
 

 

 

 

 

 

 

 برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه فاطمه

 میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا فروشگاه یانداز راه ریمانتو،ام یدیتول یانداز راه همسرسش و میمر

 یفرادا از گوشه موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ الدیم ز،یتبر یساز تراکتور

  اند، دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند

 

 یور  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا.دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما 

 .دیکن کیکل ریز نکیل
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 زیع ٍای زنیيٌ در ؼُال یک نیتُاىيط ٍٕتگی وُر ةٌ کارةعان ؿاٍعصی نُٔ٘یت گعهً  ؼایت در درهد

 ه ایهیل زظؼ ه کارةعی ىام از پػ ٍهچيیو. نیـُد ارؼال ؼُاالتـان پاؼش ٍا دهٌُ ه ىهایيط ارؼال

 ؼایع تا نیـُد ارؼال َهُم اؼتٕادً ةعای پاؼش پعؼؾ ایو ٍا ان صكُقی کلهات ه نـضكات ه ىام

 ةا. ىهایيط دریأت نـتعکی پاؼش وعیٖ ایو از داؿتيط نـاةَی ؼُال چياىچٌ ؼایت ُٔلی کارةع02222

 ؿاٍعصی نُٔ٘یت گعهً تـکع

 

WEBSITE 

 هب ؼایت نا

 در ٗؽهت تهاس ةا نا ؼایت 

SAJADSHAHROKHI.ORG-SHOP 

 

 ةاؿط. نی 2931ةَهو  20 تاریش تادلط دهم اؼت. ه  پاؼش پعؼؾ ایو

 پاؼش ةٌ پعؼؾ ةضؾ در ناٍَای ایيطً ةٌ نا ٍای ةُطی دلط ؼایع ه اهلداىلُد دلط  ةعای

 .ىهاییط ةٌ رایگان داىلُد  رادرؼایت ٍا پاؼش پعؼؾ تعیو دطیط تا ىهاییط نعادٌُ ؼایت
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 پعؼؾ یا دٍيط ىٌع کعدىط نىالٌُ ؼایت در کٌ ای ن٘الٌ ٍع زیع  در نیتُاىيط گعانی کارةعان

 تُؼه تا ىُؿتٌ ىٌعات ٗؽهت در نعتته ؼُال ٍع یا ن٘الٌ ٍع  نُمُع ةا راةىٌ در را صُد

 دادً ؿػاٍعصی  دياب تُؼه دهٌُ ٍای رهز ٍا ان  پاؼش ه ؿطً دریأت ؼایت پـتیتاىی

 تا کيیط نىعح را صُد پعؼؾ ىٌعات ٗؽهت در ن٘الٌ ٍع زیع در ه کيیط نعادٌُ ؼایت ةٌ.ؿُد

 .ؿُد دادً دُاب ؿها ؼُاالت  ةٌ ٍٕتٌ ٍع دهٌُ

 زنیيٌ در ؿها ؼُاالت زیىٌ ه نُمَُات

  ادتهاَی رهاةه نـکالت/ پعصاؿگعی/  کالنی َكتی ریغی ةعىانٌ/  ٔعدی تْییعات 

 - هؼُاس - تكهیهات در ىاپایطاری -  دؽهی ه رهزی صؽتگی - ىٕػ َغت َطم -کهعهیی# 

 - ؿضكی طاؼاٍ دظب دَت ؿعٗی ٍای نتط -ٍیپيُیتغم -ةاهرٍا ىٌام تْییع  -اَتیاد تعک

 ةعای نـاهرً/   صالؽ تذؽم/  دظب ٗاىُن  - پایطار تْییعات ةعای ىاصُدگاً مهیع ةع تؽله

 ؼایت ٍای ن٘الٌ ةا نعتته  ؼُاالت ه  ىٕػ ةٌ اَتهاد کؽب/ نُٖٔ ازدهاج ه ٍهؽع دظب

 .ةاؿیط پیعهز تـکع ةا. نیتاؿط

 .ؿُد دادً کانل پاؼش تا کيیط ةیان دٗیٖ تُمیر ه ؿٕاؼ کانل دغییات ةا را صُد ؼُاالت

  نطت وُالىی نـاهرً ادانٌ ةٌ ىیازی چياىچٌ نیـُد دادً پاؼش ای دلؽٌ ده  رایگان اهل ؼُال

 .ؿُد نعادٌُ ٍا تُعٌٔ ةٌ ةُد

WEBSITE کلیک کيیط 

SAJADSHAHROKHI.ORG-SHOP 
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 ه تذؽم نطت چٌ ٍطؼ ةٌ رؼیطن ةعای ه ؟ ةاؿم داؿتٌ ُٗی تذؽم نیتُىم چگُىٌ ؿاٍعصی آٗای ؼالم

 نهيُن ؟ اؼت کأی رهز چيط

 دٍیط اىذام رهز ٍع را  صالؽ تذؽم ٍای تهعیو ةایط ُٗی صالؽ  تذؽم ةٌ رؼیطن ةعای

 .کيیط رانىالٌُ کتاب کانل کيیط داىلُد نو ؼایت در را صالؽ تذؽم کتاب اهل

 .ةطیط اىذام را ؿطً گٕتٌ صالؽ تذؽم ٍای تهعیو ؼپػ

 اؼت تعش ٍای نیًُ چـیطن تهعیو" تعش لیهُ ةا  ؿطً ذکع ٗتال# کٌ دهم تهعیو

 ..ه کیُی اىار تعش لیهُ ةا صالؽ تذؽم

 کيیط نذؽم ریغ ةٌ ریغ کانل را  اىار اهل

 ؿطن داىٌ داىٌ لهػ ه ىار ةُی ان ؼپػ ه صـک پُؼت ةُط ه کيیط زػ را اهن زعارت ه ؼعدی ؼپػ

 ةعؼاىیط نـام ةٌ ه کيیط زػ دٗی٘ا را  صُد ٍای دؼت زةعی ه صیؽی ه اىار

  کٌ  کيیط نغً نغً را داصلؾ ةُط را ان پُؼت ةغىیط گاز ةضُریط کيیط نغً ةٌ نغً را ان تعؿی ه اىار ؼپػ

 ةا کيیط نچالٌ ه لٌ را اىار ان از ةُط ه"  چـایی النؽٌ ةضكُص زػ 5#  صُدتان زػ تهام ةا تلضٌ

 .کيیط پعت ٔعمی اؿْال ؼىل ةٌ ه طکيی ةُ نذطدا دؼت

 # اصتكاقی کارةع ؼایت زظؼ ؿطً اؼت." ؼُم تهعیو

. ؿط صُاٍیط ذکع ةُطی ٍای ن٘الٌ در کٌ ؿهاؼت صالؽ تذؽم از ةُط ٍا ىـاىٌ ایذاد ةُطی تهعیو

 رهز وُل در ةار ؼٌ صالؽ تذؽم ادعای ؼپػ ه ةاال ٍای تهعیو ه ةاال نياةٍ  نىالٌُ  کيم َعض صالقٌ

 چياىچٌ. کـیطً دراز زالت در اقُلی ه قسیر رهش ةا صُاب از ٗتل ؼاَت ىیم تا دٗیٌ٘ 25 صكُص ةٌ
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 ه نیـُد ةُطی 5 ةعازتی ؿها صالؽ تذؽم ؿطً ؼازی ؿتیٌ دهالت وتٖ ىهُدیط صعیطاری نسكُلی

 ةاؿیط پیعهز ؿاد. نیـُیط ٗطرتهيطی صالؽ تذؽم قازب رهز 02 از ةُط

 

 کيیم؟ دظب ؿَُدی ذٍو کؽب ةا را تُناىی نیلیارد ٍای ایطً چىُر

 ه جعهت کؽب ةعای تُناىی اردنیلی ٍای ایطً دریأت ةعای ؿَُدی ذٍو أغایؾ ةعای کارةعان پعؼؾ

 زىطگی در نُٔ٘یت

 پیعه . ٍؽتم نهيُن کيیط قستت ةٕعناییط لىٓ کهی ؿطن ؿَُدی نُرد در نیـٌ گٌا ؿاٍعصی آٗای

ٌ  نـکلی ٍع ةعای ٍهیـٌ کٌ ایـان ٍای ؼهیيار در  ةيطلع ریذارد قستت زنیيٌ در ایـان ؼُال  ةػ

 "عىطةگی ره صاص ای نؽالٌ دُاب تا نیعهىط صُاب

 پاؼش

 ىانسطهد ؿُُر دىیا ٍؽتی دَان ةا ٍهاٍيگی ةعای ؿها ىاٍُؿیار مهیع پعهگعم یُيی ةُدن ؿَُدی

 پعؼؾ ةا ادیؽُن  نحل الَام ایطً گعٔتو ه ذٍيی ٔعکاىػ ارؼال ةاز ٍای پعؼؾ ةا صُاؼتٌ دظب ةعای

 ةٌ دىیای تُ ره ٔؾنُعه ٔیغیک  ٔعنُل ةا  اىیـیو نحل یا پاؼش دریأت ةعای رٔتو صُاب ةٌ ه کعدن

 ؿػَُد  ه تكػُرات  دىیای ةا کعد  ةازؼازی ه ةارٍَا E = mc 2 ىُؿت صُدش تٍُهی ه صیالی ًاٍع

  یا  تیُری ایو تکهیل ؼال 02 نضتلٓ دهران وی کعد اقالح را ٔعنُل ؼپػ ةُد راةىٌ در صُدش

 ديػگ  یا رهؼیٌ  اؼتالیيگعاد در پیعهزی ةعای دهم دَاىی ديگ زنان در ٔکعش اتاؽ در ٍیتلع نحل

 ىٌانی ؼالم ه صُد صاص نُعهؼ ٍای ژؼت ةا  ٔکع اتاؽ در رٔتو راً ةا ایطً گعٔتو ةا ه.... ه دهم دَاىی

 ریچارد نحل  یا   اه نعگ از پػ ٍا ؼال کعدىط ٔیغیکی  ؼازی نطل ىیغ أعاد ةُنی کٌ دؼتُراتی ه
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 از اؼتٕادً ةا#  گعٔتو دُاب  ةعای نادیؽُ از  ایـان ذٍيی ؼازی نطل ه صُاب در گعٔتو پاؼش ةيطلعه

 ٍهگی ةغرگ کارأعیيان ه تذار دَان ةغرگ رٍتعان یا" دیلتغ راةعت ىتُغ اؼتعاتژی ؼازی نطل رهش

 .نیکييط تکیيک ایو از ؿایان ای اؼتٕادً

 ٍای تهعیو از پػ هامر دٗیٖ ؿٕاؼ وُر ةٌ ای صُاؼتٌ ؼُالی ارؼال یُيی ةُدن ؿَُدی ةياةعایو  

 نطتی وی در َهیٖ ه نکعر وُر ةٌ ریلکیؽـو زتی نحل م ای ار صُاب   ٍیپيُتیغم نحل ذٍيی نکعر

 ازؽاؼی یا  نْغ چپ نيى٘ی نحال# ؿها ّاب ىیکعً ةُدن چپ یا راؼت ةٌ ةؽتٌ ةیـتع یا ناً ؼٌ ةیو

 ةٌ ارانی تو تهعیو انع ایو ةعای ه ؿُیط ؿَُدی تا نیتعد زنان َهل ایو" ؿها نْغی راؼت ه  ةُدن

 ةُدن دُاب نيتىع ه  پعؼؾ ه صُاب از ٗتل ؼُال نحل ذٍيی ؼازی ؼیال تهعیو نحل ناٍَا نکعر روُ

 .ؿُیط تع ؿَُدی رهز ةٌ رهز ؿب ةٌ ؿب تا دٍیط اىذام ةایط

 تعکیتی نیگیعىط رادیُیی اىت نحل ؼعیٍ ره ٍا ایطً ٍا نضتعع ةیـتع رازتٌ صیلی ةاؿیط نْغ راؼت اگع

 ٔعکػاىػ  ٍؽتی دَان در ٍؽت رادیُ اىتو ؿها ذٍو کٌ ایيٌ هامسؾ نحال نیکييط ذٍيی صالٗاىٌ

 کٌ ای دهلٌ# نیطً ره دُاةت ىاٍُؿیارت مهیع اىتو ةا گعٔت هٗتی نیغاری صاقی ؼُال رهی تُ ذٍيی

 ز٘ی٘ت هاُٗا نیگیعم ره ٍا اهن زهدتع نو ٍؽتيط ٍُا در ٍا ایطً گٕت پیؾ ؼال دٍَا ادیؽُن دٗی٘ا

 ایو درهىت درؼتٌ ٍؽت تُ درهن چیغ ٍهٌ نیگيط ىطاریم دىیا ایو تُ پاؼش هنةط نـکلی ٍیچ نا". دارً

 چی ٍع ةطً ةَت ره دُاب ه ٍؽتی ىیعهی  ه صُدت مهیعىاصُداگاً ةٌ ةـی هقل ةپعؼی کٌ قُرتٌ

 ٍؽت ارانی تو تکيیک ادعای اهل ؿطن ؿَُدی ٍای تهعیو نیگیعی پاؼش تع ؼعیٍ ةـی تع ؿَُدی

 ه ذٍيی ؼازی ؼیال  ه ٍؽت م ی ار صُاب ؼپػ ه  ٍیپيُتیعم صُد ؼپػ اًن ؼٌ تا  ٍا نتتطی ةعای

 .ؿط صُاٍط ذکع ةُطی ن٘االت در  دیگٌ پیـعٔتٌ  صیلی ٍای تهعیو ؼعی یک
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 رهش ةا صُدت ىاٍُؿیار  ذٍو ةا ةـُیط تع ٍهاٍيگ چ٘طر ٍع ؿُد َعض  ؿها دُاب  صالقٌ کل در

 ةغرگ اىؽاىی تع نُٖٔ ةـُیط تع ؿَُدی چ٘طر ٍع یطنیگیع دُاب تع ؼعیٍ دارد هدُد کٌ نضتلٕی ٍای

 دارً زلی راً ةٌ ىیاز نٍُٗ ٍع ه  اؼت قسیر کعدیط ذکع کٌ  ةيطلع ریچارد نحال نحل. ؿط صُاٍی تع

 کيیط ادعا ره ٍا تهعیو. کيم دریأت ره نؽالٌ ه نـکل دُاب تا نیضُاةم نو نیکيٌ ذکع ایـُن ٍهیـٌ

 ةُدن ؿَُدی ٍای تهعیو ُٔال زیادً ةسحؾ ٍا ىـاىٌ کيیط دٗت ةایط ٍم ٍا ىـاىٌ در ه نیـیط ؿَُدی

 اهن ؼادگی در ٍا تکيیک تعیو ةغرگ هلی ٍؽت ؼادً کيیط ادعا َهال ةطیط اىذام ؿط ذکع ن٘طناتی

 .کيیط ادعا َالی ه َهیٖ ٍهیـٌ ٔ٘ه ٍاؼت

 

  َكتاىیت کيتعل ه أؽعدگی

 ازدهاج ٗكط آیيطً ناً چيط تا کٌ ٍؽتم نذعد ؼالٌ 92 پؽعی نو َغیغ ؿاٍعصی اؼتاد صطنت ؼالم ةا

 ةا ، اؼت َكتاىیت نـکل اهلیو کيم وعؼ ةع را آىَا ازدهاج از ٗتل نیضُاٍم کٌ دارم نـکالتی هلی دارم

 ّیع ؿُم نی زتىارا ه َكتی ؿطت ةٌ اوعأیاىم اىت٘اد یا ةط ةعصُرد کُچکتعیو یا نـکل کُچکتعیو

 ٔعهکؾ ةُط ه رؼاىم نی آؼیب اوعأم ادؽانٌ ةٌ ه نیکيم ٔساؿی کٌ وُری ةٌ نیـُم کيتعل ٗاةل

 ٍای أؽعدگی نـکلٌ ةُطی نـکلٌ کيط نی اذیتم پـیهاىی زؽٌ ه ىارازتی رهز چيط تا َكتاىیت کعدن

 اؼت وتیُی ه صُب الوکان زالم رهز پاىغدً تا دً ةیو کٌ وُری ةٌ نیـُم گعٔتارش کٌ اؼت ای دهرً

 ه آیيطً ةٌ ، نَعةاىم ه زىطً ؼع نیکيم، تالش اٍطأم ه کارٍا ةٌ رؼیطن ةعای ، نیکيم ،تٕعیر نیضيطم

 دلیل ةی کٌ وُری ةٌ نیـُد ةعَکػ کانالو ام رهزیٌ ه زال ىاگَاىی وُر ةٌ هلی صُؿتیيم اوعأیاىم

 اتاٗم در ، ىطارم زُقلٌ ، نیـُم رىخ زهد ه یَكت ، نیکيم رٍا را ٍایم ٍطؼ ، انیطم ىا ، کيم نی گعیٌ

 پیـٌ دلؽٌ 20. ام رٔتٌ پیؾ َهل نعز تا انُ کعدً ٔکع صُدکـی ةٌ ةار چيط زتی... نیـُم گیع گُؿٌ

 ه ٗتل از ؿطیطتع زتی ةعگـتم ٗتل زالت ةٌ دهةارً هلی ؿطم صُب کُتاً نطت ی ام رٔتٌ رهاىـياس
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 ٍٕتٌ در کاره ایو ه دارم ٍم ارمایی صُد َادت مهو در.ىطارم را رهاىپغؿک ةٌ نعادٌُ نالیٌ تُاىٌ دیگع

 اصتیار در کٌ ٔعقتی ایو از نهيُن دارم ىیاز کهکتان ةٌ َغیغ ؿاٍعصی آٗای.  دٍم نی اىذام ةار 9 تا 0

 تـکع ةا ایط دادً ٗعار کارةعان

 پاؼش

  ةػایپُالر  دهٗىتی اة ای دهرً أؽعدگی ه ؼعصُؿی یا ؿیطایی نيیک ؿها ةیهاری َغیغ دهؼت درهد

 .اؼت

 درنان. دارىط را ةیهاری ایو ٍم ؿها ٔانیل ىغدیک ه دهر اَنای یا اُٗام از یکی زیاد ةؽیار ازتهال ةٌ

 تذُیغ ىتایط را قطدرقطی زل راً کُتاً زناىی ن٘ىٍ یک در ه نطت دراز ه ٍؽت ةع زنان کهی ؿها

 قطدرقط چُن ازدهاج از ةُط ىٌ اؼت ازدهاج از ٗتل دهٗىتی ةایپُالر ةیهاری ایو درنان نو پـيَاد. کعد

 در نيٕی ةؽیار تاجیع ىاصُؿی ه نيیک دهران در ؿها َكتاىیت ه صُرد ةعصُاٍیط ٍهؽع ةا نـکل ةٌ

 ؿُیط درنان پػ.  کعد صُاٍیط اَهال را ٔیغیکی صـُىت درقط 33 ازتهال ةٌ ه گظاؿت صُاٍط رهاةه

 .ةعىضُریط تع ةغرگ نـکل ةٌ نـکل یک از کيیط ازدهاج ؼپػ

 . ؿهاؼت راٍَای از یکی درناىی داره

 ادانٌ در کٌ ٍؽت رهش ةَتعیو کيیط دؽتذُ کانل رزهنٌ ةا صُةی اؼاتیط ىغد کٌ قُرتی در ٍیپيُتیغم

 .داد صُاٍم تُمیر

 ةگیعیػط  راٍيها ةعهیط ديؽی اَتیاد تعک اىذهو ةٌ نیتُاىیط چياىچٌ ارمایی صُد َادت تعک ةعای 

 کارؼاز ٍؽتیط َكتاىی کٌ زناىی ةعای راٍيها گعٔتو ه نضطر نُاد اَتیاد تعک ذهوات ىیؽت چياىچٌ

 راٍيهػایی  ه کيیػط  ؿعکت ان دلؽات در کيیط پیطا ىطاریط پعداصت ٍغیيٌ کٌ ؿعایه ایو در ٍؽت
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 پعداصت ىطاریط یا ىهیضُاٍیط ٍم ٍغیيٌ ه ٍؽتیط نكهم اگع ٍؽت یاةيطً دُیيطً کيیط ؼعچ. ةگیعیط

 زتی کيیط راٍيها گعٔتو ةعای دلؽات ایو یأتو ةعای زیادی ةؽیار  اىگیغً ه تالش ةایط َُض در کيیط

 داره یا ةطٍیط پغؿک رهان ةٌ ٍغیيٌ ىٌ اگع کيیط نعادٌُ درٍٕتٌ رهز یک ةاؿط دیگعی ؿَع اگع زتی

 در یطکي ؼعچ ةياةعایو اؼت ؿها درنان  کييطً تُییو ؿها نالی پعداصت کٌ ٍیپيُتیغم یا ؿُیط درناىی

 یأتو رهش ةَتعیو ام دادً کانل تُمیر دهؼتی ةٌ پاؼش پعؼؾ ارؿیُ در ٗتل ؼُاالت در ایيتعىت

 ؿهاؼت ةعای دلؽات ایو در رٍيهایی

 دلؽات ایو در ه ىطارد ای ٍغیيٌ کٌ ؿهاؼت کار راً درناىی دَا ؼیؽتم کال ه درناىی دَا ه ارانؾ  

  قُرتی در دارد هدُد ان دلؽات نـاةٌ اَتیادٍای ه ؼی دو اَتیاد ه نضطر نُاد اَتیاد تعک ٔ٘ه ایعان

 هیکتُر کٌ اؼت   Logotherapy  درناىی دَا نتيای ةع کٌ ٍؽت اَتیاد تعک ىُع 002 انعیکا در کٌ

 ٍع در. اىط ةُدً ؼیؽتم ایو گظار ةيیان... ه هیلؽُن ةیلی نحل أعادی ه اؼت ان گظاری پایٌ ٔعاىکل

 ؼعچ ه ةعهیط دلؽات ایو دىتال دطیت ةا ىٌ اگع ٍیپيُتیغم ه درناىی ارهد نیپعدازیط ٍغیيٌ اگع قُرت

 .ةعهیط ٍٕتٌ در رهز یک ةاؿط دیگعی ؿَع زتی کيیط پیطا تا کيیط

 ه ؿها  رهزاىٌ ارانؾ ةعای دٗیٌ٘ 02 در ریلکؽـیو ه ارانی تو نسكُل نکهلی اؼتٕادً ةُطی زل راً

 ٍهیـٌ رهز 32 تا  کيیط گُش رهز در ةار ؼٌ چٌچياى ؿهاؼت رهزی ه ذٍيی  ریضتگی ٍم ةٌ تع کم

 ٍؽتيط ةایپُالر دهٗىتی یا ؿیطایی نيیک کٌ أعادی ىطارد هدُد ٗىُی زل راً التتٌ ٍؽتیط ارام ذٍيا

. ؿط ذکع ةاال ٍای زل رً کٌ ةاؿيط داؿتٌ زىطگی در تُادل تا ىهایيط صُد از دطی نعاٗتتی ةایط ٍهیـٌ

 .ةاؿیط پیعهز.ؿهاؼت رهح ه ذٍو ؼازی ارام ایٍ رهش از یکی ارانی تو ایو کٌ
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 " 31 آذر 9#  زیاد صُاب

 ؼاَت ۴۱ ةٌ صُاةم ؼاَت زتی. نیضُاةم زیاد صیلی صیلی نطتٌ یٌ نو ةتضـیط ؿاٍعصی آٗای ؼالم

ٌ  ةُدم ایيىُری کال ه ةُدً نَم صیلی ةعام صُاب ٍهیـٌ ةچگیم از نو!!! رؼیطً رهز در  ٍعهٗػت  کػ

 کيتعل صُاةم رهی ٗتال زطاٗل انا. نیضُاةیطم نیتُىؽتم تا تُىیل رهزٍای نحل منیاهرد گیع ٔعقتی

 ٍػم  ؼػع  پـػت  ؿب ده زتی نیتُىؽتم انتسان ؿب نحل نُاردی در نیـط الزم اگٌ زتی ه داؿتم

 درؼَام یٌ ةیـتع کٌ ةضُاةم دیعتع ؿتَا یا ؿم ةیطار زهدتع ٍا قتر نیضُام چ٘طر ٍع االن انا!ىضُاةم

 صالقٌ! نیکيم صؽتگی ازؽاس ةازم نیضُاةم ؼاَت ۴۱ ؿتؾ کٌ رهزٍایی زتی. هیتُىمى اقال ةعؼم

 از نهيُن صیلی صیلی داریط؟ زلؾ ةعای راٍی ه ةاؿٌ رهزی نههکيٌ. آلُدم صُاب ه کؽل نطت تهاام

 نیظاریط ةعام کٌ هٗتی

 پاؼش

 ةُدً نَم صیلی ةعام صُاب ٍهیـٌ ةچگیم از نو

 داؿتو اردسیت ةعای ٗىُی ٔعناىی ةٌ تتطیل کٌ دادً ؿکل ؿها ٍوذ در ٔعایيطی صُاب ةُدن نَم# 

 ه نَهٌ صیلی صُاب کٌ ؿطً ىَادیيٌ ؿها ةعای ةچگی در زیاد صُاب ه ارزش ایو یُيی ةُدً زیاد صُاب

 .ؿط صُاٍط ذکع ادانٌ در کٌ ٍای رهش ةا ةگیعیط ٔاقلٌ اهن ةا کم کم ةایط

 !ىضُاةم ٍم ؼع پـت ؿب ده زتی نیتُىؽتم نانتسا ؿب نحل نُاردی در نیـط الزم اگٌ زتی

 .نیکييط َهل وُر ایو ٗتلی ٍای ناىطگی َ٘ب دتعان ةعای زناىی الُذل معب در ٍا اىؽان ٍهیـٌ

 

 ىهیتُىم اقال ةعؼم درؼَام یٌ ةیـتع کٌ ةضُاةم دیعتع ؿتَا یا ؿم ةیطار زهدتع ٍا قتر نیضُام چ٘طر ٍع
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 .ةطٍیط ت٘لیل را ٘طارن کم کم ةایط ه اؼت نعض نُدب َادت تعک

 ! نیکيم صؽتگی ازؽاس ةازم نیضُاةم ؼاَت ۴۱ ؿتؾ کٌ رهزٍایی زتی

 .داریط  رهزی ه رصُت قطرقط

 نُرد#  نیکيیط زػ ةی را صُد صُاةیطن نکاىیغم ةا ٗتل ٍای ؼال در ؿهاؼت اىگیغً َطم ؿها نـکل

 ٔکعی ٔعؼُدگی ه دلضُاً کار یا ٌرؿت رهی ةع تهعکغ َطم"  ةُدً ای کييطً نعادٌُ در ٗتال  ای نـاةٌ

 نـکالت ه هاُٗیت دىیای از ؿطن دهر ه صُاب نکاىیغم ةا کٌ ؿهاؼت رهزٍای ؿطن تکعاری ه رهزی

 کعدیط پیطا صُد ةعای ىاصُداگاً وُر ةٌ را را زل راً تعیو ؼالم ه ةَتعیو  کٌ صُدتُن زىئطگی نُدُد

  صُد زىطگی دریای ه  اب در ّعؽ تا نیغىیط پا ه دؼت  ؿها ةاؿط اهرژاىؽی تالؿی ةٌ الزم زناىی ٍع

 تهحیل# نیضُاةیط ؼازل در نذطدا کعدن پیطا ىذات از ةُط ه نُٗتی هلی... ه انتسان ؿب نحل  ىـُیط

 " ةُد

 کيیط یاةی ریـٌ را صُدتُن ٔکعی رصُت ه رهزی ارانؾ ه ریکاهری ةایط اهل زال ٍع ةٌ

 کيیط اقالزؾ ةایط ىهیعهد پیؾ ُٗی اؿتیاؽ ه نيطی ٍطؼ وتٖ ةع ؿها زىطگی

 تهام ناً ؼٌ اىگیغؿی ؿاد ؿاد دٍیط گُش ناً ؼٌ تا را ؿاد کالم ةی ٔ٘ه ه ٔ٘ه ٍای اٍيگ نیتُاىیط تا

 ؿطً ارؼال نو کاىال در نیگظاریط ىاصُداگاً ةع نحتت اجعی ه ٍؽت ؼالم کٌ ان ىهُىٌ ؼٌ رهز ٍع

 ةعؼط قٕع ةٌ نُاؿعت ه ةایلنُ در االن ٍهیو قطدرقط اوعأتان نيٕی دهؼتان زظؼ .2

 رؼاىطن زطاٗل ةٌ ه تطریذی وُر ةٌ ناٍُارً ه  تلُیغیُن زظؼ .0
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 ٍطؼ ایو ةاؿط درؼت اگع ةيُیؽیط ةایط صُد ٍای صُاؼتٌ ه َالٌٗ وتٖ ةع قسیسی گظاری ٍطؼ .9

 اؿتتاً ؿها گغاری ٍطؼ ىٌ اگع. نیـُد هر ؿُلٌ هدُدتان ه نیگیعیط اؿتیاؽ صُد ةٌ صُد ؿها گظاری

 .اؼت ًةُد

 داریط ةضؾ اىعژی ه اىگیغؿی نحتت ٍای هرهدی ةا زیاد اؿتیاؽ ةٌ ىیاز ؿها صالقٌ ه  کل در

 صُاران گیاً اىذهو کيیط ؼعچ دٍیط اىذام زتها 52 ةٌ 52 درقط ةا  رهز 02 نطت در نیًُ نكعؼ

 ه ؼالم وتیُی ّظاٍای ه نیًُ ه لیهُ ةا َؽل صعنا  درصتی ؼیب گيطم دُاىٌ ه صُاران گیاً یاصام

 .اؼت ىیاز ةؽیار اىعژی أغایؾ ةعای ؿها درهىی ه دؽهاىی پاالیؾ ةعای....  ةضؾ اىعژی

 اوالَات ةا التتٌ ٍٕتٌ در رهز یک. ىیازً نُرد ةؽیار ؿها درهىی تكٕیٌ ةعای ٍٕتٌ در رهز یک درناىی اب

 .ةاؿیط ّظا ةطهن ه ةضُریط ٔ٘ه اب کانل

 هرزش ٍع یا  اىطام تياؼب یا ٔیتيػ  ؿيا ایعهةیک هرزش. دؿُ گعٔتٌ ٗعار ؿها زىطگی در ةایط هرزش

 ىام جتت دىتال لسٌٌ ٍهیو از ه ىکيیط تيتلی ةاؿط ؿها زىطگی در ةایط ةایط ةایط ةایط  صُدتان دلضُاً

 .ةعهیط

 کيیط تهعیو نـاةٌ َالٗهيط دهؼتان ةا زتها ه ةعهیط را ةاؿگاٍی هرزش یکتار رهز ؼٌ ٍع زطاٗل

 ادعا صُدتان زىطگی در َهلی تکيیک قُرت ةٌ کاّظ رهی ةع ه ةضُاىیط ةار چيط ره ةاال نىالب نذطد

 کيیط

 اؼت نياؼب ؿها ةعای زیع نسكُالت اصع دؼت .2

 صػُاب  ه هدؽػهی  رهزػی  ؼازی ارام ةعای دٗیٌ٘ 02 در نو ریلکؽیـو ه ارانی تو نسكُل .0

 .دٍیط اىذام زتها تع کیٕیت ةا  ه تع َهیٖ - تع ؼيگیو
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ً  أػغایؾ  ةعای ٍیپيُتعاپی دطیط هیعایؾ پُالدیو ارادً تُ٘یت نسكُل .9   ارادً ه اىػعژی  اىگیػغ

 .ىهاییط اؼتٕادً را صُد کعدن ایذاد تع نؽتسکم

 .ةاؿیط پیعهز ؿاد .1

5.  

 نسهط0  ٔعؼتيطً

 " 31 آذر 9#  کعدن تذؽم

 ةيطً التؼُا تهام ةٌ ایيکٌ ةاةت نیکيم تـکع ازتُن هاُٗا َغیغ ؿاٍعصی آٗای. ُٗت صطا ه ؼالم َعض ةا

 تٕاهت یٌ کٌ دیگع ؼایتَای ه اؼاتیط دیگع ةا ؿها تٕاهت.ةُد الُادً ُٔؽ ٍم ٍاتُن پاؼش ه دادیط پاؼش

 ؿها دیط.نُٔ٘یت یُيی ایو ه نیظاریط ارزش أعاد ةٌ ىؽتت ؿها ایيکٌ ٍؽت نُٔ٘یت زیىٌ در ةغرگ

  صُدش نیظاریط نا اصتیار در گانرای را صُد گعاىتَای تذعةٌ ه گعاىتَا هٗت ٍهیيکٌ ه زیتاؼت الُادً ُٔؽ

 چ٘طر کعدن تذؽم ةتیيم نیضُام نو کٌ ایيٌ ةيطً ؼُال نهيُىم ازتُن هأُا. دارً زیادی ةؽیار ارزش

 ةار قط را َتارت یٌ نحال زیتا نُزیک یٌ ةا ه صُدم قطای ةا نو چُن ؟ اؼت تاکییطی َتارات از تع ُٗی

 ه ؟ کعدن تذؽم یا گظارتعن تاجیع َتارات ةطهىم نیضُام. نیطم گُش ةار ٍغار ؿایط ٍعرهز ه کعدم تکعار

 ؟ ةاؿیم داؿتٌ صُب تذؽم یٌ ةایط چگُىٌ ایيکٌ

 ؿها لىٓ از نهيُن ؼالم

 یػا  تذؽهی ٔعدی اگع هلی ٍؽت قُتی ٔایل ؿيیطن ةَتع ةاؿیط ؿيیطاری یا ؼُهی ٔعدی ؿها اگع

 ادعای ةعای زیاد ةؽیار ؿعهط عدنک تذؽم ٍم هلی ٍؽت کعدن تذؽم ةَتع ةاؿیط دیطاری یا تكُیعی

 چُن ٍؽت نتٕاهت ةؽیار ادم ةٌ ادم ٍیپيُتیغنی ٍای ٔایل ه تاکیطی صُدَتارات ٍم ه دارد قسیر

 دٗت ةا ه نستاواىٌ صیلی ةایط پػ دارد ؿضف ان کُدکی ٍای ؼال در ریـٌ ؿضف ٍع ٍای ةاهر ىٌام
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.  ةگیعیط نحتتی تاجیع تا ؿُىط اؼتٕادً رقسی رهش ةٌ ةایط ده ٍع.  داد اىذام را کار ایو زؽاؼیت ه

 زػػ  5 ٍع ؿطً تالیٓ کٌ دهالتی نسكُالت در. ٍؽت ٍهطیگع ةا رهش ده ایو تلٕیٖ کار ةَتعیو

 صالؽ تذؽم. نیـُد ُٔال ةُطی 5 صالؽ تذؽم ه ٍؽتيط دصیل ٍم دیگع زػ ؼٌ ه ؿيیطاری ةیطاری

 تیاتعی قسيٌ ٍهیـٌ صالؽ وُر ةٌ ه یطدٍ اىذام ٍهیـٌ ؿطً گٕتٌ ٗتال تعش ٍای نیًُ رهش ةٌ صُب

theather تذؽم کٌ اؼت ایيطً ٍای ؼال در ؿها ال ایطً زىطگی رهش ةَتعیو. ةؽازیط ذٍو رهدر 

 ه صیالتأی ةیو نعز زتها هلی نیکيیط کؽب صُةی ازؽاس ٍهچيیو ه نیأتط ةکار ةَتع ؿها صالؽ

 .ةاؿیط پیعهز ؿاد. کيیط ادًاؼتٕ ه ؼعچ ٍؽتيط زیاد نياةٍ. کيیط رَایت را صالؽ تذؽم

 .اؼت نياؼب ؿها ةعای زیع نسكُالت اصع دؼت

 کيػار  صػالؽ  تذؽم ه هدؽهی رهزی ؼازی ارام دٗیَ٘تعای 02 در ریلکؽـیو ه ارانی تو نسكُل

 .دٍیط اىذام را تهعیو ایو ه نیعهیط دا ان ةٌ ذٍيی الٕای زالت در کٌ ذٍيی ٍای نکان ه دریا ؼازل

 

 .کعد تكُر تذؽم دریک ره نُمُع تا يطچ نیـٌ صالؽ تذؽم ةعای 

 نی نو دارم ؼُال ده نو کيم تـکع ززهاتتُن تهام ةاةت ه ؿاٍعصی نُٖٔ گعهً ةٌ یعةض ههٗت ةاؼالم

 زتاب تذؽم در کعد تكُر تذؽم دریک ره نُمُع تا يطچ نیـٌ صالؽ تذؽم ةعای ةپعؼم صُاؼتم

 تُیک یُيی کعد تكُر نیـٌ دُری چٌ نُمَُات هٍهٌ زتاب داصل ةگظاری ارزهٍاتُ ٍهٌ ةایط قُرتی

 ةار چيط هرهزی رهز چيط نُمُع یک ىـاىطن جهع ةٌ ةعای ةُط. کعد ٔکع نُمُع تا يطچ ةٌ نیـٌ تذؽم

 تـکع ةا ةاؿیو ةعٗعار ٍهیـٌ هانیطهارم. مدار نُٔ٘یت ارزهی ةعاتُن کيیط راٍيهایی لىٕا کعد تذؽم ةایط
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 گعانی کارةع درهد

  ٍای نکان نضتلٓ ٍای زنان در هلی ةـٌ ٔکع نُمُع یک ةٌ دٗیٌ٘ 25 تا 22 ٍع ةَتعً صالؽ تذؽم در

 ؿػها  نتٕاهتٌ ؿضف ةٌ ؿضف هلی ؿُد اىذام وتهعی ایو صاقی ٍطؼ ه  نُمُع ه ةاب در نضتلٓ

 اگػع  نػحال  کٌ قُرت ةطیو کيیط صالؽ تذؽم ٍم  را صُدتُن ٍای ٍطؼ تلٕی٘ی قُرت ةٌ نیتُىیط

 تذؽم ه  ٍیپيُتیغنی ه تهعیو ةا کيیط نذؽم را صُدتان ٍهؽع گعٔتیط را صُاؼتگار دظب نسكُل

 ه ٔایل کعدن گُش ةا ٍهغنان کيیطه نذؽم ةتيیط  نضتلٓ داٍَای در ؿطً ؼازی ؿتیٌ کٌ صالٗی

 زػال  در صػُدره  ةػا  را صُد ٍهؽع اؼت صاص صُدرهی صعیطن ؿها ٍطؼ ازدهاج ةع َالهً اگع نحال

 صُدرهیی ه هامر ه نـضف ای نکالهٌ ه قستت ةا نـضف زناىی نـضف نکاىی ةٌ گعدش یا نؽأعت

َ  نـضف دادً قيطلی ىعنی تذاری نارک نطل رىگ لساظ از نـضف کانل  اٍيػگ  نـػضف  عؿػ

 قسیر ٔاکتُر دٍَا ه کعدیط اؼتٕادً کٌ َىعی ناؿیو ةُدن ىُ ه قيطلی ةُی ؿطً پضؾ نـضف

 ه نـضف اصالؽ ةطن ًاٍع ه ٗیأٌ ةا ٍهؽعی ٍهچيیو ه  صُدره زنیيٌ در کيیط رَایت را صالؽ تذؽم

 دظب ه ةعؼیط یطةعؼ تهعیو ىُ ایو ادعای ةا  ٍا ان ةٌ زهدی ةٌ تا دٗی٘ا کيیط صالؽ تذؽم را  هامر

  ةياةعایو نیکييط پعدازی صیال ٔ٘ه صالؽ تذؽم ٍای تکيیک کييطگان ادعا درقط 32 ت٘عیتا. کيیط

 صالؽ تذؽم چٌ تکی ه ٔعدی قُرت ةٌ چٌ را صالؽ تذؽم تکيیک قسیر صیلی صیلی ه دٗت ةا صیلی

 ةعای زؽاؼی ةؽیار هلی ؼادً ةؽیار ؿعایه صالؽ تذؽم.  کيیط ادعا اٍطأتان ةعای تعکیتی تلٕی٘ی

 دٗی٘ا را صُدتُن میعىاصُداگاً ىیعهی ه ذٍو ؿها ه ةاؿط نتٕاهت پعدازی صیال ةا تا دارد قسیر ادعای

 اگع کيم َعض صالقٌ در. کيیط ذٍيی پعهگعم ه ٔعکاىػ ٍم ه ٍهؽُ کعدیط تُییو کٌ ٍطٔی ةعای

 ةٌ اؼت ُٗی ؿها ذؽمت اگع کيیط نذؽم را اٍطاؼ تک تک قُرت ةٌ صالؽ تذؽم در ٍؽتیط نتتطی

 ؿعایه هلی. داریط َالٌٗ کٌ ناؿیيی در ٍهؽع ةا ازدهاج نحال ةتیتیط را صُدتان اٍطاؼ تعکیتی قُرت

 ىیهٌ دظب ٍای تکيیک ه صُاؼتگار دظب تهعیو ةا نـضف ٍهؽع دٗیٖ نـضف ناؿیو ؿط َعض
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 ٍایتان ٍطؼ ةٌ نرؼیط در را ؿها نُٔ٘یت نیغان  کأی اگاٍی ه قسیر صالؽ تذؽم ادعای ه گهـطً

 در ىطاؿتو صُب ازؽاس ةُطی نُرد.دٍیط اىذام را تهعیو ایو قسیر ه دٗیٖ صیلی.  نیکيط تُییو

 ه اىگیغً ةی اگع تل٘یيی قُتی ٍای ٔایل ؿيیطن در داریم ازؽاس دهىُع نا. اؼت ٔایل ةٌ ؿيیطن ادانٌ

 ه ىطٍیط گُش پػ ؿهاؼت رهزیٌ ةٌ نعةُط ٍؽتیط قُتی ٍای ٔایل ةٌ ؿيیطن اةتطای در زال ه زػ

 زال ه زػ ایو کعدن گُش هؼه در اگع هلی ةعهیط ؿاد یا ؿطً ارؼال ةضؾ ارام ٍای اٍيگ ؼعاغ ةٌ

 زنػان  ایو در چُن ؿُد تهام ٍا تکعار قُتی دهرً تا کيیط تسهل اصع تا زتها نیطٍط دؼت ؿها ةٌ

 ةایط ةایط دا ایو ؿهاؼت ىاٍُؿیار ةٌ ةاهرٍا اىت٘ال زال در ه ؿطً تهام ؿها ٍُؿیار مهیع تسهل اؼتاىٌ

 زػ ؿيیطن از ٗتل اگع ؿُد َعض صالقٌ وُر ةٌ. دٍیط ادانٌ زتها ؿُد تهام تا ةاؿیط داؿتٌ اؼتهعار

 زػیو  در اگع کيیط پیطا اىگیغً ُٔالیتی ٍع یا ةضؾ ارام یا ؿاد اٍيگ ةا ىیؽت نـکلی ىطاریط صُةی

 .ةاؿیط پیعهز. ؿُد متها تا ةاؿیط داؿتٌ نطاهنت زتها زتها ٍؽت ؿيیطن

 

 ام کعدً نـضف صُد ةعای را ةغرگی هاٌُٗ یُيی ةغرگ ٍطؼ نو ؿها صطنت ةاؼالم

 ٍعچٌ انا اؼت نو راً تيَا ایو کٌ داىم نی گعچٌ کيم ٗلهطاد نهکو را ان تُاىم ىهی نیکيم ٍعچٌ انا  

