓٞسد ٗظبّ ٓ٘لٞس اعالٓی ٗیض ٓی تٞاٗذ
صبدم ثبؽذ .دس ًؾٞسٛبئی ٓبٗ٘ذ ٓب ًٛ ٚیئت دبًٔ ٚاستجبػی تٜ٘ب ثب تٌی ٚث ٚعشٗیضٓ ٙیتٞاٗذ خٞد سا دس هذست ٗگب ٙداسد ،كوظ صٓبٗی
ث ٚآصادی تؾٌَ  ٝثیبٕ  ٝاجتٔبػبت ٓشدّ گشدٕ ٓی گزاسد ً ٚدس ٗتیجٓ ٚجبسصات ٓشدّ ضشث ٚخٞسد ٝ ٙتضؼیق ؽذ ٙثبؽ٘ذ ٝ .تب صٓبٗی
آصادی تؾٌَ  ٝثیبٕ  ٝاجتٔبػبت ٓشدّ سا تذَٔ ٓیٌ٘٘ذ ً ٚثتٞاٗ٘ذ خٞد سا جٔغ  ٝجٞس ٓ ٝغتذٌْ ً٘٘ذ .ایٖ سا ٗیض دس عبُٜبی گزؽتٚ
تجشث ٚکشدیْ.
 :پظ ثّ َظش ؽًب تحت ؽشایظ کَُٕی يجبسصات کبسگشی سا چگَّٕ يی ؽٕد تذأو ثخؾیذ؟
:تذت ؽشایظ ً٘ٗٞی كؼبُیٖ ًبسگشی تٜ٘ب ثب كؼبُیت يخلیبَّ ٓیتٞاٗ٘ذ دشًبت ٓجبسصاتی ً٘ٗٞی سا تذا ّٝثیؾتشی ثخؾ٘ذ  ٝدشًبت
پشاً٘ذً ٙبسگشی سا ثٝ ْٜصَ ًشدٗ ٝ ٙغجتب عشاعشی ً٘٘ذ .ؽك ٗیغت ً ٚثشای توٞیت ایٖ كؼبُیت ثبیذ ثطٞس دغبة ؽذ ٝ ٙآگبٛبٗ ٚاص
ٛشگ ٚٗٞآٌبٕ  ٝسٝصٗ ٚكؼبُیت هبََٕی ٔ ػهُی ٗیض عٞد جٞی٘ذٛ .غتٛ ٚبی ٓخلی كؼبُیٖ ًبسگشی ٓیتٞاٗ٘ذ ثطٞس دغبة ؽذ ٝ ٙثب
اتٌب ث ٚالیٛ ٚبی ٓختِق اص كؼبُیٖ ج٘جؼ ص٘لی ًبسگشإ اص ٛش گ ٚٗٞآٌبٕ ٗیٔ ٚػِ٘ی  ٝػِ٘ی ٓبٗ٘ذ ،تؾٌیَ ًٔیتٛ ٚبی ٓٞهت،
ٓجٔغ ػٔٓٞی  ٝؿیش ٙثشای پیؾجشد ٓجبسصات تٞد ٙای ًبسگشإ ،اعتلبدً٘٘ ٙذ.
ْ:غتُذ ثغیبسی کّ هیبكّ حن ثجبَت ثّ پؾتیجبَی اص کبسگشاٌ يی گیشَذ .ايب يی گٕیُذ دس يجبسصِ اهتقبدی َجبیذ
عیبعت سا دخبنت داد آیب ؽًب ثب چُیٍ يٕػظّ ای يٕاكویذ؟
:ایٖ یک دسٝؽ ثضسگ اعت .یک ػٞاّ كشیجی استجبػی اعت چگٔٓ ٚٗٞکٖ اعت؟ صٓبٗی کًٞ ٚچٌتشیٖ دشًت اػتشاضی ًبسگشإ ثب
عشًٞة دبکٔیت استجبػی عشٓبی ٚداسی ٓٞاجٓ ٚیؾٞد ٝ .ثبالخص دس ایٖ چ٘ذ عبُ ٚاخیش دیذیْ ک ٚایٖ سژیْ ٛش تجٔغ عبد ٙتٞدٛ ٙبی
ٓشدّ (ٓثال ا آة پبؽی جٞاٗبٕ دختش  ٝپغش دس پبسکٜب) ،تجٔغ ًبسگشإ ،داٗؾجٞیبٕ (ٔٛیٖ ٓغئِ ٚاخیش دس ساثط ٚآٓ٘ ،)ٚاػتشاضبت صٗبٕ
(،تلکیک ج٘غیتی دس صٗجبٕ  ٝیب دس ٝسصؽگبٛ ٙب دس صٓبٕ ثشگضاسی ٓغبثوبت ....ٝ ،سا تٜذیذی جذی ثشای خٞد هِٔذاد ٓی ً٘ذ .ایٖ سژیْ
