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 اّویت پیَست رساًِ ای اتفاقات 

ثتب.استتًطًٍبٍیطٍسهؿیِاست،ًطزُزضگیطضاّوِشّيًحَیثٍِزاضزٍجَزًطَضزضحبؾطحبلزضًِایهسئلِتطیيهْن

اظثستیبضیزض.استتضتسُثیطتطایضسبًًِبضاثطگصاضیٍهسضتجوؼی،اضتجبـٍسبیلٍلَاظمپیططكتٍتٌٌَلَغیٍػلنپیططكت

ٍِازاضضااكطازجَسبظیثبهَضزآىزضّبضسبًِثبضس،تبثیطگصاضاتلبمذَزًِِ|آىاظپیصاتلبهبت هتیاتلتبمآىهستیطزضحطًتتثت

ِزضزضتوي.ثیٌتینهتیضًت پطثسیبضضاضسبًًِوصهبهرتلقاتلبهبتزضًِایگًَِثًٌٌِس؛ كطتبضًٍظتبهیًیتطٍیثتبگصضتت

ِثتبضاذَزاّسافاالى.-.استًطسیسُهَكویتثِالجتِ-استثطزُپیصضاذَزًبض...ٍاهتػبزی زضغتسزٍثتطزهتیپتیصضستبً

ذتَزآًٌِاظپیصاستغَضتّویيثًِیعًطًٍبهؿیِزض.زاضزهَتًوبـثِّب|ؾؼقآىتجسیلٍضبىؾؼقًوبـًطزىثطقطف

ایجتبز...ٍتٍَهي، BBC ذػَغبًهستایيزضهؼبًسّبیضسبًِاغلیذف.استهْنآىایضسبًِپیَستِثبضسهْنًطًٍبٍیطٍس

ًتبكؿتبی،«ضتَینهَكتنثیوبضیایيثطاثطزضتَاًینًویهب»ًِحطفایيالوبءثبآًْب.استهطزمثیيحساظثیصٍحطتٍضػت

 .ًٌٌسهیایجبزهطزمثیيضااهیسی



  رار رساًِ ّای هعاًذ تر شایعِ پراکٌیاص 

ٍاستًظطیِیيحسزضسريایيالجتِ.استاكتبزُضاُثِ...ٍآهطیٌبتَسفًِاست؛ثیَلَغیيجٌ هؿیِایي:گَیٌسهیثطذی

ضًٍسذالفًساضزحنًسّیچًِایضسبًِجٌ .استٍاهؼیتیيًٍیستتئَضییيایضسبًِّجوِاهبثبضس؛هیثطضسیهبثل

ثطایًسامّطًِ-آًْبهجطیبىٍ...ٍتٍَهي، BBC ّبیضجٌِهثبلقَضثِ.ًٌسحطًت(ٍحطتٍضػتایجبز)ّبضسبًِحطًت

ایيهربلقًِچیعیّطثطاثطزضآًْب.اًسپطزاذتِ(ًطًٍب)هؿیِایيزضحساًثطیٍحطتٍضػتایجبزثِ-.ّستٌسضسبًِیي،ذَز

ٍثبضیثٌسٍثیهب،ًطَضزضتبًٌٌسهیتالشاستسبل۰۴ّبضسبًِایيهثبل،قَضثِ.ًٌٌسهیهوبٍهتثبضس،ٍحطتٍضػت

-استضسُاًجبمثیوبضاىثِزازىضٍحیِاسنثًِِ-زضهبًیهطًعیيزضپطستبضاىضهعًلیپثطاثطزضاهبضَز؛آظاز...ٍضهع

حجناظایشضًُِاستایيثطایپطزاظیضبیؼِاظحجنایي!!!«استسپبُاقالػبتًبضِایي»گلتٌسًِآًجبتب،ًطزًسهربللت

  .اًسایستبزُآىهوبثلزضضستثًٍِطَزًن،ضسُایجبزٍحطتٍضػت

 

 پاسخ تِ شثْات کرًٍایی 

ًًٌٌِسهیالوبگًَِایيهؼبًس،ّبیضسبًِ.استآىپیَستِایِضسبًِجٌ آىاظتطجسیاهبگیطین؛هیجسیضاًطًٍبٍیطٍسهب 

