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هِشاى.ع ّ ُوکبساى

ؽؼ ًظشعٌدی ّ گضاسؽی ثَ خٌجؼ ()1
)ثخؼ اّل -هقبصجَ ُبی یک تب عَ(
همذهَ  :دس ؽؼ ًظش عٌزی کَ دس پی ( دس دّ لغوت ّ ُش لغوت صبّی عَ هقبصجَ ) هیآیذ ثب کبسگشاى دس هضیظُبی کبسگشی
گًْبگْى ثب ؽشایظ ًغجتي هختلف اهب دس ثیؾتش هْالغ ثب پبعخ ُبی ًغجتي یکغبًی دس هْسد فبکتْسُبیی ثٌیبدیي دس رٌجؼ کبسگشی ،ثَ
گفت ّ گْ ًؾغتَ این .توبهی ایي کبسگبٍُب دس ؽِش سؽت ّ یب دس اطشاف آى ُغتٌذٌُ .گبهی کَ ًتبیذ ایي ًظش عٌزی سا پیؼ اص
اًتؾبس ثَ چٌذ فؼبل کبسگشی دس ؽِشُبی دیگش ثَ ّیژٍ تِشاى ًؾبى دادین ،اظِبس داؽتٌذ ثغیبسی اص ّالؼیتُبی هطشس ؽذٍ دس ایي
ًظش عٌزیُب ثب کوی اختالف ؽجیَ ثَ اّضبع کبسگشاى ّ کبسگبٍُبی هضل کبس آًِب دس ربُبی دیگش کؾْس اعت .ایي گضاسػ اص
ّالؼیت هی تْاًذ پبیَ ّ ًمطَ ػضیوتی ثبؽذ ثشای ُشگًَْ تضلیل اص ّضؼیت هؼیؾتی-التقبدی کبسگشاى ،عطش آگبُی ّ عطش
هجبسصات طجمبتی آًبى  .دس ایٌزب هب ثَ اسائَی تضلیل خْد اص ایي هْاسد ًویپشداصین .ثَ ثبّس هب پبعخ ُبی دادٍ ؽذٍ ثَ پشعؼ ُب خْد
ثَ صثبًی فشیش عخي هیگْیٌذ ّ هیتْاًٌذ عطش آگبُی ّ هجبسصٍ سا دس هیبى ثخؾی اص کبسگشاى ثبصتبة دٌُذ .ایي پبعخُب ثبیذ ثشای
هب کوکی ثبؽذ تب ثش ایي اعبط ثَ اسائَی تضلیلی ّالؼی اص ؽشایظ هْرْد دس طجمَی کبسگش دعت یبثین ّ ثتْاًین هجتٌی ثش آى
ک کبس ّ ثبیذُب ّ ًجبیذُبیوبى سا ُش چَ ػیٌیتش ّ دلیكتش تؼشیف ّ ثشًبهَسیضی کٌین.
ساُکبسُبی خْد ،عج ِ
دس پشعؼُب تمشیجي اص ُوَ چیض عْال ؽذٍ اعتّ :ضؼیت التقبدی کبسخبًَ ،عطش دعتوضدّ ،ضؼیت ثیوَ ،عبػبت کبسی ،هشخقی
ُب ،سضبیت یب ػذم سضبیت کبسگشاى ،اهٌیت ؽغلیًْ ،ع اعتخذامُب (سعوی ،لشاسدادی ،ؽشکتُبی پیوبًکبسی ّ  ،) ...استجبط
کبسگشاى ثب یکذیگش ّ ثب دیگش ثخؼ ُبی کبسگشی ،چگًْگی ػکظ الؼول کبسگشاى ثَ هطبلجبت ربسی یب هؼْلَ ؽبى ،هیضاى آگبُی اص
ًضٍْی تؼییي عبالًَ دعتوضد ،هیضاى آگبُی اص ّرْد ؽْسایؼبلی کبس ّ آگبُی اص هبُیت آى ،هْضغ کبسگشاى دسثبسٍی اًتخبثبت
سیبعت روِْسی دس عبل  ،33عطش آگبُی اص طشس صزف یبساًَُب ،استجبط ّ تبحیشگزاسی تؾکلُبی فؼبلیي کبسگشی ،سعبًَُبیی کَ
کبسگشاى ثیؼ اص ثمیَ سعبًَُب توبؽب هیکٌٌذ ( ّ دس ًتیزَ اص آًبى ثیؾتش تبحیش هیگیشًذ) ،داًؼ کبسگشاى ّ ػولؽبى دسثبسٍی سّص
رِبًی کبسگش ،هیضاى ِآگبُی آًبى اص لطؼٌبهَُبی عشاعشی عبلیبى اخیش ،عطش اطالع اص هغبئل ثیي الوللی کبسگشاى ،دی ِذ کبسگشاى
دسثبسٍی تؾکل کبسگشی ،تؾکلُبی هْرْد دس هضیظ کبسؽبى ،هیضاى اتضبد ّ یب افْلي دسک لضّم اتضبد ،تشکیت عٌی ،تشکیت
رٌغیتی ،فبفلَ ی ًغلی ّ هیضاى آگبُی کبسگشا ِى رْاى اص تزبسة پیؾیي ّ ...
هالصظَ هیؽْد کَ ثب خْاًذى پبعخُبی دادٍ ؽذٍ ثَ ایي پشعؼُب تمشیجي هیتْاى – دس صذ ربهؼَی آهبسی هخبطت ایي پشّژٍ تب صذی
ثَ ّضؼیت هؼیؾتی -التقبدی کبسگشاى ّ عطش آگبُی ّ عطش هجبسصٍی طجمبتی آًبى آؽٌب ؽذ .ثبیذ الجتَ تقشیش کشد دس ثغیبسی اص
کبسی هْسد ثشسعی دس ایي ًظش عٌزی ،کبسگشاى (هطبثك گفتَ ُبی پبعخ دٌُذگبى) ثَ ًغجت ،اص ّضؼیت
کبسخبًَُب ّ یب هضیظُبی
ِ
خْد دس همبیغَ ثب دیگش کبسگشاى ساضیتش ثْدٍ اًذ.
ایي ًکتَ سا ُن ثبیذ افضّد کَ هقبصجَ ؽًْذگبى ،اگش خْد ،فؼبل کبسگشی ًجْدٍاًذ اهب دعت کن دّعتی ّ آؽٌبیی ّ استجبطی ًغجتي
هذاّم ثب فؼبالى کبسگشی ّ یب صذالل یکی اص تؾکلُبی فؼبلیي کبسگشی داؽتَاًذ.

اداهَی ایي گًَْ ًظشعٌزیُب تْعظ دّعتبى دیگش هیتْاًذ هب سا دس تذلیك تضلیل ُبیوبى یبسی سعبًذ .عْالُب دس یک کبس ِگشُّی ّ
غبلجي دس پبییض  ، 31تْعظ تٌی چٌذ اصدّعتبى ّ یب اػضبی کویتَ ُوبٌُگی ثشای کوک ثَ ایزبد تؾکلُبی کبسگشی طشس ّ پشعیذٍ
ؽذٍ اعت ّ .اص هیبى دّعتبًی کَ ایي کبس هؾتشک سا ثَ کوک یکذیگش پیؼ ثشدٍ این  ،ایٌزبًت ّیشاعتبسی ًِبیی ّ افضّدى ایي همذهَ
سا اًزبم دادٍام .ثب عپبط اص ُوَ ی ایي دّعتبى ّ ثب عپبط اص هقبصجَ ؽًْذگبى ثشای فشفتی کَ ثَ هب دادٍاًذ.ثَ دلیل طْالًی ثْدى
هتي ًِبیی ِ ؽؼ هقبصجَ ّ ثشای عِْلت دس اًتؾبس  ،هقبصجَ ُب سا دس دّ لغوت  ،کَ ُش لغوت ؽبهل عَ هقبصجَ اعت هٌتؾش هی
کٌین.
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 -1کبسخبًَ عجسبى
اعن کبسخبًَتبى چیغت؟ لطفي دسثبسٍی ّضؼیت کًٌْی آى تْضیر دُیذ.
 اعن کبسخبًَ داسّعبصی عجضبى اعت کَ صذّد  853-873کبسگش ّ هٌِذط ّ کبسهٌذ داسد .یک تؼذاد کوی ُن دس دفتش تِشاى هغتمشت پْؽؼ ثٌیبد  95خشداد ثْدٍ اهب اخیشى لجل اص ػیذ چْى تؼذادی ثَ ػٌْاى ًوبیٌذگی سُجشیت آهذٍاًذ اصتوبلي
ُغتٌذ .کبسخبًَ لجلي تض ِ
اآلى ثبیذ تضت پْؽؼ سُجشی ثبؽذ .اّایل فشّسدیي ُن صمْقُب سا لذسی اضبفَ کشدًذ صذّدُ 53-63ضاس تْهبى .دس ایي کبسخبًَ
اغلت کبسگشُبی لذیوی ثْدًذ کَ ثؼذى ثیؾتشؽبى ثب  25عبل عبثمَ ثبصًؾغت ؽذًذ ّ سفتٌذ ثیشّى ّ فشصًذاًؾبى ثب پشداخت  5هیلیْى
تْهبى اص عٌْات دس کبسخبًَ ثَ فْست لشاسدادی اعتخذام ؽذًذ .یؼٌی ُوبى ؽشایطی کَ پذسؽبى داؽتَ سا داسًذ اهب اص ًظش صمْق
پشعٌل کبسخبًَ سا اآلى ًیشُّبی رْاى تؾکیل هیدٌُذ .اغلت صمْق کبسگشُب دّ سّص لجل
صذالل دعتوضد سا دسیبفت هی کٌٌذ .ثیؾتش
ِ
پبیبى هبٍ ثذعتؽبى هیسعذ ّ عبلی  7الی  3هْسد ُن هضایبی هختلفی صذّد ُ 33ضاس تْهبى هیدٌُذ .عبلی چٌذ ثبس ُن اضبف َِ
اص
ِ
ثخؼ ثغتَثٌذی یؼٌی ربیی کَ داسُّب سا
تْلیذ کبسخبًَ سا ثیي کبسگشُب پخؼ هی کٌٌذ .صذّد ً 23فش کبسگشُبی پیوبىکبس اًذ کَ دس
ِ
ثغتَثٌذی هیکٌٌذ کبس هیکٌٌذ.
 ّضؼیت ثیوَ چطْس اعت؟ ُوَ ثیوَ ُغتٌذ. ًْع اعتخذام چیغت ،آیب ُوَ اعتخذاهی اًذ؟ ُوَ ًَ ّلی اآلى ؽشکت ًیشُّبیی کَ هیگیشد ثَ فْست لشاسدا ِد عبلیبًَ اعت .لذیوی ُب کَ سفتٌذ ثیشّى ثب فشصًذاىؽبى لشاسدادهیثٌذًذّ .لی ّلتی ًیشُّبی هتخقـ هی گیشًذ اغلت ثَ فْست لشاسداد عبلیبًَ اعت.
 آیب اآلى هطبلجَ هؾخقی کَ کبسگشُب دًجبلؼ ثبؽٌذ ّخْد داسد؟ ًَ هطبلجَ هؾخقی ًذاسًذ. زمْق ػمت هبًذٍای  ،هغئلَ ای......ًَ ُوَ چیض ػبلی اعت .ؽشکت ُوَ چیض سا هی دُذ .اص لضبظ کبسی کبسخبًَ داسد کبس هی کٌذ ّ تْلیذ ُن داسد.
 آیب تؾکل کبسگشی دس کبسخبًَ ّخْد داسد؟ لجال ثَ فْست ًوبیٌذٍی کبسگشُب ّرْد داؽت یؼٌی ؽْسا ثْدٍ .ثؼذ ثب هذیشیت رذیذ ،آى ؽْسا اعتؼفب داد .صتی ثَ یکی کَ ثیخدهبؽؽبى ثْد ّ اص صضةالِیُبی لذیوی ثْد پْل ٌُگفتی دادٍ ؽذ کَ آى ؽخـ ُن سفت ثیشّى .اّ ُش ّلت دلؼ هیخْاعت
ًفغ خْدػ هیچشخیذ کبسی ثَ چیضی ًذاؽت.
کبسگشاى سا روغ هیکشد اهب ُش ّلت ُن کَ هٌبفغ ثَ ِ
 کبسگشُب لضّم ّ ضشّست تؾکیل تؾکل سا لجْل داسًذ؟ؽْسای
ًقف کبسگشاى ُن صبضش ًؾذًذ کَ سای ثذٌُذ کَ آیب
 صتی ًوبیٌذٍی اداسٍی کبس ُن آهذ ثشای تؾکی ِل ؽْسای اعالهی ّلیِ
ِ
کبسگشی هیخْاٌُذ یب ًَ؟
 -آیب تؾکل ثِتشی هیخْاعتٌذ یب ًَ؟