خٞدػ ث ٚسٝؽ٘ی ث ٚج٘جؼ ٛبی اجتٔبػی ،کبسگشإ ،صٗبٕ ،داٗؾجٞیبٕ  ٝثوی ٚیبدآٝسی ٓیٌ٘ذ ً ٚدتی ٓجبسص ٙثشای خٞاعتٜبی ص٘لی
ٗیض ث ٚعیبعت گشٓ ٙی خٞسد .خٞة ایٖ ٓغئِ ٚثٝ ٚضٞح ٗؾبٕ ٓیذٛذ ک ٚدس جبٓؼٓ ٚب ٛیچ دشًت ٓجبسصاتی ٗٔی تٞاٗذ خٞد سا اص
عیبعت ث ٚدٝس ٗگب ٙداسد ٛ ٝیچ دشًت ٓجبسصاتی ٗٔی تٞاٗذ دس هجبٍ ٓجبسصات اهؾبس دیگش ثی تلبٝت ثٔبٗذٔٛ .بٗگ ًٚ ٚٗٞسؽذ ج٘جؼ
اػتشاضی اجتٔبػی ٓجبسصات ػٔٓٞی ٓشدّ ،ج٘جؼ ٛبی دیگش سا ػِی ٚسژیْ توٞیت ٓیٌ٘ذ ،ثٗ ٚظش ٖٓ ٝاسد ًشدٕ ضشث ٚث ٚسژیْ دس عطخ
ًِی ،كضبی ٓغبػذتشی سا ثشای سؽذ ج٘جؼ ًبسگشی  ٝتؾٌَ یبثی ص٘لی آٗبٕ ثبص ٓیٌ٘ذ.
 ٔ:ثؼُٕاٌ َتیجّ گیشی
ٓی تٞإ ثب اطٔی٘بٕ گلت ج٘جؼ ًبسگشی ٗٔی ؽٞد اص عیبعت ث ٚدٝس ثبؽذ ٗ ٝخٞاٛذ ثٞدٜٔٓ .تشیٖ عیبعتی ًً ٚبسگشإ پیؾشٝ ٝ
ٓجبسص ثبیذ دس دس ٕٝج٘جؼ ًبسگشی ث ٚتجِیؾ إٓ ثپشداصٗذ ایٖ اعت ،آشٝص ٙجبٓؼٓ ٚب ،سٝؽٖ ٝ ٝاضخ ،یي جبٓؼ ٚد ٝهطجی اعت .دس یي
عٗ ٞظبّ استجبػی عشٓبی ٚداسی (دُٝتی،خصٞصی)ٜٗ ٝ ،بدٛبی گٗٞبگ ٕٞإٓ هشاس داسٗذ  ٝدس عٞی دیگش اًثشیت ٓشدّ ً ٚدس ضذیت ثب
ایٖ َظبو ٛغت٘ذ .تٜ٘ب ثب ٓخذٝػ ٌٗشدٕ ایٖ جج ٜٚث٘ذی اعت ًً ٚبسگشإ پیؾشٓ ٝ ٝجبسص ٓیتٞاٗ٘ذ عیبعت يغتوم  ٝفق
يغتوم خٞد سا عبصٓبٕ د٘ٛذ .آشٝص ٙاكشاد ٝاثغت ٚثٗ ٚیشٛٝبی ِٓی ـ ٓزٛجی ،تٞد ٙایٜب ،اًثشیتی ٛب ،عشٓبی ٚداسی جٜبٗی ....ٝدس
ٓیبٕ ًبسگشإ تجِیؾ ٓیٌ٘٘ذ ً ٚدكبع اص "ج٘جؼ عجض" ثٗ" ٚلغ" ًبسگشإ اعت .چ٘یٖ عیبعتی تٜ٘ب ثٗ ٚلغ سژیْ استجبػی جٜٔٞسی
اعالٓی اعت ً ٝبٓال ا دسٓوبثَ ایجبد صق ٓغتوَ ًبسگشإ هشاس داسدً .بسگشإ ٓجبسص ثبیذ ث ٚؽذت ثب ایٖ عیبعت ٓوبثًِ٘٘ ٚذ .ج٘جؼ
ًبسگشی ثبیذ اعتوالٍ خٞد سا اص  ٚٔٛج٘بدٜبی دٌٓٞتی دلع ً٘ذ .تؾٞین ًبسگشإ ث ٚدٔبیت اص یي ج٘بح دٌٓٞت ػِی ٚیي ج٘بح دیگش
خٞدػ عیبعت طجوبت استجبػی ٝاثغت ٚث ٚدبکٔیت اعت ًٓ ٚیخٞا٘ٛذ ٗبسضبیتی ٓشدّ سا دس ساٛی ً ٚخٞدؽبٕ تؼجیً ٚشد ٙاٗذ ثٚ
جشیبٕ اٗذاصٗذ تب ثٛ ٚشص سٝد.