زضًطًٍبثیوبضیاگطهؿیِ:»گَیٌسهیًٌٌٍسهیًبضیپٌْبىثِهتْنضاهسئَلیي،«گَیٌسهیزضٍؽاسالهیجوَْضیهسئَلیي»

هٌتططایطاىّوِثِثیوبضیایي،ضسهیهطًكیٌِهنضْطاگط»،.«ًساضتینضاتللبتاظحجنایي،ضسهیضسبًیاقالعظٍزتطایطاى،

ایطاىثٍِیطٍسایي:گلتثبیسضبیؼبتایيثِجَاةزض.ثطٍزًٌبضثبیسٍاستًلبیتثیایطاىحٌَهتًتیجِزض...ٍ.«ضسًوی



هسئَالىآیبزاضز؛ٍجَزثْساضتیٍػلًَیؾسهَازًوجَزهَاضزیزضزاضینهجَلّنهب.استًطزُزضگیطضاّوٍِیبكتِاًتوبل

ثیوبضی،ایي.اًسضسٍُیطٍسایيزضگیطزًیب،ًطَض۰۴۴ثطثبلؾاالىًٌٌس؟پیطگیطیٍیطٍسایيضیَعاظتَاًستٌسایتبلیبًطَض

هطًكیٌِضا-ًطًٍبضیَعهطًعػٌَاىثِ-ٍٍّبىضْطچیيًطَضاست؟ضسیسُچگًٍَِچطاآًجبثِاست،ضسیسُّنآهطیٌبثِحتی

ثطذیزضٍاستًبیبةًٌٌسُؾسػلًَیهَازاالىآهطیٌبذَززض.استًطزُسطایتزًیبّوِثِثیوبضیًِثیٌینهیثبظاهبًطز

!زٌّسًویجلًَُلبیتثیضاایتبلیبٍآهطیٌبهؼبًس،ّبیضسبًِایيٍلی،استضسُاػالماغلیهیوتثطاثط۰۱تبهَاضز

اػالمآهطیٌبزٍلت.ًطزتبییسضاایطاىآهبضجْبًیثْساضتسبظهبىًِغَضتیزضًٌٌس،هیهحٌَمًبضیهرلیثِضاایطاىلیيهسئَ

اهباٍست؛اًتظبضزضحجساالًٌٍساظْبضًظطًطًٍبٍیطٍسثِهجتالیبىآهبضثبضاثكِزضًساضزحنًسّیچاٍلهؼبٍىجعثًِطز

ثطذیزضًًٌٌِس؛هیهٌتططزضٍؽٍضاستآهبضٍظزُحطفهَضزایيزض...ٍثْساضتیهسئَلیيتبجعكطهبًساضیياظایطاىزض

ّن،ثبظهَاضزایيثب.اًسًطزُثیبىًطًٍباظًبضیتللبتػٌَاىثِ(آگبّبًِ|ًبیبآگبّبًِ)ضاضْطیيّبیكَتیًلآهبضحتیهَاضز،

 .ًٌٌسهیًبضیهرلیثِهتْنضاایطاىحٌَهت

  

  ِرساًِ ّای هعاًذ پیش تعییي شذُدقیق ٍ از ریسی ترًاه 

چیيًطًٍبثیوبضیهٌطبءایٌٌِثبكبضسی BBC،ّستینای|ضسبًًِبثطاثطجٌ یيزضًًٌِینزضىهبًِاستهْنهكلتایي

ثبضاًطًٍبٍایطاىًلوِزٍهطتجِ۰۴۴اظثیصًطًٍبثیوبضیٍایطاى ثبضاثكِزضاهبزاضتِ،ًطًٍبٍچیيهَضززضذجط۰ًالثَزُ،

  .استهجلیضیعیثطًبهِزٌّسًُطبىزست،ایياظذجطّبیی.استثطزًُبضثِّن

   

  ِحضَر دارًذ.« هردم»جٌگ رساًِ ای در آًجا ک 

حسزض«ًِ؟یباستثیَتطٍضیسنآیب»ًِهػِایيحَاضی.ثبضسهؼكَفجٌ اغلیهَؾَعٍاغلیذبًطیعثِحَاسوبىثبیسهب

.ضَینكؼبلٍهتوطًعثسیبضایٌستبگطامكؿبیزضذػَغبًایضسبًِجٌ ضٍیثطثبیسهب.ًٌسهیًلبیتذَاًسىٍضٌیسىثبضیي

كبضسیًِاستذجطیغلحبتتطیيپطهربقتكبضسیسیثیثیغلحِای،ضسبًِغلحبتثیي.ّستٌسایٌستبگطامزضػبزیهطزم

ّستٌسهربقجطبىهبهطزمیؼٌی،ّستٌسػؿَآىزضظثبًبى ًیعّبضجٌِآىهجطیبىٍاًسضًبضاىزستهبًٌسجبًجیغلحبت.