 چىُر تا کيیط راٍيهایی لىٕا ةيُیؽم صُد ذٍو ةعای ای ىانٌ ٔیلم ان هُٗع ةعای زتی تُاىم ىهی نیکيم

 ةیٕتم ان کعدن دظب نؽیع در زطاٗل ةتُاىم

 گعانی کارةع درهد

 ةٌ اَتهاد ؿها ُٔلی ةاهرٍای ىٌام وتٖ ةع ذٍيی پاالیؾ تكٕیٌ گُىاگُىی ٔیلتعٍای از ةایط ةغرگ ٍطؼ

 ةياةعایو. ؿُد ؼيذیطً نیؽازىط ه نیطٍيط ةاهر ؿها ةٌ کٌ نعدُی گعهً نُاؿعت نیغان ؿها ُٔلی ىٕػ

 ىٕع ٍا نیلیُن. ةُد ىضُاٍط ؿها نُٔ٘یت گـای راً ةغرگ ٍطٔی ه کعدن نـضف ٍطؼ یک قعٔا ٔ٘ه
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 َالی ه صُب ٍای گظاری ٍطؼ ىُرهز َیط ٍهچيیو  ه  ٍؽتیم ىغدیک ان ةٌ کٌ نیالدی دطیط ؼال در

 ه نطام ٍا ان تالش ه  اىگیغً ؿیب ناً صعداد ناً تاردیتَـ در ناً یک از پػ هلی نیکييط ةغرگی ه

 در  یا ىُرهز َیط در کٌ اؿضاقی درقط 02 از ةیؾ تیعناً در کٌ ایو تا نیکيط ؼُ٘ط  پاییو ةٌ ره نطام

 ه ؿطً صُد َادی زىطگی گعٔتار ت٘عیتا اىط کعدً َالی گظاری ٍطؼ کعیؽهػ در  نیالدی دُن ناً

  ىکػعدن  ؼازی ؿضكی نـکل  کذاؼت؟ نـکل. نیـُد ؼپعدً ٔعانُؿی هروٌ ةٌ ٍا ان ٍای ٍطؼ

 ىاٍـیار ذٍو در ان تحتیت ه صُد نعدٍ گعهً صُد ٍای ارزش صُد نُیارٍای وتٖ ةع صُد ٍای ٍطؼ

 هلی ؿطً ىُؿتٌ زیادی ٍای کتاب اؼت رازت صیلی صیلی ىُیؽی ٍطؼ ه گظاری ٍطؼ ؼیؽتم. اؼت

 ای ىتیذٌ.  ؿطً دادً دُاب نیضُاىط را نىلب ایو کٌ یا یاصُاىيطً گعانی  دهؼت ؿها ةٌ قطردقط ایا

 نَهتع ه. اؼت نتٕاهت ديؽیت ةٌ ديؽیت ىٕع ةٌ ىٕع ؿضف ةٌ ؿضف چُن صیع ؿطً؟ گعٔتٌ نلهُس

 ىیاز یُيی ؿُد ؼازی ؿضكی ه ؼازی ةُنی ؿضف ةعای ةایط کٌ اؼت اقُلی ىُیؽی ٍطؼ اقُل ان از

 دیطن ؿها ذٍيی ٍای ارزش ىٌام ؿها کييطً نسطهد نيٕی ةاهرٍای ؿها ذٍيی ٍای هیعهس ؿياصت ةٌ

 ایو زىطگی در ؿضف داؿتو ٍطؼ نـضكٌ.  اؼت نتٕاهت ٔاکتُر دٍَا ه ؿها زىطگی ؿضكی ؼیؽتم

 ٔعد کعدیط نتهعکغ نسطهد صیلی ٍطؼ چيط یا یک رهی ةع را صُدتان زىطگی تهام کٌ زناىی ٍع. اؼت

 تالش تهام هدُد تهام ةا زیىٌ یک در نسطهد تتهنع چيطٍطؼ یا یک نیکيم تکعار. ٍؽتیط داری ٍطؼ

 هدُد ؿها زىطگی در ىـاىٌ ایو ایا. ٍطؼ ان ةٌ رؼیطن تا صاص ٍطؼ یک رهی ةع دؽهی رهزی ٔکعی

 تْییع نطام ؿها ٍای ٍطؼ ایا نیکيیط؟ تالش ٍطؼ یک رهی ةع هدُد تهام ه اؿتیاؽ ةا رهز ٍع ایا دارد؟

 صُد قعؼ ةياةعایو. ؿهاؼت گغاری ٍطؼ ه ىُیؽی ٍطؼ کلنـ ؿهاؼت  ذٍيی نـکل ةلٌ اگع نیکيط؟

 ایو کٌ کارةعی ه گعانی دهؼت ؿها. ىهیکيط دها را نا از دردی ةغرگ ه ولتاىٌ داً ٍای گغاری ٍطؼ

 داؿتٌ کانل تؽله ىُیؽی ٍطؼ ٍای تکيیک ةع ةایط اةتطا نیکيی نىالٌُ دایی ٍع یا ؼایت در را نىلب

 گغاری ٍطؼ ٍای تکيیک تلٕیٖ ةا ان از ةُط ه کيی کانل اىالیغ را دصُ ؿضكیتی لساظ از ؼپػ ه ةاؿی
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 ؼو ؿها ؿَع ؿها ديؽیت ةٌ تُدٌ ةا ؿها صُد زىطگی نضكُص ادعایی پلو ه ةعىانٌ ىُیؽی ٍطؼ ه

 زناىی ةازً در ذرً ذرً ه ن٘طار ن٘طار رهزً ٍع تالش ةعای ؿها َهلی اٗطانات ؿها ُٔلی ٍای تُاىایی ؿها

 ه کيیط ادعا ؼالٌ 02 -ؼالٌ -7 ؼالٌ 5- دهؼالٌ - ؼالٌ یک ناٌٍ ؿؾ- ناٌٍ ؼٌ -ً نا یک نطت ةليط

 کعد صُاٍیط تعؼیم ه ىُؿت صُاٍیط ةُط ةٌ ؼال 5 از کٌ ٍطَٔایی. ىطٍیط تْییع نطام را صُد ٍطؼ

 ٔعدی رؼالت ةا ٍطؼ تُییو ةٌ نعةُط ةاؿیط کعدً گغاری ٍطؼ درؼت اگع نُاٍٗ درقط 33 در نُهُال

 ؿها ٍای ٍطؼ چياىچٌ. داریط ؿک ؼالٌ 02 ىُیؽی ٍطؼ ةعای ؿک صُد َهع وُل  ةٌ اگع # ؿهاؼت

 ه ةُد صُاٍیط نُٖٔ ٍم نطت دراز در نىهیيا ةاؿط داؿتٌ کانل ٍهاٍيگی ه تُازن ؿها ٔعدی رؼالت ةا

 ةؽیار ٔعدی رؼالت وتٖ ةع گغاری ٍطؼ  دهم ناً از ةاؿیط نادی دىیای از صعهج انادً کٌ زناىی ٍع

 هقٓ ؿُٕی ه درهىی ؿادی ازؽاس ةاؿیط صاکی کعً در کٌ زناىی ٍع تا ه ٍؽتیط نُٖٔ ُؿسالص

 ه ٔعدی رؼالت تُازن ه دٍیط اىذام قسیر را ىُیؽی ٍطؼ  چياىچٌ ایيکٌ صُش صتع"  نیکيیط ىاپظیع

 ؼالٌ 02 ٍطؼ راؼتای در ه رؼیط صُاٍیط ان ةٌ ؼال 2 در را ؼالٌ 5 ٍطؼ ةاؿیط داؿتٌ ىُیؽی ٍطؼ

 در را ان ٍطٔی ىُؿتو از پػ ةارٍَا ه اؼت گظاری ٍطؼ ؿها نـکل اگع ةياةعایو. نیکيیط زعکت ُدص

 ه ٍػا  ارزش ؿػياصت  ه ٔػعدی  رؼالت گغاری ٍطؼ نىالب تهام نذطدا کعدیط ٔعانُش ةُط ناٍَای

. کيیط تطهیو صُد ةعای راؼتا ایو در ةُنی ؿضكی ای ةعىانٌ ؼپػ ه کيیط نىالٌُ را ؿضكی ةاهرٍای

 ةُط ٍٕت در ه زنیيٌ ایو در نو ادعایی ه َهلی کارٍای20 از  یکی نُٔ٘یت ؿضكی کُچیيگ دهرً رد

 .ةاؿیط پیعهز. اؼت ؿها زىطگی
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 دٍیم؟ پعهرش صُد در را نیلیاردر نُلتی یک ذٍيیت چگُىٌ

 االتعة انکاىات ه رٔاً از اؼتٕادً ةعای ٍيگٕت جعهت کؽب ه نادی رؿط صُاٍان ٍا اىؽان ٍهٌ ؿک ةطهن

 در ؿػاٍعصی  نُٔ٘یت گعهً ن٘االت از ؼلؽلٌ ایو در ٍؽتيط صُد زىطگی در ةاالتعی زىطگی ؼىر ه

 ةٌ راةىٌ ایو در اؼاؼی چيطىکتٌ ؿُیط جعهتهيط نیلیاردٍا نُلتی رهش ةٌ نسكُل ؿطن انادً  راؼتای

 ایم اهردً در تسعیع ٗلم

 !نیاهرىط ةطؼت کی نیضُاٍيط چ٘طر نیضُاٍيط چٌ دٗی٘ا کٌ نیطاىيط نیلیاردٍا نُلتی -2

 اؼت اقلی اهلیو ىاٍُؿیار ه ٍُؿیار ذٍو ؼازی ُٔال ةا ٗطم ةٌ ٗطم ه هامر قعیر ؿٕاؼ ٍطؼ داؿتو

 نُلتی رهش ةٌ ٍای دهرً در نا ٍؽتيط اگاً ان از ىاصُاؼتٌ ه صُاؼتٌ صُةی ةٌ نیلیاردٍا نُلتی کٌ

 ةیو ذٍيی تُازن ىُیؽی ٍطؼ ؼیؽتم یواىال  ه زنُری قُرت  ةٌ صُةی ةٌ ؿُیط جعهتهيط نیلیاردٍا

 . کعد صُاٍیم نُؿکأی را درهن ُّل ؼازی رٍا ه ىاٍُؿیار ه ٍُؿیار مهیع

  ٍؽتيط ذٍو جعهت ه  صالؽ ه ؿَُدی أعادی ٍهیـٌ نیلیاردٍا نُلتی -0

 هدُددارد ٍهگان ةعای ٍُا در کٌ ٍایی ایطً کٌ ٍؽتيط أعادی نیایاردٍا تهام ؿک درقط یک ةطهن  

 کؽب ةعای ةياةعایو.  ة٘یٌ از تع صالٗاىٌ صیلی ة٘یٌ از تع ؼعیٍ صیلی ة٘یٌ از زهدتع صیلی نیکييط لَه

 دهرً در دٍیط ٔعا گُش تُنان نیلیارد ٍای ایطً دظب ةعای صُد درهىی ٍای هٔعیاد قطاٍا ةٌ ةایط جعهت

 ذٍو زنیو کعً عادأ تعیو صالؽ از ؼازی نطل اؼاس ةع ؿاٍعصی نُٔ٘یت گعهً اىالیو ه زنُری ٍای

  ةارش ٍای تکيیک -جعهت کؽب ىُاةِ از ؼازی نطل ٍای تکيیک. نیتيط انُزش ؿطن ؿَُدی ةعای ؿها

 را ؿها  َهلی ٍا تهعیو ه جعهت کؽب در ٔعَی کیٕیات ٍای تکيیک -جعهت کؽب در پیـعٔتٌ ذٍيی

 .نیکيط تتطیل گعا َهل ه صالؽ ه ؿَُدی ةیـتع ه ةیـتع  ٔعدی ةٌ
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 .ٍؽتيط  َادی نعدنان ىؽتت ای الُادً ُٔؽ پُلی ىتُغ ه نالی ؿم دارای ٍا نیلیاردر نُلتی  -9

 ذٍػو  در اةتطا در نیـُد أغهدً ٍا ان ةاىکی زؽاب در رهز ٍع جعهت ه پُل کعهن کعهن کٌ أعادی

 ردرةاه ایو  ٍا ان صاىُادً ه نسیه تُؼه یا اهرىط پطیط را نالی ؿم ه ىتُغ صُیؾ ٔکعی ىىام ه ىاٍُؿیار

 اگع.  ؿطً پطیطار ذٍيـان گعٔتٌ ؿکل ٍا ان ادتهاَی ه نالی ؿضكیت کٌ ؼالگی 0 از ٗتل تا ه کُدکی

.  کالنی َكتی ریغی ةعىانٌ َلم از ةااؼتٕادً ىیؽت نَم ایط ىطاؿتٌ اٗتكادی یا جعهتهيط ای صاىُادً ؿها

 .کيیط َادیيٌصُدى ىاٍُؿیار ذٍو در را هیژگی ایو نیلیاردٍا نُلتی رهش ةٌ جعهت دهرً

 دارىط ىانسطهد جعهت کؽب در ای الُادً ُٔؽ دؽارت ه ؿذاَت نیلیاردٍا نُلتی -1

 نتهُل ٍای صاىُادً دغ ةٌ ت٘عیتا ؿطىط هجعهتهيط انطىط ةیعهن صُد رازتی دایعً از کٌ أعادی تهام

 يٌکَ ای ایطً ؼيت ؿکو صه کٌ ةُدىط دؽارتی ةا ه ىتعس ؿذاع أعادی ٍهگی رؼیطً ارث جعهت

 نكعؼ ةی ًاٍع ةٌ کاالٍای ادياس تعیو صام از ه ؿطً دنیطً ٍا دران ؿذاَت رهح کٌ أعادی. ةُدىط

 ٍهگی صُدؼاصتٌ جعهتهيطان. اىط ؼاصتٌ را ؼاز جعهت ه ٔعهش پع کارانط نسكُلی از تلٕی٘ی صالٗاىٌ

 ةٌ دؼتیاةی راؼتهعا ه دهٍ ىـطن ٍهعىگ ةعاةع در دؽارت ه ؿچاَت نحل ىاپظیع اىکار قٕاتی دارای

 اصع تا ه داؿتيط اوهیيان صُد ؿَُد ةٌ ىٕع ٍغاران تهؽضع ه ٍا صيطً هدُد ةا اىط داؿتٌ صُد ٍای ٍطؼ

 دهرً ه اىالیو نسكُل در.نیکيط ایذاد تٕاهت کٌ اؼت تٕاهتی چٌ راؼتی ةٌ.  ایؽتادىط صُد اٍطاؼ ةع

 .ؿط صُاٍط گٕتٌ ؿها ةٌ پی ال ان ه کالنی َكتی ریغی ةعىانٌ رهش ةا ؼعنایٌ دظب ٔعنُل   زنُری

 اىط ؿطً ةیلیُىع ه نیلیارد ٔکعی ه رهزی ةُط در اةتطا نیلیاردٍا نُلتی -5

 دىیای در انطً ةطؼت ٔیغکی نُادل ٍع کٌ ؿطم هاٗٓ ىکتٌ ایو ةٌ صىا ازنایؾ ه تس٘یٖ ؼال 5 از ةُط

 ان ٔیغیکی نُادل تا ؿطً ةؽتٌ ى٘ؾ کانل ذٍيی تحتیت ه دغییات ةا اه ٔکع ه ذٍو در اةتطا  ؿضف ٍع
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 صؽتٌ ٍای تهعیو ةایط صُد ذٍيی چپ ه راؼت کعً ىیم تُ٘یت ةعای. ةتيطد ى٘ؾ اه هاُٗیت دىیای در

 الدیک نيىٖ ه ؿَُد تُ٘یت ةعای چپ ه راؼت کعً ىیم ةع تُازىی تا داد اىذام را زیادی رةه ةی کييطً

 در صُد ایطً ه کار کؽب در کٌ ٍای تهعیو ةا نیتُاىیم کٌ اؼت ایو صُش صتع کيیم ایذاد صُیؾ

 تکاهری را صُیؾ نْع کعً ىیم ده ٍع نیطٍیم اىذام صُد نالی ىتُغ پعهرش ه ؿطن جعهتهط راً وُل

 را ؼیؽتم ایو  ایيطً ٍای ن٘الٌ در. کيیم نیلیاردٍا نُلتی رهش ةٌ جعهت کؽب ةعای هرزیطً جعهتهيط

 .کعد صُاٍیم ةعی

 ارزهٍایتان ٗلٌ ةع ایؽتادً

 ؿاٍعصی نُٔ٘یت عهًگ  

 

 ؼالم ؿاٍعصی آٗای دياب

 .نیکيم دىتال ره ٍاتُن نـاهرً نو

. کيم ازدهاج ىتُىؽتم ٍيُز نتاؼٕاىٌ هلی دارم صُةی صاىُادً. ٍؽتم لیؽاىػ ُٔؽ ه ؼالٌ 99 دصتعی

 ٍهٌ ت٘عیتا ه کعدم نىالٌُ ةؽیار زنیيٌ ایو در. نیکيم تالش ازدهاج ایةع دطی وُر ةٌ کٌ ٍؽت دهؼال

 رؼیطگی ًاٍعی همُیت ةٌ رٔتم نضتلٕی ٍای کالس کعدم زیاد ره رهاةىم کعدم انتسان ره راٍکارٍا

 .نیکعدم گُش ره گهـطً ىیهٌ دظب ٍیپيُتعاپی ٔایل ه کعدم

 اَتعاؼ. دادم نيٕی دُاب ةُد ىانياؼب یصیل ةيىعم چُن اهلی کٌ داؿتم صُاؼتگار ؼٌ نطت ایو در

 .ىپؽيطیطىط صُدؿُن ٍم ةُطی ىٕع ده. کيم ٔکع ةیـتع یا کيم تس٘یٖ ةیـتع نیتُىؽتم نیکيم
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 گػُش  ٍیپيػُتعاپی  ةٌ ه نیکعد تذؽم ٍعرهز ه ىُؿتم ره ىٌعم نُرد ٔعد نـضكات نو ایيکٌ دالب

 ةُد نو لیؽت نىاةٖ ٍم اؼهؾ زتی کٌ انط صُاؼتگاری ةُط ٍٕتٌ ؿؾ دٗی٘ا نیکعدم

 .ةُدم صُؿسال صیلی ةُدم صُاؼتٌ کٌ ةُد ٍهان ٍم نُعٔی ىسًُ زتی ه نـضكات تهام

 .گظؿتٌ نا1ً االن ه رٔتيط ٍم ایـان هلی

 ىـطم اؼتضطام دایی ٍيُز هلی کعدم تالش صیلی صیلی ؿْل کعدن پیطا ةعای نطت ایو تُی ٍهچيیو

 اىطازی راً کاری صُدم ةعای نیتُىم گعٔتم کٌ نطرکی ةا ه کعدم ؿعکت ای زعٌٔ ٔيی کالؼَای التتٌ

 .کيم

 ٍغیيٌ ٍم ىیؽتم تسكیل ادانٌ ةٌ نایل اقال هلی ؿطم پظیعٔتٌ ازاد داىـگاً دکتعی ازنُن ٍهچيیو

 .نیـُم دهر ازدهاج از دکتعی دهرً در ةُدن ةا نیکيم ٔکع ٍم ه دارد ةاالیی ةؽیار

 .ٍؽتم نعدد ؿطت ةٌ چُن ىطادم تسُیل ره نطارکم لیه داىـگاً رٔتم دکتعی ىام جتت ةعای انعهز

 ایو ةٌ نياؼب ازدهاج ةا نیکيم ٔکع. ٍؽت آرانؾ ه رهح ه دؽم ؼالنت ةٌ رؼیطن زىطگی در نو ٍطؼ

 .نیعؼم ٍطؼ

 .نیکيٌ دهر ٍطٔم از نيُ کٌ ةعم ره راٍی ىهیضُام

 کيیط راٍيهایی نيُ نیضُام ازتُن

 تالش ازدهاج ةعای ٍهچيان یا کيم ؿعهع ره تسكیلیم رؿتٌ ةا نعتته ّیع کاری یا ةطم تسكیل ادانٌ

 کيم؟؟؟؟

 ٍؽتم دُاةتُن نيتٌع ه نیکيم تـکع
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 ؼالم

 دهٌُ از ٗتل نیطٍم پاؼش کعدىط ُٔرهاد نو ةعای ٔعاٍاىی صاىم 

ٌ  رٔتم نضتلٕی ٍای کالس کعدم زیاد ره رهاةىم کعدم انتسان ره راٍکارٍا ٍهٌ ت٘عیتا   همػُیت  ةػ

 .نیکعدم گُش ره گهـطً ىیهٌ دظب ٍیپيُتعاپی ٔایل ه کعدم یرؼیطگ ًاٍعی

 صُؿعهیی نحل کيیط رَایت را ٗنیٌ درقط 02 ًاٍعی اقُل یکؽعی کعد انتسان ىتایط راٍکارٍا ٍهٌ

 هةػ ؿهاؼت ىاٍُؿیار ذٍو کار درقط 02 هلی زیاد نُاؿعت صُب ًاٍع ةُیی صُش

  زیو در ةـٌ ریضتٌ ؿها زىطگی ةعای ةعىانٌ تا گام ةٌ مگا ةگیعیط ةایط ىگعٔتیط نـاهرً ةُدً اگع نا ٔایل

 ةـٌ دادً ؿها زىطگی صاص ةُنی ٍای تکيیک ه نـاهرً ه  اؼتٕادً از نسكُل

 .گظؿتٌ نا1ً االن ه رٔتيط ٍم ایـان هلی

 را َلت ه کيیط ٔکع کاّظ ی ره ةع ٍٕتٌ یک تا ؼاَت ىیم ةـیيیطؿتی رٔتيط چعا ةـٌ تسلیل ةعرؼی ةایط

 را ؿهاؼت ةٌ نعةُط کٌ ره درقطی ه نـکل ه کيیط ازؽاس از َاری ه وعٔاىٌ ةی قاداىٌ تسلیل تذغیٌ

 نطام ؿها ذٍيی ٔعکاىػ زیاد ةؽیار ازتهال هلی ىـٌ زا نـکل ةُطی ٍای نُرد تا کيیط رٍٔ ؿياؼایی

 ؼال ده تا ةُدن نذعد ةٌ تُدٌ ةا نیطم ازتهال هلی" ؽتمیى یونىه التتٌ#  ةُدً تعدیط ه تناد ه تعس

 تناد گعایی کهال تعدیط ه تعس دارم  نو کٌ تسلیلی اهن ه صُدتُن گٕتٌ ةٌ أتادن ازدهاج ٔکع ةٌ ٗتل

 ةٌ ةُد ٗامی ىهیـٌ وعٌٔ یک ةـٌ نـضف ةایط تعک َلت ه  ؿها در ةاؿٌ زیاد اؼتعس ؿایط ه درهىی

 .کعد َيُان ای امأٌ چیغ ىهیـٌ ه  زطً ایو در ؿها تُمیسات زال ٍع

 ىـطم اؼتضطام دایی ٍيُز هلی کعدم تالش صیلی صیلی ؿْل کعدن پیطا ةعای نطت ایو تُی ٍهچيیو
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  تعس. ةاؿیط ؿطً ٍم تُنو ٍغار ةا کار کؽب اىطازی راً ٔکع ةیعهن ةیاییط اؼتضطام از َغیغ دهؼت ةتیيیط

  زىطگی اؼتُهار تضطاماؼ کيیط ؿعهع تُنو ٍغار از َالٌٗ َـٖ ةٌ ىؽتت ه ةیعهن ةعیغیط ره صُدتُن ٍای

 .نیـط گٕتٌ راٍکاری زتها ةُد اوالَی اگع هلی ىٕعنُدیط صُدتو رؿتٌ ٍؽت ة٘یٌ ةعای ؿها

 .نیـُم دهر ازدهاج از دکتعی دهرً در ةُدن ةا

 دکتعا ىیؽت ىیازی نیـیط دهر قطدرقط ةلٌ

 تع نَم ایو کيیط َهلی نَارت ه پُل ةٌ صُدتُن ارؿط کارؿياؼی داىؾ کعدن تتطیل دکتعای ةایط ؿها

 .ىهیـٌ تُقیٌ ُٔال.  ٍؽت دی اچ پی از

 .اؼت ازدهاج ةع تهعکغ ؼو ؿها ؼو زیادً هٗت زیادً راً

 .کيم اىطازی راً کاری صُدم ةعای نیتُىم گعٔتم کٌ نطرکی ةا ه کعدم ؿعکت ای زعٌٔ ٔيی

 زتها زتها کيیط ؿعهع ؼعنایٌ تعیو کم زتی ةا کار ایو زتها زتها زتها زتها

 .ٍؽتم نعدد ؿطت ةٌ چُن ىطادم تسُیل ره نطارکم هلی داىـگاً رٔتم دکتعی ىام جتت ةعای نعهزا

 ىهیـٌ تُقیٌ زنان ایو در. نیگیعیط کم ةاصعهدی پعداصت زیاد ٍغیيٌ  ؼال 5   هدٌ ٍیچ ةٌ اقال ىعهیط

 .اؼت ؿطً هاُٗیت از ٔعار نکاىیغم ؿها ةعای تسكیل کيیط اٗطام ةُطا ه

 ایو ةٌ نياؼب ازدهاج ةا نیکيم ٔکع. ٍؽت آرانؾ ه رهح ه دؽم ؼالنت ةٌ رؼیطن طگیزى در نو ٍطؼ

 .نیعؼم ٍطؼ

 قسیر ازدهاج هد.نیع دؼت از ٍم َالی ٍای داؿتٌ یکؽعی نیاد ةطؼت چیغٍا ؼعی یک ازدهاج ةا صیع

 .نیـُد تُقیٌ ٔ٘ه صُب ٔکعی تٕاٍم ه نکهلی صُب ه
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 تالش ازدهاج ةعای ٍهچيان یا کيم ؿعهع ره تسكیلیم رؿتٌ اة نعتته ّیع کاری یا ةطم تسكیل ادانٌ

 کيم؟؟؟؟

 َهلی کار کؽب َهلی داىؾ  کيیط  اٗطام ةعیغیط ةعىانٌ االن ٍهیو داریط َالٌٗ ای رؿتٌ ٍع ه کار ٍع  

 ةاهر ؼعیٍ اىطازی راً کيیط ؿعهع یا ةعهیط تضككی ه َهلی ٍای کالس. داىـگاً نطرک ىٌ ةیاىطازیط راً

 ةاؿیط نُٖٔ. نیـُد ةاز راٍَا ةاؿیط نىهیو ٍا تعیو کم ةا ةغىیط را اؼتارت را تانصُد کيیط

 پاؼش تع نتهعکغ ه نیـُد دادً تکيیک کيیط ارؼال تضككی دادم پاؼش کلی ٍم نو ةُد کلی ؿها ؼُال

 .ةُد صُاٍط ٍا

 .ةاؿیط نُٖٔ

 

 رٍا ةُط ؿادم صُىطم زنان در نیضعم ٔ٘ه ؿطم صؽتٌ صعیطم نُٔ٘یت کتاب ازةػ

 نیکيم

 کٌ ؿطم نـکل دچار نو راؼت ةاؿیط نُٖٔ ٍهیـٌ کٌ انیطهارم َغیغ ؿاٍعصی اٗای صطنت ؼالم ةا

 در نیضعم هٔ٘ ؿطم صؽتٌ صعیطم نُٔ٘یت کتاب ازةػ نُمُع یٌ ةٌ رادٍ کيم تهعکغ تُىم ىهی اقال

 ٍع از نُٔ٘یتم ؼایت 22 َنُ االن ٍهیو دیگٌ کتاب یٌ ؼعاغ نیعم نیکيم رٍا ةُط ؿادم صُىطم زنان

 کاىالَای َنُ ٔ٘ه گُؿیم تُ نُٔ٘یتم دظب گعهً ٍغاران َنُ ةُکم ٔیػ تُ نیطارم ةع نىلب یٌ دا

 چعا دظب دظب نیگی ٍی نیگو کيو نی ام نؽضعً ٍهٌ صاىُادً تُ دیگٌ گُن گُىا ٍای نُٔ٘یت

 صؽتٌ ذٍيم اقال کيم ادعا تُىم ىهی هلی دهىم نی زل راً کٌ ؿعایىی در ایو. کيی ىم دظب ٍیچی
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 ادنَای کال صاىُادگی ىٌع از نا التتٌ ؿطم تعؼُیی ادم صیلی ایيکٌ دهنم نـکل کعدم ٔکع ةػ از ؿطً

 ؿطیط قطای ةا نو ه ةُدم صُاب پیؾ ً نا 0 زطهد هلی ةُدم تع ؿذاع ٍهٌ از هنو ٍؽتیم یی تعؼُ

 اليیيُ پطیطً ةعؼ ةارهن ةاد از ؿطً ةطتع زالم ةُط ةٌ نٌُُٗ اهن از تعؼیطم هصیلی پعیطم صُاب از ةاد

 تُ قتر کيم نی ؿب کٌ ةطی ٔکع ٍع ؿطم درناىطً کيم چکار دهىم ىهی زلغلٌ تعؼم نی زنیو ؿکاؼ

 از یکی گٕتو اصتار تُ ٔعداش راىؾ نُمَُیت ةا التتٌ ةُد زنیو ؿکاؼ ٔکعم ةطتعیو ةیيم نی اصتار

 ناصُردً ؼع م نو نانان ةُط کـتٌ ىٕع چيط اهنطً اىُٕالىغا گو نی االن. صُردً ؿکاؼ ؿیعاز رهؼتاٍای

 ىهیطم گُش اصتار رهز چيط ؿطم صؽتٌ م ٔکعٍا صُدم از ٔکع از ةُدم ةیطار قتر تا ىطارم صُراک صُاب

 یٌ ةعم نیضُاٍط دلم هٔ٘ه ىیؽت صیالـُىم َیو اقال نیطٍو گُش ة٘یٌ ىیؽت نو دؼت صُىٌ هلی

 صُىطن ةا دیگٌ ةگم صُاؼتم کل در تعؼیطم صیلی رهز ان کيم نی ٔکع صُدم کيم ٔکع ؼاکت دای

 نی ؿب تهام م صؽتٌ صیلی ؿم صُب زهد کيم چکار ةگیط َهلی لىٕا ىهیـٌ زل نـکلم کتاب ن٘الٌ

 نعؼی ىٌیعتُن ةی گعهً از ةاتـکع کيیط نی کهکم کٌ نعؼی ٍؽتم الُد صُاب دپعس قتر هلی صُاةم

 هنو نیکيٌ کاری کم ٍهکارام از یکی ایيکٌ ةعای نیضُرم زعص ٔ٘ه کارم نسل ایيکٌ اصع نـکل ه

 تٕاهت ةی ة٘یٌ کيم نی اَتعاض ٔ٘ه نو چُن. ىطاؿت ای ٔایطً هلی کعدم اَالنم زتی نتيٕعم ازش

 ؿطم ةطً اَتعامم ةا ٔ٘ه هلی ةعً کالً ؼعم مىطار دهؼت ىیؽتم ایيذُری نو قتُرىط هصیلی ٍؽتيط

 ةاؿیو پیعهز ؿاد ٍهیـٌ انیطهارم ٍؽتم راٍگـاتُن دُاب نيتٌع

 

 گعانی کارةع درهد

 داد صُاٍم تُمیر ادانٌ در کٌ ؿهاؼت نـکالت ؼعىش ه ؿها دهالت ٍا ایو

 نیعم نیکيم رٍا ةُط ؿادم صُىطىم زنان
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 ه نیگیعیط اىعژی ةارً یک ةٌ ؿها کٌ اؼت کاکایُیی التؿک صُردن نحل دٗی٘ا نُٔ٘یت نىالب صُاىطن

 َهل ایو از پػ اىعژی ه ٗيط أت دلیل ةٌ یکتارٍَم ةٌ ه ٍؽتیط پعاىعژی ؿاد ؼاَت ده یکی نطت ةعای

 ٍػع  در ه راٍهیـٌ َهل ایو اؼت صُب نو ىٌع ةٌ. داریط رهزیٌ ه اىعژی أت ه نیـُیط دپعس کار

 کار ایو پػ. داؿت صُاٍیط رهزیٌ أت چُن ةکـیط کار ایو از دؼت ىهیکيم تُقیٌ ةطٍیط اىذام ؼاَت

 . نیـُد ذکع ادانٌ در کٌ ان ةعای دارم هامسی دلیل چُن دٍیط ادانٌ را

 

 کيیط ادعا ٔ٘ه چعایی ةطهن ٔ٘ه ه نیيُیؽم َهلی تهعیو ؿها نـکل یا ؼُال ٍع از ةُط نو

 رهزیٌ أغایؾ ایةع ؿهاؼت زنان تعیو نَم صُاب از ةُط قتر َهلی تهعیو

 نىالب ةطٍیط دٍيط اىعژی ةضؾ الَام نىالب صُاىطن ةا رهزاىٌ ةضؾ اىعژی ٍای صُراک نیتُاىیط تا

 یا کتاةی ه نتيی قُرت ةٌ ؼاَت ىیم تا دٗیٌ٘ 22 نطت ةٌ ةضؾ اىعژی ةضؾ ؿادی ه َالٌٗ نُرد

 نـلتٌ دیگع ةضؾ ارام ٔایل ٍع یا نو انعهز ةعای ٔ٘ه ٔایل نحل قُتی ٍای ٔایل قُرت ةٌ -ایيتعىت

 در نعهر ةٌ تا ةاؿط ؿها رهزً ٍع کار ایو ه ىهاییط گُش دیگعی ؼایت ٍع ایيتعىتی ٍای ؼایت در دیگع

 تا ةـيُیط ةضُاىیط ةؽیار ةؽیار ةایط ٍؽتیط ؿاد نُٗتی چُن ؿُىط تحتیت قٕات ایو ؿها ىاٍُؿیار ذٍو

 ٔایل ؼاَت ىیم تا ذٗیٌ٘ 22 ؼاَتی ٍع در صُاب از ةُط ٍا قتر یک تهعیو پػ. کيیط تْییع کم کم

 !ایط زىطً هٗت ٍع تا نیضُاىیط اىگیغؿی قُتی$ نتيی

 ٍؽتيط کؽی چٌ ىیؽت نَم.اؼت ؼیاٗی ؼتک ٍع ةا صُاىيطگان ٍای اٍيگ کانل زظؼ ةُطی تهعیو

 ةاکالم اٍيگ انعهز از کيیط درقط 222  زظؼ ةایط را ؿهاؼت نُةایل کانپیُتع در کٌ ٍایی اٍيگ تهام

 .نیـُد ذکع ادانٌ در کٌ اٍيگی ه ىـيُیط صاردی ه ایعاىی
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 ؿطً ذکع ٍای اٍيگ زظؼ  َهلی تهعیو

ٌ  ٍای ؼایت یا نا ؼایت از  ةضؾ ارام کالم ةی اٍيگ ٔ٘ه ه ٔ٘ه کعدن گُش  دهم تهعیو  ه نـػاة

 نُؼػی٘ی  ه ةػاخ  ةتَُهن نُتغارت نحل ٍایی نُزیؽیو از کالم ةی اٍيگ ٔ٘ه کعدن گُش ٍهچيیو

 ارام ٍای اٍيگ ةياةعایو. ؿها ارانؾ کؽب ه ؿها ؿَُد ه صالٗیت ه ؿها رهزیٌ تُ٘یت ةعای یککالؼ

 ه دطیط صاردی ایعاىی صُاىيطگان ٍای اٍيگ تهام ه دٍیط گُش ةایط ٔ٘ه ةُط ةٌ ایو از ٔ٘ه ةضؾ

 قطردقطی زظؼ.ٍؽتيط رهزیٌ ه نُٔ٘یت ننع ٍا ان درقط 33 کعدم تس٘یٖ ؼال 5 نو کٌ ٗطیم

 .کيیط

 .نیکيم َعض نذطدا َهلی تهعیو

 ...ه کانپیُتع ه ؿها گُؿی رهی ةع اٍيگ ٍا تهام زظؼ-2

 "نـاةٌ کالم ةی ه نُتغارت ةاخ ةتَُن داىلُد ه ؼایت در#  ةضؾ ارام کالم ةی ٍا ٔایل کعدن گُش-0

 کيیط َهل را ٍا ایو 

 ىهیکيی دظب ٍیچی چعا دظب دظب نیگی ٍی نیگو کيو نی ام نؽضعً ٍهٌ

 .کيم ادعا تُىم ىهی یهل 

 اؼالم پیانتع کعدىط نؽضعً ٍهٌ نُعهؼ ؤُان ةعای کـیط وُل ؼاصتيؾ کـتی ؼال 12 ىُح زنعت

 زنعت ٍهچيیو ه ٍا ىارها ٍا تَهت اؿیا پعتاب ه دیطىط زیادی تهؽضعٍای پیعهان کؽب ةعای ىیغ

 ایو زط چٌ تا ؿُیط نتُدٌ تا ةضُاىیط را اؼهاىی ٍای کتاب نُعهؼ ٍای داؼتان َیؽی زنعت نُؼی

 دَان نُٖٔ أعاد ه ٍا کارأعیو نُعهؼ ٍای داؼتان ه داؿتيط ؿها نو ىؽتت قطةعاةعی نـکات ةغرگان

 ؿط دادً ٍا ان ةٌ ؿان ٍطؼ راً در ةط ٍای قٕت زتی  رهاىی دیُاىٌ ل٘ب ٍا ان ةٌ ؼال ٍای ؼال دٗی٘ا
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 ادانٌ ایيطً ؼال 5 تا ٗطرت ةا ؿها یغىيطن زعٔی لـکع ؼیاٍی أعاد ٍهٌ ةياةعایو صیع ؿطىط؟ تؽلیم ایا

 تنػهیو  ؿها ةعای ةانتُ درصت رهش ةٌ نُٔ٘یت تکيیک ةٌ ةيا نو صُدتان نىالٌُ رهىط ایو ةٌ ةطً

 .ؿط صُاٍیط نُٖٔ نیکيم

 ه ىُؿتم نو ؼایت در یا ىت در کيیط ؼعچ را ةگیعیم درس ؿطن نُٖٔ ةعای ةانتُ از الکتعهىیکی کتاب  

ٌ  ةا تهؽضع ةا ایيطً ؼال 5 تا دٍیط ادانٌ ةياةعایو. چیؽت نو نيٌُر یطؿُ نتُدٌ تا ةضُاىیط  ىتیذػ

 !ةضُاىیط ىتیذٌ ةطهن ؼال 5 تا ٔ٘ه ىـطن ةا ىگعٔتو

 َهلی تهعیو

 زتی ای ىتیذٌ نُٔ٘یت ٍای ٗاىُن دظب ٗاىُن ٍا نتو ٍا رهش ایو از ایيکٌ ةطهن ایيطً ؼال 5 تا

 !درقط یک زتی اىتٌار ای ذرً ةطهن ةضُاىیط ٔ٘ه کييط نؽضعتان ٍهٌ ه ةگیعیط

 پیانتعان داؼتان ه دٍیط ادانٌ را ةانتُ نطل کييط نؽضعتان ٍم ٍهٌ تا دٍیط ادانٌ رهىط ٍهیو ؼال 5 تا

 ةُد صُاٍط ؿها کو نؽضعً دهؼتان ةعاةع دٍَا ؿها نُٔ٘یت 5 تا 9 ؼال در

 نیکيم تکعار نذطدا َهلی تهعیو

 !ادعا اىتٌار درقط یک ةطهن زنیيٌ ایو رد ةضُاىیط وُر ٍهیو ایيطً ؼال 5 تا

  کعدم ٔکع ةػ از ؿطً صؽتٌ ذٍيم اقال 

 یک ٔ٘ه وُر ٍهیو دٍیط ادانٌ ىطارد نـکلی داؿتٌ زیادی اوالَات هرهدی کٌ ؿهاؼت ىاٍُؿیار ذٍو

 کيیط اؼتٕادً را ریلکؽیـو نسكُل ةعؼیط ارانؾ تا دٍیط اىذام زتها را ریلکؽیـو تهعیو رهز در ةا

 َهع اصع تا زطاکحع ةار ؼٌ رهزی. ه زطاٗل ةار یک رهزی
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 ؿها ارانؾ ةعای ةُطی َهلی تهعیو

 ایط زىطً هٗتی تا ةار یک رهزی ریلکؽیـو تکيیک ادعای

  ٍؽتیم یی تعؼُ ادنَای کال صاىُادگی ىٌع از نا التتٌ ؿطم تعؼُیی ادم صیلی ایيکٌ دهنم نـکل

 ذکع ادانٌ در کٌ ؿها ٗتلی زُادث یکی نیـُد عست ةاَث تیُری زیاد داىؾ یکی دارد َلت ده تعس

 کعدیط

 دهىم ىهی زلغلٌ تعؼم نی زنیو ؿکاؼ اليیيُ پطیطً ةعؼ ةارهن ةاد از ؿطً ةطتع زالم ةُط ةٌ نٌُُٗ اهن از

 ؿطم درناىطً کيم چکار

 ةٌ ریلکؽیـو تهعیو از ةُط کعد زل را رهش ایو نیـُد صُدٍیپيُتیغم ٍای تکيیک ه ریلکؽیـو ةا

 قُرت ةٌ ؿهاؼت تعس ةاَث ؿها ذٍو در کٌ چیغٍایی کٌ کيیط تذؽم  الٕا زالت در دٗیٌ٘ 02 طتن

 ةعىانٌ در کٌ ٔعَی کیٕیات ایو ریلکؽیـو در رهز 02 نطت ةٌ نیـُىط نسُ ه تع کُچک کُچک ذٍيی

 کيیط ؼعچ. ةعیغد ؿها تعس تا کيیط تع کُچک کُچک رهز ٍع را اؼت ان ىام  nlp کالنی َكتی ریغی

 دُیيػطً . ىیؽت ىُؿتو نذال کٌ ٔعَی کیٕیات ةعای دٍیط اىذام را پی ال ان ٍای تکیيک ه ىت در

 یاةيطً

 َهلی تهعیو

 دٗیٌ٘ 02 تا ریلکؽیـو اىذام

 رهش ایو ةا ؿها ٍای تعس کعدن کُچک ه الٕا زالت در ریلکؽیـو از پػ ٔعَی کیٕیات اىذام ؼپػ

 رهز 02 نطت ةٌ ان نسُ تا
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 ةُط کـتٌ ىٕع چيط اهنطً اىُٕالىغا گو نی االن ةُد زنیو ؿکاؼ ٔکعم ةطتعیو ةیيم نی اصتار تُ قتر

 نیطٍو گُش ة٘یٌ ىیؽت نو دؼت ةُدم ةیطار قتر تا ىطارم صُراک صُاب ناصُردً ؼع م نو نانان

 ىتیيیط رادیُ ه تلُیغن اقال اقال اقال اقال اقال اقال

 ایو ٍای نحال ه تاکؽی ةليط رادیُی قطای نحال یا اىینَه نحال یا صاىُادً ةتیيیط دهٍ در نذتُریط اگع