 :عئٕانی يطشح اعت کّ كبسگشاٌ فُؼت چبپ ،پیؾشٔتشیٍ هؾش كبسگشی ایشاٌ اعت؟ آیب ایٍ دسعت اعت؟
:جبُج!ٚٗ ٚ؟ کبسگش چبپخبٗٛ ٚغتیْ یؼ٘ی دس سٝص ٛضاسإ ایذ ٝ ٙتلکش اص جِٓٞبٕ ٓی گزسد ٛضاسإ ٗلش ساجغ ثٞٓ ٚضٞػبت ٓختِق ایذٝ ٙ
اكکبسؽ ٕٞسا ثٔٗ ٚبیؼ ٓی گزاسٗذ  ٝثٗ ٚظش ٓی سع ٚک ٚکبسگشإ چبپخبٗ ٚثبیذ ٛشکذاّ كیِغٞف ؽذ ٙثبؽ٘ذ! آب چشا ٗٔی ؽٗٞذ؟ چشا
ٔٛبٕ کبسگش ٓبٗذ ٙاٗذ؟ ٓگش ٗ ٚای٘کٓ ٚب ٔٛیؾ ٚثب ًتبة ٞٗ ٝؽت ٚعش ً ٝبس داسیْ ٔٛ ٝیؾ ٚچؾْ ٓبٕ ثٞٗ ٚؽت ٝ ٚدشٝف اعت؟ یؼ٘ی
ؽٔب ثب آگبٛی عش  ٝکبس داسی ،آب چشا کبسگشإ ث ٚآگبْی طجوبتی ٗٔی سع٘ذ؟
تٕضیحی ثذْیى ،ایٍ عئٕال سا کشدیى چٌٕ یک تلکش يکبَیکی ساجغ ثّ کبسگش ثٕدٌ ٔجٕد داسد ثبالخـ دس استجبط ثب
کبسگشاٌ فُؼتی!
:پظ ثشای اسصیبثی دسعت یب ؿِظ ثٞدٕ ایٖ ٗظشیٓ ،ٚی ثبیغت ؽبخص ٛبیی سا دس ٗظش ثگیشیْ.
:يثال ا
ٓ:یضإ تذصیالت ،طشح ٓطبُجبت ص٘لی  ٝاجتٔبػی  ٝتؾکَ یبثی ،تبثیشگزاسی دس كؼبُیت ٛبی اجتٔبػی ،تالػ ثشای استوبی داٗؼ
ك٘ی ،اُگ ٞهشاس گشكتٖ ثشای ًبسگشإ عبیش سؽتٛ ٚب  ٝدشكٛ ٚب ،اتذبد ٔٛ ٝجغتگی،آب دسعت اعت کٗ ٚغَ جذیذی اص کبسگشإ
تذصیٌِشدٝ ٙاسد دشكٛ ٚبی ص٘ؼت چبپ ٓی ؽٗٞذ .آب ٓی ثی٘یْ اص ٗظش آگبٛی اجتٔبػی ،كشهی ثیٖ کبسگشإ چبپخبٗ ٚدس ٓوبیغ ٚثب
ًبسگشإ دیگش ص٘بیغ ٗیغتٛ ،ش چ٘ذ ک ٚآکبٕ داسد دس یکی دٞٓ ٝسد دس ثؼضی دشكٛ ٚب جِٞتش ثبؽ٘ذٓ .ثال ا یک دٝس ٙای کبسگشإ ص٘ؼت
ٗلت پیؾش ٝتِوی ٓی ؽذٗذ ،صٓبٗی  ْٛکبسگشإ ع٘ذیکبی ٝادذ ،دٝس ٙای کبسگشإ هٜشٓبٕ ٗیؾکش ٛلت تپ ،ٚصٓبٗی کبسگشإ ع٘٘ذج،
دس ایٖ ٛلتٛ ٚبی گزؽت ٚکبسگشإ پتشٝؽیٔی ٓبٛؾٜش ٝ ،كشدا کبسگشإ .....پظ ٓی ثی٘یذ طشح ٓطبُجبت ص٘لی ،عیبعی سثظ صیبدی
ث ٚص٘ؼتی ثٞدٕ ٗذاسد یؼ٘ی دس ٝاهغ کبسگشإ سا دس ثخؾٜبی ٓختِق تُٞیذٗ ،جبیذ ثخؼ ثخؼ  ٝسؽت ٚکبسی ٗگب ٙک٘یْ آگبٛی ٓشص ٗٔی
ؽ٘بعذ.