اًوالثیاكطازّنآًْباًثطیتًِ؛زاضًسهربقتّعاض۱۴۴اظًوتطهباًوالثیضسبًِتطیيپطهربقتاهبزاضًسهیلیًَیهربقجیي

ثلِضسبىپیبمزضآًْب.ّستٌسایٌستبگطامزضػبزیهطزمًِثساًینضاٍاهؼیت.ثبضینّنثیيٍاهغثبیسآضهبًگطاییًٌبضزضهب-.ّستٌس

ضاآًْبٍضَینٍاضزاًوالةؾساكطازغلحبتزض.ثبضینزاضتِجسیحؿَضثبیسایٌستبگطامزض-ًیستٌسثیساضیضاُتطٌلًبًبلٍ

ًٌیناثطاظضاذَزهربللتثسّینضاجَاثطبى«ًِ»یيحسزضٍثبضینزاضتًِظطتحت ًٌٌس،هیایجبزًِضجْبتیپبسدثِ.

ٍپصیطًسهیضاسیثیثیهتٌبهؽّبیغحجتػبزیهطزمهتبسلبًِ.زّینجَاةآًْبثِػبزیهطزهبىثبغحجتزضٍضَینهسلح

  .ثطًسهیسطثِزٍلتٍحٌَهتثًِسجتظیبزیثسیبضاػتوبزیثیًٍباهیسیكؿبییيزض

 

  است ًِ اًتقام!االى زهاى کوک تِ دٍلت 

ذبظًٌٌٍسًُگطاىآًوسضاٍؾبع.ًیستزٍلتاظاًتوبمظهبىاًٌَى.ًساضزٍجَزتلٌیٌیحٌَهتٍزٍلتثیيػبزیهطزمثیيزض

ثٌٌینّنًويزٍلتثِتَاًینهیًِآًجبتبثبیسًطًٍبهػِزض.گطززهیثطحٌَهتثِهستویوبًزٍلت،ثِهبًوسّطًِاست

جٌ ،اٍایلزض.استجٌ ظهبىاٍایلهثلضطایفثالتطجیِ .ضَزپَضبًسُزٍلتًبضیًنًِضسُثبػثًطًٍبهػًِِّطچٌس



پبسپبٍُثسیجٍهطزماهبًسٌّس؛اسلحِّبسپبّیٍّبثسیجیثِتبثَززازُزستَضاضتصثٍِثَزذبئي(غسضثٌی)هَاًلكطهبًسُ

.ًیستزٍلتًوسٍهتاالى.ثطزًسپیصضاجٌ ًبضذَزجبىٍهبلثبحتیًٌٍطیسًس؛پس

 

 .جٌگ رساًِ ای را دریاتیذ 

ذَثیًبضّبی...ٍهؼبثطؾسػلًَییبثیوبضستبًْبزضًويهبًٌسًبضّبیی.ثگصاضینٍهتآىثطایثبیسٍّستینایضسبًِجٌ زضهب

استهأجَضزّسهیاًجبمًسیّطضباهللاىٍّستٌس جْبزٍایضسبًِجٌ زضّسكوٌسضطًتًبضّب،هجیلایياظتطهْن.

استایضسبًِ ضَینٍاضزتطٌیالتیٍضسُسبظهبًسّیغَضتثِججِْایيزضثبیسهب. غَضتثِّطًسًًِیستزضستایي.