 ٍع ً -درهٌّ -الکیٌ -ىطارً قست- نیگٌ الکی - الکیٌ ةطٍیط ذٍيا را گُیيطً دُاب  کلهٌ ایو ةا چيیيی

 نيت٘طاىٌ زعٔی ىهیضُاٍیط ؿها زناىی چٌ در کيیط تكُر ةـيُیط ىهیضُاٍیط اىگار کيیط تکعار جاىیٌ 22

 کلهٌ ه کيیط َهل ٍم نُُٗیت ایو یکطىطً وُر ٍهیو کؽی وعؼ از  صُدتان از اداىت٘ نحال ةـيُیط را

 ؿػها  ذٍيػی  صػُراک  هرهدی ٔیلتع تا کيیط تکعار جاىیٌ دً ٍع نطام  ىطارً قست درهٌّ ٍؽت الکی

 .ؿُد ٗطرتهيط

 اهل  َهلی تهعیو

 معهری اصتار ه ؿُد اىذام هلی اؼت ؼضت گعچٌ دیطن اصتار دیطن ؼعیال رادیُ تلُیغیُن کانل زظؼ

 .اؼت زل راً ةَتعیو ایيتعىت از نتيی قُرت ةٌ ٔ٘ه

 دهم َهلی تهعیو

 جاىیٌ دً ٍع نطام ىطارً قست دهرٌّ الکیٌ هاژً ةتيیط نذتُریط کٌ ؿطً ذکع ادتاری ٍای نُُٗیت در

  کيیط تهعیو تکعار

  ؼُم َهلی تهعیو

 در اؼت اؼ دی پی ٔایل ةعیغیط صُدتان نُةایل در را زةاىی ةی زةان ةٌ نُٔ٘یت تكُیعی دهپیيگ کتاب

 داٍَای ه اتُةُس تاکؽی اىتٌار ٍای قٓ در ٍهچيیو ه کيیط نعهر نطام تلُیغیُن ادتاری دیطن زنان
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 تا ةار یک ىٌ ةار ٍغارن کیيط نعهر را نىالب ه ةغىیط هرؽ را کتاب ایو نطام ةیَُدً کارٍای دای ةٌ نـاةٌ

 ناٍَا

 ىیؽت صیالـُىم َیو اقال

 تلُیغیُن هی تی ىام ةٌ ؼیاٍی دُتٌ رهاىی ةيطٍای اؼیع دَان ه ایعان نعدم درقط 30 تهام ت٘عیتا  ٌةل

. ىهیـُد ذکع هلی ةيُیؽم نیتُاىم قٕسٌ 2222 ان ؿياؼی رهان دالیل ؿطً اىَا زىطگی ؼتک ٍؽتيطه

 صُدتان ةعای ةطٍیط اىذام را کار ایو ةاال ٍای ةاتکيیک ؿها

 

  تعؼیطم صیلی رهز ان کيم نی ٔکع صُدم کيم ٔکع ؼاکت دای یٌ ةعم نیضُاٍط دلم ٔ٘ه

 زطاکحع ةار ؼٌ ه زطاٗل ةار یک رهزی دٍیط اىذام ةعازتی را َهل ایو ؿطً گٕتٌ ریکؽیـو تکیيک ةا

 ىهیـٌ زل نـکلم کتاب ن٘الٌ صُىطن ةا دیگٌ ةگم صُاؼتم کل در

 5 قتع ه ؿطً هارد ان در نىلب زیاد کٌ ؿها ذٍو در ٗتلی نىالب اىتًُ ٍنم ؿعط ةٌ نیـُد زل چعا

 ؿعط ةٌ ادعا ؿعط ةٌ نیـُد زل ؿها نـکل ؿط ذکع کٌ ریلکؽیـيی تهعیو ه.ؿط ذکع کٌ ای  ؼالٌ

 ؼال 5 تا َهل

 .کيیط ؼعچ ىت در را نـکل زل ةعای ذٍيی ؼازی ؼیال تهعیو ه

 .ٍؽتم الُد صُاب دپعس قتر هلی 

 ٍم ؿایط ه اؼت زیاد ةؽیار ةسحؾ ىهیکيم ذکع کٌ یٗتل کارنای اؼت دلیل ده ؿها دپعس دلیل دٗی٘ا

 .ىتاؿط ان َلت
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 درقط 222 کٌ..  ه پاپ یا ؿاد کالم ةا ًاٍع ةٌ زتی ٍایی اٍيگ نحل نياةُی ه هی تی دهم دلیل ه

 ؼٌ ه کيیط َهل کيیط ادعا دٍیط گُش ٍایی اٍيگ چٌ ؿها ةٌ ؿط کٕتٌ زل راً ؿهاؼت نـکل ةاَث

 .راةتيیط ىتیذٌ ه کيیط ادعا ٔ٘ه. نیـُد زل ؿها نـکل ؿيیطاری ةطٍیط اىذام ؿها را َهل ایو ناً

 ؿها دهم َهلی تهعیو

 ؿهاؼت اصعَهع تا درنیان رهز یک ؼازی ةطن یا ایعهةیک ةاؿگاً یک در ىام جتت

 ه ةعهیط نیطٍط ؿها ةٌ ؿاد رهزیٌ کٌ هرزؿی یا ةطؼازی ایعهةیک نحل ٍایی هرزش ه ةاؿگاً یک در

 ؼضت یا اؼان چ٘طر ىیؽت نَم داریط ٔاقلٌ چ٘طر ىیؽت ٍم نـُْلیط چ٘طر ىیؽت َمن کيیط ىام جتت

 ّظایی هَطً نحل درؼت َهع اصع تا کيیط ُٔالیت صُد َالٌٗ نُرد هرزش در رهز ؼٌ ای ٍٕتٌ هلی اؼت

 .ةعهیط انعهز ٍهیو ه ىکيیط اَلل پػ.ةطاىیط ةارم هادب

 کعدم اَالنم زتی نتيٕعم ازش هنو نیکيٌ کاری کم ٍهکارام از یکی ایيکٌ ةعای نیضُرم زعص ٔ٘ه  

 ىیؽتم ایيذُری نو قتُرىط صیلی- ىطاؿت ای ٔایطً هلی

 اؼت ؼادً زل راً

 ٗاوُیت تهعیو

 نـاةٌ اؿضاص ه ؿضف ایو ةا راةىٌ در ؿطن ازؽاس ةی ؿطن تٕاهت ةی تهعیو

 َهلی تهعیو

  ؿُیط ازؽاس ةی تٕاهت ةی نیضُریط زعص دَت ةی ه ىهیغىط معری ؿضف ایو رٔتار ؿها ةٌ اگع
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 ىیؽتم نو چُن کيیط پیطا را ةَتعی ٍای زل راً ؿهاؼت ؿْلی ُٔالیت ةٌ معر نُدب رٔتارش اگع

 ىهیکيم ذکع را تکيیکی ىطارم اوالَاتی ه رهىط درایو

 ؿطم ةطً اَتعامم ةا ٔ٘ه هلی ةعً کالً ؼعم ىطارم دهؼت

 ای زعٌٔ ه صُب ىسُی ةٌ را کار ایو صُدتان ٍهکاران ؼایع نحل ٍُؿهيطاىٌ ؼیاؼتهطاراىٌ رهؿی ةا

 نـاةَی ؼُال پاؼش پعؼؾ ارؿیُ در کارةعی. ىـُیط ؿْلی دٍی ةاج ه اؼتٕادً نُرد تا ةطٍیط اىذام

 .کيیط ادعا ةضُاىیط را ٍهان کار نسل ٗاویُت نُرد در ةُد پعؼیطً

 ناٍَا کٌ ای صُاىيطً ةعای ٌةلک ؿها ةعای ٔ٘ه ىٌ ىُؿتم نٕكل نو را ةاال ٍای تکيیک ةاال ٍای تهعیو

 ٍغیيٌ پعداصت ةطهن  کيط  کارةعدی ه َهلی اؼتٕادً دارد نـاةَی ؼُال ه رانیضُاىط نىلب ایو ةُط

 داره ةػعای  ىؽضٌ ؿها ةٌ کٌ دکتعی نحل نُ ةٌ نُ را ٍا ایو دادم َهلی تهعیو نو ةياةعایو نـاهرً

 رهی ةع. اؼت الؽاةٖ ٔی کها ىکيیط چياىچٌ نیگیعیط ىتیذٌ کيیط ادعا چياىچٌ کيیط ادعا دادً گعٔتو

 نحل کيیط نعهر دؼتُرالُهل قُرت ةٌ رهز ٍع ه ةيُیؽیط را نُٔ٘یت تکيیکَای ٍا رهش ایو کاّظی

 ةاؿیط پیعهز کيیط ادعا کيیط َهل کيیط َهل ه کيیط نعهر رهز ٍع ةاؿٌ کیٓ در کارت ٔلؾ

 

 ؟!ةگیعیم را نحتت دُاب کالنی َكتی ریغی نٌةعىا nlp از ةااؼتٕادً صُاؼتگاری دلؽٌ در چگُىٌ

 

 کيیط؟ ارایٌ ىتُاىؽتیط را صُیؾ ؿضكیتی نحتت ٍای هیژگی صُاؼتگاری دلؽٌ در ایا 

 ؿطً؟ ایذاد صُاؼتگاری دلؽٌ در ؿها ٍای قستت دَت ةٌ ؼُتٕاٍهاتی ایا 

 ىؽپيطیطن؟ را ؿها داناد اٗای ةؽتگان ه صُاٍع -نادر صُاؼتگاری رهز در ایا 
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 تعاؿیطً ؿها ازدهاج تاییط ةعای زیادی ذٍيی نُاىٍ صاىم َعهس پطر صُاؼتگاری دلؽٌدر ایا 

 اؼت؟

 را ًػاٍع  ه نادیات از تع پاییو ؼىسی ةا را دیگع ؿضكی ةٌ نادر پطر ٍهان ازتهاال چعا پػ 

 ؟!کعدىط ٗتُل را ؿضف ه نیپؽيطد

 پطر ه نادر نحل صاىُادً یطتای نُاىٍ ةٌ نالٗات ه صُاؼتگاری ٍای دلؽٌ در گعانی کارةع ؿها ایا 

 ایط؟ ةعصُردً ن٘اةل ؿضف

 اؼت؟ پیُؼتٌ هُٗع اوعأیاىتان یا  ؿها ةعای اتٕاؽ ایو چعا ةعاؼتی 

 ةعازتی ؿها ىٌع نُرد ؿضف ٍهان ةا تع پاییو ةؽیار نالی تهکو ةا زیتایی درقط ةا أعادی چعا 

 ؿطىط؟ ؿها  َاوٕی ؿکؽت ه اىطهً ةاَث ه اىط کعدً ازدهاج

 !ىتُدً نـضف ؿها ةعای ان َلت ؿایط ه ایط پعؼیطً زیادی ؼُاالت صُد از زتها

 نستت دلب ةعای رناالن -دَاىُیؽان -گیعان ٔال ةٌ پياً ازدهاج ةعای اٗایان ةُنا ه ٍا صاىم از ةؽیاری

 .نیکييط ٍغیيٌ را زاقلی ةی ه ٍيگٕت ٍای پُل ه نیتعىط ن٘اةل ؿضف

 

 َلت کٌ رؼیطم تذعةٌ ایو ةٌ اٗا چٌ ه صاىم چٌ داؿتم کٌ عادیأ ةا نـاهرً  31-00ٍای ؼال وُل در

 ه ٗـع ىُع ؼٌ ةعای ذٍيا ةایط کٌ اؼت زیادی ذٍيی دالیل ازدهاج ةعای ؿضكی ٍع ؿطن رد ه نضالٓ

 اٗا ٍم صاىم دصتع ةعای ٍم# کيیط ازدهاج ىٌع نُرد ؿضف رازتی ةٌ تا   کيیط زل را نُاىٍ ایو نضاوب

 "پؽع

 کالنی َكتی ریغی ةعىانٌ ٍای ةاتکيیک ه کيیط َتُر ٍا ان ذٍيی ٔیلتعٍای ؼط از یطةا کٌ نضاوتی ؼٌ

nlpکيیط... ه ارزش ٍم ٍهگام نت٘اَط أعادرا ایو  ةایط . 
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 نَعیٌ ةعای زدن چاىٌ یا صُاؼتگاری دلؽٌ در ةلٌ گعٔتو ه ایعان در ازدهاج ای ؿتٌ گُىٌ ٍیچ ةطهن

 دهران وُل در کٌ پاگیعی دؼت ؼيتَای اٗؽام اىُاع ه  درؿت ریغی نـکل ٍغار ه دَیغیٌ یا ه َ٘طىانٌ

 اؼتٕادً ةا ةاارانؾ ه دُش زعص ةطهن یکی یکی ه زُقلٌ ه قتع ةا ةایط را نیایط ةُدُد َ٘ط ه ىانغدی

 کار ایو. ةعداؿت نیان از گیعىطً تكهیک اقلی أعاد ه ٍا صاىُادً ذٍيی دىیای ه ٍا ارزش ؿياصت از

 ةعداؿتو ه ٍا قستت ایو ةعای ٍا تع ةغرگ نُهُال اؼت صاىُادً ده ةیو ای عٌٔز ای نظاکعً ٍهاىيط

 ةلٌ درقط نیتُاىیط ؿها کالنی َكتی ریغی ةعىانٌ َلم از اؼتٕادً ةا هلی نیگظارىط پاپیؾ ذٍيی نُاىٍ

 .ةتعیط ةاال ةؽیار ةؽیار ازدهاج ةعای را صُد َالٌٗ نُرد ٔعد دظب ه گعٔتو

 زیع ٍای ٔیلتع ؿانل ؿُد زل ةایط  NLP  کالنی َكتی ریغی ةعىانٌ َلم از اؼتٕادً ةا کٌ نُاىُی  

 نُٖٔ صُاؼتگاران از ذٍيی ؼازی نطل ه  انادگی ه ؿضف صُد ةٌ نعةُط ذٍيی ٔیتعٍای  -2  نیتاؿط

 در را رهش ایو نا کالنی َكتی ریغی ةعىانٌ رهش ةٌ کٌ ایعاىی صُؿتضت  نُٖٔ ٍای َعهس ٍا داناد ه

 . نیکيیم تـعیر کانال صاىم َعهس یا داناد اٗای ةعای گاریصُاؼت دلؽات

 اٗای ةعای صاىم َعهس پطر تعاؿی ةَاىٌ یا  نضالٕت نحل ٍؽتيط ن٘اةل ؿضف صاىُادً دهم نـکل-0

 ةا کٌ نیـُد ایذاد ازدهاج ةعای کٌ ٍایی اىطازی ؼيگ اىُاع ه صاىم َعهس ةعای نادر نضالٕت یا داناد

 راپُرت ه ٍا ان ٍای ارزش ؿياصت ه أعاد ایو ةا ؿطن ٍهگام ه ذٍيی دىیای ةٌ هرهد تکيیک از اؼتٕادً

 . کيیط اؼتٕادً ان از َالی  نیتُاىیط ىٌع دلب ةعای ن٘اةل ؿضف ذٍيی ٔیلتعٍای زل ه

 ذٍيی دالیل ةٌ ازدهاج ادازً ه داریط دهؼت را اه کٌ ؿضكی صاىُادً ؿها ٔیلتع ه نُاىٍ  اؼت نهکو

 از اؼتٕادً ةا ٍا ان ذٍيی دىیای ةٌ هرهد ٍای تکيیک ةا  ؿها ىهیطٍيط  نیکيم َعض اداکٌ در کٌ زیادی

 نُاىٍ ه ؿط نىلٍ ٍا ان ذٍيی دىیای از ٍلهغ ؿعلُک ٍهاىيط ةایط NLP کالنی َكتی ریغی ةعىانٌ َلم

 صالٗاىٌ زلی راً ٍا ان ارزؿی ٍای ؼیؽتم ؿياصت ةٌ ةاتُدٌ ه کيیط ةعوعؼ یکی یکی را ٍا ان ذٍيی
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 ةياةعایو. ةگیعیط ازدهاج ناىٍ اؿضاص از را نحتت دُاب تا کيیط تذُیغ ٍا ان ةعای ٍلهغ ؿعلُک ٍهاىيط

 ؿطً ؿها ازدهاج ناىٍ ایط گعٔتٌ ىٌع در ازدهاج ةعای کٌ ن٘اةلی کیػ از ةعادری یاصُاٍعیا نادر ه پطر ٍع

 ةعىانٌ ٍای تکيیک از تٕادًاؼ ةا ىیؽت نـکل ایو زل ةعای گیع دو ه ىُیػ ٔال ه رنال ةٌ ىیاز  اىط

ٓ  کٌ ؿضكی ٍع تک تک ذٍيی دىیای ؿياصت ه NLP کالنی َكتی ریغی  ؿهاؼػت  ازدهاج نضػال

 ه راپُرت تکيیک ةا ؿُیط اه ةا رای ٍم ه ازؽاس ٍم ةگظاریط ؿضف ایو ذٍو ةٌ پا نیتُاىیط ةعازتی

 ؿطن هارد تکيیک از ٕادًةااؼت  کيیط دلب ذٍيی نُاىٍ زظؼ ه گعٔتو ةلٌ دُاب ةعای را اه ىٌع ؼپػ

ً  ه اه نػادر  ه پػطر  ه داناد اٗا یا صاىم َعهس ٔکعی ؼیؽتم ٍا ارزش ىٌام ةٌ ٌ  در اش صػاىُاد  دلؽػ

 یا صاىم ةارٍَا کيیط صُد رای ٍم را ٍا ان تعی کم اقىکاک ةطهن صیلی صیلی نیتُاىیط صُاؼتگاری

 را نو نیغ رهی کاّظی دؼتهال کٌ ریضتيط نو دٔتع در ٍایی اؿک زنُری قُرت ةٌ یا تلٕيی اٗایی

  از أعاد ایو! داد دال ه  َالی ؿؽتـُیی را ؼاصتهان ٍای ؿیـٌ کل نیـط ان ةا کعدىط تهام ؼاَتٌ ىیم

 ولؽم دلب ةعای ن٘اةل ؿضف نيغل درب ریضتو اب ه دیطم رنال گیعی ٔال دَاىُیؽی اٗؽام اىُاع

 ةاالی ةؽیار درقط کٌ ای ّعیتٌ َلُم اٗؽام اعاىُ ه چیيی ؼتارً ه ازدهاج والٍ ىضُردن ٍم ةٌ ه ذٍيی

 اؼػتٕادً  ؿضف نـکل ه ؼعگعدىٌ ایو ةعای ان از دهؼت پُل ه پعؼت نادی أعاد ه اؼت ت٘لب ان

 اؿضاص ایو دیب ه ىگعٔتٌ ای ىتیذٌ ؿضف ٍم ةاز چعا هلی اٍم کعد تذعةٌ ه ام ؿيیطً دیطم را کعدىط

 نیطٍط گیع ٔال کٌ اؿیایی یا کاّظ نُ تکٌ یک ةٌ ؿها رةاه نیغان اؼت نـضف ان دلیل. . اؼت ؿطً پع

 . اؿیا صُد ىٌ نیکيط راتُییو ؿها نُٔ٘یت

 ىػام  ةٌ َلهی ه تکيیک کيم َعض ةایط را ىکتٌ  ایو دارد دراز ؼعی کٌ نتسث ایو ةُطی دهٍ ةعای

 دػان  ه ةيطلع ریچارد ان ةاىیان کٌ ؿطً نىعح ٍاؼت ؼال دىیا در NLP کالنی َكتی ریغی ةعىانٌ

 ةا ؿها. دارد َلم ایو در گٕتو ةعای زیادی ٍای زعؼ ٍم ٍال نیـل ه دیلتغ راةعت اٗای ه ةُدىط گعیيطر
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 ةٌ نعادٌُ ةطهن ن٘اةل ؿضف از نحتت دُاب ةاالیی ةؽیار ةادرقط ه ةعازتی نیتُاىیط َلم ایو از اؼتٕادً

 .ةاؿیط داؿتٌ ةیَُدً ةی ٍای ٍغیيٌ ه ٍا رنال گیع ٔال

 ةعىانٌ پی ال ان تکيیک از اؼتٕادً ه َلت ایو ةا ةایط کٌ ؿهاؼت ذٍيی نُاىٍ ؿطن کعذ کٌ نُاىُی

 یکی از کٌ  پیؾ ؼال 5 کٌ نان ٍهؽایٌ ةاٍُش ٍای صاىم از یکی یاد ةٌ. ؿُد زل کالنی َكتی ریغی

 از گعٔتو ةلٌ ةعای ىاصُادگاً قُرت ةٌ کالنی َكتی ریغی ةعىانٌ پی ال ان ٍای رهش ه ٍا  تکيیک از

 دصتع نادر از ؿيیطن نيٕی دُاب ه صُاؼتگاری ةار ؿؾ از ةُط ایـان.أتادم گعٔت صاىم َعهس نادر

 ؼیؽتم ؿياصت از اؼتٕادً ةا.ةُد پیعزن ایو ةعای تسؽیو درصُر کٌ ةعدىط راةکار دالب تعٔيطی صاىم

 ایعاىی نعدم  ذٍيی گاٍَای تکیٌ از اؼتٕادً ةا اصع دؼت ایـان َعهس نادر نظٍتی ٍای ارزش ه ذٍيی

 ةٌ نذطدا ؼتغاؼت پارچٌ ان ه دارم دهؼت را ان ٍم نو ه اؼت ازتعام ٗاةل ه ن٘طس ٍم ةؽیار کٌ

 وعؼ ذٍيی ؼالح صلٍ اهلیو رهش ایو ةا ه ةُدىط رٔتٌ صاىم َعهس نادر نالٗات ةٌ تيَا ه نذغا قُرت

 کٌ NLP کالنی َكتی ریغی ةعىانٌ تکيیک دهنیو ةا ه زدىط رٗم را وعؼ ذٍيی ؼط ؿکؽتو ه ن٘اةل

 ٍای ارزش ةٌ هارد ةُد نظٍتی ه ازؽاؼی ٔکعی ارزؿی ٍهگانی ه راپُرت ان ه ةعىط کار ةٌ ىاصُادگاً

 ةا ٗتلی  دلؽٌ ؿؾ در ىٌ را نحتت دُاب ه. ؿطىط پی ال ان  از اؼتٕادً ةا صاىم َعهس نادر نظٍتی

ٌ  25 در ةلکٌ ...!  ه تُؼت دصتع ىذات ٔعؿتٌ نو پؽع کٌ تنهیو ٍغار ه درصُاؼت . گعٔتيػط  دٗی٘ػ

 صاىُادً رمایت چيیيی ایو قستت دٗیٌ٘ 25 هلی ىتُد کارؼاز صُاؼتگاری دلؽٌ ةار ؿؾ چعا ةعاؼتی

 وعؼ صاىُادً ذٍيی صاوعات در کٌ ةُدىط ًاٍعی در پؽع اٗا  اؼت هامر دلیل زد؟ رٗم را ن٘اةل وعؼ

 در ٗتل ٍای ؼال در  ٍا ان در قستت ه ؿضكیت تیپ ایو ةا نيٕی ىاصُادگاً تُهیهی ه ىانحتت اجعی

 رهش ةا کٌ ةُد نسال نیتُد دىیا پؽع ةَتعیو ٍم اگع پؽع اٗا ایو ه ةُد ؿطً ایذاد ٍا ان ٍهاؼایگی

 ه التهاس ةذای کٌ 25 ٍٕتم دلؽٌ در ؿُد؟ گعٔتٌ ن٘اةل ؿضف صاىُادً از نحتت دُاب ةتُان نُهُلی

 را ؿها دصتع ؼٕیط اؼب ه اؼت الُادً ُٔؽ ه ناهرایی ةؽیار نا پؽع ایيکٌ دادن تنهیو ه تُعیٓ اىُاع
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 ه ارزؿی ه ذٍيی نُاىٍ رٍٔ  ةٌ پیعزن ایو ىاصُداگاً وُر ةٌ  دٗیٌ٘ 25 در  ٔ٘ه کعد صُاٍط صُؿتضت

 تکیٌ از اؼتٕادً  ةا ه ىاصُادگاً قُرت ةٌ ایيکٌ التتٌ کعدىط اٗطام ژؼتی ه ذٍيی ؼازی ٍهگام ه ٔکعی

 نادر از  نحتت دُاب گعٔتو اصع صالص تیع ؼتغکٌ پارچٌ یُيی ایعاىیان ٍهٌ ٗطرتهيط الُادً ُٔؽ گاً

 ه ارزؿی مط ٔیلتعٍای ه ذٍيی نُاىٍ تهام ىاصُادگاً ایـان. . ؿط اىذا َهل ایو ةُد صاىم َعهس یکطىطً

 هٗت کهتُد ةطلیل.ةعداؿتيط ةعازتی را ةُد ؿضف نادر از گعٔتو نيٕی دُاب نُدب ةار ؿؾ کٌ ٔکعی

 رٍٔ ه نظٍتی نُيُی ذٍيی ٔکعی ارزؿی ؼازی ٍهگام ب ایـان کٌ nlp  ٍای تکيیک ه اٍ قتست

 هب در ؿها ةعای ةُطی ن٘االت ه دلؽات در تکيیک صُد ٔ٘ه. ىهیـُد ذکع ةعدىط کار ةٌ ٔکعی ٔیلتع

 ةاؿضف ازدهاج ه گعٔتو ةلٌ نتسث ةيطی دهٍ ةعای.ؿط صُاٍط گٕتٌ ؿاٍعصی نُٔ٘یت گعهً ؼایت

 کٌ ن٘اةل ؿضف صاىُادً-صُد صاىُادً دهم ؿها صُد اهل ذٍيی نُاىٍ ه ٔیلتع ؼٌ از ایطة ؿها ن٘اةل

 أعاد ایو تک تک ذٍيی نُاىٍ رٍٔ ةٌ ةایط کالنی َكتی ریغی ةعىانٌ پی ال ان تکيیک ةا ه اؼت نضالٓ

 طؼُدني َلم ایو از زتها.  ٍؽتیط اه ةا ازدهاج درقط کٌ ن٘اةل ؿضف ذٍيی نُاىٍ ؼُم ه ةپعداریط

  ؿاٍعصی ؼذاد. ةاؿیط پیعهز ؿاد. کيیط َالی ای اؼتٕادً

 صٕیٓ أؽعدگی

 ىطا0  ٔعؼتيطً

 راٍيهاییم صُاؼتم نی کٌ داؿتم صطنتتُن از ؼُال یٌ. َغیغ ؿاٍعصی اؼتاد صطنت ؼالم َعض ةا

 کٌ زطی تا ؿط ةطتع أؽعدگیم پیؾ ؼال 3 زطهد از هلی داؿتم صٕیٓ أؽعدگی ةچگی از نو. کيیو

. دیطم نی ؼیاً یا صاکؽتعی رىگ ةٌ ره دا ٍهٌ. ؼیاً از ّیع ةٌ ةیيم ىهی ره رىگی ٍیچ کعدم نی زػ

. ىضُردم دیگٌ ةُط ه صُردم ٍٕتٌ یک ةعای ٔ٘ه ره دارهٍا کٌ رٔتم دکتع ةار یک ٔ٘ه نو نطت ایو تُی

 ىاگَان ةُدم، صُاةیطً نؽأعتی چادر تُی کٌ ؿب یک نو ه ةُدیم رٔتٌ نؽأعت کٌ ةُد ایو ٍم دلیلؾ
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 نیاد یادم کٌ ٍيُزم کٌ ةُد هزـتياک ةعام تكُیع ایو ایي٘طر. دیطم نی ٗعنغ داره ٍهٌ ه پعیطم صُاب از

 صیلی ه صُىطم ره ىُر ی ؼُرً ؿب یک پارؼال ایيکٌ تا دادم ادانٌ ٍهیيىُر. ؼعاّم نیاد تعس ٍهُن

 ٍهیيىُر رهىط ایو. ىضُىطم دیگٌ اهن از ةُط. ؿطً ىُر از پع ٗلتم هاُٗا کٌ کعدم زػ ه ؿطم نتسُل

 ٔایل یٌ انؽال تیع اهایل ایيکٌ تا ؿٌ نی ةَتع زالم دارً رهز ٍع کٌ کعدم نی زػ هلی کعد پیطا ادانٌ

  گعنای کعدم زػ لسٌٌ ٍهُن. کعدم ٍیپيُتیغم ره صُدم نو ه رؼیط دؼتم ةٌ ٍیپيُتیغم صُد ةٌ رادٍ

 ره صُدم دیگٌ ةار چيط ةُط ةٌ رهز اهن از. کعدم آرانؾ ه رازتی ازؽاس ةُط ه ؿط صارج ةطىم از زیادی

 ؿب یٌ ایيکٌ تا. کيم نی دظب را دلضُاٍم ٍهؽع زهدی ةٌ نو کٌ گٕتم نی دٌُٔ ٍع ه کعدم ٍیپيُتیغم

 از. کعدم ؿادناىی ه صُؿتضتی ازؽاس صیلی صُاب در ه دیطم داؿتم ره آرزهش کٌ کؽی ٍهُن صُاب

 نعداد اهایل ایيکٌ تا یطرؼ نی دظب ٗاىُن ٔایل ةعام راؼت ه چپ از وُر ٍهیو صُاةم از ٗتل رهز چيط

 صطنتتُن ره ایو التتٌ. ىـؽت دلم ةٌ صیلی کٌ دیطم تلُیغیُىی ی ؿتکٌ یک تُی ره ىٕع یک انؽال

 ىهی پیطا زؽی ٍیچ اقال ه دیطم نی ره نعدا تعیو تیپ صُش زتی نو أؽعدگیم دلیل ةٌ کٌ ةگم

 ازؽاس کم کم هلی ىطاؿتم زؽی ٍم ایـُن ةٌ ىؽتت اهایل. ةُد دیگٌ دُر یٌ ةعام ایـُن هلی. کعدم

 از اوالَاتی ه کعدم ؼعچ ایيتعىت تُی دیطم ره ایـُن ایيکٌ از ةُط رهز چيط. اهنط هدُد ةٌ نو در َالٌٗ

 کؽی ٍهُن دٗی٘ا ایـُن کٌ َٔهیطم دیطم ره ایـُن ٍای َکػ تهام کٌ هٗتی ه آهردم دؼت ةٌ ایـُن

 نی کالس ةٌ کٌ هٗت ٍع پیؾ ناً ده تا رم نی کالس چُن نو.  ةُدم دیطً صُاب در نو کٌ ٍؽتيط

 ؿطم نی صؽتٌ صیلی چُن گـتم نی ةع کٌ هٗتی هلی ةُدم انیطهار ٗنیٌ ایو ةٌ ىؽتت صیلی رٔتم

 رهؿيؾ گٕت نی ةَم ه کانپیُتع کيار ةعد نی ره نو ىٕع یٌ اىگار هلی. کعدم نی گعیٌ ه ؿطم نی ىاانیط

 تا ؿط نی صُب زالم کانال آٍيگ تا ؼٌ ده از ةُط هلی کعدم نی گعیٌ صیلی. ةطً گُش آٍيگ ه کو

 اىگار ٍا تازگی دلیل ٍهیو ةٌ. دارم َالٌٗ نُؼی٘ی ةٌ صیلی نو. ةُدم ىـطً ىاانیط اقال اىگار کٌ زطی

 ه کيم نی گُش آٍيگ رم نی ؿم نی ىاانیط کٌ هٗت ٍع کٌ ؿطً ریغی ةعىانٌ وُری ةطىم ؼیؽتم
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 ؼعاغ رم نی ؿٌ نی تهُم ام گعیٌ کٌ ةُطش ه کيم نی هعؿع ّهگیو ٍای آٍيگ از اهل ىاصُدآگاً

 ه ٍؽتم ایـُن کيار االن نو کٌ کيم نی ٔکع کٌ ؿٌ نی صتم دایی ةٌ آصعش دیگٌ ه ؿاد ٍای آٍيگ

 ٍا تازگی. دیطم صُاب تُی ره ایـُن دیگٌ ةار ده یکی ٍم صُاةم اهلیو از ةُط. کيم نی زؽؾ کانال

 ایيکٌ نسل ةٌ کٌ ٍؽتو مُیٓ ایي٘طر ةیاد ٍم اگع ه یاد ىهی ؼعاّم ىاانیطکييطً أکار اهن دیگٌ اقال

 ؿٌ نی ٍهاٍيگ نضعةم أکار َلیٌ ةع درهىی ىیعهی یٌ کٌ اىگار ؿٌ نی ةط زالم دارً کيم نی زػ ٔ٘ه

 اىگار ه کعدن گُش آٍيگ ؼعاغ رم نی ىاصُدآگاً ةاؿم، داؿتٌ ره دىیا کار تعیو نَم اگع کٌ زطی تا

 ٍهٌ کال کٌ کيم نی زػ صُدم دیگٌ وعؼ از. کانل انیطهار ایـُن ةٌ ىؽتت ه ؿم ین RESET دهةارً

 ایيىُر اقال زامع زال در هلی داؿتم نـکل صاىُادم ةا صیلی ٗتال نو چُن. ؿطً ٍهاٍيگ ةاٍام چی

 ةٌ رادٍ تازً نُمُع یک یا رهز ٍع ایيکٌ یا. اىط ؿطً نَعةُن ةاٍام ٍهٌ کيم نی زػ ایيکٌ یا ىیؽت

 ةػعام  ره اتٕاٗات ایو ه کيیو لىٓ ؿها ؿٌ نی اگٌ زال. ةیيم نی ره َالئهؾ یا ه صُىم نی اجازده

 چُن. کيم تالش زنیيٌ ایو در ه ةعؼم ایـُن ةٌ نو کٌ دارً هدُد ایو انکان آیا کٌ ایو ه. کيیو تٕؽیع

 دارم، دهؼػتؾ  کػيم  نػی  زػػ  ه ةیيم نی کٌ ره کؽی ٍع کٌ دارم دهؼت زطی ةٌ ره ایـُن نو

 .ٍؽتو اقلی ؿضف ٍهُن ؿتیٌ دیطی کٌ ره ایيایی ةاؿٌ یادت کٌ یاد نی ذٍيم ةٌ ٔکع ایو اصُدآگاًى

 گعانی کارةع درهد

 3 ىعٔتیط صُد زاد أؽعدگی درنان ؼعاغ ةٌ کعدیط صُد زٖ در کُتاٍی هاُٗا ؼالٌ 3 زیاد نطت ایو

 رهز در ٔ٘ه نیکيم َعض نو ةُدً نـکل ٍغیيٌ اگع ىکعدیط اٗطام چعا ه ةُدً زیادی زنان صیلی ؼال

 أؽعدگی درنان ةٌ ٔ٘ه  ه کيیط اىطاز پػ ایيطً ناٍَای در ره ّظا ٍغیيٌ ة٘یٌ کيیط نیل ّظا هَطً یک

 اؼت ةُدً ؿها درنان ةعای ّظایی هَطً از ةاالتع زتی ٗنیٌ ایو اٍهیت ةيطً نيٌُر# ةپعدازیط صُد زاد

 . "ىکعدیط اٗطانی کٌ
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 اتٕاٗات ؼلؽلٌ ه ؿطً نيذعب را ؿها ؿضكیتی ه رهزی نـکلالت از کیی ؿطً هارد ؿها ةٌ کٌ ؿُکی

#  زدً رٗم ةُدً چ٘طر ىطارم اوالع نو کٌ نطت ایو یا ناٍَا ایو وُل در ؿها ةعای را ىاصُؿایيطی ذٍيی

 ةٌ نیعؼیم تا ٍؽتيط هقل ٍم ةٌ هار زىذیع کٌ"  اؼت زیاد صیلی صیلی کٌ ؿطً زاد ؼال 3 نیٕعناییط

 ایـان ةٌ نیطٍیط تُهیم  کٌ اؿضاقی ه داریط دهؼت را ایـُن نیکيیط تكُر کٌ ؿضكی ةٌ ؿها دظب

 ه رهزی ؿُک نـکل زل یکی ٍؽتیم نُادٌ نؽیلٌ ه  نـکل ده ةا نا ایو ةياةع نیتيیط کٌ دایی ٍع در

  نُٗتی نؽکو ٗعص  ناىيط ه ؿطً دادً تؽکیو گَگاٍی ٍیپيُتیغم صُد ةا نُٗتی وُر ةٌ کٌ ؿها ذٍيی

 ازؽاس را نُٗتی ىتیذٌ ه نُٗتی اجعی هةیؾ کم را صُدتان کعدیط ٍیپيُتیغم صُد چُن ةُدً ؿها یةعا

 صػُد # ؿػها  رهش ةػا  اؼاؼی تٕاهتی ه دٍیط اىذام ةایط دهم ؿضف را کانل ٍیپيُتیغم هلی  کعدیط

 . دارد درناىی دَا ه  یا"  ٍیپيُتیغم

ٌ  ؿػطً  ؿها رهاىی تضلیٌ ةعای یصُة نکاىیغم ذٍيی ٔکعی  RESET ه  کعدن گُش اٍيگ رهش  چػ

 ةا هلی ىیؽت ؿها درنان چيط ٍع اؼت نياؼب ةطٍیط ادانٌ را ٍغیيٌ ةطهن رهش ٍهیو ؿاد چٌ ّهگیو

 .ؿُیط ؼیع ٍعزگاٍی نیتُاىیط ٍم ؿکالت

 ؿها ةعای اتٕاٗات ایو از پػ کٌ هاری زىذیع رهزی ذٍيی تٍُهات یا ٍالُؼیيیـو نـکل دهم نـکل  

 ٍهچيیو ه داره ؿایط ه درناىی گٕتار ه ؿياس رهان تُؼه ؿها نـکل ریـٌ ةایط یوةياةعا ؿطً ایذاد

 نیـُد َعض ادانٌ در کٌ زنُرا ه ؿياس رهان ةاکهک دلؽٌ چيطیو در ؿُد زل ٍیپيُتیغم

 ةػع  نػو  زػطس  ٍؽت ایـان داؿتو دهؼت ةٌ نـعهط داریط دهؼت کٌ کؽی دظب ةُطی نُرد ه 

 نیطٍیط تُهیم کٌ ٍؽت ؿضكیت تیپ ایو نـاةٌ ؿضف یا ضفؿ ایو ةٌ ؿها رهزی صال ه هاةؽتگی

 ؿػياس  رهان کهػک  ةا ٍا ى٘یكٌ رٍٔ ه صُد درنان رهی ةع اهل اؼت ةَتع   ٍؽتيط ایـان نحل ٍهٌ

 دىیای ه ٍالُؼیيیـو زىطگی در ؿضكی یاٍع ؿضف ایو دظب قُرت در تا ةطٍیط اىذام صاىم نذعب
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 دؼت ُٔال پػ ىغىط ؿها نـتعک زىطگی ةٌ نيٕی معةات ٗتلی ٍای ؿُک اجع در ؿطً ایذاد کٌ صیالی

 ام ه أؽعدگی ؿياؼی ؿضكیت أالیو یا اىالیو ٍای تؽت کيیط پیطا صُب ؿياس رهان اهل داریط ىگٌ

  تؽت از پػ ؿها صاص  ؿياس رهان کٌ رهؿی ٍع یا درناىی گٕتار دلؽٌ چيطیو ةطٍیط اىذام ای پی ام

 ٗكط ه  اٗطام ؼپػ ىگیعیط را تكهیهی ٍیچ ه ةطٍیط اىذام دطیت ةٌ را کعد پیـيَاد اصتكاقا ؿها ةٌ

 ٍػع  ان از ةُط ه ؿهاؼت رهزی ٍای ؿکؽتگی ةيطی اتل ه درنان نو َعض. کيیط نـتعک زىطگی

 .ةاؿیط پیعهز. اؼت ٍطٔی ٍع یا  نـتعک زىطگی ةعای اٗطانی

 

  دارم َالٌٗ کاری چٌ ةٌ ىهیطهىم ٍيُز هلی ٍؽتم ؼالٌ 92 نو ؼالم ةا

ٌ  دیگٌ کار هؼعاغ ؿطً پـیهان ىکعدً ؿعهع ٍيُز هلی کيم دىتال را کاری یک نیضُاٍم ٍعرهز  رٔتػ

 ىتؽتم آنُزؿی کالؼَای ةٌ رٔتو ةٌ ٗادر نالی گعٔتاریَای ةطلیل ه ىتؽتم صاقی نَارت دارای درمهو

 نهيُن کيیط راراٍيهایی نو لىٕا نیضُرم چکاری درد ةٌ هاقالىهیطاىم

 ةایط ؿها. داریم رؼالت یأتو ىام ةٌ نتسحی NLP  پیـعٔتٌ ؼىُح در کالنی َكتی غیری ةعىانٌ در نا

 دلضُاً ؿْل ُٔالیت ةٌ نـُْل زُ٘ؽ ةطهن چٌ  زُ٘ؽ ةا چٌ تا کيیط پیطا را صُدتُن ؿضكی رؼالت

 . ؿُیط

 ىٌَاؿ٘ا هلی ىگیعیط ٍم پُلی ه دٍیط اىذام زُ٘ؽ ةطهن ه لظت ةا نیتُاىیط ؿها االن ؿْلی چٌ ؼُال

 کيیط پیطا را پاؼش تا ٍا ٍٕتٌ ةلکٌ االن ىٌ کيیط ٔکع ٍا ٍٕتٌ ه رهزٍا ىـُیط؟ صؽتٌ ه دٍیط اىذام

 ةٌ تتطیل ه کيیط نیتعدیط؟لیؽت لظت ان اىذام از ه ةُدً ؿها نُردَالٌٗ ُٔالیتی چٌ ٗتل ٍای ؼال در

 .کيیط َهلی را ان نـاهرً ٍهعاً ةٌ یا صالٗیت ةا کار کؽب ه  ؿْل
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 ؿياؼی ؿضكیت ایيتعىتی اىالیو ٍای تؽت ىیؽت ن٘طهر اگع ةعهیط ؿياؼی ؿضكیت تتؽ ؼپػ ه

 ديتٌ ةیـتع تا کيیط ؿعکت اىالیو یا کاّظی قُرت ٍع ةٌ زتها را یاةی اؼتُطاد ٍای تؽت ه ٍؽت

 . ؿُد نـضف ؿها ٍای اؼتُطاد ه درهىی ه ذٍيی ٍای

 پیؾ چيط ٍع ُٔالیتی ه کار چٌ ازٌ گظؿت ٍای ؼال در کٌ ٍؽت ایو اؼت نَم صیلی کٌ ةُطی ؼُال  

 تعیو ؼادً زتی نیتعدیط لظت....  ه دار صيطً زتی نیکيم دارتکعار صيطً ًاٍع ةٌ چيط ٍع أتادً پا

 ه کؽب ه ؿْل ةٌ را صُد ٍای َالٌٗ یا ه َالٌٗ ایو کيیط ؼُی ه کيیط رالیؽت ٗتل ٍای ؼال کارٍای

 ىانٌ زىطگی ه ٍا َکػ ه کيیط ؼعچ ایيتعىت در را هاکؽی َلی اٗای الگُ ه نحال. ةطٍیط گؽتعش کار

 / زتها کيیط نىالٌُ را ایـان

 دارم نالی گعٔتاریَای

 از کهک نو ىٌ نیٕعناییط هلی ٍؽتیط گیع ةاتالؽ در کٌ ٍؽت ایو نحل ؿها کييطً نسطهد ةاهر ایو