آب دس ٓٞسد کبسگشإ چبپخبٗ ٚچ٘ذ ٗکتٓ ٚی تٞإ رکش کشد ٛش چ٘ذ ثؼضی ٓغبئَ ٓشثٞط ث ٚػًٕو کبسگشإ  ٝجبٓؼ ٚاعت.
– هطغ استجبط ٓغتویْ ثب ٗٞیغ٘ذگبٕ ٓ ٝتشجٔبٕ ،سؽذ ص٘بیغ دیگش (اص ٗظش عشٓبیٓ ٝ ٚبؽیٖ آالت ،تخصص ٛب ٝ ٝعؼت كضبی ًبسخبٗٚ
 ٝتؼذاد ًبسگش خیِی اص ص٘ؼت چبپ جِٞتش سكت ٚاٗذ) ،استجبط ٗذاؽتٖ کبسگشإ (ثیؾتش ًبسگشإ چبپخبٗٛ ٚب دس ًبسگبٛ ٙبی ًٞچي  ٝپشاً٘ذ،ٙ
ًبس ٓی ً٘٘ذ  ٝاستجبطی ثب یٌذیگش ٗذاسٗذ) ....ٝ
:کًی دس ثبسِ کبسگشاٌ چبپخبَّ ْب ،تبسیخ ٔ پیؾیُّ ی آَٓب ثشای يب فحجت کُیذ.
:تبسیخ صذ عبُ ٚج٘جؼ کبسگشی ٓب ٗؾبٕ ٓی دٛذ ک ٚکبسگشإ چبپخبٗٛ ٚب ،دس ٓ٘بعجبت اجتٔبػی ،پیؾش ،ٝآگب ٝ ٙداسای ٝجٜٚ
اجتٔبػی ثٞد ٙاٗذ  ٝایٖ عبثو ٚثش ٓیگشدد ث ٚدٝسإ اٗوالة ٓؾشٝطً ًٚ ،ٚبسگشإ چبپخبٗٛ ٚب پبی ٚگزاسإ ٗخغتیٖ تؾكم كبسگشی
ثٞد ٙاٗذ  ٝعپظ اُٝیٖ َؾشیّ كبسگشی سا اٗتؾبس داد ٙاٗذ ٓ ٝی تٞإ گلت ک ٚجضء اُٝیٖ هؾش طجو ٚاجتٔبػی ثٞدٗ٘ذ ً ٚاتحبدیّ
کبسگشاٌ چبپخبَّ ْب سا تبعیظ ٓ ٝطبُجبت خٞد سا ث ٚصٞست ٓغتوَ پیگیشی ًشد ٙاٗذ .صٓبٗی ک ٚصذجتی اص هبٗ ٕٞکبس ،ثیٔ ،ٚعبػبت
کبس ٝ .....ٝجٞد ٗذاؽت ،ایٜ٘ب ث٘یبٕ گزاس ٓطبُجبت پیؾش ٝثٞدٗ٘ذ ٓطبُجبتی ک ٚکٔبکبٕ دس دعتٞس كؼبُیٖ کبسگشی اعت! ٓبٗ٘ذ دذاهَ
دعتٔضد ،تؼطیالت سعٔی ،ثبص خشیذٓ ،شخصی  ٝدوٞم ،عبػبت کبس سٝصاٗ ،ٚؽیلت کبسی ،اص کبس اكتبدگی ٓ ...ٝطبُجبتی ک ٚجضء
اعبعی تشیٖ دوٞم کبسگشإ ٓذغٞة ٓی ؽذ سا ثب إٓ ؽشایظ تبسیخی طشح ک٘٘ذ .ؽبیذ ث ٚایٖ ػِت اعت ک ٚکبسگشإ چبپخبٗٛ ٚب ،ثٚ
پیؾش ٝتشیٖ هؾش طجو ٚکبسگش ٓؼشٝف ؽذ ٙاٗذ.
ـ ُْگبيی کّ دس جًغ ثٕدیى ایٍ عئٕال سٔ پیؼ کؾیذیى کّ ٔاسد ایُجب کّ ؽذیى ثٕی خبفی يی آيذ آیب ایٍ ثٕ اریت
ًَی کُذ؟ آیب ؽـم ؽًب جضء يؾبؿم عخت ٔ صیبٌ آٔس اعت ٔ چّ ػٕاسضی داسد؟ چوذس حوٕم يی گیشیذ؟ ٔ ......ـ
کبسگشاٌ چبپخبَّْب اص ٔضؼیت ؽـهی خٕد گلتُذ.
د  72عبنّ 5 :عبٍ اعت کٓ ٚؾـ ٍٞكؼبُیت دس چبپخبٗ ٚاعتٝ .ی کبس چبپخبٗ ٚسا ثغیبس عخت ػ٘ٞإ ٓیک٘ذ ٓ ٝیگٞیذ ک ٚاؿِت کبسگشإ
چبپخبٗ ٚثب ٓشًتً ،بؿز  ٝصذا عش ً ٝبس داسٗذ .ثٓ ٚشٝس صٓبٕ ث ٚآشاض سیٞی ،پٞعتی ،اػصبة  ٝپیشی صٝدسط ٓجتال ٓیؽٗٞذ.