ت ؽشکت گفتَ ثْد کَ ؽوب ُش خْاعتَای داسیذ ثَ ؽوب هیدُن ،آى پْلی کَ ؽوب هیخْاُیذ هي ثَ
 ًوبیٌذٍی کبسگشاى اص لْل هذیشی ِؽوب هیدُن ّ خْدػ ؽشّع کشد ّ چٌذ ًفش سا ثَ ػٌْاى ًوبیٌذٍ دعتچیي کشد .ثیي عشپشعتُب ّ کبسگشُبیی کَ ثبالخشٍ هی داًغت
صشفُبیؼ سا سد ًویکٌٌذ .آًِب سا ثَ ػٌْاى ًوبیٌذٍی کبسگشاى کَ اص ًظش اداسٍ کبس ُن لبًًْی ثْدٍ ،اًتخبة کشدّ .لی اآلى ثَ آًِب
ُن ّلؼی ًویگزاسد.
 ؽبیذ اگش ثَ ؽْسای اعالهی سای ًذادًذ دًجبل ؽْسای دیگشی ثْدٍاًذ؟ ًَ دًجبل چٌیي چیضُبیی ًیغتٌذ. آیب ُوکبساى ؽوب اص تؾکلُبیی هثل کویتَ ُوبٌُگی ،کویتَ پیگیشی ،اتسبدیَ آصاد ،کبًْى هذافؼبى ّ ؽْسای ُوکبسی چیضیؽٌیذٍاًذ؟
 ًَ هتبعفبًَ .چیضی کَ اآلى دس ثخؼُبی کبسگشی خْدهبى اغلت دسثبسٍاػ عْال هی کٌین یب فضجت هیؽْد فْتجبل اعت .اص ُشچیض دیگشی ثَ ػٌْاى ؽْسا ّ اتضبدیَ ّ ًوبیٌذٍ ّ  ...اطالػی ًذاسًذ چْى هْاسدی ُن دیذٍ ًؾذّ .لی خْة ثب تْرَ ثَ ایيً ،غجت ثَ
 7-3عبل پیؼ کَ ّضغ ربهؼَ تغییش کشدٍ ّ کبسخبًَ ُن کبهال عکْت ثْد ّ کغی صتب اص دّعت ُّوکبس صشفی ًوی صد ،اآلى ثؼذ اص
اّضبع ربهؼَ داسًذ.
هیض ًبُبس کبسگشُب ُن ثضج خْدؽبى سا دس استجبط ثب
اًتخبثبت هخالً عش ِ
ِ
 آیب کبسگشاى کبسخبًَی ؽوب ثب کبسگشاى دیگش استجبط داسًذ؟ فمظ ثَ فْست فبهیلی ّ دّعتی. آیب کبسگشاى اص دّ تب لطؼٌبهَ کبسگشی  99 ّ 98خجش داسًذ؟ خجشی ًذاسًذ .گبُی اص عشپشعتُبیؾبى هیپشعن هخلي کبسگشُبی ؽوب دس دس چَ صذ اًذ؟ دس رْاة هیگْیٌذ اص ُوَ چیض ثی-خجشًذ.
 آیب اص اّل هبٍ هَ سّص خِبًی کبسگش آگبُی داسًذ؟ کبسخبًَ سا تؼطیل هیکٌٌذ ّ کبسفشهب یک پْلی ُن ثَ آًِب هیدُذ ثَ ػٌْاى اّل هبٍ هَّ .لی دیگش کغی خجشی اص چیضی ًذاسد. آیب اص اتفبلبت کبسگشی کَ دس عطر خِبى اتفبق هیافتذ کبسگشُبی ؽوب ثبخجش هی ؽًْذ؟ تب ربیی کَ هي خجش داسم ًَ افلي .ثَ رض فْتجبل دغذغَی دیگشی ًذاسًذ .یؼٌی افلي اخجبس رِبًی سا پیگیشی ًویکٌٌذ. آیب دعتوضدی کَ هیگیشًذ زذالل زمْق ّصاست کبس اعت یب ثیؾتش؟ کبسگشُبی لذیوی کَ ثیؾتش اص صذالل دعتوضد هیگیشًذ .کبسگشُبی رذیذ ُن صذالل دعتوضد ثَ اضبفَ هضایبیی کَ ؽبهل عْد کبسخبًَاعت .هخلي اهشّص فیؼ ایي دفؼَ سا کَ دادًذ ثَ ُش کبسگش ثشای عَ هبٍ تبثغتبى صذّد ُ 963-953ضاس تْهبى هیسعذ.
 خْة هتْعظ زمْق هبُیبًَ چمذس هیؽْد؟ صذّد ُ 433ضاس تْهبى. ؽخـ ؽوب تب زبال ساٌُوبیی کشدٍ ایذ کَ زشکتی ایدبد کٌیذ ،ثسثی سا ساٍ ثیٌذاصیذ ،ازتوبلي اػتشاضی سا عبصهبًذُی کٌیذ ،یب ُشکبس دیگشی اًدبم دُیذ؟
 ًَ تب صبال ًَ. کغی دیگشی ایي کبس سا کشدٍ؟ ًَ. عبالًَ زذالل دعتوضد سا ؽْسای ػبلی کبس تؼییي هیکٌذ کبسگشُب افلي ایي سا هیداًٌذ؟ هیداًٌذ کَ ثؼذ اص ػیذ ،صبال ؽبیذ ثَ ػٌْاى ؽْسای ػبلی کبس ًذاًٌذّ ،لی هیداًٌذ کَ دّلت صمْق سا صیبد هیکٌذ. آیب هیداًٌذ کَ خلغَ ثب چَ هبُیت یب خشیبًی تؾکیل هیؽْد ؟ ّ چَ کغبًی هیًؾیٌٌذ ّ ثشایؽبى تقوین هیگیشًذ ؟ ًَ .هخقْفب ًغل رذیذی ُن کَ تبصٍ ؽشّع ثَ کبس کشدٍاًذ ،چیضی دس ایي ثبسٍ ًوی داًٌذ. افلي هیداًٌذ کَ هیتْاًٌذ دس ثشاثش چٌیي چیضی یؼٌی افضایؼ دعتوضد خْدؽبى ُن تبثیشگزاس ثبؽٌذ؟ چَ ًمؾی ایفب کٌٌذ؟ یب فمظهٌتظش هیًؾیٌٌذ کَ ثجیٌٌذ چَ هیؽْد؟

 هي فکش ًویکٌن کَ اػتمبدی داؽتَ ثبؽٌذ ثَ ایي کَ هیتْاًٌذ تبحیشگزاس ثبؽٌذ. تب زبال دسثبسٍی طشذ ُذفوٌذ کشدى یبساًَ ُب ثسث کشدٍاًذ؟ اغلت فشم سا پش کشدٍاًذ .هخال هیگْیٌذ هي ؽذم گشٍّ  ّ 8آى فشد ُن کَ ًوبیٌذٍی هزلظ اعت ُن گشٍّ ُ 8غت .دس کل دیگشاػتمبدی ثَ ایي لضیَ ًذاسًذ.
 آیب هیداًٌذ کَ طشذ ُذفوٌذ کشدى یبساًَُب ،یؼٌی ُوبى ززف کشدى ثخؾی اص عْثغیذ؟ ثلَ .اهب ٌُْص ثشایؽبى هلوْط ًیغت کَ ایي لضیَ چَ فبرؼَای سا هْرت هیؽْد. یؼٌی دسک هیکٌٌذ کَ ایي ثَ افطالذ طشذ ،کالُجشداسی اعت؟ خْة دس ربهؼَ ُغتٌذ ّ ایي اصغبط سا داسًذ کَ ّضغ ثذتش هیؽْد. ُوکبساى ؽوب دسثبسٍی اػتشاضبتی کَ ثؼذ اص اًتخبثبت سیبعت خوِْسی اتفبق افتبد ،عْای سًگ ّ ثْی زبکن ثش آى  ،ثَ طْسکلی چَطْس فکش هیکشدًذ ؟
 آىُبیی کَ ثب عیغتن ثْدًذ ثب اصوذیًژاد ثْدًذ ّ اّ سا ثَ ًضْی تبییذ هیکشدًذّ .لی اکخشى ثب ُیچ رشیبًی ًجْدًذ .یؼٌی ثیهْضغکبس خْدؽبى ثْد .تضلیلی ُن ًذاؽتٌذ کَ هخلي ثفِوٌذ ایي دػْاُب دػْاُبی هب ًیغت.
عشؽبى ثَ ِ
ثْدًذ .یؼٌی ًَ ایيّس ًَ آىّس ّ ِ
هْضؼی ًذاؽتٌذ افلي ػٌْاى ًویؽذ .ثضج ًجْدٍّ .لی رشیبى کبسگشی دس کبسخبًَی هب طْسی اعت کَ کبسگشُب صتب ًغجت ثَ
خْدؽبى ُن اػتوبد ًذاسًذ .هخالً دس یک ثخؼ ً 5فشی اگش صمْق یک کبسگشی صیبد ؽْد آى روغ هیافتٌذ ثَ ربى یکذیگش .یؼٌی
صشفُبیؾبى ّ استجبطؽبى ثب ُن فویوبًَ ًیغت کَ صشفُبیؾبى سا ثَ ُن ثگْیٌذ .ؽبیذ دس صذ خیلی خقْفی ّرْد داؽتَ ثبؽذ.
هگش دس ُوبى چٌذ سّصی کَ رْ یک همذاسی ثبص ثْد .ثؼذ اص آى صتی ثیي سّؽٌفکشُب کَ ثچَُبی تضقیلکشدٍ ،لیغبًظ ّ فْق
لیغبًظ ّ دکتش ّ ایٌِب ُغتٌذ ُن  ،دیگش آى ثضجُب فشاهْػ ؽذٍ اعت.
 یؼٌی ثیي کبسگشُب دس ایي دّسٍ اتفبق خبؿ ًیفتبد؟ ًَ. ثیي کبسگشُبیی کَ ثب ؽوب ُنکبسًذ کذام سعبًَ ثیؾتش طشفذاس داسد ، VOA, BBC :خوِْسی اعالهی ،فبسعی ّاى ،کْهلَ،کبسگش تی ّی . ........ؽوب چَ ثشداؽت هیکٌیذ؟
عطش تضقیلکشدٍُب کَ صمْق ّ هضایبی صیبدی دسیبفت هیکٌٌذ چیضُبیی ُغت .هخلي اّل
 آًِب چیضی ػٌْاى ًویکٌٌذً .ویداًن .دسِ
رٌجؼ عجضی ثْدًذ .االى دیگش کٌبس کؾیذًذ .سعبًَ ُن  VOAسا ُویي گشٍّ هیثیٌٌذ .ثخؼُبی کبسگشی ػٌْاى ًویکٌٌذ.
 ثَ طْس ّاضر هیتْ اًیذ تسلیل ثکٌیذ کَ اص ثیي هْعْی ،خبتوی ّ سفغٌدبًی ّ کشّثی کبسگشُب ثشای کذام یک اسخسیت خبفیلبئل هیؽًْذ؟ یب ازوذی ًژاد سا هیپزیشًذ؟ الجتَ هوکي اعت ثؼضیُب ُن افلي هْضؼی ًذاؽتَ ثبؽٌذ .ثَ طْس ػوْهی ًغجت ثَ
ایي چِبس پٌح ًفشی کَ ًبم ثُشدم هیتْاًیذ ًظشی ثذُیذ؟
 ًغجت ثَ آى چِبس پٌذ ًفش ًَ  ،اهب اصوذی ًژاد سا هغخشٍ هیکٌٌذ. ازوذی ًژاد سا هغخشٍ هیکٌٌذ یؼٌی ایيکَ یکی اص آىُبی دیگش سا لجْل داسًذ؟ ًَ. آیب اػضبی کویتَ ُوبٌُگی یب تؾکلُبی دیگش ثب کبسگشُبی کبسخبًَی ؽوب استجبطی داسًذ کَ آًِب سا ًغجت ثَ هطبلجبت ّزمْقؽبى آگبٍ کٌٌذ ؟
 هي ُغتن کَ ثبیذ ایي هغبئل سا ثِجَشم دس کبسخبًَ اهب هْلؼیتاػ سا ًذیذم. تشکیجی کَ گمتیذ ثیؾتش خْاىاًذ ،اص لسبظ خٌغیتی چَطْس؟ ثیؾتش هشد ُغتٌذ .دس ثخؼُبی تْلیذی هشد ُغتٌذ .دس لغوتُبی ثغتَثٌذی ّ اداسی خبًناًذ. عبػبت کبس چَطْس؟ اص  7فجش تب  8:45پٌزؾٌجَُب ُن تؼطیل اعت. -اضبفَ کبس چَطْس؟

 اضبفَ کبس لطغ ؽذٍ .هگش دس ثؼضی ثخؼُب ّلتی اضبفَ کبس لطغ ؽذ کبسگشُب ًبساضی ًجْدًذ؟ یؼٌی ُویي دعتوضد ثشایؾبى کبفی ثْد؟ ثؼضیُب ًبساضی ثْدًذ اهب اػتشاضی ًؾذ .دس ثؼضی لغوتُب ُن ساضی ثْدًذ هخلي خبًنُب .ثیوَ ُن کبهل پشداخت هی ؽْد.----------------------------------------------------------------------2کبسخبًَ داسّعبصی گیالساًکْ
 اعن کبسخبًَ؟ داسّعبصی گیالساًکْ کَ هبلکیت آى خقْفی اعت. ّضؼیت ثیوَی کبسگشاى چَطْس اعت؟ ُوَ ثیوَاًذ. ّضؼیت اعتخذاهی چَطْس اعت؟ لشاسدادیاًذ .ثَ رض چٌذ ًفش کَ لذیویاًذ .چْى تؼذاد پشعٌلاػ کن اعت .رض چٌذ ًفش ثمیَ لشاسدادیاًذ. چَ تؼذاد کبسگش داسد؟ 47تب.
هتْعظ زمْق هبُیبًَ چمذس اعت؟
 اص  853333ثَ ثبال. تشکیت خٌغیتی چَطْس اعت؟ ُن آلب ُغتُ ،ن خبًن  .دس لغوت ثغتَ ثٌذی ّ اداسی چٌذ خبًن ُغت اهب ثیؾتشؽبى آلب ُغتٌذ ّضؼیت کبسخبًَ اص ًظش هبلی چَطْس اعت؟ دسزبل تْلیذ؟یب ّسؽکغتگی؟ ًَّ ،ضؼیت خْة اعت. عبػت کبسی چَطْس اعت؟  7تب  44 ّ 4:83عبػت دس ُفتَ پٌذ ؽٌجَُب ُن تؼطیل اعت. آیب ػالٍّ ثش زمْق هضایب ُن هیدٌُذ؟ ایي اػذادی کَ گفتَ ؽذ ثب هضایبعت. هشخقی چَطْس اعت؟ خیلی کن آیب هطبلجَی هؼْلَ یب دسخْاعتی دس زبل زبضش ّخْد داسد؟ اػتشاضی کَ ًَ .اخیشى ثؼذ اص ػیذ کَ صمْق ایي لذس صیبد ؽذّ .لی کبسگشُب اػتمبد داؽتٌذ کَ ثبیذ ثیؾتش اص ایيُب هیؽذ چْى تْسمخیلی صیبد اعت 838 .تْهي خیلی کن اعت .
 ثَ چَ ًسْی اػتشاك کشدًذ؟ آهذًذ ثبال دس لغوت اداسی ثب هذیش هبلی فضجت کشدًذ ،اّ ُن گفت دعت هي ًیغت ثبص ُن ثَ هب اػالم هیکٌٌذ. ثؼذ داعتبى ایي خب توبم ؽذ؟ ًَ ثؼذ اص ُش صمْلی کَ دّم ُش هبٍ ّاسیض هیؽْد دس کبسخبًَی هب یک عشی هغبئل پیؼ هیآیذ کَ چشا صمْقُب ایيلذس کن اعت.هخقْفب آًِبیی کَ دس لغوت تْلیذ ُغتٌذ .الجتَ دس صذ فضجت دسثبسٍی ایي هغبئل ُغت.
 تؾکل یب اًدوي فٌفی دس کبسخبًَ داسیذ؟ -فمظ ًوبیٌذٍی کبسگشُب