 صُةٌ وُر ٍهیو ىهیضُام کؽی

 ٍغیيٌ کٌ نیعؼط زطاٗل ةٌ یا نیـُد تهام زناىی ؿها نالی ٍای گعٔتاری کٌ ٍؽت ایو نو تُقیٌ  

 تػا  کيیػط  اؼتٕادً ؿها ةٌ کهک ةعای ؿضكی ٍع ةلکٌ نو ىٌ تع ةاتذعةٌ ه نتضكف أعاد از ه کيیط

 ازنْػغ  ٍهیـٌ ىکيیط زىطگی صُد نْغ ه ٔکع ةا گاً ٍیچ. ةاؿیط داؿتٌ ؼعنایٌ ةازگـت ةعاةع چيطیو

 . ةاؿیط داؿتٌ ةازگـت قطةعاةع طچي تا کيیط ٍغیيٌ ه کيیط اؼتٕادً نذعب نتضككیو

 ٗياری ه پعىطً ةٌ َالٌٗ کٌ ةُد"  اُٗام از# نتضكف ه دکتع ای کييطً نعادٌُ ٗتل ؼال  نُمُع ایو در  

 ٍای ؼال ه ىطاؿت ان ةٌ ای َالٌٗ چيطان کٌ وتاةت ةع َالهً ایـان ىَایت در داؿت  ةچگی از کتُتع ه

 در ؿضف ایو کييطً نسطهد نيٕی ةاهرٍای نـاهرً لؽٌد 5س در ه نو کهک ةا ةُد زعٌٔ ایو در ؼال

 ه دکتع اٗای صُد کهک ةٌ ؿکؽتیم را  ادتهاَی زیحیت ه پعؼتیژ ایو ةا قٕع از کار کؽب اىطازی راً
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 ؿْل اىذام ةٌ نـُْل ؿب تا َكع ه کعد ادارً را ىاؿياس ه دُار ؿَعٍای از یکی در ای نْازً ؼپػ

 دکتع ٍغار دٍَا ةعصالؼ ه نیتعىط ةیـتعی ةظت دارىط را تعی ـَٖ ةا زىطگی صیلی ؿطىط صُد دلضُاً

.  ىطارىط نىب -نيغل- صُاب تلش نحلث ه  ةُطی تک زىطگی ىهیگظارىط اؼکياس رهی ٔ٘ه اؼکياس

  ؼعنایٌ ةا کم کم. ةعهیط ان کعدن َهلی ةطىتال داریط دهؼت ؿْلی ٍع ةگظاریطه کيار ٍم را ّعهر ةياةعایو

  ارزان کٌ تُناىی  213 ةعىغی وعح ناٍیاىٌ ٍغیيٌ چياىچٌ. کيیط پیـعٔت ٗطم ةٌ مٗط تا کيیط ؿعهع قٕع

 ؼٌ ؿط صُاٍط گٕتٌ دلؽٌ 1 وُل در ؿها ةٌ کارٍایی راً کيیط پعداصت نیتُاىیط اؼت ٍغیيٌ تعیو

 .تلٕيی نـاهرً ای دٗیٌ٘ 202 ؼاَت هده اىالیو دلؽٌ

 .ةاؿیط پیعهز ؿاد

 

 دهرً  ؼال 1 اىطازً ةٌ ناً 1 در ه کيم پُالدیو ه ٗطرتهيط را ام ارادً  ناً یک از کهتع در تُاىؽتم چگُىٌ

 کيم؟ گُش اىگلیؽی زةان ةٌ  نُٔ٘یت انُزؿی

 ى٘یكٌ رٍٔ ةعای رهش قطٍا اصیع ؼالیان دروُل.  پی ال ان نتضكف ٍؽتم ؿاٍعصی ؼذاد نو ؼالم

 ةيطلع ریچارد ه ٍال نیـل ه  ران دیم نُٔ٘یت انعیکایی ٍای دهرً اؼاس ةع کٌ صُیؾ ؿضكیتی ٍای

 ؿضكیتی ٍای ى٘یكٌ رٍٔ ةعای ٍا دهرً ایو از یکی در نو.  پیطاکعدم را ةُد ؿطً وعازی دیلتغ راةعت ه

 ان ةع پُالدیو ارادً ه ٗطرتهيط اىگیغً  ىطاؿتو ه  تكهیهات در ىاپایطاری  نحل ؿضكتی ٍای مُٓ ه

 ىَادیيٌ رهزم ه ذٍو در کاری یا ٍطؼ ٍع اهل در صُد تكهیهات گعٔتو ةعای را ُٗی  ای ارادً تا ؿطم

 رهی ةع پأـاری ه  ن٘اهنت ه ایؽتادن ه زىطگی زؽاس تكهیهات در ُٗی ارادً  قٕت. کيم تحتیت ه

 ارادً داؿتو نُٖٔ ٔعد یک هیژگی ةياةعایو. کعد صُاٍط نُذغً صُیؾ ٍای ٍطؼ صُد ٍای صُاؼتٌ

 ىَایػت  در ه ادتهاَی نُٔ٘یت تسكیلی ُٔ٘یتن ؿْلی نُٔ٘یت کؽب ةعای ُٔالد ٍهچُ ه ٗطرتهيط
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 اصیػع  ؼػالیان  وػُل  در. نیکيیم تُییو صُیؾ ةعای کٌ اؼت ٍطٔی ٍع ةٌ رؼیطن تا ىـطن تؽلیم

 تا ىاپظیعی تؽلیم ه َالی تهعکغ ةا ه ةعازتی کعدم تُییو صُد ةعای را ٍطٔی ه تكهیم ٍع صُؿتضتاىٌ

 ؿضكی ٍع ادتهاَی ه ؿْلی  نُٔ٘یت ةٌ رؼیطن . ام رؼیطً ه کعدً تهعکغ ان ةٌ ٍطؼ ان ةٌ رؼیطن

 ؿکل نضتلٓ وعؽ ةٌ ان در ٗتل ٍای ؼال در کٌ اؼت اٍيیيی ه ٗطرتهيط ؿضكیت از گعٔتٌ نيـا

 ٍغار دً از ةیؾ ناً چَار ًعؼ در کعدم تُییو صُد تكهیهات از یکی در نحال وُر یٌ. اؼت گعٔتٌ

 چیغی چيیو. ةـيُم را صاردی اؼاتیط ؿياؼی رهان زنیيٌ در انُزؿی دی ؼی ه قُتی پادکؽت ؼاَت

 ناً 1 در معب  کيیم گُش ٍم ؼاَت 20 رهز ٍع ه  کيیم نساؼتٌ اگع را ناً چَار. اؼت نهکو ّیع

 دؽارت ٍطؼ ایو نو هلی. داریم زالت ةَتعیو در کعدن گُش هٗت ؼاَت 512 ت٘عیتا کيیم رهزً ؼی

 ٍال نیـل ران دیم اؼتادم از نُٔ٘یت نيتٍ تؼاَ ٍغار 22 ناً چَار وُل در کعدم تُییو را انیغ

 ةعای ه کعدم رٍا را صُد اٍطاؼ ٍا پعهژً تهام ةياةعایو.کيم گُش  ه ةتیيم ةيطلع ریچارد ه دیلتغ راةعت

 ٍطؼ یک رهی ةع رهزی ؿتاىٌ ه داىتٌ یک تهعکغ نُٖٔ أعاد ٍا هیژگی از یکی.# ؿطم انادً ٍطؼ ایو

 ادعای ةٌ ؿعهع کٌ هٗتی.  کعدم کعدن گُش ةٌ ؿعهع زناىی هدیتنسط ةٌ تُدٌ ةطهن ةياةعایو. اؼت

 ه نو ةعای الَام ه ؿَُد قُرت ةٌ ةؽیاری راٍَای کعدم نهکو ّیع ًاٍع در ه انیغ دؽارت ٍطؼ ایو

 پعؼؾ از اؼتٕادً ه ذٍيی ؼازی ؼیال رهش اقُل ایو ةَتعیو از یکی کعد صىُر نو صالؽ ذٍو در

. کػعد  صُاٍم ذکع را ان ایيطً ٍای ن٘الٌ م ةُطی ٍای ایهیل در کٌ اؼت صاص ٍطٔی ةعای نتهعکغ

 ةٌ ؼادً صیلی صیلی ایطً ٍٕتم رهز در ىَایت در ه کعدم ةاهر را نهکو ّیع ٍطؼ ایو ةٌ رؼیو ةياةعایو

 ىسًُ ه ةُدم دیطً ىاةیيایان نُؼؽٌ قُتی ٍای کتاب مته در ٗتل ٍای ؼال کٌ رهؿی. ؿط ؿَُد نو

 دٗی٘ا. کعد صىُر نو ذٍو ةٌ تيط دهر ةٌ تكُیعی قُتی ٍای ٔعنت تهام دنکع تتطیل ه کعدن گُش

 ٔایل کعدن تيط رهش تُاىؽتم نو دل رهؿو دهؼت ه نستعم ؿضف ایو از نذطد دُی پعس از پػ

. کػيم  ادػعا  تكُیعی قُتی ؼاَتی ٍغار دً نياةٍ ه صُد ةعای را ٍا ان صاص تکيیک ةا قُتی ٍای
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 چَار در. ؿط تنهیو نو ةعای یادگیعی کیٕیت ٍهان ةا کعدن گُش عَتؼ ه. ةُد َالی ةؽیار پیـعٔت

 ه تذعةٌ ؼال چَار اىطازً ةٌ ه کعدم گُش را  اىگلیؽی نيتٍ لظت َـٖ ةا ؼاَت ٍغار دً ةعازتی ناً

 ایو رانیضُاىی نو تذعةٌ ه ن٘الٌ ایو کٌ َغیغی ه گعاى٘طر دهؼت تُ ةٌ نو تُقیٌ. کعدم کؽب داىؾ

 ٔ٘ه ه دادً صعج ةٌ ةیـتعی دؽارت ىـطىی ه ىانهکو ًاٍع ةٌ نیکيی نـضف را ٍطٔی هٗتی کٌ اؼت

 ةا صاص انیغ دؽارت ٍطؼ ان ةٌ کٌ کو ةاهر ه ةتیو را صُد رؼیطن ٍطؼ ةٌ ه کار پایان درقط 222

 در ه ىُؿتم ه کعدم ذکع را ٍا ایو از یکی کٌ چيیو ایو تذعةٌ دٍَا ةياةع. رؼیط صُاٍی پُالدیو ارادً

 ٍهٌ. ىطارد هدُد پُالدیو ارادً ةا ه ٗطرتهيط ؿضف ةعای ىانهکو. گٕت صُاٍم ٍم ةُطی ٍای ن٘الٌ

 ه کم تُ دؽارت ه درصُاؼت ةا زنان. داؿت صُاٍط تُ ةاهرٍای ىٌام ةٌ ةؽتگی ه ؿطىی ه نهکو چیغ

 در را ٍا تالش ه ٍا دؽارت ایو ریـٌ گعٔتم تكهیم ةياةعایو. ؿط صُاٍط تُ اٍطاؼ ةٌ رؼیطن ةعای زیاد

 قازب ٗطرتهيط ه نُٖٔ أعاد تهام ةُد نـضف ىتیذٌ کيم دؽتذُ ٗطرتهيط ؿضكیتی ٍای هیژگی

 در دهؼال از پػ. ىهیکـیطىط دؼت تالش از نُرچٌ نحل ٍطؼ ةٌ رؼیطن تا ه ةُدىط پُالدیو ای ارادً

 ه رهح دػا  ٍهٌ ه زال ٍهٌ در کٌ کيم وعازی را ذٍيی دهپیيگی صُدم ةعای گعٔتم تكهیم ىَایت

 تعی اٍيیو ؿضكیت ه تع پُالدیو ٗطرتهيطتع ای ارادً قازب رهز ٍع ه کيم ؿارژ را صُدم ؿضكیت

 َالی کعدم وعازی کٌ نسكُالتی ةازصُرد در زیاد دٗت ه صىا ه ازنایؾ ؼال ده از پػ ىتیذٌ. ؿُم

 سطهدیتن گُىٌ ٍیچ ةطهن را تكهیهات تعیو دؽارت ةا ه تعیو ٗطرتهيط ه ةَتعیو ؿکع را صطا ه ةُد

 در کٌ ةُد اىگلیؽی زةان یادگیعی ةٌ اؼاتیط زعؼ ىکعدن ةاهر تكهیهات ایو از یکی. ام گعٔتٌ ذٍيی

 تُقیٌ. کيی نىالٌُ نیتُاىی را ؼاز ؼعىُؿت هلی نيٕی صاوعً ایو نسكُل قٕسٌ هؼه در زیع لیيک

 ةٌ رازتی ةٌ ان از پػ ه ةؽاز را صُدت ؿضكیتی پایٌ ه ٔيطاؼیُن کٌ اؼت ایو گعانی کارةع تُ ةٌ نو

 رهی ةع ٗطرتهيطی نُتُر اهل کٌ اؼت ایو پُالدیو ارادً تُ٘یت ىهُد دٗی٘ا. رؼیط صُاٍی ٍطٔی ٍع

 ةٌ رؼیطن ٗطرتهيط ه ٔعؼا واٗت ٍای ؼعةاالیی ىُردیطن در اىتٌار ه کيی ؼُار صُدت دؽم ناؿیو

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 ؿضكی اؼتٕادً ٗتل ٍای لؼا صُیؾ پُالدیو ارادً تُ٘یت ٍای دهرً از نو. ةاؿی داؿتٌ را اٍطأت

 در هیژگی ایو کعدن ىَادیيٌ ةا ةیـتعی ةؽیار نُيُی نادی ه ؿضكی دؼتاهردٍای ةٌ تُاىؽتم ه کعدم

 نسكػُل  کعدن گُش نو تُقیٌ. اؼت نو صىا ازنایؾ َطم اؼتٕادً نو پیـيَاد.کيم کؽب صُد

 تعیو کُتاً در ٗطرتهيط ه اٍيیو ه پُالدیو ؿضكیت کؽب ةعای رهز 02 در نو پُالدیو ارادً تُ٘یت

 ه صاص تاکیطی َتارات ه ٍیپيُتعاپی هؼیلٌ ةٌ صُدت ىاٍُؿیار مهیع در ان کعدن ىَادیيٌ ه زنان

 ةعای صٕیٓ ٍپيُتیغم َلم ه ىٕػ ةٌ تل٘یو َلم ه کالنی َكتی ریغی ةعىانٌ نتط اؼاس ةع ؿطً وعازی

 ؿکل تُ ٗطرتهيط درهىی نُتُر نسكُل ایو از اؼتٕادً از پػ. اؼت ٗطرتهيط ه اٍيیو ؿضكیت کؽب

. کػعد  صػُاٍی  کؽػب  را ؿْلی ه تسكیلی ادتهاَی ه نادی ٍای نُٔ٘یت رازتی ةٌ ه گعٔت صُاٍط

 طةاؿی پیعهز ؿاد   کو کلیک زیع لیيک  رهی ةع  کيی اؼتٕادً نو تذعةٌ داری دهؼت چيياچٌ

 

 " 31 آذر 9#  ؼاز ؼعىُؿت راٍيهایی

 ه آصعم تعم هاالن ام صُاىطً َهعان نَيطؼی رؿتٌ دگعاى٘طرنواؼتا اؼتادَغیغ،صطاُٗت صطنت ةاؼالم

 رازتی ةٌ ه یادگعٔتم رٔتم کالس راٍم رؿتٌ ةٌ نعةُط أغارٍای ىعم ی هٍهٌ اؼت َالی ٍم درؼم

 نُٔ٘یت درزنیيٌ دارم هدهؼت ام دادً راازدؼت ام َالٌٗ دارم کٌ نـکلی هلی.کارکيم ٍا ةاآن نیتُاىم

 رهاىـياؼی ٍای هکتاب داؿتم َـٖ آن ةٌ ىُدُاىی ی ازدهرً کٌ کيم،کاری یتُٔال جعهت ه هرهاىـياؼی

 ؼضيعاىان ٍای ٔیلم ه رهاىـياؼی ٍای کتاب ٍم هاالن نیضُاىطم َذیتی ؿُرهؿُؽ ه َالٌٗ راةایک

 ایو دارم نیطٍطهدهؼت ای الُادً ُٔؽ زػ نو ةٌ ه هنیضُاىم نیضعم راداىلُدنیکيم دَان ه ةعتعایعان

 نو درزٖ ةؽیارةغرگی لىٓ کيیط راراٍيهایی نو نیضُاٍم َادغاىٌ ازؿهااؼتادَغیغم! ةطٍم راادانٌ راً

 ةُد ؿهاصُاٍم نیکيیطهتااةطدَاگُی

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

 اؿضاص درقط 32 ه دهؼتان نحل هلی نُٔ٘یت ه اىگیغؿی نتازث ةٌ ٍؽت ؼتُدىی ؿها َالٌٗ  درهد

  ؿتٌ یک نُٔ٘یت ه کارأعیيی زیتای ىیاید ٔ٘ه ه ىکيیط پعهاز صیالی ه ذٍيی دىیای ةٌ ٍا ٔیلم  دیطن ةا

 ٍع ٍای تکيیک َهال ؿها ٍهچيیو ه  نیـُد ال٘ا ؿها ةٌ اىگیغؿی ٍای ٔیلم در کٌ چیغی ةتیيط را

 َهال ه ةـيُیط ه  ةضُاىیط َهیٖ ناً ؿؾ تا یک نطت ةٌ  را کتاب ٍع کيیط 222 ادعای ةایط ره کتاب

 ةایػط  ةُػط  ةٌ ایو از هلی ةُدً َهعان ىیؽت نَم اؿه رؿتٌ کيیط پیادً زىطگی در ادعایی قُرت ةٌ

 .ؿُد اؼتٕادً َهلی قُرت ةٌ ةایط ؿها داىؾ هلی اؼت صُب نيُٕالىٌ داىؾ.ؿُیط گعا َهل قطردقط

 ةٌ اىگیؽی زةان ةٌ َهیٖ داىؾ دظب ه نىالٌُ  - ةُدن ؼضيعان کار ایو در نُٔ٘یت ةعای ؿها ٔعنُل

 نؽله  اىگلیؽی زةان ةٌ اگع ؿُیط رؿتٌ ایو ةعتع ىٕع تا ؼتا ؿياؼی رهان  نُٔ٘یت ذٍيی َلُم نتازث

 ؼپػ ؿُیط نؽله کانال را اىگلیؽی اهل ةگظاریط هٗت ؼال 5نو نحل ىیؽتیط اگع کيیط ؿعهع ٍؽتیط

 نُٖٔ ةاَث رؿتٌ ایو در ؿها داىؾ تا کيیط دظب اؼٕيخ ٍهچُ را دَان رهز ٍای انُزش تعیو دطیط

 ٍغیيٌ ه ةيُؿیط چـهٌ از را اب ه ةگظاریط کيار درقط 222  ةایط را ٔارؼی نيتٍ. ؿُد ؿها ؿطن تع

 ٍای انُزً نىالٌُ ةٌ ؿعهع ه کيیط دَاىی نـَُر اؼاتیط ٍای انُزش ه نياةٍ دالری ٍای صعیط ه کيیط

 ٍای کتاب  تعدهٌ ىٌ 0225 ؼال در راةیيغ اىتُىی کاىٕیلط دک ران دیم نحل رؿتٌ ایو اقلی اؼاتیط

  ُٗل  کيیط نىالٌُ ؼاَت ده رهزی ایيطً ؼال 5 تا انعهز از. کيیط نىالٌُ ٔارؼی زةان ةٌ را ایـان 2301

 ه ن٘ىُی ىٌ پایطار ٍای تكهیم ه َهل ادعا  صُاٍیط  ایعان اهل ىٕع ؿها کٌ اؼت ایو نو قطردقط

 نياةٍ ایيطً ؼال 5 تا ؼاَت 0 رهز ٍع االن از ٍؽت ؼادً صیلی ٔعنُل. ؿهاؼت نُٔ٘یت رنغ اىگیغؿی

 .ةاؿیط نُٖٔ.  ؼادگی ٍهیو ةٌ نیـُیط ةَتعیو ه اهلیو رازتی ةٌ  کيیط نىالٌُ  را َلم ایو قلیا
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 م ش0  ٔعؼتيطً

 ٍع کٌ دادم داؿت ؿعکت کٌ کؽی ةٌ تُنان نیلیُن 52 نتلِ ةٌ پُلی نو. ؿها صطنت رهزةضیع ه ؼالم

 پُلم از کٌ اؼت ؼال ؼٌ غدیکى االن ه ؿط ةعؿکؽتٌ ٔعد ایو نو ةط ؿاىػ از. ةطٍط ؼُد نو ةٌ ناً

 ةا. کيیط راٍيهایی نيُ کيم نی صُاٍؾ. ةطٍم اىذام ةایط ره کاری چٌ پُلم دظب ةعای. ىیؽت صتعی

 تـکع

 درهد کارةع گعانی

 
 نُرد اهل 

 
ُ پعؼؾ پاؼش نتيی کارةع ٗتلی ؼُالی در نُرد پعداصت ةطٍی تُؼه ٗاىُن دظب # ٔ٘ه ٗاىُن   در ارؿی

 " پعؼػػیطً اؼػػت .ؼػػعچ کيیػػط در ؼػػایت در ارؿػػیُ پعؼػػؾ پاؼػػش   ىػػٌ رهش دیگػػعی   دػػظب
 نُرد ةُطی 

 
ؼُال ؿها کلی ٍؽت چُن نـضكات ةطٍکار نُدُدىیؽت ه نـضكات ؿها در زنیيٌ نیغان اؿيایی 

ؿها ةا تکيیک ٍای پیـعٔتٌ در نُرد صُاؼتٌ ؿها ه زل ان ةا اؼتٕادً از ُٗاىیو ذٍيی ٍم نـضف 

ٌ نیغان ةاهر ه ای ً از ُٗاىیو مهیعىاصُداگاً  هانىیؽت ه التت ٌ ؿها ةا اؼتٕاد ٌ زل نؽال ةياةعایو ةٌ   ؿها ة

ٌ ٍای زیع َهل کيیط ٌ گٕتٌ ؿطً را زتها نؽله   تُقی ٌ تکیيک در ادان ً پػ ایو ؼ ٌ ؿط ٌ دالیل گٕت ة

 .ٔ٘ه ادعا کيیط تا ىتیذٌ ةگیعیط ..ؿُیط تا تکيیک چَارم از دل ؼٌ تکيیک ةٌ ؿها ایطً ه الَام ؿُد
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ه یػک تکيیػک     تذؽم صالؽ -ؿکعگغاری -ه نُرد ةُطی تؽله کانل ؿها ةٌ تکيیک ٍای ةضـؾ 

ؼٌ تکيیک ةاال قطردقط نؽله ؿُیط ؿها صُد ةٌ دیگع در ایو نُرداؼت ه ٍيگانی کٌ ةع   پیـعٔتٌ

 .صُد ان را نیاةیط

 
ً در ٍع کتاةی ٍ ذکع ؿط ٌ نياة ٌ کيیط   ةع اؼاس نىالُ ٌ اؼت را نىالُ ه ؼپػ ؿها نیتُاىیط در ایو زنیي

ٌ نَم تعیو ان ٍا تذؽم صالؽ اؼت ٌ صكُص ک ةعهیط در رهزٍای اهل ه   در زالت الٕا  ةا تکيیک ٍای ة

نیتُاىیػط    ه ةا ایػو رهش   را در زالت ٍای ةُط از الٕا اىذام دٍیط نکعرا  ؼپػ نعازل َهیٖ تع ان

دعای تهعیو ٍای پیؾ زنیيػٌ ارایػٌ   ازتهال نُٔ٘یت صُد در ایو زنیيٌ را ةؽیار زیاد کيیط کٌ ةا ا

ً تذؽم صالؽ ه ٗطرت ىیعهی میع ىاصُداگاً صُد راةاالةتعیط  ؿطً ٌ ؿط ٌ در ؼایت گٕت ه ٍهچيیو   ک

 .ه ؿَُد صُد را ُٗی تع کيیط  صالٗیت ه ىیم کعً راؼت

 
نُرد ةُطی ایو اؼت کٌ ةٌ ازتهال زیاد در اجع ولتکاری ؿها ه پعداصت ىـطن تُؼه ایو ؿضف در 

ٌ ؿط پػ تذؽم صالؽ ةٌ   ل ؼٌ ؼال گظؿتٌوُ ٌ ه رىذؾ زیادی در درهن ه ذٍو رهح ؿها اىتاؿت کیي

 ٌ ً ىهیـُد پػ ُٔال تذؽم صالؽ  01تيَایی کارؼاز ىیؽت ة ٌ َلت کهتُد هٗت اؿار ٌ در ایيذا ة دلیل ک

ةٌ وُری کٌ  ادعای قطدرقط تکيیک ةضـؾ ه صالی ؿطن درهن ؿها از رىذؾ کانل اؼتل ىکيیط اه

کع کيیط ةا زتی زنُرا ةتيیػط  هٗتی از ؿها صُاؼتم درةارً ایو ؿضف ٔ  پػ از اىذام ایو َهل نو

ٌ ةاؿیط ةطهن یک درقط کیيٌ. پػ   ایـان ره در دىیای هاُٗی ٔ٘ه ازؽاس صُب ىؽتت ةٌ ایـان داؿت

ً ةاؿط ةطهن یک درقط کیيٌ رىذؾ ىارازتی در ایو   ةضـؾ ؿها ه ادعای ان ةایط ایو گُىٌ تهعیو ؿط

 .زنیيٌ اؼت
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در ؼایت ؼعچ کيیط ه تهعیو ٍا ره زتها ةایط در نُرد ةُطی ادعای کانل رهش ٍای ؿکعگغاری ٍؽت 

ٖ کانل. ه نعزلٌ ةُط تؽله کانل ةٌ تکيیک ٍای تذؽم صالؽ  وی ؿكت رهز ٍع رهز ادعا ىهاییط دٗی

ٌ دٗی٘ا ةا صیال ةأی نتٕاهت اؼت ه ؿها ةایط ةایط تؽله کأی یا ُٗی کعدن ؿَُد ه ىیم کعً  اؼت ک

ٍع زناىی در تذؽم صالؽ ُٗی تع ؿطیط در ایو تکيیػک  پػ   راؼت صُد ةٌ ایو تکيیک پیطا کيیط

ٌ نـکل ؿها کارؼاز اؼت. نو ل٘هٌ انادً ةٌ ٍیچ کطام از  ٌ دٗی٘ا در زنیي رهؿی را ؿها یأت نیکيیط ک

َهلی ه قطرقط ؼٌ تکيیک   ةياةعایو ؿها پػ از ادعای . ىضُاٍيط کعد  چُن ادعاؿاگعداىم ىطادم 

ؽ از دل ایو ؼٌ رهش تکيیک ه رهؿی نضتف صُدتان ةعای ؿکعگغاری ه ؼپػ تذؽم صال  -ةضـؾ

 .ةطؼت نیاهریط ه کـٓ نیکيیط  زل نـکل صُدتان

 
پػ الزنٌ ان ادعا هتؽله کانل ةا تهعیو ٍای گٕتٌ ؿطً اؼت تا از دل ایو ؼٌ رهش تکيیک َهلی 

ٌ نو اوالع دارم ه ؿها ةایط ٌ ان ةعؼیط را   نضتف صُدتان ک ةطؼت نیاهریط َهال ةا ادعای ؼٌ تهعیو ة

رهز ادعا کيیط درقط زل نـکل ؿها ُٔؽ الُادً ه  01تا  10ه ان تکيیک چَارم را دٗی٘ا در نطت 

نحل   ةؽیار ةؽیار ةیـتع نیـُد. چياىچٌ ایـان نتلِ نُرد ىٌع ؿها را از نياةُی ةالًُ٘ داؿتٌ ةاؿيیط

تٍ ةالًُ٘ ای کٌ داؿتٌ ةاؿيط ٔعهش زنیيی یا صُدره یا گعٔتو هام یا ٗعض اؿيایان صُدؿان یا ٍع ني

رهز اىذام  01تا  10ذٍيا نتَُط نیـُىط کٌ پُل ؿها را پعداصت کييط ةا تهعیيی کٌ ؿها در نطت 

ةٌ ٍع رهؿی صُاٍيط داد. دُیيطً   چَارم ازتهال ةؽیار زیاد پُل ؿها  ایو تکيیک  نیطٍیط ه ةا ایو

ٌ تکیيک .  یاةيطً ٌ ؼضيطاىی ىیؽت ؼ ةاال را ناٍَا تهعیو کيیط تا نؽله ؿُیط تا راً  ةٌ َهل کارةعایط ة

ذٍيی ؿها ؿَُد ذٍيی   انادگی  تُؼه مهیع ىاٍُؿیار ؿها در زنان  ه تکيیک چَارم ةٌ ؿها  زل

 .ؿُد ه گٕتٌ ؿُد
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ٌ در دَت رؼیطن ةٌ صُاؼتٌ ٍای ؿها ه زل ان ةٌ تعیتب الُیت داً   ةٌ ؿها پیـيَاد  نسكُالتی ک

  .نیـُد

ٌ رىذؾ در   کٌ التتٌ ةایط زطاٗل تا صالی ؿطن کیيٌ ه رىذؾ ٍای درهن  دٗیٌ٘ اؼت 10نسكُل رٍایی از کیي

 . ادانٌ دٍیط  صُد ایو تهعیو را ةؽیار زیاد تکعار کيیط ه

   دٗیٌ٘ 10نسكُل تو ارانی ه ریلکؽـو در  

  ةعای تُ٘یت زالت الٕا ه کؽب ارانؾ ذٍيی ه تُ٘یت تذؽم صالؽ

 دٗیٌ٘ 10نسكُل دهپیيگ نُيُی ه ؿارژ رهزی در  

ٌ ىیعهی ةعتع زل نـکالتی ةعای ةضـؾ ّیع ٔیغیکی ٍؽتيط ه از تُان دىیُی نا صارج    الیيسل  رٍایی ه اتكال ة

 .پیعهز ةاؿیط.اؼت ٔ٘ه ةا دَا نیـُد زل کعد

 

 ؿط َُض ٗاىُن ایو ةا نو زىطگی هنؽیع. ؿطم اؿيا دظب ٗاىُن ةا ؼال 7 زطهد نو

 هةعایتان کيم نی تـکع قهیهاىٌ نیطٍیط نعا دُاب ایيکٌ از ؿاٍعصی نُٖٔ گعهً صطنت ؼالم َعض ةا

 نو زىطگی هنؽیع. ؿطم اؿيا دظب ٗاىُن ةا ؼال 7 زطهد نو َغیغ صی ؿاٍع اٗای دارم ره تُٔیٖ ارزهی

 ةطهن تيَا صُدم ةضعم ناؿیو ٗاىُن ایو ةُؼیلٌ تُىؽتم ةُدم ؿطدً اؿيا کٌ اهیل ؿط َُض ىُنٗا ایو ةا

 صُىهُن هؼایل ةُط. دهىؽتيط ىهی راىيطً دصتع نا ٔانیل تُ اصٌ ةُد صُب هاُٗا. صاىُادً از گعٔتو کهک

 أتادىط دیگٌ اتٕاَٗای هصیلی ایيَا ییالؽ تُ ایم ؼاصتٌ صُىٌ ةُط صُاٍعم کهک ةٌ التتٌ کعدیم َُض

 هایيذای کيم اىتضاب صُدم الم ایطً ٍهؽع کٌ ةُد ایو ةغرگم ارزهی نو ةعؼم صُاؼتم ةٌ تُىؽتم هنو

 هصػُاٍعم  نػو  گػعدن  أتاد صُىٌ ؼيگیو ٍای ٍغیيٌ هتهام ؿط هرؿکؽت ةاةام ؿط ٕٗل نو زىطگی
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 نُٖٔ ىتُىؽتم کعدمً اؼتٕاد رهؿی ٍع از هنو ٍؽتیم ازدهاج ؼو در صُاٍعم ه نو دارد ادانٌ هٍهچيان

 کيٌ نی نعاٗتت ام صاىُادً از کؽی چٌ ةعیم نا اگع کٌ ٍؽت نو ذٍو ی تُ ٍهیـٌ ؼُال یٌ التتٌ ؿم

 ٗنییٌ ایو از ٔانیل زالیکٌ در ایو نیـٌ نیو تا ؿکلی چٌ نحال هة٘یٌ دَیغیٌ اٗتكادی ىٌع از التتٌ

 ىهی ازدهاج چعا ؿعایه ایو ةا عٍایدصت نیارىط ٔـار نا هةٌ ىطارىط صتع َليی قُرت ةٌ هرؿکؽتگی

 صیلی هلی ةُد ةطتع نا از ؿعایىـُن نعاتب ةٌ ةُدىط دصتعٍای یٌ ٔانیل ٍهیو در زالیکٌ در هایو. کييط

 زىگ ىٕع 5 انعهز تا ٍؽتيط تهاس نعزلٌ در ٔ٘ه نا صُاؼتگارٍای زالیکٌ در ایو ه.کعدىط ازداهاج َالی

 چعا ىطیطىط ره نا ٍيُز کٌ اهىَا دارم تُذب دایی هنو ىيطز ىهی دهم زىگ دیگٌ هلی ناً 5 وی زدىط

 ىٌع از نا چُن داىيط ىهی ٍم ره نا اٗتكادی ؿعایه هزتی. دٍيط ىهی ادانٌ هچعا زىيط ىهی زىگ دیگٌ

 صاىُادً ٔکع کيم ٔکع اذهاج نُرد در نیام تا هنو ؿطیم هرؿکؽت نا کٌ ىیؽت نُلُم ٍیچی ًاٍعی

 دٗطٌٗ هایو ىگعاىم نو. نیـٌ زیاد دارً ؼيهُن نا زالیکٌ در ایو ه کيٌ نی نيٍ کار ایو از نو دَیغیٌ

 ٗاىُن ایو ةٌ نو صُىطم. صعیطم ره کتاةَا ٍهٌ. کعدم کاری ٍهٌ. ىـطً زل ه نو ةا کٌ ؼال 7 ازدهاج

 کُچکم صُاٍع نیتعؼم کعدم ً رٍا نُمُع نو زتی گٕتيط چیغ یٌ ٍهٌ. ٍؽت کٌ دهىم نی دارم ایهان

 نالی ٔـار ایو از تا کيم نی دهم ؿْل هاؼٌ کارٍای یٌ دارم التتٌ ه ىطارم واٗتؾ اقال هنوٌ کي ازدهاج

 ىهیان هلی زىيط نی زىگ صُاؼتگارٍا ا چع هایيکٌ کيم چکار نو ةگیط نو ةٌ ؿها صُاؼتم ةیام ةیعهن

 نو ةُط يوةتی نو ةیان اهىا دارم دهؼت نو ىضُرً نو ةٌ ؿُن ؿعایه اقال نهکيٌ کٌ نىهيم نو التتٌ

 زىگ ؿب نیگو ةُط کييط نی ؼُالی ٍهٌ زىيط نی زىگ یتار کٌ ایو وتیُی ایو ىٌعم ةٌ ىٌ یا ارً ةگم

 ٍهیـٌ انیطهارم ىٌیعتُن ةی ؼایت از نهيُن نیطٍیو دُاةهُ کٌ نعؼی زىيط ىهی دیگٌ ةُط زىیم نی

 تـکع ةا ةاؿیو ةعٗعار ؿاد

 گعانی کارةع درهد
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 کعدن ازدهاج ةعازتی هلی ةُدً کـُر ایو در ؿها از ةطتع ؿعایه ةا صاىم ٍغاران ةعای نـکالت ایو ٍهٌ

  اؼت داؿتٌ ه دارد هدُد زتها نیضُاىط  را پاؼش پعؼؾ زتی  کٌ کارةعی ه ؿها نو زىطگی در نحال

 ه ذٍيی انادگی یُيی اؼت ذٍيی َلت  ه نـکل ایو در ىیؽت نيى٘ی الدیک ه ٔیغیکی َلت پػ

 زیع در اؼت ازدهاج  ةعای دظب ٗاىُن کارکعد ةعای ذٍيی ٍای تعس َطم ه کعیٔ  ةُدن یکطل ه  رهاىی

 .اؼت انطً زیع ؿعح ةٌ ؿها ذٍيی نـکل ه کلیطی کلهات

 رناتیؽم ةُد هرؿکؽتٌ کانال پطرش صاىم  ةُد  ایو نیـياؼم کٌ اؿضاقی از یکی زىطگی در َیيی نحال

 ایػو  در ای ٍغیيٌ ه ةُد ؿطً ةیهاری ایو اندرن قعؼ ٍا ٍغیيٌ تهام ه اصیعا ةُد گعٔتٌ ٍم نٕكلی

 ةع ؿَع ایو رؼُنات رؼم کٌ انط ؿَعی از صُاؼتگاری  ه کييط پعداصت ىطاؿتيط دَیغیٌ ةعای ؿعایه

 چٌ ةياةعایو کعدىط ازدهاج رازت صیلی صیلی ایـُن ه کيیط تَیٌ را صاىم دَیغیٌ ةایط نعد  کٌ ةُد ایو

 انادگی پاؼش.  یکؽان دصتع 0 ةا یکؽان ؿَع در یکؽان ؿعایه در اؼت ؿطً تٕاهت نُدب تٕاهتی

 کٌ ایـان نالی نـکل ؿطً زل درقط 222 کعدن هةاهر دیطن ه ایـُن ازدهاج ةعای ٔکعی رهاىی ذٍيی

 ایـان صُاؼتگار ه دظب ؿط ةاَث رؼُم ؼيت رؼم ایو ةا ه  ؿط ارؼال  کایيات تُؼه  اٗا ایو تُؼه

 کاری ٍیچ در نا نهکو ّیع پػ. صعیطىط صُدؿان  اٗا ایو َعؿ  رؼم وتٖ را صاىم دَیغیٌ ه ؿُد

 تُییو ناؼت ذٍيی انادگی نعزلٌ ٍؽت ٍهیـٌ ٍا زل راً ناؼت ذٍو در ٔ٘ه نهکو ّیع ىطاریم

 .اؼت ىانهکو ًاٍع ةٌ نـکلی ٍع زل کييطً

 صُدم الم ایطً ٍهؽع کٌ ةُد ایو ةغرگم  ارزهی 

 دؼت کيیط ارزه چٌ ٍع ٍؽت گیعی ىـاىٌ ه زدن ٗاةل ٍطؼ ه ةاؿٌ ةایط ؿها ٍطؼ ةاؿٌ ىتایط ارزه ایو

 اؼت قُرت چٌ ةٌ کيیط ٍهؽع دظب ةعای گظاری ٍطؼ ةياةعایو ٍطٔی ٍع نیـُد تع ىیأتيی

 اؼت گعدیطً زظؼ کٌ ؿطً تـعیر ٍهؽع دظب ةعای اصتكاقی تهعیو ایيذا در
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 کيٌ نی نعاٗتت ام صاىُادً از کؽی چٌ ةعیم نا اگع کٌ

 در را ؿها ذٍيی هیعهس ایو ىـطن نُٖٔ ةعای ؿها ىاٍـیار مهیع تعنغ ه ؿهاؼت رهاىی نغتع ایو دٗی٘ا

 ٍغیيٌ دهر از نیکيم ازدهاج نو نحال کيیط پیطا زلی راً. ؿُیط یکطل ةایط داؿت صُاٍط ةاز ٍهؽع دظب

. ىـُد ؿها ٔکعی تناد ةاَث تا ؿهاؼت ؿطن یکطل ه نؽیلٌ ایو زل نيٌُر نیطٍم ؿٍُعم ةا را ٍا

 .اؼت ؿطً ؿها رهاىی تعنغ چُن کيیط زل ةایط ةایط را ٗنیٌ ایو زتها

 .کييط ىهی  ازدهاج چعا ؿعایه ایو ةا دصتعٍای نیارىط ٔـار نا ةٌ

 ٗتل از دُاةی زتها. نیـُد ىاپضتٌ ه َذُالىٌ تكهیهات ةاَث اوعأیان نعدم ه ادتهاع ٔـار ٍهیـٌ

 تا ةاؿیط داؿتٌ صُد ذٍو در را نیپعؼيط ؿها از اناوعأی ه اؼت ٗاوٍ کٌ ؿطً تهعیو ه ؿطً تُییو

 ةعای ؿعایه ایو در ٗتل از ذٍيی دُاب یک زتها ةاؿیط ىطاؿتٌ نعدم زعؼ از تعس ه ةطٍیط دُاةی

 .ؿُد ةعداؿتٌ ؿها از نعدم ٗناهت اؼتعس تا کيیط درؼت دیگعان ؼالح صلٍ

 

 ىهی زىگ دیگٌ چعا ىطیطىط ره نا ُزٍي کٌ اهىَا دارم تُذب دایی هنو زىيط ىهی دهم زىگ دیگٌ هلی

 .دٍيط ىهی ادانٌ هچعا زىيط

 ٍا تعس دالیل ةٌ درقط 222 ؿها ةاهر نیکيط ارؼال نيٕی ٔعکاىػ ؿها ذٍو کٌ ٍؽت نـضف دٗی٘ا

 . ؿُیط ازدهاج انادً درقط 222 یکطل ةایط ؿطً انع ایو ةاَث ةاال ٍای تناد ه

 

  کيٌ نی نيٍ کار ایو از نو دَیغیٌ ًصاىُاد ٔکع کيم ٔکع ازدهاج نُرد در نیام تا
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 تْییع درقط 222 ٍؽتی دَان ه صطاهىط کهک ةا ؿها زىطگی نؽیع کال ةعهیط َ٘ط دهران ةٌ هٗتی ؿها

 کيیط ٔعض ةگظاریط پاپیؾ. نیـُد زل اؼایی نُذغً وُر ةٌ ؿها نـکل ایو ؿعایه ه اؼتاب ه نیکيط

 ٔعض ایو ةا ىکيیط ؿک درقط یک ه زدهادیطا انادً االن ه ؿطً زل ؿها دَیغیٌ نـکل درقط 222

 ةاهر ؿها اَت٘اد چٌ ٍع نیـُد زل ؿها  نـکل ایو ازازدهاج ٗتل تا ةاؿیط نىهیو ه کيیط ازدهاج زتها

 کهػک  کٌ ایيط نی ؿها زىطگی ةٌ أعادی ه نیـُد زل ؿها نـکل تع ؼعیٍ ةاؿط تع ٗطرتهيط ؿها

 " ٗتلی يیَی ٔعاهان ٍای نحال ه تذعةٌ وتٖ#  کعد صُاٍيط

 

 ىطارم واٗتؾ اقال هنو کيٌ ازدهاج کُچکم صُاٍع نیتعؼم

 ایو ه کيط ازدهاج ىَایتؾ ؿُیط انادً ةایط ه ؿهاؼت ؼُم تعس اؼت دهلٌ ٍهیو ؿها ةُطی هیعهس

 ارام ؿها ذٍو تا. ؿُیط انادً ىیؽت رىگی ؼیاٍی از ةاالتع ةعای ه زتها کيیط ایذاد صُد در را واٗت