ع :ثب تٞج ٚث ٚدوٞم کْ  ٝهغظ ثبال هبدس ث ٚثشآٝسدٕ ٛضی٘ٛٚبی صٗذگی  ٝدسٓبٗی اّ ٗٔی ثبؽْ!

س  43عبنّ ٓ :ؾٌَ ػٔذٙای ً ٚدس چبپخبٗ ٚداسیْ  ٝثخؼ خطشٗبى ًبس ٓذغٞة ٓیؽٞدٞٓ ،اد ؽیٔیبیی اعتلبد ٙؽذ ٙدس ٓشًتٛبی چبپ ًبؿز
اعت ً ٚدس دساص ٓذت ث ٚصٞست ٗبسادتیٛبیی جغٔی  ٝدتی سٝدی خٞد سا ٗؾبٕ ٓید٘ٛذ .ثجی٘یذ کبس ٓب ث ٚػ٘ٞإ ٓؾبؿَ عخت  ٝصیبٕآٝس دس ٗظش
گشكت ٚؽذ ٙاعت  ٝدس ایٖ صٞست  64عبٍ صٝدتش ثبیذ ثبصٗؾغت ٚثؾیْ آب ؽٔب آهبی  .....سا ثجی٘یذ االٕ ثبیذ ثبصٗؾغت ٚؽذ ٙثبؽذ آب کٔبکبٕ دٝ
ؽیلت کبس ٓی ک٘ذ.
ٖٓ کبسگش چبپخبٗ ٚچ٘ذیٖ عبٍ اعت
ع ادايّ يی دْذ :چشا اداس ٙکبس ٛیچ سد ٙؽـِیای ثشای کبسگش چبپخبٗ ٚتؼشیق ٗکشد ٙاعت؟ چشا
ِ
ک ٚاص ٓصشف سٝصاٗ ٚؽیش ک ٚیکی اص ضشٝسیبت ؽـِیاّ اعت ٓذشٓ ّٝبٗذ ٙاّ ٛ ٝیچ ؽیش  ٝدتی یبساٗ ٚاػ ثٓ ٚب پشداخت ٗؾذ ٙاعت؟؟
کبسگش دیگشی يی گٕیذٗ :ذاؽتٖ آ٘یت ؽـِی یکی اص ٗگشاٗی ٛبی ٓب اعت.
س ادايّ يی دْذ :کبسگش چبپخبٗ ٚهجَ اص ؽشٝع ث ٚکبس  ٝػوذ هشاسداد ،ث ٚدُیَ اعتلبد ٙاص كشصت ؽـِی پیؼ آٓذ ٙثب سضبیت خٞیؼ ؽشایظ دوٞهی
پیؾٜ٘بدی سا اص عٞی کبسكشٓب ٓی پزیشد  ٝآیذ داسد کٝ ٚاسد ؽـِی ك٘ی ؽذ ٙاعت ،آب ثٓ ٚشٝس صٓبٕ خالف ایٖ ٓٞضٞع ثش ا ٝآؽکبس ٓی گشدد ٝ .ثب
ایٖ ٓغئِ ٚسٝثشٓ ٝی ؽٞد ک ٚث ٚآ ٝی گٞی٘ذ ك٘ی ٗیغتیذ! اگش ٓب ك٘ی ٗیغتیْ پظ چ ٚکغی ٓشادَ چبپ دس چبپخبٗٛ ٚب سا ث ٚاٗجبّ ٓیسعبٗذ؟!
چشا دس ػَٔ ،تٔبّ تٞهؼبت اٗجبّ آٞس ٓشثٞط ث ٚیک کبسگش ك٘ی اص ٓب ٓی سٝد ،آب اص دوٞم کبسگش ك٘ی خجشی ٗیغت  ٝدس صٞست اػتشاض ٗیض اخشاج
ٓیؽٞیْ.؟
د :دعتٔضدٛبی ًبسگشإ چبپخبٗٗ ٚیض ٔٛبٗ٘ذ دذاهَ دعتٔضدٛبی ٝصاست ًبس  ٝآٞس اجتٔبػی ٓذبعجٓ ٚی ؽٞد ٓثال ا دوٞم کبسگش ٓبٛش ثب اضبكٚ
ًبسی ٛ 544ضاس تٓٞبٕ اعت.