 .استًٌطزُاستلبزُثْیٌِقَضثِضاتَاًصٍٍهتایٌكَضیزّس،اًجبمضسیسشٌّصثِّطچِاًلطازی،

ّبآىثبٍثگیطیناضتجبـػبزیهطزمثبزیگطّبیهٌبىیبذیبثبىزضهبًِایي.استهْنثسیبضهطزمسبظیآگبُحبؾطحبلزض

ٍاستهطزمثیيضسىپرصحبلزضضستثًِِضجْبتیثِّنتَاًینهیگًَِایي.استذَةّنهبذَزثطایًٌینغحجت

ایيًِّستٌساكطازیپعضٌیًبزضثًِويهؿیِزض.ثإیستینضبیؼبتایيجلَیّنٍضَینهسلفثطز،هیاظثیيضاآًْباػتوبز

.ًیستایضسبًِجٌ كٌطثًِسیاهبزٌّساًجبمضاًبضّب

 

 !حَاسواى تِ هردم آسیة دیذُ ّن تاشذ 

اًسزازُزستاظضاذَززضآهسٍضـلًطًٍبهػِذبقطثًِِّستٌساكطازی ثبضٌسهبّبیًوياٍلَیتزضثبیساكطازایي. ثبیس.

ًِایيیب.ًٌینایجبزضـلهَهت،غَضتثِحتیآًْبثطایتَاًینهیاگط.ثبضساكطازایيسوتثِزاضجْتهبهبلیّبیًوي

  .ًٌینهوبٍهتثبیستَاًین،هیًِتَاىهوساضّطثبزضويتْبجنجلَی.ضَزثْتطضبىاٍؾبعػیسضتایيزضآًْبتبًٌینًبضی

  

  تِ ضذ اًقالب« ًِ » تأثیر یک 

لعٍهی.ًٌٌسّوطاُذَزثبضااكطازیًٌٌسسؼیٍزٌّساًجبمتَاىتوبمثبضاهحتَاتَلیسٍػولیبتهسوتهَؾَػبت!ثعضگَاضاى

زضّلتِسِایيزضثٌسُ.ثگَیین«ًِ»یيهبًِاستایيهْنای،ضسبًِجٌ ایيزض.ثیبٍضینثیساضیضاُتطٌلاظًبهیًًِساضز

كحبضیّنآًْبچٌسّطام،زازُهطاضًٌبیٍِتَّیيّطگًَِثسٍىًَتبُّبیی،ًبهٌتایٌستبگطامزضاًوالةؾساكطازّبیپستظیط

.استآٍضزُكطبضآًْبثِ«ًِ»آىًِزازهیًطبىآًبىكحبضیّویي،ًطزًستَّیيّنٍ

ثیٍیتینایػسُضًَس،هیًطتِایػسُ.زاضزٍجَزتللبتجٌ زض.زّیناًجبمتطتوبمچِّطظطاكتثِضاًبضجٌ زضثبیسهب

اغالتللبتتطسِاظایٌٌٍِلی.ثگیطینضاتللبتجلَیتالش،ٍظحوتثبثبیسهب.زاضزتللبتّنایضسبًِجٌ .ضًَسهیسطپطست

. "استاضتجبُ"ًطَینجٌ ٍاضز

ازػبیًساضین،ضاگَضیپطتاظٍذبًِزضكحصیيضٌیسىتحولاگطاهبثطٌَینّنّبییكحصجْبز،ایيزضاستهوٌي

 .ضَزهیٍاّیازػبییيذسا،ضاُزضثَزىهجبّس

ثِ-اهللضبءاى-ثگصاضینتبثیط-استجٌ هسوتتطیيسٌگیيٍّبستضٌبذتجٌ ًِ-ایضسبًِجٌ زضثتَاًینهباگط

ّبزُتبآىػَاضؼثرَضینضٌستایضسبًِجٌ زضهباگطاهبضَز،هیتوبمثبالذطًُطًٍبهػِ.ضَینهیًعزیيًْبییپیطٍظی

  .ضسًرَاّسججطاىسبل

   

 .ًیرٍّای اًقالتی رساًِ ًذارًذ 



ًبهٌبسجیاكطازٍضسًسلیستٍاضزگطیالثیثبػسُیيٍحستهؿیِزض:»گَیٌسهی،(ثبلطػتالٌػط)یبززاضتیزضجلیلیٍحیسآهبی

 « ...ٍلیثگیطًسهطاضلیستزضاغلحاكطاززاضتٍجَزاهٌبىایيٍّستٌس

ثَزثبهیهجلسزضؿطثعزُاكطازحؿَضذكطّوچٌبىاًتربثبتایيزضغَضتیٌِزض هثلثتَاًٌسآًْبًِزاضتٍجَزاهٌبىایي.