 یؼٌی کبسگشُب اص ایي ّضؼیت ساضیاًذ؟ فشدی کَ ًوبیٌذٍ ُغت کبسگشُب خیلی لجْلؼ داسًذ .خیلی آدم آساهی اعت اهب ثزبیؼ صشفُبیؼ سا ُن هیصًذُ .ش لضیَ کْچکیکَ دس تْلیذ پیؼ هیآیذ اص هبعک یکجبس هقشف گشفتَ تب تؼطیلی یب اضبفَکبسی ثب هذیش کبسخبًَ فضجت هیکٌذ.
 زك کبسگش سا هیگیشد؟ ثلَ دس ثیؾتش هْاسد. یؼٌی کبسگشُب ثَ یک چیضی هثل تؾکل افلي فکش کشدٍاًذ یب چیضی دسثبسٍ اػ ؽٌیذٍاًذ؟ هي دس رشیبى ًیغتن ّ چیضی ًؾٌیذٍام. ؽشکت پیوبًکبسی دس کبسخبًَ ًذاسیذ؟ ًَ. استجبطی ثب کبسگشُبی کبسخبًَ ُبی دیگش داسیذ؟ ثلَ  ،هخال ثب عجضبى ،ثِْسصاى ّ داسّعبصی ُبی دیگش ثشای چَ استجبط داسًذ؟ فبهیلی؟داسّعبصی کْچکی اعت خیلی اص پشعٌل ثبتزشثَ عجضبى آهذٍاًذ دس کبسخبًَ ّ اآلى خیلی اص کبسُب
 استجبط کبسی  .چْى کبسخبًَیِ
سا اًزبم هیدٌُذ ّلی دس هْسد ثخؼ کبسگشی هي اطالع ًذاسم.
 دسثبسٍ کویتَ ُوبٌُگی چیضی هی داًٌذ؟ یکجبس عشُویي لضیَ اّل هبٍ هَ کَ ثؼذ ثب دخبلت پلیظ خیلی ؽلْؽ ؽذ ثْد ؽبیذ اعوؼ سا ؽٌیذٍ ثبؽٌذ ّ ًغجت ثَ آى اًگیضٍ یباصغبعی داؽتَ ثبؽٌذ.
 اّل هبٍ هَ افلي ثشگضاس هی ؽْد؟ ُغت؟ ًیغت؟ اّل هبٍ هَ تؼطیل اعت ّ هخل کبسخبًَی عجضبى پْلی ُن هیدٌُذ. آیب کبسگشُبی ؽوب اص لطؼٌبهَ  99-98خٌجؼ ُبی کبسگشی خجش داسًذ؟ فکش هیکٌن خجش ًذاسًذ. اص اخجبس خِبًی هشثْط ثَ کبسگشُب ثب خجش ُغتٌذ؟ تؼذاد کغبًی کَ ً VOA,BBCگبٍ هیکٌٌذ صیبد اعت. ؽوب خْدت ُیچْلت عؼی کشدی چیضی سا پیؼ ثجشی ؟ زشکتی ساٍ ثیٌذاصی زشفی  ،اػتشاضی؟ چْى تبصٍ ثَ ایي کبسخبًَ سفتَام ًَ  .فمظ دس ایي صذ کَ فضجت کٌین ثیؾتش هتْرَ ؽْم آًِب چَطْسی فکش هیکٌٌذ .تب ُویي صذاعت .یب دس هْسد هغبئ ِل سّص فضجت هی کٌین کَ کلي ثبیذ اػتوبد ایزبد کٌن چْى هي ُوَاػ  3هبٍ اعت کَ آًزب ُغتن.
 آیب هیداًٌذ اعفٌذ هبٍ تْعظ ؽْسای ػبلی کبس افضایؼ دعتوضد اتفبق هی افتذ؟ گفتن کَ آى هْلغ کَ  838تْهبى اػالم ؽذ اػتشاكؽبى دس چَ صذ ثْد ،فکش هی کشدًذ کَ لغوت هبلی کبسخبًَ هیتْاًذ کبسیثشایؾبى ثکٌذ ًویداًغتٌذ کَ لضیَ دعت کیغت.
 دسثبسٍی ُذفوٌذ کشدى یبساًَ ُب افلي ثسثی ثیيؽبى ُغت؟هْلغ ًبُبس یب فجضبًَ دسهْسد آى فضجت هیکٌٌذ ،هی داًٌذ کَ رشیبًؼ چیغت ّ چَ ارضبفی داسد
 چشا ثیؾتشؽبى هیداًٌذ هخليِ
دس صمؾبى هیؽْد.
 دسثبسٍی اػتشاضبت اًتخبثبت ّ آدمُبی دسّى زکْهت ازوذی ًژاد چَ ًظشاتی داسًذ؟ خیلی ُبیؾبى اص اصوذی ًژاد دس ثخؼ کبسگشی هتٌفشًذ ّ هغبئل هشثْط ثَ اّ سا ُن دًجبل هیکٌٌذ .چَ دس تلْیضیْ ِى ایشاى ّ چَ دس ّ . BBC,VOAخیلیُب ُن فکش هی کٌٌذ اگش هْعْی هیآهذ ثشایؽبى ثِتش ثْد .یؼٌی ثَ ایي ثبّس سعیذٍاًذ کَ اصوذی ًژاد ثَ
ػٌْاى یک فشد ،چِشٍی ایشاى سا دس ثیي سعبًَُبیی هخل  voa ّ bbcخشاة هیکٌذ.
 -تؾکلُبیی هثل کویتَ ُوبٌُگی  ،کویتَ پیگیشی ّ  ...دس کبسخبًَی ؽوب ثشای تؾکل یبثی تبثیشی داؽتَ؟

 ًَ. ّضؼیت لشاسدادُب چَطْس اعت؟ لشاسدادُب ثغتگی ثَ خْ ِد فشدی داسد کَ لشاس اعت ثیبیذ .ثغتگی ثَ ُهؼشف داسد .هوکي اعت  8هبَُ  6 ،هبَُ  99 ،هبَُ ّ یکعبلَ ثبؽذ.
 لشاسداد عفیذ اهضب یب یک هبَُ چَطْس؟ داسیذ؟ ًَ ًذاسین. آیب ثَ زمْق ُ 044ضاس تْهبى ُن هؼتشكاًذ؟عش ّلت صمْق هیدُذ؟ ایٌزب سا ثب ربُبی دیگش همبیغَ کٌیذ .ثبیذ
 هذیش هبلی کبسخبًَ ُویؾَ هیگْیذ کذام کبسخبًَ ایيطْسی ِساضی ثبؽیذ.
................................................................................................................................
 -3کبسخبًَ پبسط خضس
 اعن کبسخبًَتبى؟ ؽشکت فٌؼتی پبسط خضس کبسخبًَی ؽوب خضّ کبسخبًَُبی خقْفی اعت یب غیش دّلتی اعت یب...؟ی خبؿ ُغت .یؼٌی کبسگشاى ُن عِبم داسًذ.
 ًیوَ خقْفی اعت .عِبم داس ِ ّضؼیت ثیوَ دس کبسخبًَی ؽوب ثَ چَ ؽکلی اعت؟ کغبًی کَ ثب خْد ِکبسخبًَ لشاس داد هیثٌذًذ ثیوَ هیؽًْذ ،الجتَ ثؼذ اص هذت  45سّص  .ؽشکتیُب ُن ثغتگی ثَ ؽشکت خذهبتیهشثْطَ داسد.
 ًْع ثیوَ؟ تبهیي ارتوبػی .تکویلی ُن داسین. ًْع اعتخذام؟ لشاسدادی اعت .هخلي ثشای خْ ِد هي اّل یک هبَُ ثْد  ،ثؼذ عَ هبَُ ّ ثؼذ ؽؼ هبَُ .اآلى لشاسدادم یک عبلَ اعت .صذّد 23عبل اعت کَ اعتخذام ًویکٌٌذ.
 ّلی کبسگش اعتخذاهی دس ؽشکت داسیذ؟ ثلَ .کغبًی کَ اص لجل اص آى اعتخذام ؽذٍاًذ. تؼذاد کبسگشاى کبسخبًَ چٌذ ًفش اعت؟ صذّد ً 533فش. تشکیت خٌغیتی چَطْس اعت؟ صذّد ً 233فش خبًناًذ .دس اکخش لغوتُب ثیؾتش هشد اًذ خقْفب دس ثخؼُبی فٌی کَ ُوَ هشد اًذ اهب دس لغوت هًْتبژ خبًنُبثیؾتشًذ.
 زذالل هیضاى تسقیالت ثشای کبسگشاى ؽشکت چیغت؟ دیپلن. آیب دس کبسخبًَی ؽوب اعتبًذاسدُبی ایوٌی کبس سػبیت هیؽْد؟ تب چَ زذ؟ ثلَ .توبم الالم ایوٌی سا سػبیت هیکٌٌذُ .ن ثَ خبطش گْاُیُبیی هخل ُ ّ ISOن ایي فکش سا داسًذ کَ اگش کبسگش آعیت ثجیٌذخْدؽبى ثبیذ تبّاى ثذٌُذ ّ دسگیش ؽًْذ.

 آیب هطبلجَی خبفی اآلى دس کبسخبًَ ّخْد داسد کَ کبسگشُب ثَ طْس هؾخـ دًجبلؼ ثبؽٌذ؟ زمْق هؼْلَای  ،هغئلَای ،هؾکلی...
 ًَ .خْؽجختبًَ ؽشکت ،صمْق سا ُویؾَ ؽبیذ گبُی دّ سّص صّدتش ُن دادٍ .عش ّلت صمْق ّ ثي ُن دادٍ هیؽْد. دس کبسخبًَ ،تؾکلی ُن داسیذ؟ ؽْسای اعالهی ،اًدوي اعالهی ... ؽْسای اعالهی کبس داسین صیش ًظش کبسفشهب. کبسگشُب اص ایي ؽْسا سضبیت داسًذ؟ ثشای خیلیُب فشق ًویکٌذُ .وَ اتفبق ًظش داسًذ کَ آى ُب کبسی ًویکٌٌذً .وبیٌذٍُب فمظ یک عشی هضایب هیگیشًذ .کبسگشاى هؼتمذًذثِتش اص ُیچی اعت .ؽبیذ اگش صهبًی صشکتی یب فشفتی پیؼ آهذ صشف ّ خْاعتَ هب سا ثشعبًٌذ .اگش ُن کغی ّاهی ًیبص داؽتَ ثبؽذ
ثَ ًوبیٌذٍ سرْع هیکٌذ.
 تب زبال ؽذٍ کَ ؽْسا ثبػث ؽْد کبسگشُب هطبلجَ ،یب زمی سا ثگیشًذ؟ ثَ فْست فشدی ؽبیذ اهب ثَ فْست روؼی ًَ .آى ُن هخل ُش ربی دیگش سّاثطی اعت .یؼٌی ثغتگی داسد ثَ ایي کَ کغی ثتْاًذ ثبًوبیٌذٍُب ساثطَی خْثی ثشلشاس کٌذ .پظ کوک ثشای ُوَ ًیغت.
 افلي کبسگشُب ثَ ایي ًتیدَ یب ازغبط سعیذٍاًذ کَ ثبیذ تؾکل هغتمل خْدؽبى سا داؽتَ ثبؽٌذ؟ دسثبسٍی ایي لضیَ فسجتهیکٌٌذ؟ یؼٌی زبال کَ اص ؽْسای اعالهی کبس سضبیت ًذاسًذ آیب ثَ ایي خب سعیذٍاًذ کَ خْاُبى تؾکل هغتمل خْدؽبى ثبؽٌذ؟
 ًَ .ثَ ًظش هي  15دسفذ کبسگشُب چْى رْاىاًذ ّ فمظ چٌذ عبلی اعت کَ اعتخذام ؽذٍاًذ ّ اص طشفی اصغبط اهٌیت ؽغلی ُنًذاسًذ هی تشعٌذ کَ کْچکتشیي هغغئلَ یب اػتشاضی داؽتَ ثبؽٌذ اخشاد ؽًْذ .ثشای ُویي افلي فضجتؼ سا ُن ًویکٌٌذ .هی گْیٌذ
دس ایي ثبصاس سکْد ّ ثیکبسی ُویي کبس سا ثبیذ صفع کٌین .ساضی ًیغتٌذ اهب صشفی ُن ًویصًٌذ.
 لجلي ثَ هي گفتَ ثْدیذ دس خیلی اص لغوتُب ّلتی کبسگشی ثبصًؾغتَ هی ؽْد خبیگضیي ًویکٌٌذ ثلکَ کبسُبیؼ سا ثیي ثمیَکبسگشُبی لغوت تمغین هی کٌٌذ ّ ثَ ًْػی تؼذیل ًیشّ فْست هیگیشد .ؽذٍ دس ایي عبلُبیی کَ دس کبسخبًَ کبس هیکٌیذ ثَ ػٌْاى
تؼذیل ًیشّ ،کبسگشی اخشاج ؽْد؟
 ثَ ایي ػٌْاى ُیچ ّلت ایي کبس سا ًکشدٍاًذّ .لی خْة ّلتی دعتْس تؼذیل ًیشّ هیآیذ هیگْیٌذ دس ایي لغوت اص کبسخبًَ ً 5فشًیشّ صیبد داسین ثؼذ ثب کْچکتشیي ثِبًَ هخلي یک تخلف یب دػْای عبدٍ کَ لجلي ؽبیذ اص آى گزؽت هیکشدًذ کبسگش سا ساصت ثیشّى
هیکٌٌذ.
 ثؼذ ػکظ الؼول کبسگشُبی دیگش چَ ثْدٍ؟ خیلی کن .یؼٌی اکخشى ؽزبػت پیذا ًویکٌٌذ چیضی ثگْیٌذ .ؽبیذ ثَ خبطش ُوبى اهٌیت ؽغلی ثبؽذ. اط الع داسم کَ یکی اص کبسگشُبی لغوت لبلت عبصی ثَ خبطش هغبئلی اخشاج ؽذّ .لتی ایي اتفبق افتبد ثمیَ کبسگشُبی آى لغوتیب کبسخبًَ ثبصخْسدؽبى چَ ثْد؟ آیب سخْع کشدًذ ثَ ؽْسا ّ ًوبیٌذگبىؽبى ّ ثگْیٌذ کَ اػتشاك داسًذ ثَ ایي لضیَ؟ یب ثخْاٌُذ
کَ ؽفبفعبصی ؽْد ّ تْضیر ّ دلیلی ثشای ایي اخشاج ثخْاٌُذ؟
 آى کبسگش کَ دس عبل  34اخشاد ؽذ ثَ ایي دلیل ثْد کَ کل کبسگشُبی آًزب صشکتی سا ؽشّع کشدٍ ثْدًذ دس اػتشاك ثَ خلفّػذٍای کَ دّلت اصوذی ًژاد کشدٍ ثْد .یکی اص ّػذٍُبی اًتخبثبتیاػ افضایؼ صمْق کبسگشاى ثْد کَ هخل خیلی اص ّػذٍُبیؼ
ارشای
خْاُبى
دسّؽ اص آة دسآهذُ .وگی سفتٌذ ثَ اداسٍی کبس ّ ثشگَی ؽکبیتی سا کَ اػتشاك داؽت ثَ افضایؼ صمْق آى عبل ّ
ِ
ِ
ثٌذی هؾبغل دس کبسخبًَ ثْد اسائَ کشدًذ ّ اص آى اداسٍ دسخْاعت کشدًذ کَ هْاسد سا پیگیشی ًوبیذ .اهب لجل اص آى کَ ثَ
طشس طجمَ ِ
کبسخبًَ ثشگشدًذ ثشگَ ی هضثْس ثَ کبسخبًَ فکظ ؽذ ّ ُوگی ثَ دفتش کبسفشهب اصضبس ؽذًذ .دس آى رب ثب تِذیذ هْارَ ؽذًذ کَ اگش
ثَ صشکت اػتشاضیؽبى اداهَ دٌُذ اخشاد هیؽًْذ .خیلیُب ػمت کؾیذًذُ .وَ دسخْاعتؽبى سا پظ گشفتٌذ فمظ ُویي یک ًفش
صشفؼ سا پظ ًگشفت .ثؼذ اص اخشاد ُن ُیچ صشکت روؼی فْست ًگشفت ثؼضیُب کٌبسی فضجت ُبیی هیکشدًذ اهب ؽْسای کبس
ُیچ ػکظ الؼولی ًؾبى ًذاد .افلي صشکتی ثشای صوبیت اص آى فشد اًزبم ًؾذ .ربلت ایي ربعت کَ ًوبیٌذگبى ؽْسا صیش ثشگَ ًْؽتٌذ
طشس طجمَ ثٌذی الصم ًیغت ّ اهضب کشدًذ .خْد آى فشد ثبسُب ثَ اداسٍی کبس سرْع کشد اهب ًتیزَای ًگشفت.