دس پبیبٌ
:يشعی اص ایُکّ دس ایٍ صيبٌ َغجتبا کٕتبِ تٕاَغتیى گپی ثب ؽًب ثضَیى ثبتٕجّ ثّ ایُکّ ایٍ يقبحجّ دس يیبٌ کبسگشاٌ پخؼ يی ؽٕد
چّ پیبيی ثشای آَبٌ داسیذ؟
ٓ:ب  ْٛاص ؽٔب تؾکش ٓی ک٘یْ ٗٔی دٗٝیْ اگ ٚکبس ت ٕٞث ٚچبپخبٗ ٚثش ٗٔی خٞسد چ ٚاتلبهی ٓی اكتبد آب ثٛ ٚش دبٍ خٞؽذبُیْ ک ٚثب ؽٔب آؽ٘ب
ؽذیْ  ٝثؼذ اص ٓذتٜب تٞاٗغتْ گپی خٞة ثضٗیْ  ٝثوُٞی دُی اص اصا دس آٝسدیْ ،آیذٝاسّ ک ٚثبص  ْٛدیگش سا ثجی٘یْ .دس پبیبٕ ثؼ٘ٞإ ُت کالّ ثبیذ گلت کٚ
ٓشکض اصِی ٓجبسصات ٓب کبسگشإ ،ثبیذ ٓجبسص ٙثشای گشكتٖ هذست ثبؽذ .آیذٝاسّ ک ٚایٖ اتلبم ثیلتذ.

…َ حكایت ایىان بماوىد قٍرمان ٌای داستان ٌای افساوً ای ست؛ قٍرمان ٌایی كً بً آوٍا ٌسار در وشان دادي می شُد
َ بً آوٍا گفتً می شُد كً از ایه ٌسار در 999 ،در برای تُستَ ،لی ایه یكی در را مبادا باز كىی كً ٌمً آرزٌَا ی
اوساوی َ یک جامعً وُیه پشت ایه در خفتً است ،پشت ایه در جائیست کً کلمً شُرش ،اوقالب می تُاود متُلد شُد!
آیب يیذاَیذ ْى اکٌُٕ ْ 453ضاس کبسگش دس چبپخبَّ ْبی عشاعش کؾٕس ثّ کبس يؾـٕنُذ؟
آیب يیذاَیذ دس ثیؾتش چبپخبَّ ْب اص اكضٔدَیٓبی ؽیًیبئی ٔ اكضٔدِ ْبی َلتی اعتلبدِ يی ؽٕد؟
آیب يی داَیذ اکثش ایٍ چبپخبَّ ْب اص تٕٓیّ هٕی ٔ خبؿ ایُکبس اعتلبدِ ًَی کُُذ؟
آیب يی داَیذ کبسگش چبپخبَّ ثّ ؿیش اص صحًت ثذَی ثبیذ اص چؾى ٔ رُْؼ ْى يبیّ ثگزاسد؟
آیب يیذاَیذ چبپ یك كبس رٔهی عت؛ كبسگش ثبیذ ؽٕم ٔ ػالهّ داؽتّ ثبؽذ تب اص پظ كبس چبپ ثش ثیبیذ؟
آیب آگبْی طجوبتی خٕد ثّ خٕد ثّ ٔجٕد يی آیذ؟
گضاسػ اسعبنی ثشای
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ضًیًّ :گپی خقٕفی ثب "يذیش چبپحبَّ"
دس اَتٓب ْى گپی ثب يذیش چبپخبَّ دٔس اص حضٕس دیگشاٌ اَجبو دادیى ٔ ثب ثیُؼ ایٍ يذیش َیض آؽُب ؽذیى ٔ انجتّ ثب کًی احتیبط! حشف
ْبی أ سا اص صأیّ آؽُبیی ثیؾتش ثب گٕؽّ ای اص اهتقبد ثیًبس عشيبیّ داسی دس ایشاٌ ٔ تضبدْبی سیض ٔ دسؽت اػ ثشای ؽًب َوم
يی کُیى.

آیب ایُطٕس کّ يؼشٔف اعت تؼذیم کبسگشاٌ چبپخبَّ ْب اجتُبة َبپزیش اعت!؟
تؼذیَ ٗیش ٝاجت٘بة ٗبپزیش اعت؛ دتی ثؼضی اص چبپخبٗٛ ٚب دس كکش تؼطیِی چبپخبٗ ٚیب تؼذیَ إٓ ٛغت٘ذ  ٝهصذ كشٝػ ٓبؽیٖ آالت سا داسٗذ ثب ایٖ کبس
چبس ٙای جض تؼذیَ ٗیشٓ ٝثال اص ٗ 68لش ث 4 ٚیب ٗ 5لش ٗیغت؛ خشج  ٝدخَ ثب ٔٗ ْٛی خٞاٗذ .دس صذ اسصػ اكضٝدٗ ٙیض ٓؼضَ دیگشی اعت ثٗ ٚظش ٓی
سعذ دیٞاسی کٞتب ٙتش اص ص٘ؼت چبپ پیذا ٗؾذ ٙاعت.