 .ؿُد

 کيم نی دهم ؿْل هاؼٌ کارٍای 

 نیطٍیط اىذام دهم ؿْل کٌ رهىطی در را نؽایل صیلی نـکل زل ةعای گظاؿتو پاپیؾ کال صُةٌ صیلی

 صُاٍط ةُطی ٍای ایطً ةاَث ؿها نـکل زل رهىط در ؿها ُٔالیت ٔعایيط یُيی نیکيط زل ؿها ةعای

 قٕع ٗطم ةا ؿعهع دارد ای زنیيٌ ٍع در نـکلی ٍع کؽی ٍع ةعای تکيیک ةَتعیو.  نؽیلٌ کل زل.  ؿط

 ةػا  ه ةَتع ٍای کهک ةُط ناٍَای نـکل ایو ةعای کو ؿعهع دهم کار ؿها. اؼت تعؼی ه کار ٍع در

 . کيیط انتسان نیـُد ؿها ةٌ ةیـتعی پاداش

 کييط نی ؼُالی ٍهٌ زىيط نی زىگ یتار کٌ ایو وتیُی ایو
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 تهعیو ه ٗاوٍ ؼعةؽتٌ صیلی ه ادلنتُ ه ىعنال زط در نالی ةضكُص دٍیط دُاب ىتایط را ؼُالی ٍهٌ

 پـت اهل از ىتایط را چیغ ٍهٌ کييط ذکع صاىُادً یا ةٕعناییط را صاىُادً صُد ٍای هیژگی صكُقیات ؿطً

 َهُنی کلی ه گٕتو ؼعةؽتٌ ٗاىُن هلی اؼت نتٕاهت ؿها ٔعٍيگ ؿها ؿَع ةٌ ةؽتٌ ؿُد ذکع تلٕو

 ؿطیط دیطً هٗتی ؿُیط دیطً ؿُىط اؿيا کيیطنی دَُت ؿها پػ. اؼت یکؽان ایعان دای ٍهٌ در گٕتو

 پػ نیایيط کيار ؿها ؿعایه صیلی وُر ٍهیو ٍم ؿها ه ؿُىط ؿها دظب اگع تكُیعی ه ةكعی اٗایان

 از ةػاالیی  درقػط  چُن نیکيیط دَُت را ٔعد ةیـتع ؿطن اؿيا ةعای ه نیطٍیط کلی ٍای دُاب ؿها

 صیلی.  ٍؽت ةكعی ه دیطاری ٔیلتع تُؼه یاناٗا تُؼه نالٗات یا صُاؼتگاری ؿهادر ؿطن پؽيطیطً

 قػستت  وعز کعدن تو صُب رىگ ةُ صُش ره صُش اصالؽ صُش وتیُی هلی چَعً صُش دظاب

  ه کيیط  تهعیو ٗتل از زتها را صُاؼتگاری دلؽٌ در ٔاکتُردیگع دٍَا ه  ٗتل از ؿطً تهعیو ةؽیار

 ؿياؼی رهان کهی ه ؿطً تهعیو ؿُیط ؼتگاریصُا هاردنعزلٌ ٗتلی داىؾ ةا ه ىٕػ ةٌ اَتهاد ةا ٗاوُاىٌ

 ىَایت نالٗات دلؽٌ در تا ةاؿیط نىلٍ ه کيیط ؼعچ را اٗایان  ةیيی دَان ه ٔکع وعز ةطن زةان ه اٗایان

 .ةاؿیط داؿتٌ را ؿضف صُد ه صاىُادً تُدٌ دلب ه دظاةیت ه هری ةَعً

 ىـػُد  زدً ىاپضتٌ ىؽيذیطً یزعٔ ٍع ؿُد زٕي نعد ٗاویت ىـُد گظاؿتٌ پا زیع اٗایی ّعهر صیلی

 الهکػان  زتی یا صُاٍع ةا ٍهچيیو ه کيیط تهعیو را ةاال ىٕػ ةٌ اَتهاد ه وتیُی هلی ًاٍع ةَتعیو

 ه ةـُیط نؽله کٌ دٍیط اىذام را صُاؼتگاری دلؽٌ ؼازی ؿتیٌ تهعیو اؼت نسعم کٌ ٔانیل در نعدی

 . نیکيط نُذغً کيیط ادعا را يیکتک ایو زتها ٔعمی قُرت ةٌ کيیط تهعیو را ةاال نعازل تهام

 ةایط را ةاال کييطً نسطهد  ةاهر  چيط ایو گعٔت صُاٍیط یا ایط گعٔتٌ را صُاؼتگار دظب نسكُل چياىچٌ

 ىـُیط ٔکع یک ه یکطل تا  ه گعٔت ىضُاٍیط ىتیذٌ چُن کيیط اّاز را صُد تهعیو ةُطا ه کيیط زل  ةایط

 .ةاؿیط پیعهز.ؿط ىضُاٍیط نُٖٔ
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 " 31 آذر 20#  دلضُاً ؽعٍه دظب

 3 زاد أؽعدگی نُرد در کٌ ٍؽتم کارةعی ٍهُن نو ةتضـیط. َغیغ ؿاٍعصی اؼتاد صطنت ؼالم ةا

 ره أؽعدگی رهاىـياؼی تؽت ةار ده کعدیو، ارؼال ره پاؼش ؿها کٌ زناىی. دادم تُمیر ةعاتُن ام ؼالٌ

 از دیگٌ ةار یک ه اؼت ىعنال ىتیذٌ کٌ گٕت ٍم تٕؽیعش در ه ؿط 5 اش ىتیذٌ ةار یک ه دادم اىذام

 ةعاتُن ره ُٔلیم ؿعایه تهام نو ؿایط. ىیؽتم أؽعدً نو کٌ گٕت نی ٍم ةاز کٌ ؿط 2553 ،19 تا یک

 ٍع ه رهز ٍع زالم کعدم ٍیپيُتیغم ره صُدم کٌ زناىی ٍهُن از نو. صُام نی َظر دَت ایو از. ىگٕتم

 ٔکع ةَـُن االن کٌ هٗتی هلی داؿت ام ةچگی در ریـٌ نضعةم أکار تهام چُن ؿٌ نی ةَتع دارً لسٌٌ

 چیغ ٍهٌ از ٗتال نو نحال. کيم نی پیطا ازؿُن ٔعار ةعای راٍی یٌ ایيکٌ یا ٍؽتو نُيی ةی ةعام کيم نی

 ةعادرم ةٌ ٗتال نحال. ؿطً َُض أکارم کال چُن. ىیؽتم ایيىُر اقال االن هلی ةُدم ىارامی کػ ٍهٌ ه

 کيم نی زؽادت ٍم اگع االن هلی ةعادرم ةٌ نادرم ه پطر تُدٌ صاوع ةٌ ٍم ایو کعدم نی زؽادت ةؽیار

 کٌ ٍم ره اهىَا. کيو نی ره کارا ایو دارن نادرم ه پطر. ىطارً ت٘كیعی کٌ ةچٌ ایو کٌ گم نی صُدم ةا

 نی ةعاش زل راً یٌ نیاد پیؾ کٌ ای نؽألٌ ٍع ةعای یُيی. صیال ةی پػ. ةکيم کاری تُىم ىهی نو

 ؿطم نی َكتاىی کالس تُی ٍا ةچٌ از هٗتی ٗتال نحال یا. ةُدم صالؽ صیلی ةچگی از نو چُن. مؼاز

 کٌ هٗتی کٌ ایيٌ انع ایو دلیل. ىیؽتم ایيىُر اقال زامع زال در هلی کعدم نی دَُا ٍاره ةچٌ صیلی

 نو کٌ ةاؿٌ ناىٍ نهکيٌ چیغی چٌ کٌ گٕتم نی ه ؿطم نی أکارم در ّعؽ کانال کيم نی گُش آٍيگ

 راً یک ٍم لسٌٌ چيط از ةُط ه کعدم نی پیطا ره ٍام َیب لسٌٌ چيط از ةُط ه ةعؼم ایـُن ةٌ ىتُىم

 ةعام ازؽاؼات ه اتٕاٗات ٍهیو کعدم نی گُش آٍيگ نو کٌ دٌُٔ ٍع ه.  کعدم نی پیطا ةعاش زل

 ؿایط ٍم ایو ه ٍؽتم ؼالم رهاىی لساظ از کانال کٌ کيم نی زػ زامع زال در نو. اهنط نی پیؾ

 ایـُن ؿتیٌ ٍایی ٗیأٌ ام ةچکی از هاُٗا نو چُن. ةاؿٌ ىٌع نُرد ٔعد داؿتو دهؼت ٍهُن ی ىتیذٌ
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 نی أکار اهن ٍؽت ایـُن ؿتیٌ ه ةیيم نی کٌ ره نعدی ٍع گٕتم صطنتتُن کٌ ایو ه. داؿتم دهؼت ره

 یا نـکی ایـُن نٍُای نحال. دارن تٕاهت ایـُن ةا چُن. ةتیيم ایـُن نحل ره ٍهٌ ایيکٌ ىٌ ؼعاّم، یاد

 یا آةی چـاؿُن نحال یا ةُد رهؿو ای ًَُٗ دیگٌ ىٕع ؼٌ ده اهن نٍُای هلی ٍؽت َؽلی چـاؿُن

 ةیيی چ٘طر کٌ گٕتم نی کعدم نی ٔکع کٌ صُدم تيَایی تُی ةُط. ؿطم نی َاؿ٘ـُن نو ه ةُد نـکی

 نو پػ ٍؽتو، ایـُن ؿتیٌ کٌ ایيَا صُب کٌ گٕتم نی ه. گُؿاؿُن نحال یا ٍؽت ایـُن ؿتیٌ ایيَا

ٌ  ؿػم  نػی  نهيُن. ؿط نی ةیـتع ایـُن ةٌ ىؽتت َـ٘م ه ؿطم َاؿ٘ـُن ؿتاٍتـُن دلیل ةٌ  اگػ

 ؿها از تـکع ةا ةعؼم؟ ایـُن ةٌ تُىم نی تکعار ه صالؽ تذؽم ةا آیا کٌ کيیو راٍيهاییم

 

 گعانی کارةع درهد

 ةياةعایو. دارد هدُد ؿها در زیاد الازته  ؿیطایی نيیک أؽعدگی ةیهاری ه پاةعداؼت ؿها نـکل

  ىیؽت ٍم ادتاری ه تهایل قُرت در ةعهیط تؽت ةعای نُتتع نعکغ یک ةٌ أؽطرگی تؽت ةٌ تُدٌ ةطهن

 ؼال نـکالت  ىتیذٌ کٌ صیالی دىیای ه تُهیم تسعیٓ زظؼ. نتیيم ؿها در را نـکالت ایو نو هلی

 .اؼت ؿطً ایذاد ؿهاؼت ٗتلی ٍای

 .ؿهاؼت ؿطً گٕتٌ ٍای دهلٌ از ؿها کلیط کلهات

 ىیؽتم أؽعدً نو

 ؿياس رهان نـاهر ىغد نُتتع تؽت ٍؽت زیاد ةُدن أؽعدً  ازتهال ةعهیط نُتتع نعکغ در نذطد تؽت

 تهایل قُرت در نُتتع

 .ؼازم نی ةعاش زل راً یٌ نیاد پیؾ
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 کعد ایذاد ؿها در ٗتل ٍای ؼال در ره"  صُراکی صُد#  ه کعدن درگیع ه کعدن ُٔال نکاىیغم ؿها ذٍو

 ه ؿط گظاؿتٌ ان ةع ز٘ی٘ت نتيای کٌ هاُٗیت دىیای ىٌ صیال یا ٍالُیؽيیـو دىیای ؿط َعض ٗتال کٌ

 .نیکيیط زىطگی

 

 .ةُدم صالؽ صیلی ةچگی از نو چُن

 صالٗیت ؿُد زاقل َهال ؿها ه نو زىطگی در پیـتعٔتی زىطگی در کٌ اؼت کارؼاز زناىی صالٗیت

 در ةاؿیط داؿتٌ صالٗیت ٍم اگع ؿها. اؼت ؿطً نـکل تسعیٓ ٔعانُؿی ایٍ رهش ه نکاىیغم ؿها

 . نیکيط کار ؿها معر ه دَت

 اقال زامع زال در هلی کعدم نی دَُا ٍاره ةچٌ صیلی ؿطم نی َكتاىی کالس تُی ٍا ةچٌ از هٗتی

 ىیؽتم ایيىُر

 ىهیطاىم نو اؼت ةُدً اؿه تُلط تُالی تعتیب  در ؿها تُلط صاوع ةٌ زهرگُیی زؽادت ؿها ؿضكیت در

 .اؼت ان َلت ٍهیو ازتهاال  هلی ٍؽتیط صاىُادً  چيطم ٔغزىط

 

 ؿطم نی أکارم در ّعؽ کانال کيم نی گُش آٍيگ کٌ هٗتی

 اٍيگ ةلکٌ نضطر نُاد ىٌ تعیاک ىٌ ؼیگار ىٌ ىیؽتیط پؽع چُن ؿها أیُن ه ٔعانُؿی نکاىیغم ؿط َعض

 ةٌ رٔتو ؿها ٔعانُؿی ةعای نکاىیغم ىُع یک ایو.   دیگع أعاد از صیلی نحل اؼت ؿطً کعدن گُش

  ٍهعاً ؿها کعدن گعیٌ ةا کٌ صكُص ةٌ ٍؽت صىعی ةی ؼالم رهش  صُةٌ ؿط َعض ؿهاؼت دىیای

 .اؼت ؼالهی ىؽتتا اَتیاد. نیـُد ؿها رهاىی تضلیٌ ةاَث اؼت ؿطً
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  کعدم نی پیطا ةعاش  زل راً کی ٍم لسٌٌ چيط از ةُط ه کعدم نی پیطا ره ٍام َیب لسٌٌ چيط از ةُط

 نیتیيط ره َیب هٗتی ةتيیط اؼت صُب ؿهاؼت تكسیر دَت در ه کارةعدی ه َهلی اگع ؿها زل راً

 .داریط ؿط َعض کٌ ؿها اهل نـکل ٍم ةاز  پػ ىٌ اگع  ؿطیط ةَتع کعدیط الُهع نادام اقالح

 اهنط نی پیؾ ةعام ازؽاؼات ه اتٕاٗات ٍهیو کعدم نی گُش آٍيگ نو کٌ دٌُٔ ٍع ه

 . رٔتو ؿها ذٍيی دىیای ةعای ؿهاؼت نکاىیغم رهش ایو 

ٌ  ؿایط ٍم ایو ه ٍؽتم ؼالم رهاىی لساظ از کانال کٌ کيم نی زػ زامع زال در  ٍهػُن  ی ىتیذػ

 ةاؿٌ ىٌع نُرد ٔعد داؿتو دهؼت

 . دؿُ ةعؼی ةیـتع تا زتها نُتتع نعکغ چيط از ةطٍیط اىالیو أالیو ؿياؼی رهان ٍای تؽت صیع

 

 نی ٔکع کٌ صُدم تيَایی تُی ةُط داؿتم دهؼت ره ایـُن ؿتیٌ ٍایی ٗیأٌ ام ةچکی از هاُٗا نو چُن

ٌ  کٌ ایيَا صُب کٌ گُؿاؿُن نحال یا ٍؽت ایـُن ؿتیٌ ایيَا ةیيی چ٘طر کٌ گٕتم نی کعدم  ؿػتی

 ؿط نی ةیـتع ایـُن ةٌ ىؽتت َـ٘م ه ؿطم َاؿ٘ـُن ؿتاٍتـُن دلیل ةٌ نو پػ  ٍؽتو، ایـُن

 ایو نـاةٌ  ؿضف ایو ةٌ تُهیم ةاَث ؿها رهزی ه َاوٕی صال.  ؿهاؼت ذٍيی تُهیم نکاىیغم ایو

 ؿػضف  ایو ةا زتی نیطٍم ُٗل نو ؿهاؼت دطی نـکل ایو ؿط َعض ةاؿیط نعاٗب ؿط اؿضاص

  صیلی کيیط ازدهاج ایـان ةا هٗتی ؿهاؼت ذٍو ؿها دىیای. ؿط صُاٍط دیگعی چیغ هاُٗیت کيیط ازدهاج

 در تسعیٓ ه تُهیم کيیطزظؼ ةیـتع را صُدتُن ةیيی هاٍٗ  پػ نیایط ؿها چـم دلُی ٍا اُٗیته

 صُدتان ةعای ذٍيا ه ىهیتیيط ٍؽت کٌ وُری ٍهان ره ٍا ادم ه دىیا. اؼت زیاد الُادً ُٔؽ ؿها زىطگی
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 یطنیطٍ تُهیم ؿضف ةٌ ؿضف یا ه ذٍيا نیکيیط کُچک نیکيیط ةغرگ نیؽازیط َـٖ الٌَ یا پاداش

 .کيیط اقالح. ةاؿط ؿها ٔکع ةٌ ىغدیک کػ ٍع

 ةعؼم؟ ایـُن ةٌ تُىم نی تکعار ه صالؽ تذؽم ةا آیا 

 ؿها نـکل زل تا انع ایو ةعای دیگعی رهش ٍع یا نطیتیـو یا ٍیپيُتیغم صُد یا صالٖ تذؽم صیع

 ه ىهاییط زل ار أؽعدگی تؽت  اهل. نادر تکیيک چيط ایو دارد ادعا ةعای صاقی ؿعایه ىیؽت کارؼاز

 زن نـاهر ىغد کيیط زل را صُد ٗتل ٍای ؼال ه ؿعایه أعاد زظؼ تسعیٓ تُهیم نـکل زل ؼپػ

 کييطگاىی نعادٌُ# کيیط َهلی ره ٍا تکيیک ایو ؼپػ ه ةعهیط زتها  کهل تُمیر ةا ه کاردان نُتتع

 یک نـضكا ؿٍُع یُيی  کعدىط زىطگی صُد ٔیغیکی ؿٍُع ةا صُد صیالی ؿٍُع ةا ٍا ؼال کٌ داؿتم

  نعاٗب صیلی"نیکعدىط زىطگی ذٍيا  دظاب صُؿتیپ َالی ديتلهو ةؽیار ؿضف ةا أعاد ایو هلی ةُد ىٕع

 نیطٍم ُٗل نو ازدهاج ةعای ةعؼیط ٍم ؿضف ایو ةٌ اگع زتی ىـُد ایو از زیادتع  ةاؿیط صُد أکار

 نيذعب ه نیکعدیط تكُر هاؿ کٌ ةُد ىضُاٍط ؿضكی هاُٗیت در ؿضف اهن  ةاالیی ةؽیار درقط زطاٗل

 کٌ دارد هدُد ازدهاج پؽا دهرً  ازدهادی ٍع در ٍهیـٌ. ؿط صُاٍط ةیـتعی رهزی ؿُک ه نـکالت ةٌ

 زُقلٌ قتع ةا را ةَتعی ٔعد ه ةَتعی کیػ کاش کٌ صُرد صُاٍط نُٗتی ىارازتی ه ّكٌ ؿضكی ٍع

  ٍم نُـُؽ َاؿٖ رهزا کٌ کؽاىی یةعا زتی صاص ای دهرً کٌ  کعدم اىتضاب اؿتتاً  نیکعدم پیطا ةَتع

 ةٌ َـٖ ٍُرنُن ىـؽتو ره از پػ هلی کعدىط ٍا صُدکـی نیهعدىط ٍم ةعای ازدهاج از ٗتل ةُدىط

 ه ؿطىط ةیطار ه ؿيیطىط ؿب ىكٓ ةؽتع در را صُد زن یا ؿٍُع پعؼ صع ه گـتيط ةع هاُٗیت دىیای

 از پػ دىیا ٔعد ةَتعیو یُيی اؼت فؿض ةَتعیو ةا ازدهاج هاُٗیت ىیؽت ٗكٌ ٍا ایو. ؿطىط پـیهان

 هٗتی دیط صُاٍیط را اه اىؽاىی ٍای مُٓ ه اؼت اىؽان چُن ؿط صُاٍط َادی ؿها ةعای ازدهاج نطتی

 کػارةع  ةعای ىکعدم تایپ ٔ٘ه ؿها ةعای را ٍا ایو نو. اؼت ایو هاُٗیت دىیای. ةعهیط ؼ٘ٓ یک زیع

 ىغد پػ  اصع تُقیٌ. کيط اؼتٕادً صُدش ىطگیز در تا  نیضُاىط را ؿها ه نو پاؼش پعؼؾ کٌ َغیغی
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 زىطگی در زظؼ تسعیٓ تُهیم نـکل/   ةطٍیط زتها را اىالیو أالیو نضتلٓ ٍای تؽت ةعهیط نـاهر

 ىطٍیط کلی تُهیم یا ىکيیط زظؼ ىپؽيطیط کٌ ره چیغی ٍع  کيیط ؼُی. اؼت زیاد الُادً ُٔؽ ؿها

 کيیط ةیيی هاٍٗ تهعیو

 ةٌ زىطگی  ه ديؽیت ةٌ ديؽیت  ه ؿضف ةٌ ؿضف دارد زیادی ةؽیار اصص ؿعایه تاکیطی َتارات

 ةاَث ؿها در دهلٌ ٍهان کيط َهل الُادً ُٔؽ نو در اؼت نهکو دهلٌ یک. اؼت نتٕاهت زىطگی

 ادعا ةعای صاقی ؿعایه ٍا تکيیک ةياةعایو. ىـُد گعٔتٌ ای ىتیذٌ زطاٗل یا ؿُد ؿها رهان رهح ىاةُدی

 ایو کٌ نادانی ؿط صُاٍط ةأی صیال ةٌ ؿتیٌ صیلی ىهُد صُاٍیط تهعیو ؿهاٌ ک صالٗی تذؽم ه. دارد

 ؼُال در کٌ دارد زیادی ةؽیار ؿعایه صالؽ تذؽم. ىکيیط ةعوعؼ ره زظؼ ه تُهیم تسعیٓ َیب ؼٌ

  کيیط تُدٌ َهال ٍا تُقیٌ ةٌ لىٕا. کيیط نىالٌُ اؼت ؿطً دادً دُاب پاؼش پعؼؾ ارؿیُ در ٗتلی ٍای

 تـکع ةا کيیط ادعا. ىیؽت هٗت ؿُد دادً پاؼش ةایط ةیـتعی نکارةعا چُن

 

 

 نػُٗتی  ک# داىـکطً در کارم ةٌ نـُْل ُٔال ایعان، تعنُت داىـگاً از لیؽاىػ ُٔؽ ٍؽتم .... نتُلط

 ٍؽتیم، اقیلی صاىُادً اقىالح ةٌ دارم، آةعهنيطی ه صُب صاىُادً"ٍؽت

 صُدم ةعای کٌ ؿعایىی تهام ةا داؿتم صُاؼتگار یک پیؾ ؼال یک زتی داؿتم، زیاد صُاؼتگارٍم

 ٍم ةاز انا ةُدن، آنط ه رٔت در ه کعدم قستت ةاٍاش ٍم دلؽٌ چَار ةُدم، ىُؿتٌ ةَؾ رؼیطن هاؼٌ

 .ىـط

ٌ  نػا  یا صُردن ىهی نو صُىُادً ةٌ ىسُی یک ةٌ یا داؿتم، زیاد صُاؼتگار ٍم ایـُن از ةُط  اهىػا  ةػ

 ىعؼیطً ؼعاىذام ةٌ ىهیضُردیم،ةاالصعً
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 ةُدم ىُؿتٌ ةَؾ رؼیطن هاؼٌ صُدم ةعای کٌ ؿعایىی تهام ةا 

 ان ىُؿتو ه ٍهؽع دظب کيار در زتها ىکعدیط زل را ادًصاىُ نُاىٍ هلی ىُؿتیط ه کعدیط کار صُب ؿها

 هلی نیکيیط دظب ه نَیا صُد ةعای صُب را ؿعایه اؼت ایو نـکل کيیط صاىُادگی نُاىٍ رٍٔ ةٌ ؿعهع

 .ؿُد کار صاىُادً  نُاىٍ رهی ةع پػ ؿهاؼت صاىُادً ؿها ازدهاج دأٌُ

 ٍؽت؟ چی ان دلیل صاىُادً ىضُردن

 اؼت نُدٌ دالیل اؼت ةُدً زیاد ٔاقلٌ هاُٗا اگع. ؿط صُاٍط ایساد نـکل تاؼ اگع زیاد گیعی ؼضت

 ةٌ نا ىطاریم اقیل نا ؿُد تُعیٓ ةایط اقالت. ؿُد ةازةیيی صاىُادً ه صُد ٍای نُیار در زتها ىٌ اگع

 ىٌ ةاؿیم داؿتٌ نُٔ٘ی ازدهاج تا کيیم تهعکغ ةیـتع اَت٘ادی ه ٔکعی ٍهاٍيگی رهی ةع ةایط اقالت دای

 ؿطً ایذاد زیادی ٔاقلٌ ه اؼت زیاد ٍا کعدً تسكیل زناىٌ ایو در چُن ٍا اقالت ه صاىُادً غدیکیى

 ٔعدی کيیط نیتُاىیط ؿها کٌ کاری االن. اؼت ؿطً ایذاد  GENERATION GAP ه ٍا ىؽل ةٌ ىؽتت

 .کيیط دظب را ؿهاؼت اَت٘اد ه ٔکع ٍم کٌ

 صُةی پُیو ایو ه داریط انط رٔت ه ؿْل ه تطریػ زنان در ٍهؽع دظب ةعای صُةی ةؽیار نُُٗیت

 پعهگعم را صُدتان ذٍيا زتها. ٍؽتيط ىـیو صاىٌ ه ٍؽتيط صاىٌ در کٌ دصتعاىی ةٌ ىؽتت ؿهاؼت ةعای

 ُٗی ةایط ؿها صالؽ تذؽم  ه ةـيُیط زیاد ازؽاس ه دٗت ةا رهز ىؽضٌ ه ٍطُٔن ىؽضٌ دٗی٘ا  کيیط

 ؿها راً ؼع ىٌع نُرد ؿضف دٗی٘ا ؿطیط پعهگعم ذٍيی لساظ از صُب هٗتی نضتلٓ ٍای تهعیو ةا ؿُد

 .صُد رهی ةع کيیط کار دٗی٘ا. ؿهاؼت ذٍو ه ؿهاؼت دؼت ایيذا تا.  نیگیعد ٗعار

 . ؿُد گیعی ؼضت تع کم  تا کيیط زل صالٗاىٌ ٍای رهش ةا ٍم را  صاىُادً نُاىٍ هلی
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 ایيىُر چعا ىهیطهىم ٍم ؼيتی وعیٖ از. ىیؽتم صاىُادً از صارج ٍای راةىٌ اٍل ه ٍؽتم ؼالهی دصتع

 نیـٌ

 ؿضكی زتها هلی نیـُد ایذاد هاةؽتگی نيٕی اجعات چُن ةاؿط ىتایط ه ىیؽت دهؼتی راةىٌ ةٌ ىیازی

 ؼيتی صاىُادً. ؿُیط دُیا ٍم ىٌعات ه کيیط قستت نياؼب نکان در ةعهیط ةیعهن ةُد نياؼب صُر در

 نحػل  ؼػيتی  ؿػطن  اؿػيا  کيار در ؿها. نیکيط عت ؼضت را ؿعایه کهی زناىٌ ایو در ؼيتی دیطگاً

 کیػ ةا کيیط قستت دلؽٌ چيط در ٔ٘ه زعیم زٕي ةا ه نـضف داٍَای در نیتُاىیط صُاؼتگاری

 کم اؿضاص کيیط اکتٕا ؼيتی رهش  ه ؼيتی کاىال ةٌ ٔ٘ه اگع. ىطارد ه ىیؽت ٍم اؿکالی ه ىٌع نُرد

 ؼعؼيگیو ةؽیار هلی ؼيتی ّیع ه ؼيتی رهش ةٌ کيیط اؼان را قستت ؿعایه.  نیاىط اؿيایی ةعای تعی

 صتم  ؼاَتٌ ىیم یک دلؽٌ ؼٌ ىَایتا ه ؿُیط قستت هارد ٗتلی انادگی ه ٗتلی ؼعچ ةا ای زعٌٔ ه ٗاوٍ

 قُرت ٍع در.  رهاىـياس یا کيیط نىعح صاىُادً ةٌ ةُد نياؼب اگع ه ٗاوُاىٌ صیلی کيیط اَالم اؿيایی

 .اهرد نی پاییو را ؿها ازدهاج درقط ؼيتی کاىال

 

 همُیت اایو از ؿطم صؽتٌ هاُٗا

  کيیط َهل زتها. اؼت نيط ٗاىُن ٔیغیک ه ذٍو دىیا اؼت صيحی همُیت صؽتگی ةا ٍؽتی دَان ٗاىُن

 .نیگیعد ىتیذٌ ةاال رهؿَای

 ةعصُردٍایی ه ٍا اتٕاؽ دطیطا هلی ةاؿیم، نحتت ٍهیـٌ ةایط کٌ ایيىُرً چیغی ٍع دظب تٌُ ک درؼتٌ

 نیارً در اؿکهُ هاُٗا ک نیٕتٌ تٕاؽا هاؼم ٍم

 ریغی ةعىانٌ نحتت ذٍيی صُراک ةا ةایط کعدً َهل َکػ دَت در ؿطً نيٕی أکار از پع ؿها ذٍو  

 تا ةضُاىیط اٗایان ه ازدهاج نُرد در نحتت نىالب ه دٍیط تْییع زتها را صُد دهؼتان ه کيیط نحتتی
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.#  نیـُىط ازدهاج کييطً دٍٔ نيٕی نىالب صُاىطن یا ؿيیطن ةا ٍا صاىم کٌ ىـُیطچیغی ازدهاج دأٌُ

 ٗعار اؼتٕادً ؼُ نُرد ٍای صاىم دصتع ه ٍا نىلٌ٘ نحل نيٕی ٍای صاىم ه نيٕی نعدٍ گعهً نيٌُر

 وػالؽ  ٍػای  صاىم ه  ٍؽتيط دانٌُ نعدٍای ه  نعدم از کهی درقط کٌ قٕت گعگ اٗایان از گعٔتٌ

 دانٌُ در را اٗایان ةُدن ةط اىُٕالىغای هیعهس  دٗی٘ا ٍا اىمص گعهً ؼٌ ایو کٌ ازدهاج  از  گعٔتٌ َاوٕی

ٌ  ىُع ؼٌ ایو از زىطگی در ؿضكی اگع ؿها.  نیکييط ؼهی را ٍهٌ ذٍو نیکييط پضؾ  داریػط  نـػاة

 َانػل  قػُرت  ایو ّیع در.ةگیعیط الگُ ه ةعهیط نحتت ٍای ؿٍُع زن ةطىتال ه کيیط زظؼ قطردقط

 کيیػط  زػظؼ  ؼػعیُا . ةػُد  صُاٍػط  ازدهاج از ةُط زتی ازدهادُ یةعا گعانی صُاىيطً ه ؿها ةازدارىط

 .را گعهً ؼٌ ایو صُدصُاٍاىٌ

 . ؿط ذکع َغیغ صُاىيطً ةعای ه ةُد کلی قستت ایو

 ٗتلی پاؼش پعؼؾ ادانٌ

 نػطرک  نػو  ه ٍؽػتيط  ارؿط داىـذُی پؽع آٗا ایو نحال کٌ ٍؽت ایو هاٍی دالیل از نيٌُرم.ؼالم

 پؽع آٗا ایو ةٌ ٗتال نو التتٌ کٌ ةاؿم داؿتٌ ةاالتعی تسكیلی نطرک ةایط نو آىَا عىٌ از ه دارم کارداىی

 گػعا  نػادی  آٗا ایو پطر نحال یا.داد صُاٍم ٍم ادانٌ ٗىُا ه دارم تسكیل ادانٌ ةٌ زیادی َالٌٗ گٕتم

 ةعج ٍع ات ةاىک تُ ةغارن ره ٍاؿُن پُل نیطن تعدیر هلی کييط زىطگی تع زیتا نیتُاىيط ایيکٌ ةا ٍؽتيط

 تع زیتا صیلی نا صاىُادً کٌ درقُرتی.نیگعدىط ٍم پُلطار َعهس یک دىتال ه پُلـُن رهی ةیاد ؼُد

 ایو ه نو کٌ ىهاىط ىاگٕتٌ.داریم نُهُلی همٍ نالی ىٌع از التتٌ ه نیعؼیم صُدنُن ةٌ ه نیکيیم زىطگی

 ةا آیيطً زىطگی ةعای نا کٌ کعد تاییط نـاهر ةعدم نـاهرً ةٌ ره ایـُن زهر ةٌ کٌ ای دلؽٌ چيط وی آٗا

 دهنُن ٍع نـاهر ُٗل ةٌ ه ٍؽت ٍم ةٌ ؿتیٌ نا دهی ٍع صاىُادگی ؿعایه ه ٍؽتیم نياؼب ٍهطیگٌ

 صاقػی  ٍای صاىُادً کطهم ٍیچ ه ىطاریم ةعتعی دیگعی ةع کطهم ٍیچ ه داریم نُهُلی ٍای صاىُادً
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ٌ  گهـطً ىیهٌ هاُٗا نا دارم تاکیط ایيکٌ.ةاؿیم صاقی صیلی کیػ دىتال ةضُایم کٌ ىطاریم  ٍهطیگػ

 ىٕع ده نا نیضُریم ٍم ةٌ ؼيی التتٌ ه اَت٘ادی ه اصالٗی ه ٔکعی ىٌع از کٌ ٍؽت ایو َلتؾ ٍؽتیم

 نػطت .ٍؽػتیم  ؿتیٌ ٍم ةٌ ةؽیار ىهیاد چـم ةٌ نُاٍٗ ةُنی زتی کٌ دغیی ةؽیار نؽایل تُ زتی

 ره کالنی ازؽاؼات ةعهز ٔ٘ه نُاٍٗ یةُن در هلی ديؽی راةىٌ ةطهن ٍؽت ناً 3 زطهدا نا آؿيایی

 أتضار صُدم ةٌ ٔکعی ه َلهی ىٌع از صُاىطم کارداىی ن٘ىٍ تا ایيکٌ ةا نو تسكیلی ىٌع از.نیطهىیم الزم

 کٌ ٍایی کالس ةٌ تُدٌ ةا زامع زال در نو.نیتیيم آٗا ایو از ةاالتع صیلی ره صُدم هاُٗا چُن نیکيم

 نو ىهاىط ىاگٕتٌ.صُؿسالم ةاةت ایو از ه نیکيم َهل آٗا اهن از تعً َٔهیط ةؽیار زىطگیم تذعةیات ه رٔتم

 تهام ه دارم تُاهن ادارً از ره اهن نطرک ه رٔتم ره نسهطی ٔاوهٌ دکتع صاىم ؼعکار آنُزؿی ٍای دهرً

 ؼُؽ لسٌٌ در زىطگی ه قسیر ه نحتت تٕکعات ؼهت ةٌ ره آٗا ایو کٌ کعدم نطت ایو در ره تالؿم

 ةػاال  ؼػع  دُاب نیپعؼم ازش ٍم چی ٍع ه ىهیـم نتُدٌ ره آٗا ایو نْغ ن٘اهنت َلت هاُٗا انا.ةطم

 ٍای راً نو.ٍؽت چی دردش ةَٕهم نُعهؼ ُٗل ةٌ کٌ ىهیغىٌ زعؼ ةاٍام زؽاةی ه درؼت ه نیـيُم

 کػعدن  کػات  زتػی  آرانػؾ  ةػا  زتػی  دَػُا  ةا تا گعٔتٌ نيى٘ی قستت از کعدم انتسان ره نضتلٕی

 نچکعم.ةگیعم دُاب ةتُىم تُمیسات وای ةا انیطهارم.راةىٌ

 لسػاظ  ایو از پػ اؼت تٕاٍم ه ازؽاؼی ٔکعی ىغدیکی ه ٍؽت ؿطً تاییط نـاهر ىٌع از اگع درهد

 . ىـطً َهل ازؽاؼی ه ىیؽت نـکلی

 ىکعدن  ازدهاج ةعای نـکل ذکع ه قستت یا ازدهاج ةعای اؼت ؿضف ایو رٔتو وٕعً اقلی نـکل

 .اؼت

 ةيا ةاؿط ةایط ه ٍؽت اٗا تُؼه ٔعد دظب ه َالٌٗ اةعاز  ه صُاؼتو ةعای ةاالیی طدرق ازدهاج در نُهُال

 نُهُال ؿُد ةیـتع صاىم ديػ وعؼ از درقط ایو چٌ ٍع نظکع ديػ ه ىع ديػ ه وتیُت ُٗاىیو ةٌ
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 درقط ةٌ زتی ه کيیط کم زتها داریط ایـان ةٌ هاةؽتگی اگع نیـُد کم ازدهاج ةعای نعد هاُٗی تهایل

 ه ٍؽتیط ایـان ةا زط از زیاد ه ةیـتع ؿها کٌ ٍؽت ایو نو گهان زطس ه ازؽاس ةعؼاىیط پاییو

 را راةىٌ کهی. اؼت ؿطً اٗا ایو دٍٔ ةاَث ةیـتع  ؿها زط از زیاد دادن ىـان َالٌٗ ه ارتتاط ه تهایل

 ؿعهع دارد َالٌٗ اگع را ؿها ؿضف نیـُد نـضف نُهُال کيیط ىـیيی َ٘ب کهی ه کيیط ؼعؼيگیو

 ه انادً ایـان زىطگی در زامع ه زی ٍهیـٌ ؿها قُرت ٍع در. نیکيط راةىٌ ةازؼازی ه پیگیعی ةٌ

 ىٕع قطٍَا کـُر ایو در ؿها ؿَع در  ه ىیؽت ىٕع یک گهـطً ىیهٌ.  ىطارد نحتتی  تاجیع ةاؿیط ٍهیـٌ

  ه ؿها یذٍي ٔعکاىػ ؿها ٍای ارزش ؿها َالیٖ ؿها ؿضكیت ةٌ ىؽتت ؿها ةا نـاةٌ ازدهاج ؿعایه

 درؼت نیکيیط دطب را ىٕع یک ؿها ٍا کاىطیط ایو ةیو از دارىط ؿها دؽهی ٔکعی ه رهزی تـاةَات

 ؿها ةُدً ىٕع ٍا نیلیارد ةیو نؽاةٌ٘ کٌ نادر رزم در ةارهری ةٌ رؼیطن در ٍا اؼپعم ؿطً ةعىطً نحل

 ةسث پػ.  ؿطم دىیا ایو ةٌ دهره کاىطیط اؼپعم نیلیاردٍا ةیو ٍم نو ه انطیط دىیا ایو در ه ؿطیط ةعىطً

 در ؿها گهـطً ىیهٌ ةُدیط انعیکا یا چیو یا ؿهال یا تَعان در اگع چُن اؼت ىؽتی  گهـطً ىیهٌ

 .ؿط صُاٍط دظب  ٍا دیار ٍهان

 اقعار ةُدن ةیـتع صیلی ؿُد 52 ةٌ 52 ةایط اٗا ایو ةا ؿها راةىٌ ؿعایه اؼت ایو نيٌُر قُرت ٍع در  

 ه ؿُیط تع ٗاوٍ صیلی دارد نُکُس اجع ةیـتع تهایل ه ازدهاج زیاد رصُاؼتد  ه ؿطن هاةؽتٌ داؿتو

 چيط اؼت نهکو ةیـتع نُؿکأی ه ارتتاط ةا ؿُیط دُیا دٗیٖ را ىٌع نُرد ؿضف رٔتو وٕعً َلت

 کهی ؿعایه ایو در ةایط کٌ ایـان زدگی ه ؿها زیاد چؽتيطگی ه هاةؽتگی. یکی. ةاؿط داؿتٌ زالت

 ؿطن زد ه ةاؿط ؿها هاةؽتگی نـکل اگع.  رهز 02 دٍیط گُش را زىاىٌ دظاةیت لنسكُ ؿُیط تع ٗاوٍ

 نـضف دٗی٘ا ةایط نیعهىط وٕعً کٌ دهؼت کٌ صاقی نـکل نحال ةاؿط تع َهیٖ ٍا نـکل اگع ه اٗا ایو

 ه ؿها نيٕی ذٍيی زنیيٌ پیؾ ةاَث چُن ىهیطٍم ىٌعی نو کييط ذکع ةایط دارد اٗا صُد رةه کٌ ؿُد

 ه اؼػت  ؼػو  رٔتو ةاال صاوع ةٌ ازدهاج ةٌ تهایل َطم ان زالت تعیو نحتت هلی. نیـُد ؿضف ایو
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 اةعاز نـکل یا ؿُد ةعٗعار تُادل ةایط کٌ ایـان زىطگی در ؿها زنُر ةُدن زیاد یا ه ؼالی نیان دلؽعدی

 گهاىٌ نهکو زالت ةَتعیو ه زطس ُٔال ٔاکتُرٍا ایو کٌ ایـان ؿضكیت صاوع ةٌ ایـان ازؽاؼات

 ؿضف یا ؿها تُؼه نُؿکأاىٌ یا زنُرا ةایط هلی. زدم گهاىٌ ةٌ تکیٌ  نو زنُری ّیع کٌ ةُدً ىیز

 از ةاالیی درقط ه هاةؽتگی ةطهن تع ٗاوٍ هلی دٍیط ادانٌ ةاؿیط راةىٌ ایو در. ؿُد نـضف َلت ٗاةلی

 چـم ه َکػ ٌىتیذ دٗی٘ا ؿُد ؿها وعؼ از اگع ؿها ىٌ.  ةاؿط ایـان وعؼ  از ارتتاوات ه ٍا پیام

 .نیـُد َعض کٌ ؿها ىٌ اؼت أعاد ٍهٌ ةعای کلی ٗاىُن  ایو. گعٔت صُاٍیط أتادن

ٌ  اؼػت  أعادی نـاهرً ةا الُیت. ىٕعؼتیط رایگان نـاهرً ةعای ؼُال یک از تع ةیؾ ةاؿیط نُٖٔ  کػ

 .ةاؿیط ؿاد اىط گعٔتٌ نسكُل

 

 کيیم؟ دظب را صُد ایيطً ٍهؽع  صالؽ تذؽم ه مهیعىاصُدگاً ریغی ةعىانٌ ةا چگُىٌ

 صالؽ تذؽم تعکیب ه پی ال ان کالنی َكتی ریغی ةعىانٌ ةا نعتته ن٘االت ؼایع ٍهاىيط ن٘الٌ ایو در

 کػعدن  تتػطیل  ه ىاٍُؿػیار  ذٍػو  پعهگػعم  ةػا  صػُد  ؽػع ٍه دظب ةعای رهؿی ه تکيیک نیضُاٍیم

 ایطً ٍهؽع دظب رهش ؼٌ از دا ایو در ةپعدازیم ٍهؽع دظب ةعای ُٗی رةایی اٍو ةٌ مهیعىاصُدگاً

 صُاٍیم قستت ؿاٍعصی نُٔ٘ت گعهً ٍای ن٘الٌ ؼلؽلٌ در صُد رهزی دٕت کعدن نذظهب ةعای ال

 اٗایان هیژً رهزی نُىث دٕت دظب ه ٍا صاىم ژًهی نُٖٔ ازدهاج ه صُاؼتگار دظب نسكُل در کٌ کعد