 زتب ُوبى خب ُن ایي فکش سا ًذاؽتٌذ کَ اگش هب تؾکل هغتمل خْدهبى سا داؽتین خیلی ثِتش ّ هٌغدنتش هیتْاًغتین ثب ایي لضیَثشخْسد کٌین؟ ایي هْضْع ػٌْاى ًؾذ؟
 هي کَ دس آى لغوت کبس ًویکشدم ّلی هیؽٌیذم کَ دیگشاى هیگفتٌذ طشف اؽتجبٍ کشدٍ ّ .لتی کَ دیگش کبسی ًویؽذ کشد ًجبیذکبس خْدؽبى سا اص دعت ًذٌُذ.
خْدػ سا
ِ
لبطی هغئلَ هیکشد ّ ثیخْد سّی صشفؼ هبًذ .خْة ُوَ هضتبطاًذ ّ هْاظتاًذ کَ ِ
 زبل ایي کبسگشُب اطالع داسًذ کَ تؾکلُبیی هثل کویتَ ُوبٌُگی ،پیگیشی ّ ّ ...خْد داسد کَ هیتْاًذ کوکی ثبؽذ ثشای آىُب؟ تؼذاد خیلی کوی هیداًٌذ .هي فکش هیکٌن کبسگشُب ثب هغبئل ربًجی صیبدی غیش اص کبس کشدى سّثشّ ُغتٌذ .اًگبس فمظ هیخْاٌُذچٌذ عبػتی کبس کٌٌذ ّ ثؼذ ثَ هغبئل خْدؽبى ثپشداصًذ .هي ایي سا دس استجبط ثب لغوتی کَ کبس هیکٌن هیگْین چْى ثب لغوت ُبی
دیگش استجبطی ًذاسین.
 یؼٌی ثیي لغوت ُبی هختلف کبسخبًَ استجبطی ّخْد ًذاسد؟ت کبسخبًَ اػوبل هیکٌذ ًوی ؽْد استجبط گشفت ثَ خقْؿ ثشای
 ؽبیذ ثَ فْست هٌفشد ثبؽذ ّلی ثَ خبطش ًظبستی کَ صشاع ِخبًنُب .هي ثب کغبًی استجبط داسم کَ اص لغوت هب ثَ لغوت دیگشی سفتَاًذ.
 زبال هي هیخْاُن ثپشعن استجبط ثب کبسخبًَُبی دیگش چَطْس اعت؟ت دیگش ثشای ثشسعی هْسدی ثیبیٌذ.
 دس ص ِذ کبس  .دس صذ ایي کَ هخلي ؽبیذ اص ؽشک ِ پبسط ؽِبة دسعت کٌبس کبسخبًَی ؽوبعتُ .یچ هشاّدٍ ّ استجبطی ثیي کبسگشُبی دّ کبسخبًَ ًیغت؟ ؽبیذ  .اص لضبظ کبسی ثلَ ّلی ثیي ًیشُّبی دّ کبسخبًَ خیلی کن. هثلي ثتْاًیذ اص زبل ّ سّص ُن ثب خجش ثبؽیذً .سٍْی پشداخت زمْق ّ اضبفَ کبسیُب ،لشاسدادُب ّ هغبئل کبسگشی دیگش... خجش کَ داسین .سّاثظ دّعتبًَای ثیي ثؼضی اص کبسگشُب ُغت ّ خجشُب هیسعذّ .لی ثَ ؽکلی کَ دس هغبئل یکذیگش دخبلت کٌین یبصوبیت .ًَ ،
 تجبدل کبسگش یب تجبدالت التقبدی چَطْس؟ یؼٌی استجبط ثیي کبسفشهبُب ّ هذیشیت دس لغوتُبی هختلف ربثزبیی ًیشّ ّرْد داسد هخل لغوتُبی هختلف خْد کبسخبًَ .گبُی ُن ثَ ػٌْاى ًیشّی کوکی  ،کبسگش ثَربی دیگش فشعتبدٍ هیؽْد.
 کبسگشُب اص اّل هبٍ هَ (سّصخِبًی کبسگش) چَ هیداًٌذ؟ ایي سّص چَطْس دس کبسخبًَ ثشگضاس هیؽْد؟ سّص رِبًی کبسگش سا هیداًٌذ ّلی اگش گفتَ ؽْد اّل هبٍ هَ ؽبیذ ًذاًٌذ .اص تبسیخچَی آى اطالػی ًذاسًذ فمظ هیداًٌذ کَ 99اسدیجِؾت کبسخبًَ تؼطیل اعت .صتب ؽذٍ کَ دس ایي سّص اضبفَ کبسی هیکٌٌذ.
 دس سّص خِبًی کبسگش دس عبلِبی  98 ّ 99لطؼٌبهَُبیی تْعظ کبسگشاى ّ تؾکلِبی کبسگشی دس ُوبى سّص ثضسگذاؽت اّل هبٍهَ تقْیت ؽذ افلي کبسگشاى کبسخبًَ ؽوب اطالػی اص ایي لطؼٌبهَ ُب داسًذ کَ هفبدػ چَ ثْدٍ ّ چَ دسخْاعتُبیی ثشای
کبسگشاى داؽتَ؟
 ًَ .ؽبیذ ُش فذ ًفش یک ًفش اص اتفبلبتی کَ دسخِبى ثشای کبسگشُب هی افتذ چَطْس؟ هثلي ُویي اتفبلبت اخیش فشاًغَ یب کبسگشاى هؼذى دس ؽیلی ،اص ایي ُب خجشداؽتٌذ؟ فسجت هی کشدًذ؟
 اخجبس اگش چیضی ثگْیذ گبُی هْضْع دُبى ثَ دُبى هیچشخذ اهب صغبعیتی ًغجت ثَ ایي لضبیب ًذاسًذ .فضجت هیکٌٌذ دسعت هخلچیضُبی دیگش  :فْتجبل ّ عیبعت ّ ...
 دس هْسد زمْق  ،آیب ُوبى زذالل زمْق دّلت اعت یب ثیؾتش؟ ُوبى اعت ّ ،یک عشی هضایب .هبُبًَ ثي ُن هیدٌُذ  ،ثي خشیذ کبال :کبست خشیذ پبسعیبى هبُی  46333تْهبى پظ هتْعظ زمْق هبُیبًَ ثشای ُوَ هی ؽْد ُ 343ضاس تْهبى ثَ اضبفَ ُویي  00444تْهبى یؼٌی  308444تْهبى  .یؼٌیاص ایي همذاس ُغت تب زذاکثش چمذس؟

صمْق
ت لبلت عبصی دّ هٌِذط ُغتٌذ یکی ثَ ػٌْاى هذیش کَ
 ثشای کبسگش هیؽْد صذاکخش صذّد  453333تْهبى  .هخلي دس لغو ِِ
حبثتؼ ُ 133 – 333ضاس تْهبى هی ؽْد ّ دیگشی ثَ ػٌْاى سئیظ لغوت کَ صمْق حبثتتؼ  633تْهبى اعت یؼٌی ثَ غیش اص هضایب
ّ اضبفَ کبسی ّ هبهْسیت ّ غیشٍ .چْى ایي لغوت کبسُبی خذهبتی ّ فٌی خْ ِد کبسخبًَ سا ُن اًزبم هیدُذ هؼوْلي اضبفَ کبسی ثَ
پشعٌل آىرب تؼلك هیگیشد.
 عبالًَ زذالل دعتوضد سا ؽْسای ػبلی کبس تؼییي هیکٌذ .کبسگشُب افلي اص ایي لضیَ خجش داسًذ؟ هیداًٌذ چَ کغبًی دسثبسٍیزمْق آىُب تقوین هیگیشًذ؟
 ؽبیذ کن ّ ثیؼ ثذاًٌذ. افال ایي فکش سا داسًذ کَ هیتْاًٌذ دس ایي لضیَ دخبلت کٌٌذ ؟ ًمؾی داؽتَ ثبؽٌذ دس افضایؼ دعتوضد عبالًَ یب فمظ هٌتظشهیهبًٌذ تب اخجبس چَ هیگْیذ؟
 خیلیُب هیداًٌذ کَ هیتْاًٌذ تْعظ ؽْساُب یب ًوبیٌذٍُبیؾبى اػتشاك کٌٌذ .اهب کبسی ًویکٌٌذ چْى ثیفبیذٍ اعت. ّلتی کَ اهغبل اػالم ؽذ کَ زذالل زمْق کبسگشی ُ 343ضاس تْهبى ؽذٍ ثبصخْسدؽبى چَ ثْد؟ هخقْفب کَ ًغجت ثَ عبلُبیگزؽتَ خیلی کوتش اضبفَ ؽذٍ.
 اظِبس ًبسضبیتی کشدًذ اهب صشکت یب ثشخْسد خبفی فْست ًگشفت .هیداًٌذ کَ خیلی پبییيتش اص خ ِظ فمش ُغتٌذ ّلی صشکتافلي.
 دس هْسد ُذفوٌذ کشدى یبساًَُب افلي اطالع داسًذ کَ ثؼضی اص عْثغیذُب لطغ هیؽْد ،چَ تبثیشی سّی صًذگیؽبى هیگزاسد؟چَ فسجت ُبیی هی کٌٌذ؟
 هیداًٌذ کَ هوکي اعت اّضبع خشاةتش ؽْد .خْدؽبى سا داسًذ آهبدٍ هیکٌٌذ ثشای صًذگی خیلی عختتش اص ایي. پظ ایي دیذ سا داسًذ کَ افلي ثَ ًفؼؾبى ًیغت ّ ایي هجبلغی کَ ثَ زغبثؾبى داسد ّاسیض هیؽْد دسدی سا دّا ًویکٌذ؟ ثلَ  .هیداًٌذ کَ ّلتی پْلی هیدٌُذ ُیچّلت ثیدلیل ًیغت صتوب اّضبع خیلی خشاة اعت کَ ایي کبس سا هیکٌٌذ .دسک هیکٌٌذ کَثَ افطالس یک رْس کالُجشداسی اعت .ایي اهکبًبت کَ ثَ ػٌْاى عْثغیذ هیدادًذ ُن لشاس اعت لطغ ؽْد.
 اػتشاضبتی کَ ثؼذ اص اًتخبثبت سیبعت خوِْسی ثْد دس اّاخش خشداد  99عْای سًگ ّ ثْیی کَ داؽت ّ فضبیی کَ ثش آى زبکنثْد آیب کبسگشُب آى سا اص خْدؽبى هیداًغتٌذ؟ کبسگشاى کبسخبًَی ؽوب هؾبسکتی دس آى داؽتٌذ؟
 ثیؾتشؽبى دسگیش صًذگی خْدؽبى ُغتٌذ ّ اصتیبط هیکٌٌذ ّلی صشفُبیی هیصدًذ دس صوبیت اص کبًذیذای هْسد ًظشؽبى .تب ّلتیثبصاس ثضج ُن داؽ .ثؼذ کَ اّلتیوبتْهی دادٍ ؽذ اص طشف صشاعت
کَ اربصٍ فضجت ّ ثضج داؽتٌذ دس کبسخبًَ غْغبیی ثش پب ثْد ّ
ِ
دیگش کبسخبًَ عبکت ؽذ .االى ُن کٌبسی فضجتُبیی سا پچ پچ هیکٌٌذ.
 اص ثیي آلبیبى سفغٌدبًی ،خبتوی  ،کشّثی  ،هْعْی ّ یب ازوذی ًژاد ًغجت ثَ کذام یک توبیل ثیؾتش داسًذ؟ خبتوی سا ثیؾتش لجْل داسًذ. دس ُویي خشیبى اًتخبثبت ُن ُویي طْس؟ ثلَ ثیؾتش ثَ اّ ّ ثؼذ ثَ هْعْی توبیل داؽتٌذ. ًغجت ثَ ازوذیًژاد کَ سئیظ خوِْس ؽذ ّ ػولکشدُبی اّ ّ دّلتؼ چَطْس؟ هیداًٌذ کَ خیلی صشکتُبی ّالؼي اًتضبسی هیکٌذ .دیذ خْثی ًذاسًذ اهب چیض خبفی ُن ًویگْیٌذ. اگش ؽوب ثخْاُیذ دسثبسٍی چیضی ثسثی یب فسجتی ثکٌیذ دس کبسخبًَ ثیؾتش هکبًؼ کدبعت؟عش خظ .یب هْلغ ًبُبس یب فجضبًَ  .آلبیبى ثیؾتش دسگیش هغبئل ّسصؽی ،عیبعی ّ
 صیي کبس .دس کبسخبًَ ّلتی کَ کبس هیکٌینُ .وبى ِالتقبدی ُغتٌذ ّ دسثبسٍ آىُب فضجت هی کٌٌذ  .خبًنُب ُن دسگیش هغبئل خبًوبًَی خْدؽبى.
 ثیي کبسگشُبیی کَ ثب ؽوب ُنکبسًذ تب آى خبیی کَ ؽوب اعتٌجبط هیکٌیذ کذام سعبًَ ُغت کَ ثیؾتشیي طشفذاس سا داسد voa ، bbc،فبسعی ّاى  ،کبسگشتی ّی ّ  ...ثشداؽت ؽوب چیغت؟

 یک هذت فبسعی ّاى خیلی طشفذاس داؽت .ثَ ًظشم اآلى ثبص ُوبى ؽجکَُبی هْصیک ّ فیلن ثیؾتش طشفذاس داسد .آلبیبى ؽبیذ ثیؾتشثَ سعبًَُبی خجشی ػاللَ ًؾبى ثذٌُذ.
 استجبطؽبى ثب ایٌتشًت چَطْس اعت؟ ثَ ػٌْاى یک سعبًَی خجشی یب اطالػبتی دسثبسٍی هغبئل کبسگشی اص آى اعتفبدٍ هیکٌٌذ؟ ثَ فْست فشدی خقْفي آىُبیی کَ کبسگشُبی تضقیل کشدٍ ُغتٌذ هوکي اعت .اهب ثَ ػٌْاى ّعیلَی فشفب خجشگیشی فکشًکٌن .ؽبیذ خیلی کن .ؽبیذ ثذاًٌذ ّلی خْدؽبى سا دسگیش ًویکٌٌذّ .لت ثشای ایي رْس کبسُب ًویگزاسًذ کَ دًجبل خجشُبی کبسگشی
ثشًّذ.
 عبػبت کبس دس کبسخبًَ ؽوب ثَ چَ ؽکلی اعت؟  3فجش تب  4ثؼذ اص ظِش ًین عبػت ُن ّلت ًبُبس اضبفَ کبس داسیذ؟ ثلَ .ثغتگی ثَ عفبسػ ؽشکت داسد کَ چمذس دس ثبصاس عفبسػ داؽتَ ثبؽذ .االى دّسٍ ای اعت کَ دّ عَ تب اص خظُبی تْلیذخْاثیذٍ :پٌکَ ّ پلْپض هخلي
 دس هدوْع ثب تْخَ ثَ زشفُبیی کَ صدیذ ّضؼیت ؽشکت سّثَ ساُغت ّ دس هشزلَ تْلیذ هیثبؽذ. هیگْیٌذ کَ عؼی هیکٌٌذ سّ ثَ ساٍ ًگِؼ داسًذ .ؽشکت ثَ ػٌْاى ًوًَْ اعتبًذاسد ُن اًتخبة ؽذٍ ّلی ؽبیذ دس آیٌذٍای ًَ چٌذاىدّس دچبس ثضشاى ؽْد .چْى کیفیت ُن هخل کویت سّص ثَ سّص دس صبل پبییيتش آهذى اعت .اهب اص طشف دیگش ثَ ًظش هیسعذ ُوَ
ایي ُب ثِبًَ ای اعت ثشای ایي کَ ثیؾتش کبسگش سا تضت فؾبس لشاس دٌُذ  ،اضبفَ کبسیاػ سا لطغ کٌٌذ ،هضایب سا ًذٌُذ ّ خالفَ
ت فشفَ رْیی پیؼ ثیبیذ اص صك کبسگش ثخْسًذ .اهب هذیشاى ثذّى آى کَ اضبفَ کبسی کٌٌذ ارشتؼ سا هیگیشًذ.
ُشرب کَ فضج ِ
 گفتیذ کَ ؽشکت ؽوب اص ؽشکتُبی خذهبتی – پیوبًکبسی ُن کبسگش لجْل هی کٌٌذ ّضؼیت آى کبسگشُب چَطْس اعت؟ افلي ؽشکتثب چٌذ ؽشکت خذهبتی کبس هیکٌذ؟
ت کبسگشُب ُن ثغتگی ثَ ؽشکتؼ داسد.
 تب ربیی کَ هي هیداًن عَ تبعت .گیل پبک  ،خبکغبسگیل ّ فشٌُگ گیل .دسثبسٍی ّضؼی ِخبکغبسگیل اص ُوَ ثذتش اعت .یکی هی گفت اگش یک ًفش ثیکبس ثبؽذ ثِتش اعت تب ثشّد آى رب ّ صمؼ سا ثخْسًذ .دس هْسد دّ تبی
دیگش هخل هب ساضیاًذ!!
 کبسگشُبیی کَ اص ایي ؽشکت ُب هیآیٌذ ثیوَ هیؽًْذ؟ ثغتگی ثَ ؽشکت خذهبتیؽبى داسد اهب خیلیُب افلي ثیوَ ًویؽًْذ .صتب ثي ،افضایؼ تْلیذ ،ػیذی ،ثشًذ ّ هشؽ افلي ثَ آى ُبًویدٌُذ .ثؼضی هْالغ ثَ پیؾٌِبد ؽْسای کبسگشی عِن کوی ًغجت ثَ گبسگشاى خْد کبسخبًَ ثَ آًبى تؼلك هیگیشد .ثذتشیي لغوت
ایي اعت کَ گبُی ثَ ربی ثبصًؾغتَُب ّ ثَ ػٌْاى ًیشّی ربیگضیي ثب کبسگشاى پیوبًی لشاسداد هیثٌذًذ اهب پیؼ ؽشط ایي اعت کَ
صتب اگش عبثمَی ثبالی پٌذ عبل داؽتَ ثبؽٌذ ثشگَی عفیذ اهضبیی سا ثبیذ اهضب کٌٌذ هجٌی ثش ایي کَ ُیچ گًَْ هطبلجَای ًذاسًذ ّ .ثَ
ایي ؽکل کبسفشهب ُیچ تؼِذی ثشای پشداخت عٌْات ًذاسد.
 آیب هؾکل یب هغئلَای دس کبسخبًَ پیؼ آهذٍ کَ خْدتبى ؽخ قب عؼی کشدٍ ثبؽیذ کَ کبسگشُب سا خوغ کٌیذ ّ سّی آى ُب تبثیشثگزاسیذ ،فسجتی ثسثی سا پیؼ ثکؾیذ .ایي تدشثَ سا افلي داؽتیذ؟
 ؽبیذ یکی دّ هْسد ثْدٍ .ثب تْرَ ثَ هضیظ ّ اعتمجبلی کَ اص صشفُبی آدم هی ؽْد ّ خْد کبسگشُب اص طشف فبفلَ هیگیشًذ ّافلي هیتشعٌذ کَ صتب دس هْسد خبفی فضجت کٌٌذ .اهب اص طشف دیگش عؼی کشدٍام ثب تْرَ ثَ عبثمَ صیبدم دس کبسخبًَ سّی
ًوبیٌذگبى تبحیش ثگزاسم ّ کوکی ثبؽن ثشای کبسگشی کَ ًیبص ثَ ّام داسد یب ثشای کبسگش اخشاری تب صك ّ صمْلؼ سا ثگیشد.
 ًوبیٌذٍُبی ؽْسای اعالهی کبسخبًَ چَطْس اًذ؟ ثب کبسگشُب استجبطؽبى چَطْس اعت؟ استجبط هیگیشًذ تب دس دّسٍی ثؼذ ثتْاًٌذ سای ثیبّسًذ ّ دّثبسٍ ًوبیٌذٍ ؽًْذ. هضایبی خبفی هیگیشًذ ثشای ایي کَ ًوبیٌذٍ هیؽًْذ؟ ّام هیگیشًذ ّ هبُی  63333تْهبى ُن اضبفَ هیگیشًذ. -هشخقی ؽوب ثَ چَ ؽکل اعت؟