 ٔ:ؽًب ْى دیٕاسی کٕتبِ تش اص کبسگشاٌ پیذا ًَی کُیذ؟
ثجی٘یذ چبس ٙای ٗیغت ،ا ٍٝاص  ٚٔٛص٘ؼت چبپ سا ٝاسد  4دسصذ اسصػ اكضٝد ٙکشد ٙاٗذٓ .بُیبت ٗیض ٓضیذ ثش ایٖ ٓؾکالت ٓبُی اعت .کبس  ْٛکْ ؽذٙ
اعت ،کبس ٔٛیٖ چبپخبٗ ٚكشٝػ دكبتش ٓبُی ثٞد ک ٚاداس ٙثجت دیگش خٞدػ دكتش ٓی كشٝؽذ  ٝدكبتش ٓتلشه ٚسا ٗٔی پزیشد ،ا ٍٝکبٓپیٞتش ث ٚایٖ ص٘ؼت
ُطٔ ٚصد  ٝثؼذ خٞد اداس ٙثجت؛ ایٖ اعت ک ٚثب ٓؼضالت ثغیبسی سٝثشٛ ٝغتیْ  ٝدس آٓذ ؽبیذ یک ع ّٞگزؽتٗ ْٛ ٚیغت
:پظ ؽًب دالیم تؼذیم سا چگَّٕ تؼشیق يی کُیذ؟
 :کبس کْ ؽذ ٙاعت چبپخبٗٛ ٚب ٓبؽیٖ آالت آٝسد ٙاٗذ؛ عطخ ٝسم ٛبیؾبٕ سا ثبال ثشدٗذ ثٔٛ ٚیٖ خبطش ث ٚثبٗکٜب ثذٛی داسٗذ  ٝصیش تؼشك ٚکبس چبپ
ٓی ک٘٘ذ .ایٖ آش ٗیض ٓؼضِی ؽذ ٙاعت  ٝسهبثت ثغیبس ؽذیذی سا ایجبد کشد ٙاعت،علبسػ د٘ٛذٛ ٙب  ْٛاص ایٖ ٓٞضٞع اعتلبد ٙکشد ٙاٗذ چک
ٛبی طٞالٗی ٓذت ٓی د٘ٛذ؛ گبٛی عش سعیذ ایٖ چک ٛب ثٓ 8 ٚبٓ ٙی سعذ .چبپخبٗ ٚداس کبؿز سا ٗوذ ٓی خشد ٓ ٝججٞس اعت چبپ ک٘ذ .ایٖ دس
صٞستی اعت ک 74 ٚدسصذ کبس چبپی کبؿز یب ٓوٞاعت  34 ٝدسصذ إٓ دعت ٓضد؛ چک چ٘ذ ٓب ٚٛجٞاثگٞی ٛضی٘ٛ ٚبی ٝدؾت٘بک ٓخصٞصب ثیٔ،ٚ
داسایی ٓ ٝبُیبت ٛبی تکِیلی  ٝدسصذ اسصػ اكضٝد ٝ ٙدس کَ تُٞیذ ٓب ٗیغت.

آیب یبساَّ کبؿز دسیبكت يیکُیذ؟
 ٚٗ:یبساٗ ٚکبؿز ،ثِکٛ ٚیچ یبساٗٚای ثٓ ٚب تؼِن ٗٔیگیشد  ٝتٔبّ ٓٞاد ٓصشكی سا ث ٚهیٔت ثبصاس آصاد خشیذاسی ٓیک٘یْ.

طشح ْذكًُذ کشدٌ یبساَّْب چّ تأثیشی ثش چبپ ٔ َؾش گزاؽتّ اعت؟
پظ اص اجشایی ؽذٕ طشح ٛذكٔ٘ذی یبساٗٛٚب ،هیٔت تٔبّ ٓٞاد ٓصشكی  ٝهطؼبت یذکی ع ٝ ٚدتی چٜبس ثشاثش ؽذ ٙاعت .هیٔت کبؿز اص عبٍ  83تب
ٛ 61 ،87ضاس تٓٞبٕ ثٞد ک ٚثؼذ اص ٛذكٔ٘ذی یبساٗ ٚهیٔت إٓ ٛ 15ضاس تٓٞبٕ ؽذ  ٝاالٕ ٛ 36ضاس تٓٞبٕ خشیذاسی ٓیک٘یْ .دِوٚی كیِْ ؽصت ٓتشی کٚ
خشیذ إٓ ٛ 614ضاس تٓٞبٕ ثٞد االٕ ٛ 344ضاس تٓٞبٕ خشیذاسی ٓیؽٞد .داسٝی ظٜٞس كیِْ اص ُیتشی  544تٓٞبٕ ث 1444 ٚتٓٞبٕ اكضایؼ هیٔت داؽتٚ
اعت.