 اؼت ؿطً گٕتٌ ٍا تکيیک ایو نسكُل در تٕكیل ةٌ

 ه ٗػُی  ٔکعی تهعکغ ةعای ؿها ةُدن یکطل ه ذٍيی ه رهاىی انادگی ایيطً ٍهؽع دظب در اهل ىکتٌ

 نُمُع ایو ؿطن ؿٕاؼ ةعای. ؿهاؼت صُاؼت در ةعای ٍؽتی دَان ةٌ پایطار ذٍيی تـُـُات ارؼال

 دػظب  در!" ىهیغىػی  را ان ىتیيػی  تا# ٗطنی الهحل معب وتٖ کٌ اؼت اٍهیت زایغ ةؽیار ىکتٌ ایو
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 اگع. کيیط َهل صُد ٍای صُاؼتٌ دریأت ةعای ٍؽتی دَان در ذٍيی ٔعنُل ایو وتٖ ةایط  ٍهؽعٍم

 ًکع رهی ةع اىؽان نیلیُن دٍَا ٍهاىيط دَت ٍع ةٌ ةاری اقىالح ةٌ ه تكادٔی ازدهادی ىهیضُاٍیط

 نذظهب را هامر وُر ةٌ کعدیط ذٍيی تعؼیم ه نـضف ه تـعیر کٌ ؿضكی ٔ٘ه ه ةاؿیط داؿتٌ زنیو

 مهیعٍُؿیار ةُط ده در ؿها ذٍيی ؿطن یکطل ه ال ایطً ٍهؽع تعؼیم اهل نعزلٌ در کيیط صُد زىطگی

 ةٌ ـاهرًن زنان در اصیع ٍای ؼال در. ؿُد رَایت ةایط کٌ اؼت ٗطرتهيطی ةؽیار اقل مهیعىاٍُؿیار ه

 ةُدن نتياؼب ه ن٘اةل وعؼ کیػ ةُدن صُب از پعؼؾ ةعای ىٌعی نُرد ؿضف هٗتی نضتلٓ اؿضاص

 درقط 02 ت٘عیتا کٌ أعاد ایو قستتَای در تعدیط ه تناد همُح ةٌ نیکيط قستت صُد ایيطً ٍهؽع

 عکغیته ه یکطلی ه ٍطؼ گُىٌ ٍیچ ىٌع نُرد ؿضف. اؼت ةُدً ىهُدار ه نـضف ٍؽتيط نا دُان ٗـع

 ٗاىُن وتٖ ه اؼت ٍهؽع دظب در تكادٔی اٗتال ه ةضت نيتٌع ٔ٘ه ه ىطاؿتٌ ٍهؽع دظب رهی ةع

 ىکعدً نـضف ه نياؼب اىطازً ةٌ ؿياصتٌ ىا را ٍهؽعی تكادٔی وُر ةٌ دٗی٘ا ٍم  تكادؼ ه ازتهاالت

 ه ٍػا  ٌگعیػ   ةػا  ةُط ناٍَای زیاىتاردر اىتضاب ایو َُارض ه نیکييط اىتضاب صُیؾ َهع تهام ةعای

 اىتضػاب   را دیگػع  ؿضف ٔالن کاش ایيکٌ ةع نتيی ةُطی ناٍَای ه ؼُم دهم ناً از ةُط زؽعتَای

 ادتهاَی لساظ از ةاالتع ٔعد اىتضاب ةعای ةَتعی ٔعقت یا - ةُدم ؿطً صام.  کعدم اؿتتاٍی چٌ نیکعدم

 درقط ذٍيی نادگیا ه ٍطؼ َطم دٍيطً ىـان ٍهگی  دهالت ایو ه نیگغیطم ةع.. ه نادی یا ًاٍعی یا

 ةعای ٗتل از ذٍيی ؿطً ریغی ةعىانٌ ٍطٔهيط قُرت ٍهؽعةٌ اىتضاب ةعای دانٌُ أعاد از ةاالی ةؽیار

 یػا  دظب ٗاىُن از اؼتٕادً ه صالؽ تذؽم اهل نعزلٌ در. اؼت صُیؾ گهـطً ه هاُٗی دٕت دظب

 اقل نیـُد گعٔتٌ ىٌع در صاص ٍطٔی ةعای ىاٍُؿیار مهیع ریغی ةعىانٌ ةعای کٌ نـاةَی ٍای تکيیک

 دٍَا ه نـضكات دالیل ٍای ٍطؼ دٗی٘ا ةایط ؿها اقل ایو در.  اؼت اب زاللی ةٌ همُح ه ؿٕأیت

  صُد رهزی هاُٗی گهـطً نیان از را صُد زىطگی ؿعیک تا کيیط رَایت صُد ٍهؽع دظب در را ٔاکتُر

 ؼو رٔتو ةاال از تعس صاوعٌ ة رهزگار ٗطر ه ٗنا ه تكادؼ زؽب ةع ىٌ کيیط دظب نـتعک زىطگی ةعای
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 ه کعدىط ازدهاج کٌ دهؼتاىی ازاوعأیان ٔانیل ادتهاع ٗناهت از تعس ؿيیطن ىٌ ه ؿطن وعد از تعس

 تکيیک رهش ةا کهتع صىای ازنایؾ ه کار ایو ةعای رهش ةَتعیو.... ه!   ازدهاج ٗألٌ از ىهاىطن َ٘ب

 ةعهیط صُد ٍطؼ ةعای تكادٔی ٍای نکان ةٌ كادٔات چٌ ٍع نیکيط ةیان را ىکتٌ ایو دارت تکيیک#  دارت

 ى٘ىٌ ةٌ صُردن ازتهال ةغىیط ةیـتع ٍطؼ ةٌ چٌ ٍع یُيی. نیـُد زیادتع ؿها ٍطؼ ةٌ رؼیطن ازتهال

 ةعای ىاٍُؿیار ذٍو ریغی ةعىانٌ از ةااؼتٕادً کٌ درقُرتی"  اؼت ةیـتع دارت قٕسٌ در ٍطؼ هؼه

 ةا ه ةعد نیان از را"  نُٔ٘یت ةعای زنیيی نُٔ٘یت ٍای تکيیک# زنیيی ازتهاالت ٗاىُن نیتُان ازدهاج

 را تیعٍطؼ یک ٍهان ةا دٗی٘ا ٍهؽع دظب نْياویػ ةٌ ىاٍُؿیار ذٍو کعدن تتطیل ه تالش تعیو کم

 در کٌ ذٍيی قُرت ةٌ ازدهاج ؼازی ؿتیٌ ه صالؽ تذؽم ؼیؽتم ؼٌ در.  گعٔت ىـاىٌ درقط 222

.  کيیط پعهگعم ایيطً ٍهؽع دظب ةعای را صُد ذٍو نیتُاىیط ؿها ؿطً وعازی نا ٍهؽع دظب نسكُل

 َهطً تکيیک ده کٌ ناؼت گهـطً ه هاُٗی ٍهؽع دظب گـای رً کٌ نا رهح ه ذٍو در ؼُدنيط  َلهی

 ةا ؿها. اؼت کالنی َكتی ریغی ةعىانٌ  َلم ةا ىاٍُؿیار ذٍو ریغی ةعىانٌ ه صالؽ تذؽم ان اؼاؼی

 دػظب  نسكُل در کٌ ٍهؽع دظب نضكُص ذٍيی گاٍَای تکیٌ ذادای ه ذٍيی پعهگعم از اؼتٕادً

 ةا دلضُاً ٍهؽع دظب ةعای َهی٘ا را صُد ذٍو اؼت ؿطً وعازی رهزی نُىث دٕت دظب ه صُاؼتگار

 ازدهاج ةعای ىاٍُؿیار ذٍو تسعیک ةاَث کٌ ٍایی نکان در ؿطً ؼازی ؿتیٌ ذٍيی تذؽم تعکیب ؼٌ

 ىیهٌ ةٌ رؼیطن ؼعَت اؼت ؿطً وعازی نسكُل ایو در دهاجاز ةعای کٌ ذٍيی گاٍَای تکیٌ ه نیـُد

 ٍیپيُیتغم از اؼتٕادً ٍهؽع دظب در ؼُم َلم ه نیکيیط ٍطٔهيطتع ه ةیـتع ةؽیار  را صُیؾ گهـطً

  مهیعىاٍُؿیار از ٔعناىی رازتی ةٌ کيط دریأت ٍهؽع دظب ةعای ؿها ذٍو کٌ دؼتُراتی چياىچٌ  اؼت

 راً ؼع ةع نياؼب ؿضف دٗی٘ا نياؼب نکان ه نياؼب زنان در ه نیـُد ؼاوٍ ٍؽتی دَان ةٌ ؿها

 ؿطً ؼازی ؿتیٌ همُح ةٌ نسكُل ایو در کٌ ؿها ٍهؽع وعازی ؿعط ةٌ التتٌ گعٔت صُاٍط ٗعار ؿها

 ةغهدی قطرقط کعد درک را ةاهری ؿها ىاٍُؿیار مهیع ذٍيی پعهگعم ةا ٍیپيُتیغم در زناىی ٍع. اؼت
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 ةٌ تتطیل ؿها ذٍيی اىعژی یُيی. نیکيط پیطا دانطی ه ٔیغیکی ىهُد ؿها زىطگی در ٍطؼ یا ةاهر ٍهان

 دظب ةعای الی ایطً ه قسیر ذٍيی وعازی چياىچٌ. ؿط صُاٍط ٔیغیکی دَان در ؿها ٔیغیکی صعهدی

 در صالقٌ وُر ةٌ. ؿط صُاٍط پطیطار ؿها زىطگی در ان ٔیغیکی صعهدی ةعازتی ةاؿیط داؿتٌ ٍهؽع

 ؿتیٌ ةُطی 5 صالؽ تذؽم تکیيک ؼٌ ىاٍُؿیار ذٍو ریغی ةعىانٌ رهش ةا عٍهؽ ه گهـطً ىیهٌ دظب

 ؼعَت ٍیپيُتیغم َلم ٍهچيیو ه ذٍيی گاٍَای تکیٌ تکیيک َالهً ةٌ زال زنان ةٌ ایيطً ؿطً ؼازی

 در ؿطً وعازی تکيیک ؼٌ ایو از چياىچٌ. ؿط صُاٍط کُتاً ةؽیار ةؽیار را ؿها ایيطً ٍهؽع ةٌ رؼیطن

 زىطگی در را ؿها ال ایطً ٍهؽع ؿها ذٍو ةغهدی کيیط قسیر ه اىطازً ةٌ ه نياؼب ادًاؼتٕ نا نسكُل

 تالش درقط 02  نُٔ٘یت ةعای  ىکيیط ٔعانُش. نیطٍط ٗعار راٍتان ؼع نياؼب هزنان نياؼب نکان در

 ٍطؼ ةا ه ذٍيی  درقط 02 رهی ةع را صُد تهعکغ. اؼت ىیاز ٔیغیکی تالش درقط 02 ٔ٘ه ه ٔیغیکی

 ةعای ال ایطً صاىم  یا ال ایطً ؿٍُع دظب دهلٌ از صُد ٍای صُاؼتٌ در ىاٍُؿیار مهیع ریغیٌ ةعىان

 زىػطگی  ؿعیک ةَتعیو یأتو ٍهیـگی ؼاز ؼعىُؿت اىتضاب دهلٌ از  ٍطٔی ٍع ةع تا کيیط ازدهاج

 . ؿُیط پیعهز ه نُٖٔ  ةعازتی

 

 ؼالم ةا

 اردهيط اؼتاد

 یا کيم تکعار ٔایل ةا ٍهغنان ٍم صُدم کٌ ةٕعنائیط لىٕا نیطم گُش رهز ٍع ره ؿها قُتی ٔایلَای نو

 .ؼپاؼگغارم ىٌ؟

 گُش ٔ٘ه ٍؽتیط ؼهُی ؿيیطاری ٔعدی اگع ؿها یادگیعی ؼیؽتم  اىُاع ةٌ ةيا گعانی کارةع درهد

 رهان ىٌع از یُيی ٍؽتیط ديتـی ٔعد اگع  هلی ؿطً گٕتٌ  کٌ ٍایی زنان وتٖ زیاد ةاتکعار ه ةطٍیط
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 دارد صػُب  اجعی ه اؼت صُب ةليط ةاتکعار نیکيیط ازؽاس اگع.  ةليطةليط کيیط تکعار هازت ؿياؼی

 دٍیط اىذام را کار ایو ىطارد نـکلی کيیط ةليطتکعار ةليط ٍم ةار 5-1 کعدن گُش ةار نحالدً ةا ٍهغنان

 زؽیيی ؼایت پـتیتاىی اؼت ةیـتع ةؽیار ان اجع ةاؿط ٍم ایيٌ دلُی اگع

 

 دٍیم؟ تحتیت صُد رادر ٗطرتهيط پُالدیو ًاراد قٕت چگُىٌ

 ارادً تُ٘یت راٍکارٍای ه دادیم ٗعار ةعرؼی نُرد را ارادً تُ٘یت نتسث نا ن٘االت از ؼلؽلٌ ایو در

 ىهُدیم ؿياؼی رهان نيٌع از ةازةیيی را ٗطرتهيط

 نیـُد؟ تعدیط ه ؿک دچار زىطگی ةعای صُد اؼاؼی تكهیهات در ؿها ایا 

 ىطاریط؟ اٍطأتان تالش اؼتهعار ةعای کأی ژیاىع یا ؿذاَت ایا 

 ةعؼاىیط؟ ادعا نعزلٌ ةٌ ىهیتُاىیط نیگیعیط تكهیهی هٗت ٍع 

 ٔعانُش را صُد ٍای ٍطؼ تهؽضع ه صيطً یک ةا ه نیـُیط ىارازت نعدم ٗناهت یا زعؼ از ایا 

 ؟ نیکيیط

 ٌ؟ دٍیم پعهرش ٍهیـگی هلی تطریذی قُرت ةٌ را  پُالدیو ارادً چگُى 

 کيیم؟ َهل هدُد تهام ةا ه تالش پع ه گظارَالی تاجیع ه زؽاس  نُُٗیتی ٍع در ٌچگُى 

 ٌاؼت؟ ؿطً َذیو صاقی  ؿضكیتی ٍای هیژگی چٌ ةا نُٖٔ ٔعد یک ؿها ىٌع ة 

 اه تكهیهات ةُدن پظیع ىا تغلغل قٕت تاریش از ای دهرً ٍع در ٗطرتهيط ه نُٖٔ أعاد ٍای هیژگی از یکی

 ةیيی ذرً ٍهچُ اٍطاؼ ایو ةٌ رؼیطن تا ه ىهُدً تُییو ؿضكا کٌ اؼت یٍای ٍطؼ ةٌ رؼیطن ةعای

 نُرد نا ؼایت تُؼه کٌ نُٔ٘ی أعاد هیژگی تعیو اؼاؼی. نیـُد نتهعکغ ان رهی ةع زعکت ةطهن جاةت

ٌ  ةُدىط ٍایی ؿضكیت گعٔت ٗعار پُالدیو ارادً نسكُل ؼاصتو ةعای ؿضكیتی نيٌع از ةعرؼی  کػ
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 َٗعنان ؿُارزتیيگع ارىُلط ٍهچُ أعادی ةُد ٍا ان نـضف ه ةارز قٕت کانال ٍا ان پُالدیو ارادً ٍهگی

  انعیکا ایاالت ؼاةٖ ؿَعدار ه ٍالیُهد ؼیيهای ؼتارً ه ٍـتادنیالدی ٍای دٌٍ در دَان اىطام پعهرش

ٌ  کٌ جعهتهيطی ه نُٖٔ ایعاىی ٍای ؿضكیت ه انعیکایی ةؽکتتال َٗعنان دعدن نایکل یا  َلػت  ةػ

 اؼاؼی هدُدی دٍُعً ه ؿضكیتی قٕات دارای ٍهگی ىـطً ةعدً ىام ٍا ان اؼم تتلیْاتی اینسطهدیتَ

 ارادً نُٖٔ ؿضكیتَای ایو ٍای هیژگی تعیو اؼاؼی از یکی کٌ ةُدىط ةغرگ ٍطَٔایی ةٌ رؼیطن ةعای

 .اؼت ٍطؼ ةٌ رؼیطن تا ٗطرتهيط ه ُٗی

 تکیٌ یا anchoring اىکعیيک کيیکت پی ال ان اصتكار ةٌ یا کالنی َكتی ریغی ةعىانٌ نتسث در

 وعیٖ از ٍا صُاؼتٌ ةٌ رؼیطن دَت قٕتی ٍع کؽب ةعای اؼاؼی ه کارةعدی نتسحی ذٍيی گاٍای

 ةٌ ٍُؿیار ه ىاٍُؿیار ذٍو کعدن ٍهگام ه ذٍيی ىیعهٍای ةؽیخ ةعای ىاٍُؿیار ذٍو ؼازی ؿعوی

 نسكُل در کٌ اىکعیيک یکتکي از اؼتٕادً ةا. اؼت نـضف ای صُاؼتٌ ةٌ رؼیطن ةٌ نُازی قُرت

 اؼػت  ؿطً انع ایو نضكُص دهالت ةا مته ه تالیٓ ؿاٍعصی نُٔ٘یت گعهً پُالدیو ارادً تُ٘یت

 یا ٍطٔهيط نىالٌُ یا صاص تكهیهی ادعای در پاییو رهزیٌ یا تكهیهات در ىاپایطاری زنان در نیتُاىیط

 ه ن٘طناتی رهز 02 ؿيیطن نطت وی در پی در پی را َهل ایو نـضف ای صُاؼتٌ تالش ه پیگیعی

 اگاٍاىٌ ریغی ةعىانٌ ؿها ذٍو تا کيیط ریتهیک اگاٍاىٌ تکعار صُد ؿكت اىگـت ةا دهم نعزلٌ رهز 32

 .دٍیط اىذام داریط الُادً ُٔؽ اىعژی َالی رهزیٌ ةٌ ىیاز کٌ زناىی ٍع در ٔکعی ةؽیخ ةعای ای

 نُٖٔ نادلیيگ ان ةٌ کالنی َكتی ریغی ةعىانٌ ةسث در کٌ ٗطرتهيط ارادً تُ٘یت کؽب در دهم ىکتٌ

  رؼیطن دَت اگاٍاىٌ ت٘لیطی ةعای نـضف ٍای ژؼت ه صاص زعکاتی اگاٍاىٌ تکعار ةسث. نیـُد گٕتٌ

 تکيیک ایو دهلٌ قُرت ةٌ پُالدیو ارادً تُ٘یت نسكُل در کٌ اؼت صاص ٍطٔی یا هیژگی ه قٕت ةٌ

 ه ژؼػت  ان ةا نتياؼب ای رهزیٌ دٗی٘ا دؽهی ه زعکتی ؼازی نطل از اؼتٕادً ةا. اؼت ؿطً گٕتٌ

 ةٌ رؼیطن تا اگاٍاىٌ ت٘لیط ه زعکتی ه ژؼتی اگاٍاىٌ ؼازی نطل ةسث. نیـُد پطیطار ؿها در زعکت
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  نیتُاىی َغیغ صُاىيطً ؿها هلی.ؿُد پعداصتٌ ان ةٌ کٌ اؼت ن٘الٌ یک از ٔعاتع صاص َادتی ذٍيی تحتیت

 ؿضكیتی پی ال ان ه کالنی َكتی ریغی ةعىانٌ از اؼتٕادً ةا دٗی٘ا دلضُاً الگُی ه نطل یک اىتضاب ةا

  تكُیعی یا ةكعی ؼازی نطل ٍای رهش ةٌ تکيیک ایو از. کيیط پی ال ان رهش ةٌ  ةعداری الگُ را صاص

 الگُ ؿضف از قُتی ؼازی نطل ةُطی نعزلٌ ه اؼت نادلیيگ رهش تعیو ٗطرتهيط کٌ کعد نیتُان

 .  اؼت ؿطً قُتی تکعار تٕكیل ةٌ پُالدیو ارادً یتتُ٘ نسكُل در کٌ اؼت ؿطً ةعداری

 ٍهچيیو ه اىکعیيگ ه ذٍيی گاً تکیٌ تکيیک از اؼتٕادً ةا ارادً تُ٘یت نتسث از گیعی ىتیذٌ ةعای

 ةا ٍؽتیط رهزیٌ ه ارادً از ؼىسی ٍع در کٌ ةُد هاٗٓ ىکتٌ ایو ةٌ ةایط ذٍيی ؼازی نطل یا نادلیيگ

 ةعازتی ةاال نحال نحل صاص قٕتی ذٍيی تحتیت ةٌ رؼیطن تا نیتُاىیط اگاٍاىٌ قُرت ةٌ تکيیک ده ایو

 ؼازیط ٗطرتهيط را صُد ارادً

 ال ان  ذٍيی گاً تکیٌ ه اىکعیيگ تکيیک ه نادلیيگ ةسث ةٌ کانل تؽله ةا کٌ نتازحی ه ٍای رهش

 . اؼت انطً زیع در ان ىهُىٌ کٌ ٍؽتيط ٍطٔی ه قٕت ٍع رؼیط نیتُان پی

 اؼت ؿطً وعازی پُالدیو ارادً تُ٘یت  نسكُل کٌ ٗطرتهيط ه دیوپُال ارادً کؽب 

 نسكُل در کٌ نُٖٔ ازدهادی داؿتو ةعای کعدً ازدهاج نُٖٔ ه دُان ٍای زهج از ؼازی نطل 

 .اؼت ؿطً وعازی اٗایان نُىث رهزی دٕت ه ٍا صاىم صُاؼتگار دظب

 ُنؽله صاردی ٍای زةان ةٌ یکه ةؽیار زنان وی در کٌ نُٖٔ انُزان زةان از ذٍيی ةعداری الگ 

 اىط ؿطً

 ُؿطً تالیٓ ٔعهش ؼتارً ُٔؽ نسكُل در کٌ نُٖٔ ٔعهؿيطٍای نادلیيگ ه ذٍيی ةعداری الگ 

 اؼت
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 دظب نسكُل در کٌ ٍا ان از ذٍيی ةعداری الگُ ةا دار ؼعنایٌ ه جعهتهيط أعاد از ؼازی نطل 

 اؼت ؿطً تالیٓ نیلیاردٍا نُلتی رهش ةٌ جعهت

 ُنُٔ٘یت ه دلضُاً درداىـگاً ٗتُلی ةعای ةاٍُش ه نُٖٔ انُزان داىؾ ةعای  اٍاىٌاگ ةعداری الگ 

 تسكیلی ٍای

 اؼت ؿطً تالیٓ  دادهیی زأٌٌ نسكُل در کٌ  تهعکغ زأٌٌ تُ٘یت. 

 ه ؿيا ازش تعس صُن ارتٕاع از تعس ٍهچُ ٍا ُٔةیا ه ذٍيی ٍای تعس ةع ّلتٌ ؿذاَت أغایؾ 

... 

 ٌتُییو صُد ةعای کٌ قٕتی ه ٍطٔی ٍع ةٌ نیتُاىیط َلم ایو ةٌ لکان اؿعاؼ ةا صالقٌ وُر ة 

 .ةعؼیط نُؿکأاىٌ قُرت ةٌ الگُ ان ةاهرٍای ؿکأی کالتط ةا ةعازتی کعدیط

 ؼازی نطل ه ةعداری الگُ ؿعط ةٌ ؿُیط نُٖٔ ای زنیيٌ ٍع در رازتی ةٌ نیتُاىیط َلم ایو از اؼتٕادً ةا

 در ؼعیٍ ةؽیار ایط کعدً ؼازی نطل اگاٍاىٌ اه از کٌ ٔعدی يیذٍ دٗیٖ ؿکأی کالتط ه ذٍيی اگاٍاىٌ

 ؿاٍعصی ؼذاد  ارزهٍایتان ٗلٌ ةع ایؽتادً. کعد صُاٍیط َهل ه ٔکع ن٘اةل ؿضف ٍهچُ رهز 02 وی

 

 . ةُد دلم تُی ّهی ٍهیـٌ ؿياصتم ره صُدم هٗتی از ةيطً ؼالم ةا

 در اؿتتاً. ۴.  کعد آؿکار نو در ره اؼتىذ ه وَارت هؼُاس ه ؿطیط أؽعدگی نؽألٌ ؼٌ ، ٨٧ ؼال  

 ٗعص صُدکـی ٗكط ةٌ ةار ۱ نو.  ؼالٌ ٦ َـٖ ؿکیت. ٣ داییم صُدکـی. ۱ کيکُر ی رؿتٌ اىتضاب

  نْغی ؿُک ، درناىی اىعژی ، ٍیپيُتعاةی ، دارهدرناىی.  کعدم ازدهاج دیگٌ صاىم یک ةا ٧۴ ؼال.  صُردم

 ازؽاس.  ىگعٔتم نیضُاؼتم کٌ ره ای ىتیذٌ انا.  دلؽٌ ٨٧ درناىی ؿياصت ؼُزىی، وب ، دلؽٌ ۱

.  پطرؿُن ی صُىٌ م گظاؿتٌ ره صاىم کٌ رهزً ۱۱.  تيَام االن.  نیطً آزارم دظاةیت َطم ه ؼعصُردگی
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 ه ةیکارم.  گٕتم ایـُن ةٌ ةُد ةیعاً ةطه چی ٍع دهٍ دلُی ، دیطم ره ایـُن نْازً یٌ تُی کٌ دیعهز

 تيَا ٠٩ ؼال.  صُاب ةط ه أؽعدً زطی تا نادرم ه دارن هؼُاؼی تؿضكی پطرم.  ىهیـیم دار ةچٌ

 .  کيیط کهکم دکتع آٗای.  دادم اىكعاؼ ارؿط از تعم ٍهیو.  دادم دؼت از داداؿهُ

 . اؼت ؿطً زظؼ ایيذا در ه ؿطً دادً ناً ؼٌ وی در کانل ؿها نـاهرً پاؼش

 

 نیگعدم کار دىتال ه لیؽاىؽم ه ؼالهٌ 01 نو ؿاٍعصی دياب صطنت ُٗت صطا ه ؼالم َعض ةا

 نیـم انیطهار نطت یٌ ىگعٔتو تهاس ةاٍام کعدن کار ةعای دا ٍیچ هلی کعدم پع ٔعم رٔتم دا قط هلی  

 ی َالٌٗ نو زتی گیعم ىهی ای ىتیذٌ ٍیچ هلی کارم دىتال ناٌٍ چيط نیـم صؽتٌ ه ىاانیط ةُطش هلی

 ایو تُ کيٌ ىهی ٗتُل ٍیچکػ هلی زُ٘ؽ ةطهن ه کيم کار نذاىی تا دارم زؽاةطاری کار ةٌ ؿطیطی

 کيیط کهکم صطا را تُ نیـم داُّن دارم پُلی ةی ؿعایه

 گعانی کارةع درهد

 ؿها نيٕی ةاهرٍای نیغان ه اؼت داری ؿها کالم در ؿها زىطگی نـکالت دٗی٘ا ؿها ٍای قستت وتٖ

 اؼت ؿطً ىُؿتٌ زیع در کٌ اؼت نـَُد دهالت ایو در کانال  زىطگی در

 نیگعدم کار دىتال

 ةا زؽاةطاری کار نيغل در االن ٍهیو اؼت ةَتع صُدتان ةعای هکار دیگعان ةعای کار داریم ىُع ده کار

 کػار  ه کؽػب  صاىگی اؼتارت کار ایو ٍطؼ کيیط ؿعهع االن ٍهیو نیکيم تکعار  ای ؼادً أغار ىعم

 زامعدر زال در کيیط اىطازی راً هٔ٘. کيیط اىطازی راً زؽاةطاری أغار ىعم ٔ٘ه کعدن ؿعهع ه ؿهاؼت

  رهز ٍع ٍؽتيط  زیادی کاریاةی ٍای ؼایت ه ایؽتگاً دیُار ؼایت صكُص ةٌ   رایگان اگَی ؼایت قط
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 ةعای ه دٍیط رااىذام َهل ایو ٍٕتٌ چيط ایعان ى٘اط تهام در رایگان زؽاةطاری انُر اىذام  ةغىیط اگَی

 رهش ایو ةٌ ةگیعیط ىتیذٌ تا رهز ٍع ةغىیط اگَی.نیطٍيط هاؿ ةٌ پُل نؽلها ةیـتع ه تع ةغرگ ٍای پعهژً

 ةضُرد قٕسٌ ةٌ ةالصعً تا نطام کيیط پعتاپ را کهان پیکان ٍطؼ ةٌ ایي٘طر یُيی نیگُیيط دارت تکیيک

 .اؼت ةیـتع کار یُيی ٍطؼ ةٌ صُردن ازتهال ةیـتع تُطاد چٌ ٍع. ؿُد زدً ٍطؼ ه

 دهم نعزلٌ

 ای ٔعهؿيطً زن اگع ةعهیط ٍا ان ىغد ه کعدً دؽتذُ را اوعأیان ه انیلٔ ٍای ةیغیيؽهو ه ٍا کاؼب  

 ةػا  صػُد  ؿػْل  در ؿػها  ةعای ةؽپاریط اه ةٌ اؼت نـُْل دایی در کاری کؽب کٌ صاىهی یا ٍؽت

 ؼػعاغ  صُدتان ه ىيـیيیط ةـعی ةيی ٍیچ کػ ٍیچ انیط ةٌ ىیؽت اگع کيط قستت صُد کارٔعنای

 ایو.ةعهیط نکان ه نْازً قطٍَا ةلکٌ دا یک ٔ٘ه ىٌ ه اؿياٍا ٍم ه اٍ ّعیتٌ ٍم ةعهیط ً نظاکع قستت

 پـت ةُطا ه ةَٕهيط ٍؽت ةط صیلی اؿيایان ةَٕهيط نیکـم صذالت کٌ ایعاىی ٍای صاىم نسطهدیت

  کيم قستت یا ةطٍم کار درصُاؼت نیکـم صذالت ایيکٌ  یا  کيیطه ٔعانُش.... نیغىيطه زعؼ ٔالن ؼعم

  ةا زنُری قستت ؼعاع ةٌ ه کيیط پعتاپ تان ذٍو اؿْال ؼىل کانال داریط اگع... ه اؿيایی  یا اٗایی ةا

 .ةعهیط اىالیو اگَی ؼعاغ ان نکهل ه ةعهیط ٍا کاؼب یا اؿيایان

  ىگعٔتو تهاس ةاٍام کعدن کار ةعای دا ٍیچ هلی

 کٌ دایی قط یوا از کؽی رایگان نیطاىم ةُیط نو کيیط پیگیعی ه دٍیط ادانٌ ؿها ٍؽت وتیُی ایو ةلٌ

 را رٔتیط کٌ قطدایی لیؽت نیکيط کار زط از ةیؾ صیلی ؿها ذٍيی تُهیم ؼیؽتم.ىکيط ٗتُل ایط رٔتٌ

 یک ةار ٍع ایط رٔتٌ ٍم اگع هلی. زنُری ایط رٔتٌ قطدا ىیؽتم نىهیو نو ةيُیؽیط صُدتان ةعای

 تا کيیط قستت گیعاتع عةَت  ةُطی دای در تا ةطٍیط کار درصُاؼت ه قستت ىسًُ ةعصُرد وعز از درس

 .کيیط  دظب را کار
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 نیگم تاکیطی َتارات ةار یک رهزی ٍهیـٌ

 َغیغ دهؼت ةار یک رهزی

ٌ  ةيػا  اؼت پیچیطً نتٕاهت صیلی صیلی ان ؼادً ًاٍع ةعصالؼ تاکیطی َتارات اقُل  ؿضكػیت  ةػ

 تاجیع تا ؿُد ٕتٌگ اگاٍاىٌ ةایط ةؽیار تکعار دُٔات ه تکعار زنان ه ؿضف ةاهرٍای ىىام هنیغان ديؽیت

 تکعار کٌ کالنی ذٍو در ؿُد پظیعٔتٌ قطردقط ؿُد گٕتٌ ُٗی ةاهر ةا ةایط تاکیطی َتارت ؿُد گعٔتٌ

 کؽب ةعای تاکیطی َتارات تکعار در ؿهاؼت گعٔتو دُاب اقلی َُانل کٌ ٍاؼت ایو ٍهٌ ه نیکيیط

 ایػو  نیعهیػط  نکاىیک دىغ ان یاةی َیب ةعای نیـُد صعاب صُدرهیی هٗتی نیکيم َعض نحالی. کار

 ؿياؼایی را نُیُب ٗىٌُ ؼپػ ه نیکيط یاةی َیب اهل ىهیعهد صُدره نُتُر ؼعاغ تُهیع ةعای ؿضف

 نسػطهد  ه نُیُب ةاهر ةایط اهل تاکیطی َتارات زنیيٌ در ؿُد درؼت صُدره تا نیکيط َُض نیکيط

 ةٌ رؼیطن ةعای نُیُةی ةاهرٍای چٌ کيط ؿياؼایی را رانیضُاىط نىلب ایو ؿضكی ٍع ه ؿها کييطً

 ةُطی نعزلٌ تازً ه نعزلٌ ایو در کيط ؼازی ةُنی صُد ؿضف نضكُص را ان مط ؼپػ ه دارد ٍطٔی

 کؽی ٍع ةياةعایو. اؼت نتيی تل٘یو ؿيیطاری قُتی تكُیعی تل٘یو ٍای رهش ةٌ ان تکعار ٍای رهش

 نؽاَط ؿضف ایو اسازؽ ه ىَایت در ؿضف ایو زال ٔ٘ه نیطٍم ُٗل نو ةؽاز را َتارت ایو گٕت

 زک ؿها ذٍو در َتارت یا ةاهر ایو کٌ اؼت زناىی اقلی تاجیع اقلی زعؼ ه ؼاَت ده یکی ةعای ؿُد

 ةؽیار تاکیطی  َتارت ؼاصت ؿعایه پػ. ةگظارد ؿها ىاٍُؿیار ذٍو پایطاردر تْییع ه پایطار تاجیع ه ؿُد

 را نيٕػی  ةاهرٍػای  یػا  صػُدره  یٍا َیب دٗی٘ا یُيی اؼت صُدره تُهیع نحل ان ؼاصتو ه  پیچیطً

 ؿعایه ةٌ ةيا ؼال ه ؼو ةٌ ةيا ؿضكیت تیپ ةٌ ةيا ديؽیت ةٌ ةيا ؼپػ  نیکيیط یاةی َیب ؿياؼایی

 ایو چياىچٌ ةگیعیط تاجیع تا نیکيیط دهالتی ؼاصت ةٌ نتادرت صُیؾ ٍای ارزش ه اٍطاؼ ةٌ ةيا رهزی

 ٔ٘ه ىـُىط ؼاصتٌ ؿعایه ایو ةا چياىچٌ. یطنیگیع ىتیذٌ قطردقط ؿُىط ؼاصتٌ ؿعایه ایو ةا ٍا َتارت

 . داؿت صُاٍیط ؼاَت ده یکی در صُب نُٗتی ازؽاؼی
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 نیـم صؽتٌ ه ىاانیط ةُطش هلی نیـم انیطهار نطت یٌ ىطاؿتٌ ٔایطً هلی

 ؿط دادً تُمیر ً نیطٍيط صُب ازؽاس ه ٍؽتيط نُٗتی ٔ٘ه ؿها َتارتَای ؿط َعض دٗی٘ا

  کارم دىتال ناٌٍ چيط

  دارد گُىاگُىی تُاریٓ ًنا هاژً

 ًٍؽتیط؟ کار دىتال ؿطتی چٌ ةا اؼت چيطنا 

 دادیط؟ درصُاؼت رهز وُل در چيطةار ناً چيط ایو  

 دادیط؟ کار درصُاؼت اؼتعاتژی چٌ ةا 

 ٌداریط؟ کاّطی یا اؼ دی پی ؿطً نکتُب رزهن 

 کعدیط؟ ارؼال اىالیو ةا زنُری ؿعکت قطٍا ةٌ را رزهنٌ ایو 

 تکيیک وتٖ نطام را صُد درصُاؼت ىسًُ ه ةعصُرد گعٔتیط درس ؿْل ُاؼتدرص ةعای ىٌ ٍع از 

 دٍیط؟ تْییع پی ال ان

 دیگع ٔاکتُر ه ؼُال دٍَا ه........ 

 

 کيیط کهکم صطا را تُ نیـم داُّن دارم پُلی ةی ؿعایه ایو تُ

 نیایط ؿها ذٍو زل راً ةاؿیط ارام هٗتی دٍیط اىذام ةایط رهؿی ٍع ةٌ ارانؾ کؽب اهل

 .نیایط ؿها ؼهت ةٌ ؿها کار قطردقط کيیط َهل ه کاّظ رهی کيیط نکتُب را ةاال ٍای رهش همد

 نُٗتی نکهل کارٍای دىتال ٍؽت هؼیٍ صیلی دىیا ىکيیط  ؿعایه ایو در زؽاةطاری ةٌ نسطهد را صُد

 .ؿُد دظب کار ایو نياؼب زنان رد تا ةاؿیط
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 ىُؿتم نیضُاىط را نىلب کٌ گعانی صُاىيطً ؿها ٔ٘ه ىٌ ةعای را ٍا ایو نو.  کيیط َهلی را ةاال رهؿَای

 کيط ادعا ه َهل تا

 .ةاؿیط پیعهز

 

 ةعؼیم؟ نُيُی نادی نُٔ٘یت ةٌ  ذٍيی ارتُاش ارؼال ةا چگُىٌ

 

  ؿاٍعصی نُٔ٘یت گعهً ؼایت هب گعانی کارةعان درهد

 ه دَا وعیٖ از ٍا اؼتٌصُ ه ارزهٍا ةٌ رؼیطن نُمُع ؿاٍعصی نُٔ٘یت گعهً ن٘االت از ؼلؽلٌ ایو در

 ٗلم صاص ٍطٔی ةٌ رؼیطن یا ارانؾ ه نُٔ٘یت کؽب ةعای ٍؽتی دَان ه صطاهىط ةٌ ٍا صُاؼتٌ ارؼال

 . ایم اهردً در تسعیع

 ه الدیک ٍای تکيیک ةضؾ ده ةٌ نو ىٌع ةٌ ٍا صُاؼتٌ ه ارزهٍا ةٌ رؼیطن ٍای تکيیک ه نُٔ٘یت

 کؽب یا ؼُادت ه نُٔ٘یت ةٌ رؼیطن نُدب کٌ نـضكی ٍای َادت هار ؼلؽلٌ تکعار یُيی نيى٘ی

 کـُرٍای در ان اؼاتیط ةیـتع کٌ رهش ایو در نیـُد صالقٌ  ٍؽتيط نا ارزهٍای ةٌ رؼیطن یا جعهت

 تکیٌ ه تاکیط نیـُد ةعگغار نُٔ٘یت دهر راً ه اىالیو دهرٍای کتاب ؼهیيار ٗالب در ارهپایی ه انعیکایی

 ىٌیػع  ٍای َادت نحال. اؼت ؿطن نُٖٔ ةعای ٍؽتی دَان نيى٘ی ه الدیک ٗؽهت رهی ةع َهطتا

  زناىی ةازً زنان در  نـضكی دیؽیپلیو ه  ىٌم وتٖ صاص زناىی تا صاقی رؿتٌ در نيٌم نىالٌُ

 نیتُان ٍا تکيیک ایو در. نیعؼاىط ةغرگ ٍطٔی ةٌ را نا کٌ نیـُد ای زنیيٌ در تضكف نُدب صاص
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 ان در اؼتهعار ؿعط ةٌ صاقی  زناىی ةازً وی در ةعازتی يطؼُدن ه نيٌم کارٍای ؼلؽلٌ ةا را نُٔ٘یت

 . کعد کؽب ةعازتی

 نطت ه اؼت ٍؽتی دَان ةٌ ٔکعی ارتُاؿات ه ذٍيی ٔعکاىػ ارؼال از اؼتٕادً ةا کٌ دهم رهش در

 در کٌ#  اؼت ؿطً تُتیٌ ان در ٍطؼ ةٌ رؼیطن اقلی رکو ه اؼت تع کم ةؽیار ٍا صُاؼتٌ رؼیطن

 ةعای ذٍيی ٔعکاىػ ارؼال ه درناىی دَا پایٌ ةع نسكُل اؼاس رهزی ؿارژ ه ُینُي دهپیيگ نسكُل

 نُاىٍ کيار در ؿطن نـضف ه تُییو از پػ ٍا صُاؼتٌ کلیٌ" اؼت ؿطً وعازی ٍا صُاؼتٌ رؼیطن

 ةٌ دؼتیاةی ؼعَت ةغرگ صطاهىط ةٌ صاقی ذٍيی ٔعکاىػ ه دَا ارؼال ةا را صُد ٍای ٍطؼ ةٌ رؼیطن

 ةٌ نا ذٍيی ٔعکاىػ ارؼال ه دَا ه ٔکعی ىیعهی چٌ ٍع نیکيیم دٍَاةعاةع را ناؼت قالح ةٌ کٌ ٍطٔی

ٌ  نیعؼیم صُد ٍای صُاؼتٌ ه ارزهٍا ةٌ تع ؼعیٍ ؿُد ةیـتع ٍؽتی دَان ه صطاهىط  ایيذػا  در التتػ

 یکی. داد ٗعار نُردتُدٌ ةایط ةعتع ٗطرت ه صطاهىط ةٌ ؼپعدن ه درناىی دَا رهش در کٌ اؼت اؼتحياٍایی

 وُل در ت٘عیتا. اؼت صُاؼتٌ ةُدن قالح ةٌ نا ٍای صُاؼتٌ ه ارزهٍا دظب ٔاکتُرٍای تعیو نَم از از

 ه نكع ةؽیار صُد َـٖ ةٌ رؼیطن در کٌ دیطم را پؽعاىی یا دصتعان ؿطیط ٍای گعیٌ ٗتل ٍای ؼال

 قالح ةٌ کٌ ای صُاؼتٌ ةع ه رٔتيط پیؾ صُد َـٖ ةٌ رؼیطن ةعای کـی صُد یا  نعگ زط تا ه دطی

 ىٌع نُرد ؿضف ةٌ رؼیطن ه  ازدهاج از پػ  ٍٕتٌ چيط ٔ٘ه ه کعدىط پأـاری ىتُد  َهل در ٍا ان

 .  اؿتتاً ازدهاج ایو از ىطانت هاةعاز پـیهاىی گعیٌ التتٌ ه کعدىط نعادٌُ  گعیٌ ةا نذطدا

 تكُر را َـ٘ی ٌَال صُیؾ ذٍو دىیای در أعاد گُىٌ ایو ةاؿط؟ نیتُاىط چٌ گعیٌ ایو دلیل ؿها ىٌع ةٌ  

 دىیای نتُدٌ ىَادىط ٗطم هاُٗی زىطگی ةٌ هٗتی ه اؼت زىطگی ةعای َالی ى٘ف ةی کانل کٌ کعدىط

 ةا نیتُان ٍایی زنان یا گاٍی کٌ اؼت ٗنیٌ ایو تـعیر ةعای ؿط َعض کٌ نحالی. ؿطىط ٍا هاُٗیت