 هبُی دّ سّص .اهب اگش تؼطیلی ُبی عبل طْسی ثبؽذ کَ یک سّص ثیي دّ سّص تؼطیلی ثبؽذ آى سّص ُن کبسخبًَ ارجبسى تؼطیلهیکٌذ اهب اص هشخقی عبالًَی هب کغش هیؽْد .اهب لبًًْب دّ سّص دس هبٍ هشخقی داسین.
گفتیذ کَ یکی اص هضایب کبست خشیذ پبسعیبى اعت .آیب هضایبی دیگشی هثل افضایؼ تْلیذ ّ پبداػ ُن داسیذ؟ ثلَ .ثغتگی داسد ثَ ّضؼیت تْلیذ .گبُی ُن هْلغ ػیذ یب رؾيُبی خبؿ هشؽ ّ ثشًذ ُن هیدٌُذ کَ آى ّلت دیگش اص افضایؼتْلیذ خجشی ًیغت .گبُی ُن ثشای هٌبعجت ُبی خبؿ ّعیلَی تْلیذی خْد کبسخبًَ سا ُن هیدٌُذ کَ تجلیغی ثشای آى ًیض ُغت .اگش
ُیچکذام اص ایي ُب ًجبؽذ چیضی صذّد  95یب ُ 96ضاس تْهبى افضایؼ تْلیذ هی دٌُذ.
 چٌذ دسفذ اص کبسگشُبی کبسخبًَی ؽوب پیوبًی ُغتٌذ؟ صیبد .چْى اعتخذاهیُب تمشیجب ُوَ داسًذ ثبصًؾغتَ هیؽًْذ. دس ؽشکت ؽوب چیضی ثَ ػٌْاى لشاسداد عفیذ اهضب یب لشاسداد یک هبَُ ّرْد داسد؟ عفیذ اهضب ًذاسین اهب ثشای کغی کَ تبصٍ هی آیذ اّل یک هبَُ اعت ثؼذ اص هذتی تجذیل هی ؽْد ثَ عَ هبَُ ثؼذ ؽؼ هبَُ ّ دس آخشیک عبلَ .اهب دسثبسٍ ؽشکتیُب ًویداًن چَطْس اعت.

( پبیبى ثخؼ اّل ّ عَ هقبصجَ ی ًخغت)
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ؽؼ ًظشعٌدی ّ گضاسؽی ثَ خٌجؼ ()2
(ثخؼ دّم -هقبصجَ ُبی عَ تب ؽؼ )

 -0کبسخبًَ ایشاى سادیبتْس
اعن کبسخبًَ ؟
ًبم کبسخبًَ ایشاى سادیبتْس اعت .الجتَ هي تب یک عبل پیؼ دس کبسخبًَ کبس هیکشدم .هبلکیت آى خقْفی اعت.
ّضؼیت ثیوَی کبسگشُب چَطْس اعت؟
ثشای ُوَ ،ثیوَُب سا پشداخت هیکٌٌذ.
هطبلجبت ػمت افتبدٍ هثل زمْق ،چیضی دیگشی دس ثیي کبسگشُب ُغت؟
ًَ چیض خبفی ًیغت.
ّضؼیت اعتخذاهؾبى چَطْس اعت؟
ً 33-71فش اعتخذاهیاًذ کَ ؽبهل صمْق  25عبلَ ؽذًذ ّ کبسگشُبی رذیذ کَ آهذًذ ثیؾتش لشاسدادیاًذ.
زمْق هتْعظ هبُیبًَ چَطْس اعت؟
ق اداسٍ کبس یک همذاس ثیؾتش صذّدُ 93ضاس تْهبى ثیؾتش.
عبلی  5دسفذ ثَ صمْق اضبفَ هیؽْدُ .وبى صمْ ِ
ّضؼیت کبسخبًَ اص ًظش هبلی ثَ چَ ؽکل اعت ؟ ّسؽکغتَ؟ دس زبل تْلیذ؟
عَ چِبس کبسخبًَ ربی دیگش ُن داسد هؾِذ ،عبسی ّ  . ...ثضسگتشیي ؽِشثبصی عشپْؽیذٍ ُن دس خْد سؽت سا داسد اصذاث هیکٌذ .اص
ًظش هبلی ایيُب کن ًذاسًذ.
تؼذاد کبسگشُب ّ تشکیت خٌغیتی ؽبى چَطْساعت؟

توبم کبسگشُب هشد ُغتٌذ چْى ًْع کبس عٌگیي اعت ّ توبم پشعٌل اداسی ُن خبًناًذ.
ؽْسای اعالهی کبس ُن داسد؟
ؽْسای اعالهی کبس داسد کَ الجتَ صیش ًظش کبسفشهبعت .اهب کبسگشُب سای هیدٌُذ.
کبسگشُب ساضیاًذ اص ؽْسای اعالهی کبس؟
کبسگشُب ثَ خبطش صمْق خْثی کَ دسیبفت هیکٌٌذ ُیچ فضجتی ًویکٌٌذُ ،وَ سای هیدٌُذ کَ سئیظ ساضی ثبؽذ.
ًْع دیگشی اص تؾکل سا کبسگشُب هی ؽٌبعٌذ؟
خیلی کن پیؼ ثیبیذ کَ ثؾٌبعٌذ ّلی ثؼضیُب ثَ دلیل استجبط ثب هبُْاسٍ ّ  VOA, BBCیک اطالػبتی داسًذ .فضجتُبیؾبى سا
دسثبسٍی  VOAهخلي ؽٌیذٍام.
یؼٌی ثَ غیش اص ؽْسای اعالهی کبس ُیچ تؾکل دیگشی تدشثَ ًؾذٍ؟
ًَ.
استجبط ثب کبسگشُبی کبسخبًَُبی دیگش ُن داؽتٌذ؟
چْى ایي کبسخبًَ ّعیغ اعت ّ پشعٌل صیبدی داسد صذّد ً 9333فش ثب کبسخبًَُبی هؾِذ ،لن ّ دیگش کبسگشُب ثیي ؽؼجَُب دس گشدػ
ُغتٌذ .ثب ُوبى کبسخبًَُبیی کَ ُویي هبلک فبصجؼ اعت .اص سّی دّعتی ّ آؽٌبیی استجبط داسًذ؛ چْى کبسگشُب دس کبسخبًَُب ربثزب
هیؽًْذ گبُی دس ایي یکی ّ گبُی ُن آى یکی ،ایي طْسی ثیؾتش ثب ُن آؽٌب ؽذٍاًذ.
آیب ثَ ؽشکت پیوبى کبسی ّاگزاس ؽذٍ یب ُوَ دس عطر هذیشیت ّ دعت خْدؽبى ثْدٍ؟
ًَ یک ثخؼ ُن ایٌِب ثب ؽشکتی لشاسداد ثغتٌذ تب  6هبٍ هبُی  95333تْهبى اص صمْق کبسگشُب کن هیکشدًذ ّ هیدادًذ ثَ آى ؽشکت.
طشف ُیچ ؽشکت پیوبًکبسی .اص طشیك آؽٌب ّلی لشاسدادی کَ ثشاین تٌظین کشدًذ اص
هخلي خْ ِد هي هغتمیوب سفتن دس ؽشکت ًَ ،اص
ِ
طشف ؽشکت پیوبًکبسی ثْد.
آیب تب ثَزبل خجشی ّ اعوی اص کویتَ ُوبٌُگی ،کویتَ پیگیشی ،اتسبدیَ  ،ؽْسای ُوکبسی چیضی ؽٌیذٍاًذ؟
اگش ُن ؽٌیذٍ ثبؽٌذ دس ثبسٍی آى فضجتی ًویؽْد .یب صذالل هي ًؾٌیذٍام.
آیب دسثبسٍی اّل هبٍ هَ کَ سّص خِبًی کبسگش اعت چیضی هیداًٌذ؟
آسٍ خْ ِد کبسخبًَ عْلَُبی ثضسگی داسد کَ ُش عبلَ کبسگشُب سا ثب خبًْادٍُبیؾبى آًزب روغ هیکٌٌذ ،رؾي هیگیشًذ ّ کلی دس رؾي
ثشًبهَ داسًذ.
دسثبسٍ لطٌبهَی عبل  ّ 99یب 98چَطْس؟
 ًَدس استجبط ثب اتفبلبت کبسگشی کَ دس عطر خِبًی پیؼ هیآیذ چیضی هی داًٌذ؟
هگش ایٌکَ اص  BBC, VOAؽٌیذٍ ثبؽٌذ.خْدت ُیچْلت تالػ کشدی کَ چیضی سا دًجبل کٌی یب زشکتی ایدبد کٌی؟
گبُی کَ پیؼ هیآیذ فضجتی ثکٌین هیگْیٌذ تْ دیگش چَ هیخْاُی آخَ؟ ایيُب کَ داسًذ ُوَ چی ثَ تْ هیدٌُذُ ،ن صمْق ثبال ّ ُن
اهکبًبت .دسفذ اضبفَ سا ُن هی دٌُذ[.صمْق پشداختی ثبثت ِ] افضایؼ تْلیذُ ،وَ چیض داسی دیگش ثشای چی هیخْاُی اػتشاك کٌی؟
کذام کبسخبًَ ایي ُوَ دسفذ هیدُذ؟ افلي ثَ فکش ایي کَ ثخْاٌُذ اػتشاضی داؽتَ ثبؽٌذ ًیغتٌذ .
عبلیبًَ یکجبس ؽْسای ػبلی کبس ثشای افضایؼ زمْق تؾکیل هیؽْد  ،چیضی

دسثبسٍاػ هیداًٌذ؟

اگش ُن ؽْسای ػبلی کبس سا ًؾٌبعٌذ هیداًٌذ کَ دّلت ُش ػیذ صمْق سا اضبفَ هیکٌذ.
آیب هیداًٌذ کَ هیتْاًٌذ دس افضایؼ زمْق تبثیش داؽتَ ثبؽٌذ یب فمظ هٌتظش ُغتٌذ ثجیٌٌذ چمذس اضبفَ هی ؽْد؟
اگش ُن ثؾْد ایي کبس سا ًویکٌٌذ چْى اص کبس اخشاد هیؽًْذُ .شکغی دس کبسخبًَ عؼی هیکٌذ هْلؼیت خْدػ سا صفع کٌذ چْى
یکی اص کبسخبًَُبیی اعت کَ دس اعتبى گیالى ًغجت ثَ کبسخبًَُبی دیگش صمْق خْثی هیدُذ .فمظ هیخْاٌُذ ثذاًٌذ چمذس صمْق
اضبفَ هیؽْد فمظ ُویي.