ايب ؽًب اتحبدیّ داسیذ ٔ اص يضایبی اتحبدیّ اعتلبدِ يی کُیذ؟
ایٖ آتیبصات ثٛ ٚیچ ػ٘ٞإ جٞاثگٞی ٗیبص چبپخبٗ ٚداسإ ٗیغت؛ ٝاّ ٓ 64یِیٗٞی چ ٚدسدی سا دٝا ٓی ک٘ذ .ثب ایٖ ٓجِؾ تٜ٘ب ٓی ؽٞد  185ث٘ذ کبؿز 74
گشٓی تٜی ٚکشد ک ٚجٞاثگٞی یک یب د ٝسٝص کبؿز چبپخبٗٛ ٚب اعت ،ثؼذ اص دسیبكت ٝاّ ثبیذ اهغبط إٓ سا ثپشداصی ثیؾتش چبپخبٗٛ ٚب ٓججٞسٗذ صیش هیٔت
کبس اٗجبّ د٘ٛذ  ٝدس ثشاثش إٓ چک ٓذت داس دسیبكت ٗٔبی٘ذ ٚٔٛ .چبپخبٗٛ ٚب ثال اعتث٘بء ٝسؽکغتٛ ٚغت٘ذ ث ٚجضء چبپخبٗ ٚای ک ٚپؾتؾبٕ پش اعت.

يُظٕستبٌ اص ٔسؽکغتگی چیغت ٔ کی ْب پؾتؾبٌ پش اعت؟
ٓ٘ظٞس ای٘غت ک ٚچبپخبٗٛ ٚب ثب ظشكیت ثغیبس کٔتش اص عٞدآٝسی خٞد ث ٚكؼبُیت ادآٓ ٚی د٘ٛذ  ٝیب دس ثیؾتش ایبّ ٓب ٙکبس علبسؽی دس دعت ٗذاسٗذ.
 ٝدس إٓ ٓٞسد خٞدتبٕ ثٜتش ٓیذاٗیذ!

آَطٕس کّ يب خجش داس ؽذیى کبسگشاٌ ؽًب چُذیٍ يبِ اعت کّ ثیًّ ٔ حوٕم دسیبكت َکشدِ اَذ دسعت اعت؟
 :ثِ ٚدسعت اعت ٓب ثب ای٘ک ٚیکی اص پیؾشكت ٚتشیٖ عیغتْ ٛبی چبپ خبٝسٓیبٗ ٚسا داسیْ  ٝثب ایٖ دغبة ثبیذ ٔٛیؾ ٚکبسٛبی چبپی دس دعت
داؽت ٚثبؽیْ آب ٓتبعلبٗ ٚدس اؿِت اٝهبت کبسی ثشای اٗجبّ دادٕ دس دعت ٗذاسیْ  ٝثب ایٖ دبٍ ٓججٞس ث ٚپشداخت دوٞم کبسگشإ خٞد ٛغتیْ .دن
ثیٔ ٚکبسگشإ چبپخبٗٛ ٚب  ْٛثغیبس صیبد اعت  ٝثغیبسی اص چبپخبٗ ٚداسإ ثب ٝجٞد ای٘ک ٚکبسگشإ خٞد سا اص دعت ٓی د٘ٛذ تب ٓذت ٛب ثبیذ دن ثیٔٚ
آٜٗب سا ثپشداصٗذ  ٝعبصٓبٕ تبٓیٖ اجتٔبػی ثٛ ٚیچ ٝج ٚث ٚایٖ ٓٞضٞع تٞجٜی ٗٔی ک٘ذ.
ثب ایٍ حغبة ؽًب تبيیٍ اجتًبػی سا يوقش يیذاَیذ؟
:خیش
:دس پبیبٌ ؽًب چّ ساِ حهی پیؾُٓبد يیکُیذ؟
ثب ٝجٞد ثیکبسی دبکْ ثش جبٓؼ ،ٚعختیٛب ٓ ٝؾٌالت ایٖ ؽـَ ٞٓ ٝاٗغ ٓٞجٞد ث ٚهذسی صیبد اعت ک ٚهصذ داسیْ چبپخبٗ ٚسا تؼطیَ ً٘یْ  ٝثب
اعتلبد ٙاص عٞد عپشدٛٙبی ٓٞجٞد دس ثبٗيٛب صٗذگی عبد ٝ ٙثذ ٕٝدؿذؿٚای سا ادآ ٚثذٛیْ  ٝدس دبٍ دبضش اص تٔبٓی تالػٛب  ٝكؼبُیتٛبیٔبٕ دس
ایٖ دٞص ٙپؾیٔبٕ ٛغتیْ.