 دل در ىُٕذ یا ةطن زةان ٍای تکيیک نحل رؼیط ارزهٍا ه ٍا ٍطؼ ةٌ ؿطً ذکع زنیيی ٍای تکيیک

 پعهرش ه ةطىؽازی اٗایان ةعای#  کعدن ایذاد دؽهاىی دظاةیت یا اهریم ةطؼت نیضُاٍیم کٌ ؿضكی
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 ٍای رهش وعٔطارتعیو پع از یکی  أعاوی ٍای ارایؾ گُىٌ ه ةیيی ٍای دعازی اىُاع ٍا صاىم ه اىطام

 " اؼت أعاوی وُر نيٌُرةٌ التتٌ ًاٍعی دظاةیت ةا ن٘اةل ؿضف ه صُاؼتٌ دظب ةع اقعار

  ةاَث ایا ه  ناؼت ىٍٕ ةٌ ناؼت قالح ةٌ ان دریأت از پػ نا ذٍيی ارزهی ه صُاؼتٌ ةٌ رؼیطن ایا هلی  

 ؟ نیـُد صُاؼتٌ از پػ  نا ةیـتع ارانؾ ه صُؿتضتی

 صطاهىطه از ارزهٍا ةٌ رؼیطن از نتٕاهت ه دطاگاىٌ نسكُلی در تا ؿط گعٔتٌ ایو ةع تكهیم زیع دالیل ةٌ  

 ارزهٍا ةٌ رؼیطن ةعای نُيُی ٍُش تُ٘یت ةا ذٍيی ارتُاش ه ٔعکاىػ ارؼال ه درناىی دَا یؽتمؼ

  را ؼػُال  ایو ٍهیـٌ. ؿط نیؽع انع ایو صُةی ةٌ رهزی ؿارژ ه نُيُی دهپیيگ در کٌ کعد اؼتٕادً

 کٌ کيیم ازصُد ازؽاؼات از َاری ه نيى٘اىٌ

 نیـُم؟ تع صُؿتضت نو صُاؼتٌ ه ارزه ه ٍطؼ ه ٔالن ةٌ رؼیطن ةا ایا 

 ؿط؟ صُاٍط ىعؼیطم کٌ زناىی از ةیـتع صُاؼتٌ ه ارزه ه ٍطؼ ایو ةٌ ةارؼیطن نو ارانؾ ایا ه 

 ازؽاس از َاری ه نيى٘ی ةایط ؼُال زتها#   نیکيط؟ تع صُؿتضت نعا ىٌع نُرد ؿضف ةا ازدهاج ایا

 ؟"ؿُد پعؼیطً

 

 اؼت؟ ٍطؼ ه ارزه ایو ةٌ رؼیطن ةعای نو قالح ةٌ ایا

 درناىی دَا ه ذٍيی ارتُاش ؼیؽتم از ٔ٘ه ةياةعایو اؼت نکان ه زنان ةٌ نسطهد نا دؽم ه نادی دىیا

 نسكػُل  در ان رهش ه ؿط نىلٍ ان ةُدن قالح ةٌ ه صاص ٍطٔی ةٌ رؼیطن کیٓ ه کم از نیتُان

 رؼالا ةعای ٍطٔهيط ؿطً گلچیو کلهاتی تکعار ةا ؿاٍعصی نُٔ٘یت گعهً نُيُی ؿارژ ه رهزی دهپیيگ
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 رکو ده ةع زىطگی در نُٔ٘یتی ٍع ديتٌ کٌ ىکيیط ٔعانُش.  اؼت ؿطً تُلیط ه تَیٌ صاص ارتُاؿی

  نادی رکو ه نُيی رکو اؼت اؼتُار

 ىـاىٌ کيیط زىطگی ارانؾ ه نادی نُيُی ةُط در ای نتُادالىٌ وُر ةٌ ٍطٔی یا ارزه ٍع از پػ چياىچٌ

 . اؼت ؿها ةُدن نُٖٔ

 .ةاؿیط پیعهز ؿاد

 

ٌ  هارد پیؾ ؼال02- تَعان ؼاکو نُهاری َيطسن - ٌ # نُهػاری  رؿػت  02 در ه ؿػطم "ارؿطپیُؼػت

 ارؿطگعٔتم

 صُاٍـهيطم - ةگم صالقٌ زال َیو در ه دانٍ کعدم ؼُی – ٍؽتم رؼتهی نسؽو – ازتعام ه ةاؼالم

- تَعان ؼاکو نُهاری نَيطس -ٔعاهان تـکع ةا – کيیط راٍيهایی نعا ام ؼالٌ 02 ی نؽالٌ رٍٔ در

 آگاٍاىٌ کيکُرم اىتضاب گعچٌ#ارؿطگعٔتم 02 در ه ؿطم"ارؿطپیُؼتٌ# نُهاری رؿتٌ هارد پیؾ ؼال02

 انػا  ىتُدم زیادنُٖٔ اهل ؼالَای در داىـکطً نُجعدر ادتهاَی ارتتاط ةعٗعاری َطم ةٌ هةاتُدٌ ىتُد

ٌ  دػظاةیت  ه هؼیٍ دانيٌ هىیغ هوعازی ٍيطؼٌ در اؼتُطاد ةٌ ةاتُدٌ  ىؽػتی  درارؿػطنُٔ٘یت  رؿػت

 انؽال تا ةُطتسكیالت".ام ىتُدً ُٗی ه ام ىطاؿتٌ رٗاةتی نَارت نُهاری در تاکيُن ٍیچگاً هلی#داؿتم

 اهل ٗطم#ادارً از آنطن ةیعهن هةُطاز کارنيط اةتطائا ؿَعؼازی در اتٕاٗی ةكُرت.#ام کارکعدً درؿَعؼازی

ٌ  0 ُٔػال " ىهیطً کٕاؼ انادیگٌ ؿطم نـاهر"00ؼال در اؼت٘الل  درؿػْلی # کارنيػطً  ؽػعم ٍه ؼػال

 کٌ ّیعازنُهاری ؿکعصطا-"دیگعؼعکارىعهد" ؼال9ٌه2#پؽع0 نٍُتت ةاهدُد کٌ ایيٌ هٍطٔم"نياؼب

 کيکػػُرٔ٘ه درقػػطةاالی#دارم دراىگلیؽػػی زیػػادژىتیکی اؼػػتُطادصیلی دهرأتػػادم ازش ؼػػال22ٌ

 کػعدم  عٔکػ  ازدهؼػال  ةیؾ نَيطؼی زتهاةایطةعم ٔکعنیکعدم زنان آن#درؼی کتب ةانعهرچيطرهزً
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 نحػل  صانی ٍای ایطً از ه کيم ریؽک هىتُىؽتم صعیطنؽکو ةعای داؿتم ىگٌ هلی دارم تُنان#252

 نذطد نىالٌُ آنط ةيٌعم -"رؿتٌ ده ایو ةٌ َالٌٗ صاوع ةٌ#ةعگـتم زةان ه نُهاری ةٌ دهةارً زالُ پعهرش

 زنان ؼال یک اٗلزط ُٔلی کارؿَعؼازی ی ادانٌ ةٌ تُدٌ ةا زةان ةعای ایيتعىت در زعؼ داؿتو ه

 ةٌ ةاتُدٌ# نیکيم ؿعکت اؼکیػ کالس در داؿتو نُهاری دٔتع ٍطؼ تُییو ةا اؼت ناً یک ه نیضُاد

-2-دارم ىگعاىػی  ده زػال  -"نیػطم  ادانٌ دارم هلی ؿطً کم درآن ىٕؽم اَتهادةٌ درآن نَارتم تيغل

ٌ  کارؼاصهان ةازار ی نذطدنؽالٌ نَارت کؽب ةأعض درنُهاری  ام ىـػطً  اردشه چػُن  نیهاىطکػ

 ةٌ ؼال9 در آن رؼاىطن هٍطؼ درآنطناٍاىٌ تُنو 1 ُٔال# ىـم نُٖٔ ىگعاىم ه ةایطچکارکيم ىهیطهىم

 نیگو ایيکٌ ه- نىالٌُ ةعای هٗت ىطاؿتو ی نؽالٌ اىگلیؽی در -0" نالی رازت صیال زطاٗل#تُنو02

 ایيَا ٍهٌ ةعای نیتُىم ارمک درنسل ٔ٘ه ٍا ةاهدُدةچٌ#راً ایو اىتضاب در ؿک کال ه! زیادً تُش دؼت

 کارنيطدایم ىتُىؽتم ؿَعؼازی در کم کار تُطاد ةٌ ةاتُدٌ ه کارنیکيم تيَا ؿَعؼازی در ه ةظارم هٗت

 -ىکعدم کاری اىگلیؽی ةعای هُٔال نیطم ادانٌ ره اؼکیؽم کالس دارم ُٔال -"آزادةـٌ کهی هٗتم ه ةگیعم

 ةاٍیپيُتعاپی را ؿطً ؼعصُردً اؼتُطاداؼکیػ یطةا نیکيم زػ هلی نُىطً کالس اىتَای تا رهز #15

 راٍی!" اؼکیػ ةعای دٗیٌ٘ 22 یا ٍیپيُتیغم ةعای دٗیٌ٘ 22 زتی ىهیـٌ هٗت صُىٌ نیعم# کيم ةازیاةی

 کم کم ؼاةٖ دهؼتای ةا نیضُام ه نیطم ادانٌ ره نُهاری کالس دارم ُٔال0 ام کعدً اىتضاب ُٔال کٌ

 در ُٔلی ؼعصُردگی ةٌ ةاتُد0ٌ ## ؼُال" ىطارم اؿتتاً ٔعقت ه دنیا ٔـار ٍهؽعم ةٌ#-ةگیعم ارتتاط

 کاىُن 0 تعم# زةان دطی نىالٌُ ؿعهع در دطی ؿک ه" دارم ىؽتی هنَارت اؼتُطاد گعچٌ# نُهاری

 کلػی  نَٕػُم  ه اىگلیؽی اصتار درقط 52 ٍيُز هلی ىضُىطم زةان نٍُٗ ازهن- رٔتم 02 ؼال تا زةان

 زال زنان در ه ىتاؿم آیيطً ٔکع ةٌ ایي٘طر ه کيم آؿتی ةاصُدم ُرنیتُىمچى-2""  -!"نیَٕهم ره دهالت

  دٔتع ؼاَت0در ةَتعزنان نطیعیت ةعای-9 ؟ درؼتٌ نُهاری در اىتضاةیم ٍطؼ آیا-0 ةاؿم؟ داؿتٌ زنُر

 ٔعاهان ةاتـکع کيم؟ چٌ نيغل نسطهد زنان ازیاىا ه
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 گعانی کارةع درهد

 ذٍو گیپعاکيط ٔکعی تهعکغ َطم ؿها نـکالت-2

 َهلی قُرت ةٌ ٍا ٍطؼ ادعای َطم ه اؼتعس-0

 در ؿطن زیاد دؼت نحل نیغىيط َُام ه نعدم کٌ ٍایی زعؼ ةٌ تُدٌ ةا صُدتان ةاصتو زهد ه ن٘ایؽٌ-9

 .اؼت ىانُٖٔ ه صُردً ؿکؽت أعاد زعؼ کٌ ای رؿتٌ ٍع یا نُهاری ةا زةان ٍای رؿتٌ

 

 ه ؿضكی ه نالی ٍای ٍطؼ راؼتای در کٌ اؼت یؿضك ٍع یا ٔانیل دهؼت ٍع کانل زظؼ اهل نعزلٌ

 ةا ٔ٘ه ه ٔ٘ه ؿها ٍطؼ ٍم دهؼتان ةا نُاؿعت ؼپػ ه زتی کانل رزهی ةی ةا ىیؽتيط ؿها انُزؿی

 ةٌ رؼیطن در نُاؿعت اٍهیت ه ٗنیٌ ایو َهٖ ةٌ پی تا کعدم َعض وُر ایو نو. کانل صُدصُاٍی

 ةتعیط اٍطاؼ

 ةاؿیط داؿتٌ تُدٌ کٌ ًؿط گٕتٌ ؿها نيٕی ةاهرٍای ان از ةُط

 ةطؼت نیکييط دظب را رؿتٌ ان درانط ه پُل درقط 02 رؿتٌ ٍع در أعاد کهی صیلی درقطی نىهیيا  

 ؼىر تعیو تاپ ه ةاالتعیو نیتُاىیط ٍم ؿها   نیکيط قطؽ ٍم ایيذا در"   02/02 پارتُ اقل_#  نیاهرىط

 در ىتُدن ةعتع ؿها اقلی نـکل هلی ةاؿط ؿطً زیاد اؼت نهکو دؼت ةلٌ ؿُیط ةعتع أعاد دغ ه ةعؼیط

 کيار ٍؽتيط درقطی 32 کٌ ؿها رٗیب نتُؼه ه مُیٓ أعاد ؿطیط ةعتع زناىی ٍع اؼت رؿتٌ ایو

 ایػو  نیضُاىط َغیغ صُاىيطً کٌ ای رؿتٌ ٍع ه نُهاری چٌ زةان چٌ نیـُیط دایگغیو ؿها ه نیعهىط

 نُٔ٘یت ةعای اؼت تنهیو
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 ایػو  اگع نیکيیط اىتضاب کٌ ةاؿط ای رؿتٌ در تضكف ؼىر تعیوةاال ةٌ رؼیطن ؿها ٍطؼ ٍهیـٌ

 هٗت ؼاَت ده رهزی چياىچٌ ؿها ٗتلی ٍای تذعةٌ ةٌ تُدٌ ةا نیعؼط ان ةٌ زهد ه دیع ؿهاؼت نتيای

 ادعا اؼت ؼالی 5 صُدم کٌ صاص ٔعنُلی ةٌ تُدٌ ةا نیطٍم قطردقط تكهیو نو ةگظاریط ازاد یا نعدً

 نىلب ایو کٌ ٍم ای صُاىيطً التتٌ ه نیـُیط صُدتان رؿتٌ اهل ىٕعات دغه نیطٍم تنهیو نو نیکيم

 ؿها نحل اگع ه ایيطً ؼال پيخ تا ةاؿط ةعتعیو کعدً اىتضاب کٌ ای رؿتٌ در ةاؿط قٕع اگع نیضُاىط را

 .نیـُد ةعتع ىٕعات ایيطً ؼال ده تا ةاؿط

 ةطن زةان ٍای دهرً نحل لٕینضت ٍای رهش ةٌ ؿها ارتتاوی ؼضيعاىی ٍای نَارت تُ٘یت ةُطی نُرد

 زىطگی در نُجع ارتتاط ٍای تکيیک ادعای نعزلٌ تعیو نَم ه نعةُوٌ ٍای کتاب نىالٌُ یٌ  پی ال ان

 ؿها از صُب ارتتاوی نَارت َطم صاوع ةٌ ؿها ةٌ ؿها کار ازتهاال ه تسكیل ٍای ؼال کٌ ؿهاؼت

 تهعیو ه ٍایی دهرً ه کيیط َالی را صُد ؼضيُری ٍای نَارت زتها گعدیطً ؼلب ه اؼت ؿطً گعٔتٌ

 ٍم را صُد ٍای ژؼت ه ةطن زةان ه کيیط َالی زؽاةی ٍم را صُد قطای تو ه دٍیط اىذام را ٍایی

 . دٍيط نی انُزش ؿها ةٌ نعةُوٌ ٍای دهرً در ه کيیط اقالح

  ؼال ؼٌ تا کيیط ت٘ؽیم پلٌ ةٌ پلٌ ه اؼت صُب تُنان ةیؽت دٍيطً اىگیغً ه اؼت صُب ؿها نالی ٍطؼ

 کيیط زیاد ةایط ناٍیاىٌ قُرت چٌ ةٌ را گعٔتیط ىـاىٌ کٌ درانطی نازاد نیلیُن 25 ه اؼت ناً 91 ایيطً

 ان در ؿها نالی ٍطؼ پلکان ایو ه ةيُیؽیط ٍٕتگی نالی گغاری ٍطؼ ه ٍٕتٌ ٍع کيیط درؼت ٔکع اتاؽ

 .ؿُیط ىغدیک رکُرد ایو ةٌ ٗطم ةٌ ٗطم ه.  ةاؿط ةایط

  تعیو نَم دٍیط گُش رهز وُل در تعی پی ام یا نُةایل ةا ٔ٘ه ىطاریط صُاىطن زةان هٗت اگع ةُطی نُرد

 ؿها گُش ةٌ ٍطُٔن یک کار ؼع دٍیط گُش زناىی ٍع در کٌ ؿهاؼت ؿيیطاری ه کعدن گُش نَارت

 ٍم اصیعا ه نیطادم اىذام ٍاؼت ؼال نو کٌ کاری ؿْلی کارٍای ةعای ةاؿط ازاد ؿها گُش یک ه ةاؿط
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 دهنػی  ه پظیعی تل٘یو ةعای ؿها مهیعىاٍُؿیار تُ٘یت اهلی دارد نغیت ده  نیطٍم ىذاما ؼضيعاىی

 کعً ىیم ه کار نـُْل ؿها نيىٖ ه ؿها ذٍو نیکيیط ُٔالیت کٌ زناىی در ؿها راؼت ىیهکعً تُ٘یت

 .نیکيط دظب ةیـتع ه اؼت زةان ؿيیطن نـُْل ؿها راؼت

 ه اىگیغً ةا یکطل ؿُد گعٔتٌ ةایط ؿها درهىی ٍای تناد ؿُد زل ىَُی ةٌ ةایط ؿها ؼعصُردگی ه ؿک

 ه ةعداریط را تناد ایو نیتُاىیط چىُر ةتيیط زةان چٌ نُهاری چٌ ةاؿیط صُد ٍطؼ رهی ةع تهعکغ ه اگاً

 ؿها نـکل دٗی٘ا نیـُد َالی ؿها نُٔ٘یت ه ؿها پیـعٔت ازتهال ؿُیط نتهعکغ ه کيیط را کار ایو اگع

 ؿها ذٍو صُدرهی دؼتی تعنغ هلی نیطٍیط گاز کٌ ؿهاؼت ذٍيی ؿیونا دؼتی تعنغ ه ناىطن دردا

 ةٌ ؼعَت ةا ه ؼعیٍ تا کيیط زعکت کٌ ؿعهع ةُطا ةکـیط را تعنغ اهل اؼت گعدیطً ؿها زعکت ناىٍ

 .ةعهیط پیؾ

 ه داریط ازاد هٗت زناىی ٍع ه رهز ٍع ةـيُیط را ةاٍُش أعاد ةاهرٍای قُتی دهپیيگ نسكُل نیتُاىیط

 زىطگی ةعای ؿها ةٌ ؿها صاص ٍای تکيیک تا ةگیعیط نسكُل صعیط رایگان نـاهرً ٍم اهل ٍٕتٌ ؼٌ

 نىالٌُ ةعای ذٍيی الٕا زالت ه ذٍيی ارانؾ کؽب ةعای ارانی تو نسكُل ٍهچيیو ه ؿُد گٕتٌ ؿها

 .کيیط اؼتٕادً ةَتع راىطنان کؽب صُد رؿتٌ

 .ةاؿیط پیعهز

  

 ةاؿم نُٖٔ رکارمد دارم دهؼت ،هوتیُتا ٍؽتم ؿاّل ةيطً 

 هآن ؿط نىعح درذٍيم ؼُالی یک اٍطاؼ ةٌ رؼیطن ةا درراةىٌ ؿها از نتيی ی نىالٌُ ةا ةيطً ، ؼالم

 ةٌ دکتعی آزنُن ةعای صُاٍم نی جاىیا ةاؿم نُٖٔ درکارم دارم دهؼت ،هوتیُتا ٍؽتم ؿاّل ةيطً ایيکٌ
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 نُٔ٘یت اهج ةٌ ىیغ زنیيٌ درایو ُاٍمص هنی ةیيم نی اىگلیؽی زةان آنُزش نو ،جالحا ةعؼم صُةی ىتیذٌ

 صُب کيم نی نىالٌُ ىیغ را دٍیط نی پیـيَاد کٌ ٍایی هکتاب نىالٌُ نکعرا را ؿها ؼایت هراةُا ةعؼم

 ٍطؼ یک ةٌ رؼیطن ةعای کٌ ةُدیط کعدً ٗیط هدرآن ةُدیط ىُؿتٌ ؿها کٌ نتيی ةا کٌ ةٕعنائیط ؿها زاال

 ٍم درکيار را اٍطأم ایو تُاىم نی نو آیا کيیم وی را ًرا نُرچٌ ناىيط کُؿاىٌ هؼضت کيیم تالش

 از نهيُن ةعؼم ٍم درکيار اٍطاؼ ایو ةٌ تُاىم نی چىُر کٌ را ةيطً کيیط راٍيهایی لىٕا ؟ کيم کؽب

 دياةُالی لىٓ

 گعانی کارةع درهد

 ٍع ؿضكی زىطگی وتٖ ةایط ٍم ان از ةُط ه گيذط ىهی ن٘الٌ یک در ىُیؽی ٍطؼ ه گغاری ٍطؼ ةسث

 -زناىی صكُص ةٌ -  ٔکعی -نادی ٍای تُاىی وتٖ ةع ه ؿُد اىالیغ ٍم ٔعد ان ؿضكی ٍای ٍطؼ کؽی

 کٌ دیگع ٔاکتُر دٍَا ه ادعا اه تَُط نیغان  -ؿضف ةُدن نذعد ه نتاٍل - پُلی ةناَت -ؿضف رهزیٌ

 ؿها ؼُال پاؼش ه دا ایو در.  ؿُد ةعرؼی نیـُد تهعیو ه تُعیٓ ىُیؽی ٍطؼ ه گغاری ٍطؼ نيٌع از

 ٍم نکهل ایط کعدً تُییو صُد ةعای ؿها کٌ ٍایی ٍطؼ کٌ ؿُد َعض ىکتٌ ایو ىُیؽی ٍطؼ زنیيٌ در

 ؿها ٍطؼ اهل نعزلٌ در. نیعؼیط ٍا ایو ٍهٌ ةٌ ٍُؿهيطاىٌ تالش ه صالٗیت کهی ةا یُيی ٍؽتيط

 داریط ََطً ةع اىُاریص ٍغیيٌ ه داریط ؿْلی ه نالی ٍای ٔـار اگع التتٌ#  اؼت دکتعا کيکُر ؿها الُیت

 رؼیطن تا دکتعا در تسكیل کٌ چعا درانط أغایؾ ه اؼت ؿْل اهل الُیت پػ اؼت زیاد ان ازتهال کٌ

 رؿتٌ در ٗتُلی ٔعض ةا زنان ایو در پػ. اؼت ان نطرک گعٔتو زنان ؼال 5 ؿها ال ایطً درانط ةٌ

 نو پػ. اؼت ةع زنان التتٌ کٌ دیط صُاٍیط را نطرک ایو جهعً ایيطً ؼال پيخ الی چَار دکتعا در ؿها

 َلم أغایؾ ةا ؿها رؿتٌ ؿها ُٔالیت زنیيٌ ٍهیو ةٌ ةاتُدٌ ةیـتع نط درا کؽب در را اقلی الُیت

 .اىگلیؽی زةان ان از ةُط ه دکتعا نىالٌُ ه صُاىطن ؼپػ ه.  نیتیيم ؿها ؿْلی نَارت ه تذعةٌ
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 ةاال نکهل ؿها زةان یُيی ؿهاؼت زىطگی در ؼٍط ؼٌ ایو کعدن درگیع ه کعدن گُد هارد کار ةَتعیو  

 رؿتٌ ةٌ رةىی زتها زتها ةایط ؿها ؿْلی زیىٌ ه ؿُد دکتعا کيکُر زةان ةضؾ ةاالی  درقط زدن

 تا دٍیط زتی تع پاییو درانط ةا ؿْل تْییع دارد ارزش ةتیيیط ىطارد اگع ةاؿط داؿتٌ ؿها دکتعای کيکُر

 رةه ٍم ةٌ ةایط ؿها ؿْلی زنیيٌ ه دکتعا ه زةان ٍطؼ ؼٌ ةعایوةيا کيیط؟ راتنیو صُد نطت ةليط ایيطً

 کيکُر ٗكط ةٌ ه نىالٌُ ةعای ةایط ؿها زةان ةاؿیط داؿتٌ ىٌع نط ٔ٘ه.  ةاؿيط ٍم نکهل ه ةاؿيط داؿتٌ

 صُاىطن نَارت ده ه ُٔال نکالهٌ ىٌ ةاؿط زىی تؽت ه صُاىطن نَارت ه لْت زٕي ٔ٘ه یُيی ةاؿط دادن

 رؿتٌ نضكُص تضككی ای ار دی ه تُلیهُ ٍای کالس ه نطارک کٌ ةعهد ةاال ةایط اؿه لْت دایعً ه

 نطارک ایو گعٔتو ةایط زةان در ؿها ٍطؼ پػ نکالهٌ ٍای کالس ىٌ ؿهاؼت ٍطؼ ةٌ رةه ٔ٘ه ؿها

 ؿػها  ُٔالیت زنیيٌ ه ؿها ؿْلی ٍطؼ اصع نعزلٌ در ه.  ؿُد دکتعاؿها کيکُر ةا ؿطن نُازی ةعای

 تذعةٌ کؽب ه ةضُاىیط نیضُاٍیط دکتعا کٌ ای رؿتٌ تضككی زنیيٌ ةٌ دٍیط تْییع نیتُاىیط چاىچٌ

 تذعةٌ  ازنُن از پػ ٗتُلی اقلی ى٘ؾ دٗی٘ا ؿها ةا نكازتٌ در چُن ةاؿط رؿتٌ ان در  ؿْلی َهلی

 داریط ةاالیی ریؽک اگع ةعهیط داریط ؿها رؿتٌ ةٌ رةه کٌ ؿْلی ةٌ داریط کهی ریؽک اگع. ؿهاؼت

 در. اهریط ةطؼت ةاالتعی تذعةی نىالب تا. ةعهیط را صُد رؿتٌ تضكف زنیيٌ در هٗت پارً ارک نُهُال

  زیع ٍهٌ ةایط هلی ؿُد اىتضاب ه ةاؿط نتُطد نیتُاىط گغاری ٍطؼ ةسث ه ٍطؼ ؿُد َعض صالقٌ ه کل

 ٍطر ؿها ذٍيی ىیعهی تا ةاؿيط ؿها ةغرگ ٍطؼ راؼتای در ٍهٌ ؿها subgoals اقىالح ةٌ ٍا ٍطؼ

 ارزش ه ٍطؼ. نیکيم َعض کٌ کعدم ادعا َهال را ٍا گٕتٌ ایو صُدم ؿضكی زىطگی در نو دٗی٘ا. ىعهد

 ةٌ نیعهد ةاال ةؽیار ؿها نُٔ٘یت درقط ؿُىط ؿها ةغرگ ٍطؼ ةا نُازی اگع ؿها ٍطؼ ٍای ؿاصٌ زیع ه

 .ةاؿیط پیعهز. ؿها داىـگاٍی  ای رؿتٌ ةا ؿها ُٔالیت ه ؿْل داؿتو رةه صكُص
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 ؿاٍعصی نُٔ٘یت گعهً ؼایت هب َغیغ کارةعان ةٌ درهد

 از رٍایی ه ةضـؾ ه ةضـیطن ٍای تکيیک ةسث ؿاٍعصی نُٔ٘یت گعهً ٍای ن٘الٌ ؼلؽلٌ ایو در

 جعهت دظب ه نُٔ٘یت کؽب اقلی ٍای زنیيٌ پیؾ از یکی.نیطٍیم ٗعار ةعرؼی نُرد را کیيٌ ه صـم

 .اؼت ازار صیاىت از ای دردٌ ٍع ةا دیگعان ؼپػ ه صُد قطدرقط ه کانل  ةضـؾ.....  ه ىُهت یا

 ازؽاس از صالی ةایط ؿها هدُد کایيات ه ٍؽتی دَان دایگغیيی ٗاىُن وتٖ نُٔ٘یت ةٌ رؼیطن ةعای

 گعهً رىذؾ ه کیيٌ از رٍایی نسكُل در التتٌ کٌ ؿُد ةضـؾ ٍای تکيیک ه ٍا رهش ةا نيٕی ٍای

 ایذاد ه دایگغیيی ٗاىُن اؼاس ةع نا.  اؼت دیطًگع تُلیط ه مته ٍا تکيیک ایو ىیغ ؿاٍعصی نُٔ٘یت

 ةؽیار ؼُال. کيیم دظب صُیؾ زىطگی ةٌ را ىُهتی ٍع پیـاپیؾ نیتُاىیم صُیؾ رهح ه دؽم صالدر

 ٔکعٍای چعا ىهیـُم؟ ان دظب چعا هلی ةعؼم ٍطؼ یا چیغ ٔالن نیضُاٍم ایيکٌ ةع نتيی کارةعان زیاد

 ةعای ؿها اؼاؼی ةؽیار ه نتعم ىیاز  ةٌ نعةُط دٗی٘ا نیاىط؟ نو عاغؼ ةٌ کیيٌ ه ىارازتی اىت٘ام دٍيط ازار

 ةؽیار کيیط تكُر را ای صاىٌ. اؼت ؿها رهزی ٍای زةالٌ ریضتو ةیعهن دَت ؿها رهح ه دل تکاىی صاىٌ

 نَهان ٍم ةاز زةالٌ ٍهٌ ایو هدُد ةا نیتُان ایا ؿها ىٌع ةٌ اؼت نتُٕو ٍای زةالٌ اؿیاه از پع  ه کحیٓ

 صیع ٗىُا پاؼش صیع کيیم؟ دَُت ةا دٍط تْییع اؼت ٗعار را نا زىطگی ؼعىُؿت کٌ نَهی فؿض یا

 زنیيٌ در.کعد ةغرگ نَهان ایو از پظیعایی ةعای ةُ صُش ه زیتا ه تهیغ را صاىٌ ه نيغل ةایط زتها.اؼت

 ُرتق ٍهیو ةٌ ةایط ىیغ رىذؾ ه کیيٌ از رٍایی ٍای تکيیک ه ٍا رىذؾ ه ٍا کیيٌ تضلیٌ ه ةضـؾ

 نَهان تعیو ةغرگ ه مهیعىاصُدگاً تا کعد رهزی نتُٕو ٍای زةالٌ از َاری را صُیؾ هدُد. ىهُد َهل

 ٍای هزىٌ چٌ ٍع.گعدد نا ؿطن نُٖٔ ةعای کهک انادً نا زىطگی نُٔ٘یت پارتی ةَتعیو ه کلیطی ٔعد ه

 از ه رٍایی تُؼه نا پاگیع ه دؼت ٍای وياب ه رهزی ةيطٍای دؼت ه ؿُىط تع ازاد نا ةؽتٌ پا ةٌ رهزی

 نُٔ٘یت کؽب ةعای نا رهح ه تع کم نا ٍای رىذؾ ه کیيٌ ىؽتت ٍهان ةٌ ؿُىط هپارً ةاز رىذؾ ه کیيٌ

 أعاد. نیـُد تع ُٗی ه ُٗی اؼت نُٖٔ ٔعد اقلی الزنٌ کٌ نُٔ٘یت کؽب ةعای تهعکغ داؿتو ه ارانؾ
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 ؼُی رهزی ٍای زصم ه ٗناهت پیؾ ٌگُى ٍع از َاری ه گعا هاٍٗ  نتهعکغه هاُٗی جعهتهيطان ه نُٖٔ

 ٍؽتيط صُد ٗتل ٍای ؼال اؿتتاٍات از پـیهاىی ه یارىذؾ کیيٌ ةطهن صُد ٍای ایطً ةٌ َهل ٔکعه در

 رهاةه یا ٍا تكهیم یا اؿتتاٍات ٍا اىؽان نا ٍهٌ. اؼت صُیؾ کانل ه قطدرقط ةضـؾ ان الزنٌ کٌ

 ٍایی رىذؾ ه ٍا کیيٌ نا انعهز زىطگی در هلی ایم داؿتٌ ىاصُاؼتٌ یا صُاؼتٌ ٗتل ٍای ؼال در  ّلىی

 انعهزنان ٔکعی ه رهزی تهعکغ ةٌ نا زطاکحعی تالش رهزی ه رهاىی تعنغ ةاَث ناىطً دا ةٌ اىَا از کٌ

 دهر ةٌ را ٗتل ناىطً دا ةٌ ٍای کیيٌ ه کعد ٔعانُش را ٗتل ٍای ؼال ةایط انع ایو ةعای. اؼت گعدیطً

 ایػو  ادػعای  ه قسیر ه ؼالم ةضـؾ ٍای ىـاىٌ از.  ةضـیط قطدر 222 ه کانل را صُیؾ ه ریضت

 درس یا دٍيطً ازار ه صاوی ٔعد ةعای دَا ارؼال ه داریم کیيٌ ان ةٌ کٌ ؿضكی ةٌ ىکعدن ٔکع تکيیک

 کعدن ادعا هقسیر ؼالم ىـاىٌ نیتُاىط صُیؾ  گظؿتٌ ٍای ؼال اؿتتاٍات از تذعةٌ کؽب ه گعٔتو

 تهعکغ ه ارانؾ کؽب ةعای  گام اهلیو ةاؿیم داؿتٌ یاد ةٌ. ةاؿط ذؾرى از رٍایی ه ةضـؾ ٍای تکيیک

 قطدرقط ه  کانل ةضـؾ ه رىذؾ ه کیيٌ از رٍایی نُٔ٘یت ةٌ رؼیطن ه ٍطؼ رهی ةع دؽم ه رهح

 زتی یا ناٍیاىٌ رهزی زهام گعٔتو نُٖٔ ٔعد هًایٓ از یکی.  اؼت اؿتتاٍاتهان ه اوعأیان ه صُد

 را دیگعان ه صُد ٍهیـٌ. اؼت رهزی ٍای چعک از صُیؾ هدُد ؿطن َاری ه  ةضـؾ ةعای ٍٕتگی

 رىذػؾ  ه کیيٌ از رٍایی ٍای تکيیک ةا نیتُاىیط داریط کٌ ىارازتی یا ازار صیاىت از ای دردٌ ٍع ةا

 .ةتضـیط

 .دٍیط اىذام را صُد رهزی زهام ٍهغنان نیعهیط گعٔتو یادهش زهام ةٌ کٌ ةار ٍع ىکيیط ٔعانُش

 ؿاٍعصی ؼذاد ارزهٍایتان ٗلٌ ةع ایؽتادً
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 ٍؽت دَان َٗعنان اهن از پػ ه اؼیا َٗعنان ٍطٔم اهرردم ن٘ام اؼتاىی ؼىر در کاراتٌ هرزش ةيطً

 یک ه نیکيم تالش ؼضت یک ٍؽت دی ىهیطهىم ره َلتؾ ه نیکيم رٍا را تهعیياتم نُاٍٗ ةُنی هلی

 ٍؽت؟ چی نو نـکل کیيط ؼُال گعانی اؼتاد از نیکيم هلؾ ناً

 ه ةطىؽازی تهعیيات ةعای ارادم تا کيم اؼتٕادً ایيکار ةعای نیتُىم ره ارادً تُ٘یت نسكُل زؽیتی ٗایا

 ةطیط دُاب هاٍـا.خ ةـٌ زیاد ؼازی انادً

 0ؼایت نطیع پاؼش

 

 درقطی 32 تا ایعان نعدم از ىٕع ٍا نیلیُن نحل ةُيی ٍؽت نُٔ٘یت دام ؿها نـکل گعانی کارةع درهد

 رهان دالیل نیکيیط رٍا را قطدرقطی کانل انادگی نعزلٌ اصع درقط دً اهن لیه نیکيیط تالش ٍطؼ

 َطم ازؽاس ؿها ةعای کٌ اؼت لیاٗت َطم ازؽاس ان اهلیو. اؼت نـکل ایو پـت زیادی ؿياؼی

 ؿها اؼتادان زتی نُلهان هالطیو تس٘یع دالیل ةٌ ؿها ىاصُدگاً در کٌ اؼت ؿطن َٗعنان ةعای لیاٗت

 ةایط ؿها صال ایو صُیؾ ذٍو ةٌ اىگیغؿی زیاد ذٍيی صُراک ه نطام تکعار ةا ٔ٘ه ه طًؿ ایذاد ازتهاال

 ٍادی دةیع َلیعما نحل الهپیک ایعاىی َٗعناىان از ةاؿیط داؿتٌ ٔعاهىی اىگیغً ةایط رهز ٍع ؿُد دتعان

 ارادً کيیط ةعرؼی یا کيیط ؼُال ٍهگی......  ه اهج زنان در ةُدً کار رزنی ؿها نحل  رتکُاىطه د ؼاَی

.  ةُدً ٍا ایو ىاپظیعی صؽتگی ه تالش َانل دان ه رهح تهام ةا الُادً ُٔؽ اىگیغً ه رهزً ٍع تالش ُٗی

 از کٌ وُر ٍهان پُالدیو ارادً قُتی دهپیيگ کٌ اؼت ایو نسكُل ایو اؼتٕادً نُرد در ةُطی نُرد

 کٌ اؼت اىگیغً أغایؾ ه ٗطرىهيط ُٗی ارادً کؽب ةعای قُتی ؿيیطاری دهپیيگ اؼت نـضف اؼهؾ

 ."ؿُارتیيغگع ارىُلط صكُص ةٌ#  اؼت ؿطً ذٍيی ؼازی نطل دَاىی نُعهؼ پُالدیو ارادً أعاد از

 در ادانٌ نـاهرً تکيیک ٍای صكُقی َٗعناىی در هرزش زظؼ ؿطً اؼت.
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 پعؼؾ پاؼش کارةع ةعای تعک هؼُاس 

 "ةيطی دهٍ#  ؿها هؼُاس ةعای ؿها ادعایی دؼتُرالُهل

 ةػاد  را ؿکم دم، ٍع ةا# رهز در ةار22 کم دؼت ىُزادی یا یُگایی یا ؿکهی َهیٖ ٍای تيٕػ اىذام -

 دا آن از. دٍیم نی تُ را ؿکم ةازدم، ةا ه داریم نی ىگٌ را ىٕػ تُاىیم، نی تا همُیت ٍهیو در کيیم، نی

 صُد نيٕی ٍای اىعژی ه کـیم نی درهن ةٌ را الَی اىعژی کار، ایو ةا نا اؼت، الَی اىعژی از پع دا ٍهٌ کٌ

 ."ریغیم نی ةیعهن را

 تيط رهی پیادً ؼاَت ىیم زیره کم دؼت0 رهی پیادً -

 ٗعارگیعیط وتیُت در ه آزاد ٍُای نُعض در را رهز از نطتی 

 رهز در دٗی02ٌ٘تا 25 کم دؼت یُگا یا ه نطیتیـو ٍای هرزش صكُص ةٌ هرزش ٍعگُىٌ اىذام0 هرزش -

  ارانی تو ه نو ریلکیؽـو رهز ٍع تهعیو

 ؿهاؼت هؼُاس تـطیط َُانل ةیکاری ه امىعاب َغیغ دهؼت ةتتیط

 ٍهیـٌ دٍیط اىذام نُيُی دهپیيگ هنطییـو یُگا ه هرزش ه ارانی تو ةا اقٌعاب

 اقالح زتها ةُد کلی صیلی صیلی داؿت ه دارد اؿکال ؿها ىُیؽی ٍطؼ کيیط ٔکعی ةایط ةیکاری هلی

 کيیط

 ٍا یگعدٍهای ٍا، کالس ٍا، نَهاىی دهُی، ٍای نؽأعت در زنُر ناىيط دهٍ ةا ةُدن ه تيَایی از دهری

 .ىتاؿیط نيغهی ه ةعهیط زتها زتها... ه

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 داؿتییط، ؿهعدن زتی یا ه کـیطن آب ؿؽتو، ةٌ ىیاز ىهُىٌ ةعای کٌ ةار ٍع"0 زدایی زؽاؼیت تکيیک#  

 ةٌ را آن تُاىؽتم جاىی09ٌ »گُییم نی صُد ةٌ ه دٍیم نی اىذام را کار آن ةُط ه کيیط نی قتع جاىیٌ چيط

 از پػػ  ؿکل ةطیو. کيیم تع وُالىی را زنان ایو کيیم نی ؼُی ةُطی، رهزٍای در ه.« ةیيطازم تُُیٖ

 .گعٔت صُاٍیم دؼت ةٌ را انُر کيتعل نطتی،

 «؟ ىـط وُری دیطی» ةگیط صُدتُن ةٌ ،ةُط ؿُد ةط تان زال تا ةپُؿیط ه کيیط  ىذػ َهط ةٌ را لتاؼی  

 نو» کٌ ةطٍیم انتیاز یک صُد ةٌ ،آن از پػ. ةگیعیم آرام دهةارً تا دٍیط  اىذام نطیتیـو یک ُٔراو ه

 در دایی ه ةضعیم ٍطیٌ یک صُد ةعای ؿط، زیاد ٍٕتٌ یا رهز وُل در انتیازات ایو تُطاد هٗتی.« تُاىؽتم

 .دٍیم ادانٌ ؿکل، ٍهیو ةٌ ه تُاىؽتیم نا کٌ ةاؿط یادنان ٍهیـٌ تا ٗعاردٍیم دیط نُعض

 قطٍَا ةٌ ةاؿط ةایط ٔ٘ه ؼتعیذات ه نیًُ هاؿ تْظیٌ ه ؿها درقط 52 ایيطً رهز 02 تا صُاری نیًُ

 کيیط ادعا ٔ٘ه دلیل

 2222 ةا زتی گيیط ؿعهع ٍا  تعیو ةاکُچک کم کم داریط ٍطؼ ه داریط َالٌٗ کٌ ای زنیيٌ در ؿْلی  

 اىػطازی  راً ه ؿْل ةعای ؿها ةٌ کهک ٍطٔم نو ىیؽت ادانٌ انکان  کيیط ؿعهع هلی ؼعنایٌ تُنان

 ىـط هٗت هلی ةُد کار ه کؽب

 را ىُیؽی ٍطؼ ه. ةيُیؽیط دغییات ةا زتها ىـطً تُعیٓ هلی ٍؽت صُب ؿها ؼالٌ یک ٍای ٍطؼ

 کيیط ادعا ؼپػ ه دؼت ایو ٍای کتاب یا زتها ةضُاىیط نو درؼایت

 ؿاٍعصی نُٔ٘یت گعهً. ةاؿیط پیعهز
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  ازدهاج ةٌ رادٍ پعؼؾ

 

ُ  تلگعام در ؿها گعهً در تازگی ةٌ نو.ؿاٍعصی آٗای صطنت ؼالم ٌ .ؿػطم  َنػ  از داؿػتم  ؼػُال  یػ

ٌ  ةؽػیار  ىٕػع  ده نا ه ؿطم آؿيا آٗایی ةا کٌ ٍؽت نطتی نو.صطنتتُن  ه داریػم  دهؼػت  ره ٍهطیگػ

 ه نیـو ناىٍ هاٍی دالیل ةٌ آٗا یوا صاىُادً نتاؼٕاىٌ انا کيیم ازدهاج ٍم ةا کٌ ٍؽت ایو تكهیههُن