دسثبسٍ طشذ ُذفوٌذ کشدى یبساًَُب چَ ًظشی داسًذ؟
چْى ایي هْضْع رذیذ اعت ّ هي دس کبسخبًَ ًیغتن ًویداًن چَ ًظشی داسًذ.
عبػت کبسی دس کبسخبًَ چَطْس ثْد؟
 8ؽیفت اعت ّ دسثبسٍی عبػت کبسی ارضبف هیؽْدّ .الؼب کبسگشُب خیلی تضت فؾبسًذ .آى هْلغ کَ هي ثْدم  92عبػت کبس
هیکشدین اص  6غشّة تب  6فجش ّ  6فجش تب  6غشّة .ثؼذُب چْى صمْق صیبدی هیدادًذ ثبثت اضبفَ کبسی ّ عبػبت طْالًی،
عبػت کبسی سا کوتشکشدًذ؛ کَ صبال  3عبػت ؽذٍ.
تسلیل خْدت دسثبسٍ سعبًَای کَ کبسگشُب ثیؾتش ثب آى دس استجبطاًذ چیغت؟ اص ثیي ، VOA,BBC,تلْیضیْىُبی سعوی خوِْسی
اعالهی،کبسگش تیّ.ی ّ........
اکخشى هبُْاسٍ داسًذ .فبسعی ّاى کَ تبصٍ آهذٍ دس رشیبى ًیغتن .اهب آى هْلغ کَ هي ثْدم ثیؾتش VOAهیجیٌٌذ .دسثبسٍی رٌجؼ عجض ُن
اگش ثخْاُن ثگْین :چْى هْعْی ُن طشفذاس عشهبیَ داساعت یکی اص ثضسگتشیي عتبدُب سا دس اعتبى گیالى کبسخبًَی هب صد کَ خیلی
تجلیغبت ّعیغ ُن ثشایؼ کشد .کبسگشُب ُن ثَ خبطش ایيکَ خْ ِد هذیش ؽشکت هیگفت اکخشى هیآهذًذ .دسگیشیُب ُن کَ هیؽذ اضبفَ
کبس ًگَ ًویداؽتٌذ کبسگشُب سا .اگش هیخْاعتٌذ ثشًّذ گیش ًویدادًذ.
یؼٌی خِت سضبیت کبسفشهب هیآهذًذ ّ دس اًتخبثبت یب عتبدُبی هْعْی ؽشکت هیکشدًذ؟ یب ایٌکَ خْدؽبى ُن لجْل داؽتٌذ؟
خْدؽبى کَ هیگفتٌذ هْعْی اص اصوذی ًژاد ثِتشٍ .ثیؾتش هْعْی سا لجْل داؽتٌذ.
تؾکل ُبیی هثل کویتَ ُوبٌُگی ،پیگیشی ّ ثمیَ آیب تْاًغتٌذ تبثیش خذی سّی کبسگشُب ی کبسخبًَ ؽوب داؽتَ ثبؽٌذ؟ (زشفی زشکتی
چیضی) دسثبسٍی هطبلجبت چْى ثشًبهَای آًزب پیؼ ًیبهذٍ کبسی ًکشدًذ .فمظ ُوبى اطالع سعبًی چْى دس کبسخبًَ صبدحَ صیبد اتفبق
هیافتذُ .وبى چٌذ ّلتی کَ هي ثْدم خیلی صبدحَ دیذم.
آیب ُیچْلت ثَ آىُب گفتَ ثْدی ایي اخجبس دس خبیی دسج هیؽْد؟ هثلي دس عبیت کویتَ ُوبٌُگی؟ ُویي ثبػث استجبط ًؾذ کَ ثبػث
ؽْد عبیت کویتَ ُوبٌُگی سا دًجبل کٌٌذ ؟ ثَ خبطش ایي کَ اخجبس آًِب سا دس ً BBC,VOAوی گْیٌذ ّلی دس چٌیي خبیی هثل عبیت
کویتَ ثیبى هیؽْد؟
هب اص صْادث ایشاى سادیبتْس خجش صیبد داؽتین .دس اػتشاضبت ّ اخشادُبیی کَ ؽذٍ ثْد یک عشی ػکظ فشعتبدٍ ؽذ .ثؼذ کَ پشعیذًذ
گفتَ ؽذ کَ ایي اخجبس دس فالى رب دسد هیؽْد یب دس اخجبس فالى گفتَ هیؽْد .چْى اخجبس کْهلَ ُن ثبال ّ پبییي ثْد .هي ثَ آىُب هیگفتن
کَ ایي اخجبس دس ایي عبػت پخؼ هیؽْد .ثؼذ کَ هیپشعیذم ُیچ توبیلی ًغجت ثَ ایي لضیَ ًذاؽتٌذ کَ ثخْاٌُذ ثذاًٌذ چَ هیؽْد یب
ًویؽْد.
...........................................................................................
 -5ؽشکت ساٍ عبصی  -ػوشاًی چْالة
اعن کبسخبًَ ؽوب چیغت؟
لبًْى تأهیي ارتوبػی ّ ُن ایي
ؽشکت چْالة .ربیی کَ هب کبس هیکٌین یک ؽشکت خقْفی اعت .کبسگش ُب ُن فقلیاًذُ .ن اص ًظش
ِ
کَ چْى یک ؽشکت خقْفی اعت کبسگشاى آى هتؾکل ًیغتٌذ ّ دس یک رب کبس ًویکٌٌذ.
ؽشکت خقْفی؟
ثلَ .ؽشکتُبی ساٍعبصی کلي ایيطْسًذ .چْى کبسگشُب فقلیاًذ هؼوْلي اص ًظش ثیوَ پؾتیجبًی ًویؽًْذ.
ثیوَ ُغتٌذ؟ چٌذ ّلت دس عبل ثشایؾبى ثیوَ سد هیؽْد؟
ثلَ ثیوَ ُغتٌذ .الجتَ فمظ چٌذ هبٍ دس عبل ثشایؾبى ثیوَ سد هیؾْد .ثمیَ هبٍُب سا سد ًویکٌٌذ.
لشاسداد داسًذ؟
لشاسدادُب اّل ،ؽؼ هبَُ ّ عَ هبَُ ثْد .اآلى یک هبَُ اعت.
زمْق هتْعظ چمذس اعت؟
صمْق ثبال ّ پبییي ًذاسدُ ،وبى صمْلی سا هیدٌُذ کَ اداسٍ کبس هقْة کشدٍ.

چیضی ثَ آى اضبفَ ًویکٌٌذ؟
خیلی کن .ثَ ًذست پیؼ ثیبیذ .کلي دس ًِبیت ثب هضایب هیؽْد ُ 853ضاس تْهبى.
ثَ هْلغ پشداخت هیکٌٌذ؟
ًَ هؼوْال ُش عَ تب چِبس هبٍ صمْق یک هبٍ سا هیدٌُذ .ثؼضی اص ؽشکتُبی ساٍ عبصی ُن ُغتٌذ کَ صمْق ُش ؽؼ تب ُؾت هبٍ یک
هبٍ پشداخت هیؽْد.
پظ هطبلجبتی کَ اآلى ّخْد داسدزمْق اعت؟ یب چیض دیگشی ُن ُغت؟
هطبلجبت کَ ًذاسین .ثجیٌیذ دس ُش کبسگبُی هوکي اعت  933کبسگش ثبؽذ .آى چٌبى اػتشاضی ًویؽْد کَ چشا ثَ هب پٌذ هبٍ صمْق دادٍ
ًؾذٍ ...
دلیلؼ چیغت کَ اػتشاك ًویکٌٌذ؟
ثَ ایي کبس ًیبص داسًذ ّ یک ثخؼ دیگش ایي اعت کَ ثَ ایي کبس ثَ ؽکل کبهل ّاثغتَ ًیغتٌذ .کبسگشُبی گیالى ّ هبصًذساى اغلت
ایيطْسًذ .اکخشؽبى ّاثغتَ ثَ صهیي ّ ثبغٌذ ّ چیضی داسًذ کَ اص لِجَل آى اهْسات خْدؽبى سا ثگزساًٌذ.
پشّژٍ ُبیی کَ االى ؽشکت دس زبل اًدبم داسدُ ،وَ دس زبل اخشا ُغتٌذ یب ثؼضی اص آىُب هتْلف ؽذٍ ؟ هثال ثَ خبطش ایي کَ فْست
ّضؼیت ًگشفتَ ثبؽٌذ.
ایي ؽشکت رضّ ؽشکتُبی ثضسگ گیالى اعت .یؼٌی ُوَ کبسُبی ثضسگ ثَ ایي ؽشکت ثب یکی دّ تبی دیگش ّاگزاس هیؽْدّ .لی اآلى
عپبٍ آهذٍ توبم کبسُب سا دس دعت گشفتَ ثبػج ؽذٍ کَ خیلی اص ؽشکتُب تؼطیل ؽْد چْى عپبٍ ُغت کغی ثَ ایيُب کبس ًویدُذ.
چٌذ کبسگش داسد؟
دلیمب هؾخـ ًیغت .چْى دس ربُبی هختلف کبسگبٍ داسد هخل عبسی ّ عبٍّ ّ ُویي رب .دس ُش کبسگبٍ ثَ طْس هتْعظ  933تب 923
کبسگش کبس هیکٌٌذ.
ثب تْخَ ثَ زمْق هؼْلَ گضاسػ ؽذٍ کَ اػتشاضبتی ُن فْست گشفتَ  ،ثگْییذ چَطْس ثْدٍ؟
ثلَ  ،ثؼضی اص کبسگشاى اص ایي کبسُب هیکٌٌذ .هخال دس تبلؼ ُش اص گبُی کبسگشاى اػتقبة هیکٌٌذ ّ کبسگبٍ سا هیثٌذًذ ،یکثبس 52
ًفش سا ثیشّى کشدًذ ّ آة اص آة تکبى ًخْسد .ثَ ُویي دلیل اهغبل کَ هب اص  4هبٍ لجل اص ػیذ صمْق ًگشفتین اػتشاضی ُن ًکشدین.
عبػت کبسی چَطْس اعت؟
عبػت کبس ػولي هؾخـ ًیغت .هب هؼوْلي اص عبػت  7فجش تب  5ثؼذ اص ظِش کبس هی کٌین .یک عبػت ُن ثشای ًبُبس اعت .ثؼضی
اص کبسگبٍُب تب عبػت  6یب ُ 7ن کبس هی کٌٌذ اهب اضبفَ کبسی هضغْة ًویؽْد.
کدب صًذگی هیکٌٌذ؟
اکخشا ثْهیاًذ .سفت ّ آهذ هیکٌٌذ.
عشّیظ ُن داسًذ؟
ثؼضی اص کبسگشُب عشّیظ داسًذ.
ؽشکت غزا هیدُذ؟
ثلَ یک ّػذٍ غزای گشم
تؾکل فٌفی داسًذ؟
ُیچ .چْى کبهلي پشاکٌذٍاًذ ّ ُوَ دس یک رب کبس ًویکٌٌذ ًویتْاًٌذ هتؾکل ؽًْذ.
افال ُیچ تؾکلی سا هیؽٌبعٌذ؟ هیداًٌذ کَ ثبیذ چٌیي چیضی داؽتَ ثبؽٌذ؟
ًَ ًَ ،
گفتیذ دس یکی اص ایي کبسگبٍُب کبسگشاى دعت ثَ اػتقبة صدًذ .تْضیر هی دُیذ کَ آیب عبصهبًذُی ؽذٍ ثْد یب ًَ؟ ًوبیٌذٍای داؽتٌذ؟
ثَ فْست خْدرْػ ثْد ّ دس هٌطمَی تبلؼ کغبًی کَ ُنصثبى ثْدًذ ایي کبس سا کشدًذ.
دس ایي اػتقبة ُیچ تؾکلی ّخْد داؽتَ کَ ثَ کبسگشاى کوک کٌذ تب ایي زشکت سا عبصهبًذُی کٌذ؟

ًَ ،چْى افلي ایيُب ثَ ػٌْاى یک روغ کبسگشی خْد سا ثَ صغبة ًویآّسًذ ّ ُوچٌیي ثَ خبطش ًْع کبس خْد پشاکٌذٍ ُغتٌذ .هخال
فجش ّلتی ؽشّع ثَ کبس هیکٌین دس ُش لغوت دّ عَ ًفش هؾغْل هیؽْین.
یؼٌی خْدؽبى سا کبسگش ًویداًٌذ؟
آى ثضج دیگشی اعت .افال کبسگشاى ًویداًٌذ چَ ُغتٌذ .یؼٌی هي کبسگشم ّ عشهبیَ داس اص هي عْاسی هی گیشد ّ هي ًوی داًن چَ
ُغتن ّ اص لذست خْدم خجش ًذاسم .صبال کَ کبس هب پشاکٌذٍ اعت ّ پخؼ ُغتین افال ربیی ّرْد ًذاسد کَ کبسگشاى ُوذیگش سا ثجیٌٌذ،
هشاّدٍ داؽتَ ثبؽٌذ ّ ثؼذ تؾکلی ثَ ّرْد ثیبّسًذ.
کبسگشاى هْلغ غزا یب چیض دیگش خوغ ًویؽًْذ؟
کبس هب دس هغیش اعت ّ ُش چَ هغیش طْالًی تش ثبؽذ کبسگشُب ثیؾتش پشاکٌذٍ ُغتٌذ.
ثیؾتشؽبى ًویآیٌذ چْى ِ
آیب کبسگشاى اص تؾکلُبیی هثل کویتَ ُوبٌُگی ، ...کویتَ پیگیشی  ،اتسبدیَ آصاد ّ غیشٍ اطالػی داسًذ؟ چیضی دسثبسٍ آىُب ؽٌیذٍاًذ؟
ًَ
آیب کبسگشاى ؽشکت ؽوب هیداًٌذ کَ اّل هبٍ هَ (یبصدٍ اسدیجِؾت) سّص خِبًی کبسگش اعت؟
هگش ایي کَ اص سادیْ ّ تلْیضیْى چیضی ثؾًٌْذّ .لی ثَ ُش صبل ثَ آى فْست چیضی ًویداًٌذ.
دّ عبل اعت کَ تؾکلُبی خٌجؼ کبسگشی لطؼٌبهَ اّل هبٍ هَ سا هٌتؾش هی کٌٌذ ّ هطبلجبت کبسگشاى سا دس آى هطشذ هیًوبیٌذ .آیب
ؽوب ایي لطؼٌبهَ سا دیذیذ؟
هي آسٍّ .لی کبسگشُبی ؽشکت ًَ.
آیب کبسگشاى کبسگبٍ ؽوب اص اتفبلبت کبسگشی دس عطر خٌجؼ کبسگشی خِبى خجش داسًذ؟
ًَ افلي .اًمذس فشفت ًویکٌٌذ اص دّ لذم آى طشف تش اص خْدؽبى خجش ثگیشًذ.
ؽوب تب زذی اص لذست کبسگشاى ّ ایٌکَ ثبیذ ثَ لذستؾبى پی ثجشًذ ّ تؾکل داؽتَ ثبؽٌذ اگبُی داسیذ .آیب تب ثَ زبل عؼی کشدٍ ایذ ثب
کبسگشاى دسثبسٍ ایي هغئلَ فسجت کٌیذ .آى ُب سا خوغ کٌیذ ّ اػتشاضبتؾبى سا عبصهبًذُی ًوبییذ؟ اگش ًَ ،دس فْستی کَ ایي کبس سا
ثکٌیذ دس هْسد ؽوب چَ فکش هیکٌٌذ ّ چَ زشفی هیصًٌذ؟
هي تب ثَ صبل چٌیي کبسی ًکشدٍام اهب تب صذی هیداًن اگش ثخْاُن اص هطبلجبت صشفی ثضًن ،اگش فمظ دس صذ صشف ثبؽذ صك سا ثَ هي
هیدٌُذ اهب ّلتی پبی ػول ثشعذ چْى رٌُؾبى دس ایي هْسد خبلی اعت هیگْیٌذ ّلؼ کي ثبثب ،ثیکبس اعت ،ؽکوؼ عیش اعت.
ؽوب ُوبى زذالل زمْق یؼٌی ُ 343ضاس تْهبى سا دسیبفت هیکٌیذ .آیب کبسگشاى هیداًٌذ چَ کغبًی آى سا تؼییي هیکٌٌذ؟
ثلَ .دّلت دیگش.
هی داًٌذ کذام لغوت اص دّلت؟
ًَ .فکش ًکٌن.
آیب خْد ؽوب هی داًیذ؟
هی داًن کَ ُیبت دّلت دس ًؾغتی ثب ًوبیٌذٍی کبسفشهبُب ّ ًوبیٌذٍی کبسگشاى دس ایي ثبسٍ تقوین هیگیشًذ.
آیب فکش هیکٌٌذ کَ ثتْاًٌذ تبثیشی دس سًّذ افضایؼ زمْق داؽتَ ثبؽٌذ؟
ًَ.
ثٌبثشایي ُش چَ ثگْیٌذ لجْل هیکٌٌذ !
لجْل کَ؟ هیگْیٌذ ُویي اعت دیگش کبسیؼ ًویؽْد کشد.
ُوکبساى ؽوب دسثبسٍی طشذ ُذفوٌذ کشدى سایبًَ ُب چَ ًظشی داسًذ؟
ُوَ فکش هیکٌٌذ کَ ّضغ ثذتش هیؽْد.
چشا چٌیي فکشی هیکٌٌذ؟ آیب ّالؼیت سا هیداًٌذ؟
هشدم ػبدی ُوَ ایي طْس فکش هیکٌٌذ.
ایي اصغبط خطش ُغت کَ دّلت اگش  53تْهبى ثذُذ صتوب  73تْهبى هیگیشد.
ِ
دس هْسد اتفبلبتی کَ دس خشیبى ثؼذ اص اًتخبثبت افتبد آیب کبسگشاى ًظشی داؽتٌذ؟

ًَ  ،اکخشى ًظشی ًذاؽتٌذ.
افلي هیداًغتٌذ چَ ؽذٍ؟
خْة هی داًغتٌذ اتفبلی افتبدٍ ّلی هیگفتٌذ اگش ایي ثشّد یکی هیآیذ اص ایي ثذتش ّ فشلی ثَ صبل ه ِي کبسگش ًویکٌذ.
آیب طشفذاس یکی اص خٌبذ ُب ثْدًذ؟ ثَ ُش زبل افلي فسجتی هیؽذ؟
ًَ ًَ .ثَ آى صذی کَ رذی ثبؽذ .خیلی رضئی ثْدُ .وبى دس صذ صشف.
دس ثیي سعبًَُبیی هثل تلْیضیْى سعوی ایشاى ، BBC ، VOA ،کْهْلَ ،فبسعی ّاى ّ  ...کبسگشاى ثیؾتش طشفذاس کذام یکی ُغتٌذ؟
هي کَ هبُْاسٍ ًذاسم اهب کبسگشاى دیگش کَ داسًذ اکخشى فضجتُبیؾبى دسثبسٍی ُوبى فبسعی ّاى اعت.
کبسگشاى اصکذام یک اص دّلت ُبی سفغٌدبًی  ،خبتوی ّ ازوذی ًژاد خبًجذاسی هیکٌٌذ یب ػلیَ آى فسجت هیًوبیٌذ؟
ُش کغی ثبؽذ ثشایؾبى فشق ًویکٌذ .چْى تبحیشی سّی صًذگیؽبى ًذاسد .ؽبیذ ثگْیٌذ صهبى دّلتُبی خبتوی ّ سفغٌزبًی اسصاًتش ثْد
پظ ثِتش ثْد ّ گشًَ ُوَؽبى یک رْساًذ .فشلی ًویکٌذ.
آیب ُیچ کذام اص تؾکل ُبی کبسگشی هثل کویتَ ُوبٌُگی ،کویتَ پیگیشی ،اتسبدیَ آصاد ،کویتَ هذافؼبى ّؽْسای ُوکبسی ّ غیشٍ کَ
کبسؽبى کوک ثَ کبسگشاى اعت خِت گشفتي هطبلجبتؾبى عش ّکلَؽبى دس کبسگبٍُبی ؽوب پیذا ؽذٍ؟
ًَ افلي ّ .کبسگشاى ُیچ چیض دسثبسٍی آىُب ًویداًٌذ.
ّضؼیت لشاسداد چَطْس اعت؟
دس هْسد لشاسدادُب ُش یک هبٍ ثَ یک هبٍ توذیذ هیؽْد .یؼٌی یک ثبس کَ اهضب هی کٌین خْد ثَ خْد تب پبیبى  92هبٍ توذیذ هیؽْد.
هذت لشاسداد سا کن کشدٍاًذ کَ ساصت ثتْاًٌذ کبسگش سا ثیشّى کٌٌذ .هي خْدم ؽبُذ ثْدم کَ صهبًی هیخْاعتٌذ کغی سا ثیشّى کٌٌذ
گفتٌذ :تب پبیبى هبٍ لشاسداد داسد .تب آى هْلغ اص اّ کبس هیکؾین ّ ثؼذ هیاًذاصیوؼ ثیشّى .یک ثبس ُن ثشای خْد هي پیؼ آهذ .سفتن
اداسٍی کبس .گفتن کَ هشا اخشاد کشدٍ اًذ .گفتٌذ لشاسدادت چٌذ هبَُ ثْدٍ؟ گفتن :یک هبَُ .گفتٌذ خْة آلب پظ ثشای چَ آهذٍ ای ایٌزب؟
گفتن  95عبل اعت کَ هي ایي رب کبس هیکٌن .گفتٌذ  933عبل کبس کي ،لشاسدا ِد تْ یک هبَُ اعت .عش هبٍ ُن کبسفشهب گفت ُِشی هي تْ
سا ًویخْاُن ،ثشّ خبًَ ات.
ثیوَ ثیکبسی ُن ثَ ؽوب تؼلك ًویگیشد؟
ًَ چْى رضّ کبسگشُبی فقلی ُغتین.
ؽوب کَ  15عبل اعت آى خب کبس هیکٌیذ زمْقتبى ثب ثمیَ فشق هیکٌذ؟
ًَُ .یچ فشلی ًذاسدُ .وَ یک صمْق هیگیشینُ .ش عبل ُوبى همذاسی کَ اداسٍی کبس اػالم هیکٌذ .فمظ ُوبى همذاس ثَ صمْق هب اضبفَ
هیؽْد .تب چٌذ عبل پیؼ روؼَ ُب ُن کبس هیکشدین ّ اضبفَ کبسی هیدادًذ  ،عبػت ِکبسی ًقف سّص ثْد ّلی اآلى دیگش ُوَ سا
ثشداؽتَاًذ .سّصُبی روؼَ ُن هخل سّصُبی ػبدی کبس هیکٌین .تب صهبًی کبس ثبؽذ ثبیذ کبس کٌینُ .ش ّلت دلؾبى خْاعت هیگْیٌذ آلب
تؼطیل  ،ثشّیذ خبًَُبیتبى.
یؼٌی هشخقی هبُبًَ ًذاسیذ؟
چشا ایي چیضُب کَ دس لبًْى آهذٍ دس ًظش گشفتَ هیؽْد اهب دسثبسٍی اضبفَ کبس دعتؽبى ثبص اعت.
خغتَ ًجبؽیذ .دعت ؽوب دسد ًکٌذ.
........................................................................................................
 -0کبسخبًَ خضس الکتشیک
کبسگشی هب کبسگبُی اعت کَ فذ تب فذ ّ ثیغت ًفش دس آى کبس هیکشدًذ صبال سعیذٍ
 29عبل اعت کَ دس هضیظ کبسگشی ُغتن .هضیظ
ِ
ثَ ً 85فش .هذیشیت کبسخبًَ ثشای ُش پٌذ ؽؼ ًفش هغّْل گزاؽتَ ّ دس لغوتُبی هختلف هخال هًْتبژ ّ تضسیك ّ غیشٍ عؼی هیکٌذ
ُوبى افشاد سا صوبیت کٌذ تب آىُب ُن ثَ ًْثَی خْد کبسگشُب سا آى طْس کَ هذیشیت هیخْاُذ ثچشخبًٌذ .ؽشکت هب یک ؽشکت
خقْفی اعت.

ثسثُبیی کَ هطشذ هیکٌیذ خیلی خبلت اعت .ؽوب خیلی خْة هیتْاًیذ تقْیش ّالؼی اص کبسخبًَتبى اسائَ ثذُیذ چْى خْدتبى دلیمي
هتْخَ ؽذٍ ایذ کَ چَ عْاالتی ّ ثَ چَ هٌظْسی لشاس اعت پشعیذٍ ؽْد .هب فمظ هیخْاُین ثذاًین ؽوب ثَ ػٌْاى یک ًبظش دلیكًَ ،
اص هٌجغ رٌُیتبى ،ثَ هب ثگْییذ کَ کبسگشاى ؽشکت ؽوب دسثبسٍی ایي چیضُبیی کَ هیپشعین چگًَْ فکش هیکٌٌذ.
التقبدی کبسگش ثَ ایي ؽکل فالکتثبس اعت ؽوب هیخْاُیذ ثشایَؼ تْضیش ثذُیذ کَ اضبفَ کبس لجْل ًکٌذ؟ عتن،
ثجیٌیذ ّلتی ّضؼیت
ِ
دّگبًَ اعت .اعتخوبس اعت .ثیؼ اص  3عبػت ًجبیذ کبس کٌی .فشعْدگی داسد .ایيُب سا کَ هطشس هیکٌی کبسگش افلي ًوی گیشد .چْى
عش عفشٍ ثجشد .هي فکش هیکٌن استجبطی سا کَ ًیشُّبی عیبعی ّ سّؽيفکش
هیخْاُذ عَ عبػت ثیؾتش کبس کٌذ تب لموَ ًبًؼ سا ثب پٌیش ِ
هیخْاعتٌذ ثب کبسگش ایزبد کٌٌذ هتبعفبًَ ٌُْص ساُؼ سا پیذا ًکشدٍاًذ.
ُویي هْاسدی سا کَ ثیبى کشدیذ هب دس عْاالتی گٌدبًذٍاین تب هطلت عبدٍ تش ّ هسذّدتش ػٌْاى ؽْد .اگش اخبصٍ دُیذ یکی یکی هطشذ
هیکٌن .اّل آیب ؽشکت ؽوب خقْفی اعت؟
کْلش آثی ثشای هٌبطك خؾک ثیشّى
ثلَ .ؽشکتی اعت کَ لجال ظشف تفلْى تْلیذ هیکشدٍ اهب اآلى ثؼذ اص تغییش عبختبس ،ربسّثشلی ّ
ِ
هیدُذ.
چٌذ ًفش کبسگش داسد؟
ً 85فش
ّضؼیت ثیوَ چَطْس اعت؟
فٌؼتی سؽت هزوْػي
ة ؽِش فٌؼتی اعت .دس ؽِش
ُوَ ثیوَ ُغتین .یؼٌی ایي کبسخبًَ رضّ کبسخبًَُبی خْ ِ
ِ

 932کبسخبًَ ّرْد

کبسی ثضسگ ثب هبؽیي
داسد .چیضی صذّد  33کبسخبًَ فؼبل اعت .الجتَ ّلتی هیگْیین کبسخبًَ ایي طْس ثشداؽت ًکٌیذ کَ یک هضی ِظ
ِ
ت خبؿ اعت .خیلی اص ایي کبسخبًَربت فمظ  95پشعٌل داسًذ.کبسخبًزبت ثضسگ پٌذ ؽؼ تب ُغتٌذ کَ هؼشّفاًذ.
آال ِ
ّضؼیت اعتخذاهی چَطْس اعت؟
آغبص کبس ؽشکت دس عبل  63کلیَ پشعٌل اعتخذاهی ثْدًذ .ثؼذ اص  93عبل کَ لشاس ؽذ خظ تْلیذ ػْك ؽْدُ .وَ خبًن ُب سا ثیشّى
دس
ِ
کشدًذ .صذّد ً 53فش ّ عَ هبٍ ّ ًین ثَ ُش کذام دادًذ .کَ آى ُن ثب تالػ خْد کبسگشُب ثْد .چِبس پٌذ ًفش ثب هذیشیت فضجت کشدین.
خیلی ساصت هیخْاعتٌذ عشؽبى سا ثب پٌجَ ثِجُشًذ .خالفَ ثب ثضجُبیی کَ دس گشفت هذیشیت لبًغ ؽذ عَ هبٍ ّ ًین ثَ آىُب ثذُذکَ ؽشط
خْثی دس آى ّلت ثْد.
اآلى چَطْس؟ ُوَ لشاسدادی اًذ؟
ًَ  .صذّد ً 24فش اعتخذاهی ُغتین کَ اص ُوبى دّساى ثبلی هبًذٍاینّ .لی ثؼضی اص کبسگشاى سا کَ اص لضبظ عْاد پبییيتش ثْدًذ ّ
کبسُبی خذهبتی هیکشدًذ اص کبسخبًَ اخشاد کشدًذ کَ ثتْاًٌذ کبسگشُبی لشاسدادی ثگیشًذ.
لشاسدادؽبى تب چَ هذتی اعت؟
عَ هبَُ اعت.
پشداخت زمْق هشتت اعت یب ثب تأخیش؟
هؾکلی ًذاسین .رضّ کبسخبًزبتی اعت کَ ثَ هْلغ صمْق پشداخت هیؽْد.
هطبلجَای  ،هؼْلَای یب خبسی کَ ثَ تأخیش افتبدٍ ثبؽذ چَطْس؟
ثٌذی هؾبغل داسد .الجتَ ثبیذ ثگْین کَ
ًَ .اتفبلي
طشس طجمَثٌذی ُن ارشا ؽذٍ .رضّ هؼذّد کبسخبًَُبیی اعت کَ دس ؽِش فٌؼتی طجمَ ِ
ِ
یک عشی اص کبسگشُبیی کَ دس ایي هضیظ آهذًذ ثب سّاثظ آهذًذ .طجك ضْاثظ اعتخذاهی ًجْدٍ .ثَ افطالس یک ؽشکت فبهیلی اعت.
ت عیبعی داؽتَام.
ُوَ چیض سا ُن دسثبسٍی ُوَ ،هذیشیت هیداًذ .هخال دسثبسٍی خْ ِد هي هی داًٌذ کَ دس صًذاى ثْدٍام ّ فؼبلی ِ
یؼٌی دس کبسخبًَی ؽوب تؼذاد صیبدی ثَ هغبئل عیبعی آگبُی داسًذ؟
ًَ .تؼذاد ،خیلی کن اعت .ؽبیذ اص ک ِل کبسگشُبی کبسخبًَ دّ عَ ًفش ثیؾتش ًجبؽٌذ .ثمیَ آگبُی کوی داسًذ چْى اغلت ثیعْاد یب
کنعْادًذ.
کبسخبًَ تْلیذ داسد؟