 ایو ه صُاؼتگاری ةعای نا نيغل ىیاهردن تـعیٓ ه ىطهىؽتو ٗاةل ره نا ٍم ةار یک ناً چيط ایو تُ زتی

 ىهیتُىٌ ًاٍعا ه ٍؽت پاییيی ؼىر در ىٕػ ةٌ اَتهاد ىٌع از آٗا ایو ؿطً نا دهی ٍع ىارازتی ةاَث

 ایو ةا صیلی ٍم نو.ةغارن پیؾ پا ه ةتعؼو کهی صاىُادشٌ ةلک تا ةطً اىذام ره اٗطانی تيَایی ةٌ زتی

 از هلی ةعدم نـاهرً ةٌ ةار چيط ره اهن زتی درآهردً نُ نُعهؼ ُٗل ةٌ زةُىم دیگٌ ه نیکيم قستت آٗا

 ةٌ ىؽتت گُیی نیطً ىـُن نُمُع ایو ةٌ ىؽتت تيطی هاکيؾ هٗتا یٌ ه ىهیاد صُؿؾ رٔتو نـاهرً

 ایو از ةیـتع صاىُادش ةٌ ىهیتُىٌ پاییيؾ ىٕػ ةٌ اَتهاد دلیل ةٌ ٍم اهن یهل کعدً پیطا آلعژی نـاهرً

 ةٌ ىؽتت کٌ ؿياصتی ةٌ تُدٌ ةا التتٌ ه داریم ٍم ةٌ زیادی َالٌٗ ده ٍع نا ایيکٌ ةٌ تُدٌ ةا.ةیارً ٔـار

 ٍؽتم نىهیو کٌ ره آٗا ایو نیتُىم چىُری نو ؿها ىٌع ةٌ ٍؽتیم ٍم گهـطً ىیهٌ هاُٗا داریم ٍم

 اَتهاد ةا ه تع نسکم کو ؼُی ه ةعدارً ٍاش هاةؽتگی از دؼت کٌ کيم ٗاىٍ ٍؽت نو رهزی زهج تیز

 نهيُن.ؼالٌ 92 نو ه ٍؽتو ؼالٌ 91 االن آٗا ایو کيٌ؟درمهو ٗاىٍ ره اش صاىُادً ةیـتعی ىٕػ ةٌ

 .کيیط راٍيهاییم پاؼضتُن ةا نیـم
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 نیـو ناىٍ هاٍی دالیل ةٌ آٗا ایو صاىُادً

 ٍؽت هاٍی ؿها ىٌع از ؿایط  هاٍی چعا ةـٌ پعؼیطً ةـٌ نـضف زتها  ةایط ٍؽت چی هاٍی دالیل

 .ىطاریط اوالع ؿها ه.دارىط پيَاىی ه زیاد دالیل صاىُادً اهن هلی

ٌ  ٍؽت ٔاکتُر ایو اگع ديؽی راةىٌ ةطهن ةاؿٌ گظؿتٌ ناً ؿؾ ةایط ؿها اؿيایی نطت  ةطیػط  ادانػ

 اگع اؼت  نَم صیلی ؿها تسكیلی ؿها اٗتكادی ؿها عیٔک ؿها ؼيی ةاؿیطٍهاٍيگی ازدهاج درقطد

 اٗتكادی ؿها ٔکعی ؿها ؼيی ٍهاٍيگی  نیکيم تکعار. ةاؿٌ ای ادانٌ ىهیـٌ تُقیٌ ٍؽتیط ىاٍهاٍيگ

 .ةاؿٌ ای ادانٌ ىهیـٌ تُقیٌ ٍؽتیط ىاٍهاٍيگ اگع اؼت  نَم صیلی ؿها تسكیلی ؿها

 ذکع ىهیضُاٍيط ٍؽت زعٔی. ٍؽت نـکلی ؿایط ـُىطنی ىارازت یا نیعىط وٕعً نـاهرً از چعا ةتیيیط  

 کييط

 گهـطً ىیهٌ چعا نیـياؼیط کٌ ؿضكی ٍع یا صُدتان ةعای ةیاهریط ازؽاؼی ىٌ ه نيى٘ی دلیل دً

 ؿهاؼت؟

 ه نعداىٌ زىطگی ٔاکتُرٍای ه ةاؿيط نؽت٘ل ةایط ه ازدهاج از ةُط نیـٌ ؼضت صیلی  ٍؽتيط هاةؽتٌ اگع

 ىهیطاىم..  ه اٗتكادی ه تسكیلی هلی ؼيی ٔاقلٌ ه ٍؽت صُب ؿها ؼو ةاؿيط داؿتٌ ةا زىطکی نعد

 .ةُدیط ىکعدً ارؼال

 از اگع هلی گیعی تكهیم ةعای اوالَات ٍؽت کم صیلی ةطٍم ىٌعی اوالَات ایو  ةا االن ىهیتُاىم نو  

 زنُری نـاهرً دلؽٌ یک دارىط ؿها ةٌ َالٌٗ ایـان ه ٍؽتیط ٍهاٍيگ......  ه اَت٘ادی ه ٔکعی نيٌع

 ؼعاغ ىتُد نـکلی ةُد اکی ٍهٌ اگع دٍیط ةایط زتها ازدهاج تؽت ؿُد نُؿکأی تا ٍهطیگع ةا رٔت ةایط

 .ةاؿیط نُٖٔ ؿُد گٕتٌ زلی راً ه.  ةعهیط نضتلٕی ٍای رهش ةٌ صاىُادگی نـکل ٔكل ه زل
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ٌ  ةاؿٌ ٍهُىی ؾهلی،اصالٗ ةضُاٍم نو کٌ چیغی،ىتاؿٌ انکاىاتی ؿعایىؾ ىٕع یٌ اگع ایيکٌ  نػو  کػ

 .گعٔت تكهیم ةایط چىُر ،ایيذا چی نیضُام

 زىطگی ؿعهع زط در نالی انکاىات اگع  ه ىطارً دؽهی ه اصالٗی لساظ از نـکلی اؼت ؼالم اٗا ایو اگع

 کار دعةغً التتٌ التتٌ ه  کار ادارً کم صیلی زُ٘ؽ ه  نيغل یک رٍو#  صالی ٔعش یک زیع زتی ؼادً

  اؼت کأی  رؿط ةٌ َالٌٗ ه کعدن تالش ه کعدن

 .اؼت ٍا ایو  قسیر ازدهاج ٔاکتُرٍای تعیو نَم ه 

 ؿها ةا -ةیيی دَان- نظٍتی -اَت٘ادی ٍهاٍيگی-ؿها ةا ٔکعی ٍهاٍيگی  

 ةاؿها ٔعٍيگی ؿَعی ه ُٗنیتی زطهدی تا ٍهاٍيگی 

 ؿها ةا تسكیلی ٍهاٍيگی  

 تاؼ کأی ؿها ةعای اه ؿضكیت ه قُرت ىـؽتو دل ةٌ تع نَم ه. 

 ةاؿط ٍم ؿياصت ه قستت ٔ٘ه ه کيیط اٗطام ةیـتع اؿيایی ه ىانغدی ةعای نطت یک اؼت ٍا ایو اگع  

 یٌ تُؼه.... ه قستت یا کُتاً نؽأعت یا تس٘یٖ اصع دؼت ه گعٔتو تكهیم ؼپػ ه ؿطن هاةؽتٌ ةطهن

 . اؼت نياؼب ؿها ٍطؼ اؼت دطی اگع ایيطً در ؿضف ایو صُد ديػ ٍم اٗا ؿضف
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 ؟کعد چکارةایط َكتی ٗلب هتپؾ اؼتعس درةارً ىتاؿیط تٌصؽ ؼالم

 نـکل کيٌ هزىطگی ازدهاج ؿَعدیگٌ تُیٌ ةایکی قالزٌ  ةٌ صاىُادً ةٌ هاةؽتٌ دصتع یٌ ةعای آیا هایيکٌ

 ؟ىیؽت

 

  ٍػای  تؽػت  ةا ةایط اؼتعس ه ٗلب تپؾ نـکل ةُدن دؽهاىی َلت یا ةُدن تيی رهان ٔاکتُر ؼالم

 تيی رهان زیاد ازتهال"   اؼت دؽهی نـکل  یا تيی رهان#  ٍؽت ذٍيی نـکل ةـٌ نـضف نضتلٓ

 . نتـُد دادً دادً نتٕاهت تهعیو ؿضف ةٌ ؿضف ٍم ةاز کٌ اؼت

  ىانغدی َ٘ط دردهران ٍهؽع  ه دارىط االن ایـان ره ایيطً ؿٍُع ه ؿضف عگا هاةؽتٌ دصتع  نُرد در

 ازدهادی  ٍيُز اگع ؿُد دادً زل راً االن وٍهی  ةایط چُن دٍيط اوالع اؼت نـکل ایو ه دارىط االن

 دهؼت ه َـٖ ه ٍهؽع هرهد ةا  ه ٍؽت نذعد ٍای صاىم  هاٍی  ه ذٍيی ٔکعٍای زیاد ازتهال ىیؽت

  قُرت ٍع در. رٔت صُاٍط ؿَعی ٍع ةٌ ؿضف ه ؿط صُاٍط تع کم صیلی نـکل ه ىٕف ایو دؿتو

 .ةاؿیط پیعهز ؿُد دادً زل راً ؿُد ذکع تع دٗیٖ نـضكات تع دٗیٖ ةایط  ؼُاالت

 

 

ٌ  ةيػا ............... ؼالَای در ٍؽتم............... دصتعی نو ؿاٍعصی آٗای ازتعام ه ؼالم ةا زٖ ىام ةٌ   ةػ

 هلی ةُدم نيط ٌٗ َال دادن ادانٌ ةٌ صیلی صُدم نو ایيکٌ هدُد ةا. کعدم تسكیل تعک............  صُاؼت

 ؼالَا ةُطاز. پظیعٔتم زط از ةیؾ کيی گُش زعؼ ةضاوع یا أیک ةيٕػ اَتهاد ىطاؿتو ةضاوع یا زاال

 دظب ٗاىُن ةا پیؾ ؼالَا از. ام ناىطً َ٘ب کػ ٍهٌ از نیکيم ٔکع کيم نی کهتُد ازؽاس صیلی زاال

ٌ  ةٌ ؿعهع کٌ ٍهغنان پیؾ ؼال.  ام ؿطً آؿيا زنیيٌ ایو در اؼتادٍایی ه  در کػعدم  تسكػیل  ادانػ
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 رهی صیلی ٍم ةسال تا کعدم ٍؽتيطؿعکت... رهاىـياؼی ه نُٔ٘یت اؼتاد کٌ............. آٗای کالؼَای

 هٍطؼ ٍطؼ درنُرد داؿتم ؿعکت کٌ کالؼی در. ام ؿطً ٗتل از ةَتع هصیلی کعدم کار ةيٕؽم اَتهاد

 ىَایی گیعی تكهیم ه ةؽتيـُن درةکار نيتَا. گعٔتم یاد نىالتی ؿضكی هدُدی ارزیاةی ه گظاری

 ؼعچ ایيتعىت از نىالتی ام کُدکی ىتُغ نُرد در. ةاؿم داؿتٌ هازط اىتضاب یک مىهیتُى ه دارم نـکل

 اىؽاىَا کٌ ٍایی گٕتٌ ةٌ تُدٌ ةا. ىعؼیطم صاقی ی ى٘ىٌ ةٌ هلی کعدم ٍایی هارزیاةی نىالٌُ ه کعدم

 نیطٍيط دؼت از را صُد ةٕعد نيسكع تُاىاییَای ی ٍهٌ ؿطن ادتهاَی وُل در انا ایيط نی ةطىیا ىاةٌْ

 ی ٍهٌ نیکيم ٔکع.نیضُاؼتم راٍيهایی ؿها از ام دادً ارائٌ نىالب درکل نو. نىالب ٗتیل ایو هاز

 در نو راٍيهایی ه اةتطایی تسكیلی دهران هدر. .................................... کعدم َعض دا ایو رادر نىالب

 ازچيط ه زامع زال در ه. َلُم ه ریامی َکػ ةع ةُدم اهل ىٕع اىگلیؽی زةان ه اىـا- تاریش درؼَای

 ةا دطیطا نو ٍام گٕتٌ ایو ی ٍهٌ ةا ؿاٍعصی آٗای ىَایت در. کعدم پیطا ٌٗ َال کانپیُتع ةٌ پیؾ ؼال

 راٍيهایی گٕتم ةَتُن کٌ َالی٘م ه تُاىایی ه دغئیات تهام ةا نیضُاؼتم ه ؿطم آؿيا ؼایتتُن ه ؿها

 ةَم لىٕا. ةیام در ام آیيطً ه تسكیلیم ی رؿتٌ اىتضاب در یطتعد ه دهدلی ایو هاز ةگیعم ؿها از ره ىَایی

 راٍيهایی هٍع.ةیارم ةطؼت تُىم نی ره نُٔ٘یت ةیـتعیو تسكیلی ی رؿتٌ ه ای زنیيٌ چٌ در نو ةگیو

 ره تـکع ىَایت تُن هاز ٍؽتم ؿها ٍای راٍيهایی نيتٌع. نُمَُات کل در دارم ىیاز نو کٌ ای دیگٌ

 دارم

 ؼالم

 ةعؼیط داىـگاٍی پیؾ تا کيیط نىالٌُ دةیعؼتان َهُنی درهس ةایط را اهل ؼال ؼٌ تسكیل نٌادا ةعای  

 نىالٌُ ه کيکُر نعزل ةٌ رؼیطن تا دهرً ایو  وُل در کعدن ٔکع ؼال ؼٌ ةعای زیادی هٗت  ةياةعایو

 ًنـاهر زتها# داریط دهؼت ای رؿتٌ چٌ کيیط کيکاش زنان ایو در ه اؼت اىـگاٍید نطارک کالؼیک

 ایو ٗاَطً هلی کيیط ؼُال دهؼتاىی یا ةعتع ٍای داىـذُ از یا کيیط قستت ه ٗطرت ةا ةعهیط تسكیلی
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 در نیتُاىیط وُر ٍهیو ٍم اىگلیؽی ه ةعهیط دةیعؼتان در را ادةیات رؿتٌ داریط دهؼت اگع اىـا  اؼت

 ةُدن ةاز ةعای ؿُد ادةیات ؿها دةیعؼتان رؿتٌ ةياةعایو ریامی ىٌ تذعةی ىٌ کيیط اىتضاب دةیعؼتان

 رؿتٌ ده ایو ةٌ ؿها َالٌٗ َلت ةٌ اىگلیؽی زةان  ه ادةیات ةا نعتته ٍای رؿتٌ ةعای ؿها دؼت

  دهم نعزلٌ

 زةان نطارک گعٔتو ةٌ ؿعهع ه کيیط اىگلیؽی زةان تعنیک ٍای کالس ةٌ رٔتو ةٌ ؿعهع االن ٍهیو

 ه ةیـتع یا ؼالٌ ده دهرً وُل در التتٌ.. ه ایلتػ تأل تُلیهُ ؼيذؾ ؼازنان نطارک# کيیط اىگلیؽی

 انعهز ٍهیو نیکيم تکعار انعهز ٍهیو انُزؿگاٍی در.  ةاؿط ؿها َهلی ؼُاد ه نکالهٌ ةع تهعکغ ةیـتع

  نیـُیط نؽله صیلی ایيطً ؼال ده تا ةعداؿتو را زةان تعم ةٌ کيیط ؿعهع کيیط ىام جتت

 ؼُم نعزلٌ

 در ةگیعیط را زةان نطارک ؼال ده تا االن از ىیؽت ؿها ُٔلی نطرک نعدم ٍهٌ ةٌ کعدن اَالم ةٌ ىیازی  

 ؼال 5 تا ةطٍیط پیُؼتٌ ه ارام تسكیل ادانٌ ه انُزؿگاً

 چَارم نعزلٌ

  ؼاَت یک رهزی کيیط ؼعچ ایيتعىت یا ةضُاىیط کتاب داریط َالٌٗ کٌ ای زنیيٌ در ؼاَت یک رهزی

 اؼت نياؼب ؿها ةعای کٌ نسكُالتی

 رهز 02 در زىاىٌ یککاریغنات ه دظاةیت 

 اىگلیؽی زةان یادگیعی قُتی دهپیيگ  

 ٗطرتهيط ه پُالدیو ارادً کؽب  
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 ذکع را پيَاىی دالیل کيیط ادعا صُد زىطگی در َهال ره ٍا ایو ؿها ٔ٘ه ه نیکيم پعٍیغ گُیی زیادً از

 .اؼت ایو گعا َهل نُٖٔ اىؽان نـضكٌ. ةعؼیط ىتیذٌ تا کو ادعا  ٔ٘ه ؿها ىیؽت هٗت ىکعدم

 .گٕت صُاٍم را ةُطی ٍای تکيیک نو ایيطً ناٍَای در دادیط نو ةٌ گغارش ه کعدیط ادعا چياىچٌ

 َغیغ دهؼت نیکيم تکعار

 تکيیک نو ایيطً ناٍَای در دادیط نو ةٌ گغارش ه کعدیط ادعا  نعا ٍای گٕتٌ اهلیٌ نعازل  چياىچٌ

 .گٕت صُاٍم را ةُطی پیـعٔتٌ  ٍای

  

 زأٌٌ تُ٘یت0 پیام نُمُع

 ةاٗی ٍم زیادی هٗت..کيم ؿعکت کيکُر درآزنُن ةایطانؽال  نو..تُن پاؼضگُیی ةاةت نهيُىم ؼالم

 گُش رهز چيط ره قُتی ٍای ٔایل.. ىعً هیادم ةهُىٌ ذٍيم در نیضُىم ک نىالتی نیضُام نو ه ىهُىطً

 دٗی٨ٌ٘نحال ک نیـم نتُدٌ دادن گُش نٍُٗ اکحعاهٗات ایيکٌ اهل اهنطً، پیؾ ةعام ؼُال تا٣ه کعدم

 ن؟ یا نیکيٌ ایذاد نـکلی نؽئلٌ ایو رهىـيیطم، ٍا دهلٌ ه ٔکعنیکيم ای دیگٌ نُمُع ب دارم ؼت

 ٗتل ةایط ک نیـٌ گٕتٌ دهم ٔایل اهایل ایيکٌ ةطم؟ؼُم گُش ةاٍطُٔن زتها ةایط ره دهم ٔایل ایيکٌ دهم

 ره کطهنؾ ازصُاب،نو ةیطارؿطن هةُطاز صُاب ٗتل ؿطً ىُؿتٌ ؼایت هر هلی ةـٌ ادًد گُش صُاب

 نیطم گُش دهم ٔایل ب درازکـیطً هٗتی ه ةیطارنیـم٦ؼاَت قتر نو ةضاوعایيکٌ ةطم؟ اىذام ةایط

 نهيُن ةازم... ةطم گُش صُاب ٗتل ىیؽت،ٔ٘ه الزم اگع نیتعً،زاال صُاةم

 کعً ىیم ىطارد اؿکالی نیـُد یعت رهز در ٔایل ؿيیطن ه رهزاىٌ یکارٍا زیو در ؿها زُاس اگع ؼالم

 ةٌ ؿها ایهان تا ةاال تکعار ؿطت ه ةاال تکعار ةا دٍیط ادانٌ اؼت اوالَات دریأت زال در ؿها راؼت
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 گُش صُاب از ٗتل ؿب یا صُاب از ةُط قتر اگع ةُطی نُرد ةگیعد ؿکل ةَتع ه ةَتع ؿها ُٗی زأٌٌ

 ٗتل ىهیـُد اگع ایيکٌ یا کيیط اؼتٕادً نیتُاىیط ده ٍع از ؿهاؼت ةعای زالت ةَتعیو نزنا ده ایو دٍیط

 کٌ اؼت کيکُر در ؿها صالؽ تذؽم اصع نُرد .ٍؽتیط صؽتٌ کٌ زناىی دٍیط اىذام زتها را صُاب از

 ه نیطاىیط را ٍا دُاب از ةاالیی درقط ه نیغىیط را ٍا تؽت َالی ه ایط ىـؽتٌ ازنُن قيطلی رهی ةع ؿها

 َهل َالی ازنُن در کٌ کيیط صالؽ تذؽم دٗیٌ٘ 22 رهز ٍع ره ایو داریط صُةی ازؽاس ه صُؿسال

 زىی تؽت ه نُکُس نَيطؼی ٍای رهش ایيتعىت در کيیط ؼعج اصع نُرد زدیط را ةاالیی درقط ه کعدیط

 راٍع صالؽ تذؽم پػ. ؿُیط تع نُٖٔ ه ةعهد ةاال ؿها ٍای تؽت درقط تا ةگیعیط یاد ٍم را رهش ایو ه

 را صُد ةتیيط ه دٍیط اىذام زیاد َهیٖ تيٕػ از ةُط ارام ریلکػ زالت رد کـیطً دراز زالت در رهز

 .ةاؿیط پیعهز ؿاد. صُؿسالیط ةؽیار ه ایط ؿطً ٗتُل ه نیغىیط تؽت َالی

 

 ؿط؟ ٗتُل دارد گغیيؾ ه نكازتٌ کٌ ٗنایی َلُم داىـگاً  ٍیپيُتیغم ٗطرت ةا نیـٌ چذُری ؼالم

 

 ٍطؼ ةٌ نعةُط ه ٗتل از ؼاصتیط کٌ دهالىی ه ةعیط الٕا زالت ةٌ ةایؽتی ؼالم ةا0  ؼایت نطیع پاؼش

ٌ  زالت ایو در ه ةاؿیط کعدً انادً را ؿهاؼت ؿضكیتی تیپ ه ٍؽت ؿها ٍای ً  ةػ  مػهیعىاصُداگا

 ریلکؽیـو نسكُل.  ةعیط زالت ایو ةٌ دهةار رهزی ٔ٘ه اؼت ای ؼادً ةؽیار کار. کيیط تغریٖ صُدتان

 ةٌ رؼیطن از ةُط ؼپػ ه ةعیط الٕا زالت ةٌ قُتی ٔایل ایو ةا ةار ده رهز ٍع ه گعٔتٌ را ؼایت ارانی تو

 .ةطٍیط اىذام را کار ایو رهز در ةار ده نیـٌ تُمیٌ ه دٍیط اىذام را تل٘یيی صُد رٍایی زالت ه ارانی تو
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  نالی لکان اؼت٘الل ةٌ ه ةاؿم داؿتٌ درآنط تُنان نیلیُن 122 ناٍیاىٌ الَی لىٓ ةٌ نیضُاٍم نو ؼالم

 ةعؼم؟ ةغرگ نالی ٍطؼ ایو ةٌ ةکيم ةایط چیکار نو..ةعؼم

 ه ةاؿیط داؿتٌ را دارد را نیلیُىی ؿـكط درانط کٌ ؿضكی یک ةاهرٍای ةایط ؼالم ةا0  ؼایت نطیع پاؼش

 ه ؿػذاَت  دؽارت انُزش ةا ٔ٘ه.  ةاؿیط داؿتٌ تذعةٌ ه داىؾ اىگیغً ه نَارت تُاىایی زط اهن در

 اؼتاد ٍع.  ةعؼیط تا کيیط صعد را ٍاتُن ٍطؼ کيیط کاره ایو نیتُاىیط اصُدآگاٍتانمهیعى ریغی ةعىانٌ

 دَت صالؼ در ه ةچؽتیط نسکم را صُدتُن دیب ةعؼیط رٗم ایو ةٌ نیتُىیط ؿتٌ یک گٕت ای دیگٌ

ذٍػو    ریغی ةعىانٌ ه رؿتٌ یک در َالی تضكف آنُزش تيَا.  کيیط ٔعار زیاد ؼعَت ةا ؿضف اهن

ٌ ٗطم ٌ پلو تطریذی ٗطم ة  ةاهر هٗتی . ةُد صُاٍط ؿها کار راٍگـای نکهلی قُرت ةٌ ىاٍُؿیار ه ةعىان

 ةاهر ةياةعایو نیعؼی اهن ةٌ تالش ةطهن ىاصُداگاٍت مهیع در ؿط زک ه کعدی تحتیت را ٍطٔی یا

 . نیعؼی ةعازتی تُنان نیلیُن ؿـكط ةٌ کعدی ایذاد اگع را نیلیُىی 122

 

 تا کيیط کهک لىٕا کيیم دظب را رهیاٍایهان صاىٌ دظب ٗاىُن از اؼتٕادً ةا چگُىٌ ؿاٍعصی آٗای ؼالم

 دٍیط پاؼش لىٕا ؿُیم؟ صاىٌ قازب ٍم نا

 

 ٍع از ه ةغىیط ؼع نيغل ةيگاً 222 ةٌ ایيطً رهز 222 تا کيیط ؿعهع االن ٍهیو درهد0  ؼایت نطیع پاؼش

 درقط 222 ؿها نالی انکاىات ٍهٌ نيغل ٍغیيٌ کٌ دُری يیطةت صعیط ٗكط ةٌ ره صاىٌ 5 انالک ةيگاً

 . اؼت تهعیو ایو در ةغرگی ٔلؽٌٕ دٍیط اىذام زتها را تهعیو ایو.  کيیط صعیط نیضُاٍیط ه نُدُداؼت
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 تـکع ةا ؿُم؟ صاىٌ قازب همُیت ایو ةا تا ىطاریط ىطارم ؿْلی زامع زال در ه ٍؽتم داىـذُ نو

 

 درکيارش ه نیکيیط صالؽ ؽمتذ رهز ٍع ه رانیؽازیط تاةلُ یا ةُرد دریم ایو ؿها صیع0  ؼایت نطیع پاؼش

 زتی کيیط ادعا درقط قط انط ؿها ذٍو ةٌ صالؽ تذؽم تهعیو ایو از ناً یک از ةُط نالی ایطٍای ٍع

 َعض نو کٌ نىلتی اهن. ؿُد تانیو ان ٍغیيٌ تا ىهاییط ادعا ةُد ایطً تعیو نؽضعً ه دارتعیو صيطً اگع

 ذٍو تا را صاىٌ قطٍَا کيیط ٗیهت ه ةعهیط صاىٌ صعیط ٗكط ةٌ صاىٌ صعیط ةٌ ُٗی ةاهر کؽب ةعای کعدم

 دٍیط اىذام صالؽ تذؽم کيار در ره ارزهٍا تاةلُی یا ةُرد دریم صالقٌ وُر ةٌ.  کيیط ةاهر ؿها ىاٍُؿیار

 ه کيیط ٗیهت ةعهیط ه کيیط ةعرؼی را صاىٌ 222 ؿط َعض هٗتی ىیؽت صالؽ تذؽم زتی ىیازی ه

 .دةاؿیطؿا.  اؼت ٍطؼ ایو َهلی درقط 222 لهػ ةعای ةتيیط

 

 ٍؽت نىلتی یٌ.ىطارً ةُدم کعدً کٌ ٗتلی ؼُال ةٌ رةىی اقال کٌ داؿتم ؼُال یٌ.صُش ؿتتُن ؼالم

 .جاىیٌ 10 در دظب ٗاىُن َيُان تست دیطم ایيتعىت تُ پیؾ هٗت چيط کٌ

 ه اىطیـی تنحت ه تهعکغ زنیيٌ در زیادی نىالٌُ انعهز ةٌ تا ایيکٌ هدُد ةا.ٍؽتم نُت٘ط ةَؾ ةؽیار نو

 ؿکعگغاری نُذغات رهزً 00 ةعىانٌ دهرً ؼٌ الی ده التتٌ ه صُاىطم ره ةعن راىطً کتاةای زتی ه داؿتم...

 ىتیذٌ ةٌ تا کيم تهعکغ جاىیٌ 10 در ةتُىم کٌ ىـطم تهعکغ ایو ایذاد ةٌ نُٖٔ ٍيُز هلی دادم اىذام ره

 اىذام ره کار ایو نیتُىم چىُر کيیط راٍيهایی لىٕا ةطم اىذام ره کار ایو دارم تهایل ةؽیار.ةعؼم دلضُاً

 نهيُىم.ةطم
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 ه ؼضت ةؽیار جاىیٌ ؼی ةاالی ىطاؿتيط زیادی تهعیو کٌ نعدنی ه َادی أعاد ذٍو ةعای تهعکغ ؼالم

 .اؼت ىانهکو زتی

 ان نطت ةٌ جاىیٌ یک رهز ٍع ه ةاؿیط انیطهار نیکيیط ٔکع ارزه ةٌ ذٍيی پعش ةطهن جاىیٌ ؼی تا اگع

 چيان ؿها ذٍيی ٔعکاىػ اصع ٍای جاىیٌ در کيیط زیاد جاىیٌ یک ةٌ جاىیٌ یک ةعؼیط جاىیٌ 10 تا غاییطةیأ

 ه ٍؽتی ردَان د هیا نیعؼیط ارزه ةٌ نعةُوٌ اؼاتیط یا پعاکتُر ةاب ُٗل ةٌ ةلٌ کٌ نیـُد ٗطرتهيط

 در اگع ةياةعایو ؿط ٍطصُا هاُٗیت ةٌ ىغدیک ةؽیار ةؽیار نیـُد جتت ؿها ةعای ارزه ایو ىانسطهد ؿُُر

  نحل ؿُد َعض ىیؽت هٗت کٌ نضتلٕی ٍای رهش ةٌ را ذٍيی پعش رهزنعً تهعیو ٍؽتیط أغایؾ قطد

 را صُد رکُرد تا کيیط ادعا را ٍطٔهيط صالؽ تذؽم نطیتیـو نعاٗتٌ ناىتعا ذکع اٗؽام اىُاع ه نطیتیـو

 جاىیٌ زیعدً زتی در ؿها ازؽاس ؿطت اؼت ایو ىَایی ىکتٌ ٔ٘ه ةعؼیط زنان ایو ةٌ ه.  دٍیط أغایؾ

 ارؼال ه ةُط 5 در صالؽ تذؽم قسیر ادعای ان ؿعایه کٌ نیکيط ىغدیک ارزه ةٌ را ؿها ةؽیار ٍم

. نیـُد گٕتٌ ةُطی ٍای ن٘الٌ در کٌ ارزهٍاؼت زال زنان ةٌ ایيطً از تهعیو ه ؿادی لظت ٔعکاىػ

 کعىُنتع ةا را ای جاىیٌ یک أغایؾ تهعیو وٍهچيی ه کيیط داىلُد ؼایت در را ذٍيی ارتُاؿات کتاب

 نیتُاىیط.  اؼت تع کم ؿها ذٍيی پعش ةاؿیط داؿتٌ ةَتعی ارانؾ ٍعچٌ دٍیط اىذام ؼاَت یا نُةایل

 ةليط ؼپػ ه ةعهیط صالؽ تذؽم ه  الٕا زالت ةٌ تا کيیط اؼتٕادً نو ریلکیـیو از تهعیو ایو از ٗتل

 ةاؿیط پیعهز کيیط ذٍيی ٔعکاىػ رکُرد أغایؾ ةٌ ؿعهع ه ؿُیط
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 نحل اقال ذٍيم کٌ نطتٌ یٌ االن ىهیطهىم هلی نیؽپعدم ةضاوع صُب صیلی داؿتم صُةی ذٍيٌ ٗتال نو

 .ىیؽت ٗتل

 دارهصاىٌ ةٌ دیگٌ کٌ راةىٌ،،وُری ایو در صُردم نـکل ةٌ کارم ؼع ىارازتم صیلی نؽئلٌ ایو ةضاوع ه  

 نطتٌ یٌ نو ایيکٌ دهم ٍيُز،،نىلتٌ ىیؽتم ٗتل نحل ،هلیدادً زأٌٌ تُ٘یتٌ ٗعص ةَم ه کعدم نعادٌُ

 نحتت نحال ةیٕتٌ اتٕاؽ ةعام دارم دهؼت کٌ ٍعچی ةٌ هلی نیکيم اؼتٕادً تأکیطی َتارات از کٌ وُالىیٌ

 تتطیل هاُٗیت ةٌ ؼعیٍ نیکيم ٔکع نيٕی ةٌ نیـم دیُهىٌ نیـٌ،،دارم تتطیل هاُٗیت ةٌ ةعام ةعَکؽؾ

 اتٕاؽ ةعام ةعَکؽؾ ةُطش صُةٌ زالم کُتاٍی نطتٌ یٌ رهش نیکيم تهعکغ يمنیک ٔکع نحتت ةٌ نیـٌ

 ىغدیک از ةتُىم ره ؿاٍعصی آٗای اگٌ نیـم نهيُن........تلٕيم، کيیط،،ایيم کهکم نیکيم نیٕتٌ،،صُاٍؾ

 ةتیيم

 َغیغ کارةع درهد

 .ٍُیطاؼت ؿها کلهات در رهزی ىارازتی ه اؼتعس ه تيؾ

 . کيیط اؼتٕادً دهةار رهز ٍع ناً ؼٌ ار ریلکؽیـو ارانی تو نسكُل

 صُةٌ زالم کُتاٍی نطتٌ

 تا کٌ ىاٍُؿیار ىٌ ؿها ٍُؿیار مهیع در ةاهرٍا رؼُخ ىـاىٌ اؼت صُب ؿها زال کُتاٍی نطت هٗتی

 ةُطی ٍای مُٓ ه اؼت ؿکالت ةا ؿطن ؼیع نحل ؿُد تحتیت ؿها زىطگی ذٍو در الُهع نادام ه اصع

 صُب ه نُٔ٘یت ؼهیيارٍای در ؿعکت یا ىاقسیر َتارات از اؼتٕادً دام وای ه نیایط ؿها ؼعاغ کٌ

 .اؼت ؿعکت از ةُط رهز ده یکی در ازؽاس زال ةُدن
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ٌ  اٗطام ةُط ه ةعؼیط صُدتان یا رهاىـياس تُؼه َهیٖ صُدؿياؼی ةٌ ةایط اهل   ذٍيػی  ةازؼػازی  ةػ

 ةعگعداىیط را ذٍيی ارانؾ ایو سُیى ٍع ةٌ ةایط رٔتٌ دؼت از ؿها ارانؾ اؼت ایو کلی ٗاَطً کيیطهلی

ٌ  تُ٘یػت  نسكُل ٍهچيیو ه ذٍيی پعهگعم نُؼی٘ی ٍٕت ه ریلکؽیـو نسكُل ه ٔایل  را  زأٌػ

 .ةاؿیط نُٖٔ. ةعؼیط ىتیذٌ تا ةگیعیط نـاهرً ٍٕتٌ ؼٌ ه کيیط اؼتٕادً

 

  0  پیام نُمُع

 کعدن اىطاز پػ

 . گعانی اؼتاد صطنت ؼالم ةا

 اگػع 0  اىػط  گٕتٌ کالهؼع ٍيعیت ٍیکػ دعی ه اؼتع ٔلُراىػ هتلغ هاالس نحل ىُیؽيطگان از ةُنی

 یُيػی  اؼػت  درؼت کطام ایا. کيیط اىطاز پػ نیٕعناییط ؿها هلی ؿُیط نی جعهتهيط کيیط هلضعدی

 .ىـطم جعهتهيط کعدم هلضعدی چٌ ٍع نو التتٌ ؟ ةاؿیم صؽیػ

 

 در ةایط ازؽاس ایو ه کعدن صعج ىٕػ ىٌ اؼت کعدن صعج در ةُدن جعهتهيط ازؽاس ُرٌني صیع ؼالم

 ؿُد نـضف نيٕی ذٍيی ةار لساظ از اىطاز پػ ه گظاری ؼعنایٌ تٕاهت ه ؿُد ىَادیيٌ ؿُد کاؿتٌ ؿها

 َالی الُادً ُٔؽ دارایی ازؽاس ایساد ةعای  ؿطً تهعیو ه. ٍطٔهيط ه نـضف کعدن صعج ٍهچيیو ه

 گعٔتٌ کار ةٌ ؿطً تٕکیک ه درؼت ه ؿُىط ؿياصتٌ ةایط هلی ٍؽتيط مٍ مهیهٌ دٗی٘ا ده ایو اؼت

 دظب. نسكُالت در ةغهدی  ه.  نیـُد گٕتٌ ای ٍٕتٌ ؼٌ نـاهرً وُل در  ؼایت کارةعان ةٌ کٌ ؿُىط
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 قُرت ةٌ ؿضف ٍع زىطگی ةٌ ىؽتت درؼت ه  ٍُؿهيطاىٌ ةایط ده ٍع گٕت ةایط صالقٌ در.  جعهت

 ةاؿیط پیعهز. ؿُد اؼتٕادً نُؿکأاىٌ ه صاص

 

 ةاؿط. نی 2931ةَهو  20 تاریش تادلط دهم اؼت. ه  پاؼش پعؼؾ ایو

 پاؼش ةٌ پعؼؾ ةضؾ در ناٍَای ایيطً ةٌ نا ٍای ةُطی دلط ؼایع ه اهلداىلُد دلط  ةعای

  ىهاییط ةٌ رایگان داىلُد  رادرؼایت ٍا پاؼش پعؼؾ تعیو دطیط تا ىهاییط نعادٌُ ؼایت

 ؿاٍعصی نُٔ٘یت گعهً پـتیتاىی تیم تُؼه دهٌُ ٍای رهز در  نـاهرً

 در را صُد پعؼؾ یا دٍيط ىٌع کعدىط نىالٌُ ؼایت در کٌ ای ن٘الٌ ٍع زیع  در نیتُاىيط گعانی رةعانکا

 دریأت ؼایت پـتیتاىی تُؼه تا ىُؿتٌ ىٌعات ٗؽهت در نعتته ؼُال ٍع یا ن٘الٌ ٍع  نُمُع ةا راةىٌ

 ٍع زیع در ه يیطک نعادٌُ ؼایت ةٌ.ؿُد دادً ؿاٍعصی دياب تُؼه دهٌُ ٍای رهز ٍا ان  پاؼش ه ؿطً

 .ؿُد دادً دُاب ؿها ؼُاالت  ةٌ ٍٕتٌ ٍع دهٌُ تا کيیط نىعح را صُد پعؼؾ ىٌعات ٗؽهت در ن٘الٌ

 زنیيٌ در ؿها ؼُاالت زیىٌ ه نُمَُات

 َطم -کهعهیی#  ادتهاَی رهاةه نـکالت/ پعصاؿگعی/  کالنی َكتی ریغی ةعىانٌ/  ٔعدی تْییعات  

 ىٌام تْییع  -اَتیاد تعک - هؼُاس - تكهیهات در ىاپایطاری -  دؽهی ه رهزی صؽتگی - ىٕػ َغت

ً  مػهیع  ةع تؽله - ؿضكی اٍطاؼ دظب دَت ؿعٗی ٍای نتط -ٍیپيُیتغم -ةاهرٍا  ةػعای  ىاصُدگػا

 اَتهاد کؽب/ نُٖٔ ازدهاج ه ٍهؽع دظب ةعای نـاهرً/   صالؽ تذؽم/  دظب ٗاىُن  - پایطار تْییعات

 .ةاؿیط پیعهز تـکع ةا. نیتاؿط ؼایت ٍای ٌن٘ال ةا نعتته  ؼُاالت ه  ىٕػ ةٌ
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 .ؿُد دادً کانل پاؼش تا کيیط ةیان دٗیٖ تُمیر ه ؿٕاؼ کانل دغییات ةا را صُد ؼُاالت

  تـکع ةا

 

WEBSITE 

 در ٗؽهت تهاس ةا نا ؼایت

SAJADSHAHROKHI.ORG-SHOP 
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 .لیست کتاب ّای رایگاى دیگز ها در سایت بزای داًلَد لزار گزفتِ است 

 ًِوایین. پَالدیي را خَد ارادُ تا کٌین چکار الکتزًٍیکی همال 

 ِ(استزالیایی اًگیشضی سخٌزاى ٍ هعلَل)  آچیچ ٍی ًیک ًاهِ سًذگی الکتزًٍیکی همال 

 دٌّذ. ًوی اًجام لَی بارٍحیِ افزاد کِ کاری 29 کتاب 

 رسیذ. اى بِ هیتَاى بزاحتی کالسیک خالق تجسن کوک بِ کِ اّذافی کتاب 

 ِخَدهاًی(. سباى بِ) چیست؟ ًاخَداگاُ ضویز همال 

 ِضوا. سًذگی در جذب لاًَى افشایص بزای لاًَى 21 همال 

 ِ(بگیزین درس سًذگی در ضذى هَفك بزای باهبَ اس)  همال. 

 ِکٌین. تز فعال خَیص سًذگی در را جذب لاًَى رٍش یاسدُ با همال 

 ِضوا. بذى سباى هَفمیت افشایص بزای عالی رٍش 21 همال 

 تزیسی. بزایاى سباى اس هَفمیت جْاًی لاًَى کتاب 202 کتاب 

 ِبزایاى سباى اس ّا سهیٌِ توام ضذى هَفك بزای طالیی ًکتِ چْل رایگاى الکتزًٍیکی همال 

 تزیسی.

 ِحذف درصذ 222 خَد سًذگی اس هَفمیت بزای کِ خطزًاکی فزد ًَع 22 الکتزًٍیکی همال 

 کٌین.

 ِعالی. ًفس بِ اعتواد تمَیت بزای کاربزدی ًکتِ 01 الکتزًٍیکی همال 

 ِهغش. تمَیت بزای عالی توزیي ٍ کاربزدی ایذُ 202 همال 

 سباًی. بی سباى بِ هَفمیت تصَیزی دٍپیٌگ هصَر کتاب 

 ِارسٍّایتاى. ٍ رٍیاّا بِ رسیذى بزای العادُ فَق توزیي 0 همال 
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 بزى. راًذا اثز ضکزگشاری کتاب 

 ِرٍیایی. سًذگی بزای رٍیایی ّوسز ٍیژگی 23 همال 

 ِخَد. درًٍی افکار کٌتزل با هَفمیت بزای طالیی ًکتِ  00 همال 

 ِضذى. ثزٍتوٌذ بزای حیاتی ٍ هْن بسیار عادت 22 همال 

 ِ(کارًگی دیل) سخٌَری اییي کتاب خالص. 

 ّفتِ. یک در جادٍیی ًفس بِ اعتواد کتاب داًلَد 

 هَفمیت. ّای تکٌیک الکتزًٍیکی کتاب 

 تصَیزی. تاکیذی عبارات با هثبت هغشی ضستطَی الکتزًٍیکی کتاب 

  خفیفاهَسش ریلکسیطي ٍ خَد ّیپٌَتیشم 

  خالصِ  کتاب ّفت لاًَى هعٌَی هَفمیت دیباگ چَپزا بِ ّوزاُ هتي هصاحبِ اٍ با

 اًتًَی رابیٌش

  رٍس 92کتاب الکتزًٍیکی اس استزس تا هَفمیت در 

 ِکٌین جذب را خَد رٍحی جفت چگًَِ الکتزًٍیکی همال 

 ِضوا هعٌَی َّش افشایص ٍ باخذاًٍذ بْتز ارتباط رٍش 25 الکتزًٍیکی همال 

 GSAJADSHAHROKHI.OR-SHOP 
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  دیکن شارژ را خود زهیانگ  روز هر لیکارن تلگرام کانال در
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