ثلَّ .ضؼؼ خْة اعت.
زمْق هتْعظ آًدب چَلذس اعت؟
صمْق صذالل دعتوضد اعت .ثش اعبط طشس طجمَثٌذی کَ دٍ عبل پیؼ پیبدٍ ؽذ ُش عبلَ صمْق ثبال هیسّد .هضایب هیتْاًین ثگیشین .ثَ ُش
صبل چیضی اضبفَ ًویکٌٌذ هگش آى کَ دّلت اضبفَ کٌذ .هب ُویؾَ دس طْل عبل ثب هذیشیت دسثبسٍی اضبفَ صمْق ثضج داسین .هیگْیین
دس طْل عبل چیضُبیی هخل هبیغ دعتؽْیی عَ ثبس لیوتؼ تغییش هی کٌذ گْؽت ُویي طْس  ،هبیضتبد ػوْهی دیگش ُویي طْس .
چَطْس صمْق کبسگش یب تغییش ًویکٌذ یب تغییشػ خیلی عخت ّ کن اعت .خیلی ثضج ّ فضجت کشدٍاین کَ ؽبیذ ثتْاًین اهکبًبتی ثگیشین.
پبداػ تْلیذ .چیضُبی ػزیت ّ غشیت اص خْدؽبى دس
دس ًِبیت صمْق اضبفَ ًکشدٍاًذ .هوکي اعت گبُی چیضی ثذٌُذ ثَ ػٌْاى
ِ
هیآّسًذ هخلي کبساًَ .چیضی ُغت کَ دس ثؼضی کبسخبًَُب ُش دّ هبٍ یک ثبس هیدٌُذ ُش کبسخبًَای ثَ ؽکلی .ثش اعبط طشس
اًجبسداس گشٍّ ُ 99غتن .صمْلی کَ دّلت عبالًَ تؼییي هیکٌذ یک گشٍّ هیگیشی
طجمَثٌذی ،گشٍّ هیگیشین .هخلي هب اًجبس ُغتین .هي
ِ
ثَ اضبفَ پبًقذ ّ خشدٍای .کبسگشُبی دیگش  93دس فذ اضبفَ هیؽْد ثَ اضبفَ  833تْهبى.
اص زذالل ُغت تب چَلذس؟
یک چیضی صذّ  95تب  97دسفذُ .یچّلت  23دسفذ اضبفَ ًؾذٍ .دّ عبل اخیش کَ خیلی کن ثْدٍ.
یؼٌی ثب تْخَ ثَ چیضی کَ اهغبل اضبفَ ؽذٍ ،زذالل چَلذس زذاکثش چَلذس؟
هخلي صمْق هي  43333تْهبى اضبفَ ؽذٍ .سّصی  3عبػت کبس هیکٌین .اضبفَ کبس ُن ًذاسین چْى عؼی هیکٌٌذ اضبفَ کبس افلي
ًذٌُذ .اهب ثب تْرَ ثَ ایي کَ ُْا اهغبل خیلی گشم ثْدٍ ّ کْلشُبی ثیؾتشی فشّختَ ؽذ عؼی کشدین صذالل عَ عبػت اضبفَ کبس ثگیشین.
کَ ثشای عبل ثؼذ دّ هبٍ کبس ثکٌٌذ.
هشخقی طجك لبًْى کبس اعت؟
ثلَ.
ُیچ ّلت اًدوي اعالهی  ،ؽْسای اعالهی یب ًوبیٌذٍ کبسگشی داؽتیذ؟
اص ُوبى عبل اّل ًگزاؽتین کَ اًزوي اعالهی دس کبسخبًَ پب ثگیشد .یؼٌی ُش کَ آهذ هب چِبس پٌذ ًفش رلْػ ایغتبدین .ؽْسای کبسگشی
داسین .یک ًفش ًوبیٌذٍ ؽذٍ .
یؼٌی یک ًفش فمظ دس ؽْسا ُغت؟
اّل دّ ًفش ثْد ثؼذ ثب تْرَ ثَ تؼذاد پشعٌل ؽذ یک ًفش.
زبال کبسگشُب ثَ ؽْسای اعالهی ػاللَ داسًذ؟ دسثبسٍاػ چَ فکش هیکٌٌذ؟ آیب ثب آى ُوکبسی هیکٌٌذ؟
ًوبیٌذٍی ؽْسا ؽبیذ هزُجی ثبؽذ اهب ّاثغتَ ثَ دّلت ّ صبکویت ًیغت ّ کبهال ثب هب ُوبٌُگ اعت .ثب کبسفشهبعت کَ هؾکل داسد .دس
گشفتي صك ّ صمْق کبسگشاى ُویؾَ ثب هذیشیت هؾکل داسد .اًتخبثؼ ُن ّالؼی ثْد ،ثیّاعطَ تْعظ خْد کبسگشاى .دس ّالغ هب ُغتین
کَ تؼییي هیکٌین چَکغی ًوبیٌذٍ ثبؽذ.
کبسگشُب تب زبال ثَ تؾکلی هغتمل اص کبسفشهب فکش کشدٍاًذ؟
افلي ًَ .ثیؾتش اص طشیك عشپشعت لغوتُب کَ چِبس پٌذ ًفش ُغتین کَ ثب کبسفشهب دس استجبطاین .ثَ کبسگشُب ُن تفِین کشدٍاین کَ ؽْسا
ًویتْاًذ صك ّ صمْق آًِب سا ثگیشد .کبسگشاى فکش هیکٌٌذ ثب تْرَ ثَ ّضؼیت تأهیي ارتوبػی چٌیي چیضی اهکبى پزیش ًیغت .هب ُن
ثبیذ ثشاعبط ًیبصُب ّ خْاعتُبی آًِب ػول کٌین ّگشًَ ثب آًِب هذام ثضج ّ رذل خْاُین داؽت .چْى اداسٍی کبس سّاثظ خیلی ًضدیکی
ثب هذیشیت کبسخبًزبت داسد عشپشعتِب تشریش هی دٌُذ خْاعتُبی کبسگشاى سا ثَ اطالع آًِب ثشعبًٌذ ّ عؼی کٌٌذ هطبلجبتؾبى سا
ثگیشًذ .طجك سّاثظ هؾکالتوبى صل هیؽْد.
آیب کبسگشاى تؾکلُبیی هثل کویتَ ُوبٌُگی  ،کویتَ پیگیشی  ،اتسبدیَ آصاد  ،کبًْى هذافؼبى  ،ؽْسای ُوکبسی ّ تؾکلِبی دیگش سا
کَ اُذاف خبفی سا دس دعتْس کبسخْد خِت ازمبق زمْق کبسگشاى داسًذ هیؽٌبعٌذ؟
ًَ .ؽبیذ  93دسفذؽبى
هثلي کذام یکی سا؟

گبُی خْدهبى ثضجُبیی سا دس کبسخبًَ پیؼ هیکؾین  .گبُی ُن ثَ آًِبیی کَ هبُْاسٍ داسًذ هیگْیین فالى کبًبل یب فالى ثشًبهَ سا کَ
دسثبسٍ هغبئل کبسگشی فضجت هی کٌٌذ توبؽب کٌٌذ.
ًَ .هٌظْسم تؾکلُبیی اعت کَ دس ایشاى فؼبلیت هیکٌٌذ ،آیب آًِب سا هی ؽٌبعٌذ؟
ًَ .اًگؾت ؽوبسًذ .ؽبیذ دّ عَ ًفش .آًِب ُن کغبًی ُغتٌذ کَ لجال عیبعی ثْدٍ اًذ.
دسثبسٍ اّل هبٍ هَ افلي هیداًٌذ کَ سّص خِبًی کبسگش اعت؟
خْؽجختبًَ ُش عبل دس هضیظ کبسگشیهبى ایي سا تْضیش هیدُین .اکخشى هیداًٌذ کَ دس آى سّص چَ اتفبلی افتبدٍ اعت.
دس دّ عبل گزؽتَ ثؼضی اص تؾکلُبی خٌجؼ کبسگشی لطؼٌبهَی هؾتشک فبدس کشدًذ .آیب کبسگشاى اص آى خجش داسًذ؟
ًَ .خْدم دیذٍام اهب آًِب ًَ.
تْضیر دادیذ کَ دس هْاسدی کوک هیکٌیذ ثَ گشفتي زمْق کبسگشاى .اهب آیب تب ثَ زبل کوک کشدٍایذ ثشای ایدبد یک خوغ کبسگشی یب
ثشای کوک ثَ کبسگشاى کبس خوؼی اًدبم دادٍایذ؟
ًَ .ثَ ًظش هي هضیظ کبسگشی افلي تؾکیالت گشیض اعت .هتبعفبًَ صتب کبسگشاًی کَ فؼبل عیبعی ثْدًذ ّ اآلى دس ایي هضیظ کبس
هیکٌٌذ ّلتی ثبسُب ّ ثبسُب ثب آًِب فضجت هیکٌین افلي خْدؽبى سا گن کشدٍاًذ .یؼٌی آى چیضُبیی کَ ثَ آى اػتمبد داؽتٌذ سُب کشدٍاًذ.
ؽخقی خْدؽبى ُغتٌذ الجتَ ثب کؾبًذى ثضج ُبی هشثْط ثَ گشفتي هطبلجبت ثیي کبسگشاى تب صذی تْاًغتین کبسهبى سا
دًجبل هٌبفغ خبؿ
ِ
ِ
پیؼ ثجشین.
کبس گشُّی افلي ًذاؽتیذ؟ فمظ ُوبى چِبس پٌح ًفش؟
ًَ ًذاؽتین.
هی گْییذ پبیَ زمْلی ؽوب ثَ اضبفَ سدٍُبی کبسی کَ داسیذ ثش اعبط زذالل دعتوضد اػالم ؽذٍ اعت .آیب کبسگشاى هیداًٌذ کَ ایي
زذالل دعتوضد کَ اهغبل  343544ثْدٍ چَ کغبًی تؼییي هیکٌٌذ؟
هیداًٌذ کَ ًوبیٌذٍی هزلظ ً ،وبیٌذٍی کبسگشاى ّ سئیظ ؽْسای کبس ثش اعبط اطالػبت ثبًک هشکضی اػالم هیکٌٌذ کَ صذالل دعتوضد
چَلذس ثبیذ ثبؽذ.
ُوَی کبسگشاى ایيطْس هیگْیٌذ؟
ثلَ .یؼٌی اص ًظش استجبطؾبى ثب سعبًَُب ،ثَ دًجبل هٌبفغ خْدؽبى ُغتٌذ .اص اخجبس هیؽًٌْذ.
آیب هیداًٌذ کَ هیتْاًٌذ سّی ایي دعتوضدُب تأثیش داؽتَ ثبؽٌذ؟ یب ایي کَ ُویؾَ هٌتظشاًذ تب ثجیٌٌذ چَ اػالم هیؽْد؟
ًَ .فکش ًویکٌن .هخلي هي خْدم ثبسُب دسثبسٍی هغئلَی ًیؾکش ُفت تپَ دس کبسخبًَ فضجت کشدٍام .دسثبسٍی ایشاى خْدسّ  ،دسثبس
اعبًلْ ّ کغب ِى دیگش .هي ًویگْین ُوَی کبسخبًزبت ایشاى هخل کبسخبًَی هبعت ًَ یمیٌب هضیظُبی کبسگشیای ّرْد داسد کَ کبسگشا ِى
آى فؼبلاًذ  .هخلي دس ُویي ؽِش فٌؼتی ،کغبًی ُغتٌذ کَ فؼبلاًذّ .لی کبسگشا ِى هضیظ هب  ،ثشایؾبى هِن ًیغت .ثشای هٌبفغ خْدػ فمظ
کبس هیکٌذً .غجت ثَ رشیبًبت چپ ّ رشیبًبت هزُجی هخل هزبُذیي ثذثیي اعت .دسثبسٍی ُویي رٌجؼ عجض ُش ثبس کَ فشفتی دعت
دادٍ فضجت کشدٍاینُ .ویي سا ُن لجْل ًذاسًذ .ثَ خبطش یبساًَ اصوذی ًژاد سا لجْل داسًذ.
دس هْسد طشذ ُذفوٌذ کشدى یبساًَُب یؼٌی ززف ثخؾی اص عْثغیذُبیی کَ ّخْد داسد کبسگشاى چَطْس فکش هیکٌٌذ؟
طشس ربلجی اعت.
فکش هیکٌٌذ
ِ
دلیمي چَ تْضیسی ثشایؼ اسائَ هیدٌُذ؟
طشس ثبص کشدى صغبة دس اعتبىُبیی کَ اػالم ؽذٍ اص رولَ گیالى ثضجُبی صیبدی پیؼ آهذ .ثیؾتش هْلغ ًبُبس فضجت هیکٌین،
ثب
ِ
ثؼضی ّلتُب دس لغوتُبی خظ ،صهبى کْتبُی هیؽْد فضجت کشد .صهبًی دس هضی ِظ کبسی فؾبس خیلی صیبد ؽذ صتب دس عطش
افلی کبسخبًَ تب چٌذ سّص دسثبسٍی ُویي هْضْع ثْد.
ت
هذیشیت ،فضج ِ
ِ
اآلى چَ؟ آیب ثبص ُن ًظشؽبى ایي اعت کَ طشذ خْثی اعت؟
کنکن داسًذ دلغشد هیؽًْذ .یؼٌی ایي هبٍ آى هبٍ کَ ؽذٍ خیلی اهیذّاس ًیغتٌذ .ؽبیؼبتی کَ دسعت هیؽْد هخلي ایي کَ لشاس اعت ًفشی
 2333تْهبى ثذٌُذ آى ّلت پْل آة ّ ثشق سا تخیلی ثشای خْدؽبى صغبة هیکٌٌذ ّ ثبص اهیذّاس هیؽًْذ.

ثَ طْس هیبًگیي ُوکبساىتبى دسثبسٍی ایي طشذ چگًَْ فکش هیکٌٌذ؟
اکخشیت هیگْیٌذ خْة اعت.
توبم اتفبلبتی کَ ثؼذ اص اًتخبثبت افتبد آیب ُوکبساى ؽوب ًمؾی دس آى داؽتٌذ؟ افال دسثبسٍاػ زشف هیصدًذ؟ اگش هْضغگیشی داؽتٌذ
ثَ کذام طشف ثْدٍ؟ یب ًَ ثشایؾبى هِن ًجْد چْى فکش هیکشدًذ کبس دیگشی ثبیذ کشد؟
اکخشى هبُْاسٍ داسًذ ّ فمظ اخجبس سا دًجبل هیکشدًذ.
ثیؾتش کذام کبًبل هبُْاسٍای سا ًگبٍ هیکٌٌذ؟ کْهْلَ BBC ، VOA ،یب فبسعی ّاى ّ یب ...؟
هؼوْال  BBC ّ VOAهٌجغ خجشیؾبى اعت .فیلنُبی فبسعی ّاى سا ُن صیبد هی ثیٌٌذ ّ ثشای ُن تؼشیف ُن هیکٌٌذ.
ثب تْخَ ثَ ایي کَ سعبًَُبی هبُْاسٍای سا ُن هیدیذًذ دسثبسٍی اتفبلبت ثؼذ اص اًتخبثبت چَ فکش هیکشدًذ؟
اکخشى هخل خیلیُب دس ربهؼَ فکش هیکٌٌذ ُشکغی ثیبیذ ُویي اعت.
پظ فکش ًویکٌٌذ کَ ثتْاًٌذ دس ایي خشیبًبت ًمؾی داؽتَ ثبؽٌذ.
ثبسُب فضجت هیؽْد .هخلي یکی  83عبل دس کبسخبًَ تْؽیجب کبس کشدٍ ثْد  ،ثؼذ اص آى رب ثبصخشیذ کشد ّ دس کبسخبًَی هب هؾغْل کبس
ؽذ .هی گْیذ دًیب ُویي طْس اعت  .چْى کن عْادًذ ّ یب هطبلؼَ ًذاسًذ دًیب سا ایيطْس هیثیٌٌذ.
ؽبیذ فکش هیکٌٌذ ُش کغی ثیبیذ ُویي طْس اعت  ،پظ هب خْدهبى ثبیذ طْسی عبصهبًذُی کٌین کَ هب ثیبیین سّی کبس .افلي چٌیي
چیضی ثَ رٌُؾبى هی سعذ؟
ًَ ًَ .افلي
ثیي ایي آلبیبى هْعْی ،سفغٌدبًی  ،خبتوی ّ ازوذی ًژاد کذام یک سا تشخیر هیدٌُذ؟ افلي دسثبسٍؽبى زشفی هیصًٌذ؟
الجتَ یک همذاس اطالػبت داسًذ .هخلي ًیشُّبی رْاىتش کَ ثَ لْل هؼشّف اهشّصی تشًذ ،ثَسّص اًذ طشفذاس هْعْی ثْدًذ .ثخؼ دیگش
کَ اص اصوذی ًژاد صوبیت هیکشدًذ ثَ ایيُب هیگفتٌذ هگش ُویي هْعْی دس صهبى رٌگ فالى کبس سا ًکشد؟ صشفُب ّ ثضجُب دس ُویي
صذ ثْد.
تؾکل ُبیی کَ اآلى هْخْدًذ هثل کویتَ ُوبٌُگی  ،پیگیشی  ،اتسبدیَ آصاد  ،کبًْى هذافؼبى  ،ؽْسای ُوکبسی ّ غیشٍ استجبطی ثب
کبسخبًَی ؽوب داسًذ؟ کبسی سا تْاًغتٌذ عبصهبًذُی کٌٌذ؟
ًَ.
..............................................................................................
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