آٍضزىضایتطساظچطا:»هیگَیٌسایػسًًُِیستزضستایي.زٌّستـییطذَزًلغثِضاًتیجِ،آذطلحظبتزضهجلضٍظّبی

پبسدزض«ضَز؟ثستِّنلیستثْتطیيٍحستػیيزضًًٌِینًویضكتبضایگًَِثِچطاٍزازینتيٍحستایيثِهوبثلقطف

ًویهطزمگَشثِغسایطبىًٍساضًسایضسبًِتَاىاًوالثیًیطٍّبی.ثجیٌینضاذَزتَاىهبًِاستهْویهكلتایي:»گلتثبیس

.گصاضًسهیتبثیطهطزمضٍیثط،ّستٌس(گطااغَلٍقلتاغالح)قیقزٍّطزضًِضسبًٍِهسضتغبحتاكطازثعًگبُسط.ضسس

.ثسّینتيٍحستثِثبیسثبالججبضًساضًس،ًلَشؾطیتهطزمثیيزضٍضَزًویضٌیسُغسایطبىهباًوالثیذبلعًٍبةاكطازٍهتی

استضسًُگبضتِكؿبییزضهكلت.استگطكتًِبزیسُضا«هطزم»ًِاستایيزاضزٍجَزجلیلیآهبیهكلتزضًِؾؼلیًوكِ

 .ًیستغحیحایيٍ!-ػبزیهطزمگطكتيًظطزضثسٍى-اًسزازُتطٌیلاًوالثیاكطازضاجبهؼِّوِاًگبضًِ

  

 .هردم هقَْر رساًِ اًذ 

ًطَینثطٍتٍهسضتثبًسّبیاسیطًِثطسبًینایًوكِثِضاذَزچگًًَِِاستایيسؤال ًوبیٌسًُِایيسبزُهثبلیي.

زضٍآٍضززستثِضاتأییسغالحیتتَاًستهجسزاثَز،ضسُغالحیتضزٍزاضت-كسبززض–ًِّبییپطًٍسُآىّوِثبگچسبضاى

زستثِضا(هبستذَزاظًِ)ًگْجبىضَضایتبییستَاًستاست،ضسبًٍِهسضتغبحتًِآزهیایٌٌِیؼٌی.ضَزپیطٍظاًتربثبت

.ّستٌسّبضسبًِهوَْضٍاسیطهطزمًِاستایي،ًیستاغلحًِثسٌّسضایًسیثِثبیسسبل۰۰اظثؼسهطزمایٌٌِػلت.آٍضز

هیعاىًوتطیيزٍضُ،ایيهتأسلبًِ.ًٌیناًتلبذَةّبیحساهلیٌسطیثِثبیسًساضین،تطٌیالتٍضجٌِ،ایضسبًِتَاىهبٍهتی

آضاءتؼساززٍضُایيزضایٌٌِذػَغبً.ًٌسهیجطیضازضويًتیجِایيٍاستاكتبزُاتلبماًوالةاظپساًتربثبتزضهطبضًت

تٌْبًِزّسهیًطبىآضاءثطضسی.ثَزهجلزٍضُزضاًوالثیَىپطاًٌسُّبیلیستآضاءهجوَعثطاثطتوطیجبتْطاىزضپیطٍظلیست

زٍضُزضًًِسبًیقطكیاظ.اًسزازُضایٍحستلیستثِاًٌَىاًسزازُضایاًوالثیّبیلیستثِهجلزٍضُزضًِاكطازیّوبى

ثلٌِاًسًیبهسُاًوالثیَىججِْسوتثِاًس،ضسًُباهیسظزُؿطةججِْػولٌطزاظاًٌَىٍثَزًسزازُضایؿطثیججِْثِهجل

هَیضاییياًس،آٍضزُضایًِایػسُّوبىًِاستایيذَةاتلبمهیبى،ایيزض.ًٌٌٌسضطًتاًتربثبتزضًالًگطكتٌستػوین

ثْتط-ایػسُظػنثًِِ-ًلطیچْبضًِاستآىاظتطهْنثٌسًُظطثِاتلبمایي.زاضًس(ضهجباظثبالتطزضغسٍتؼسازثب)هسضتوٌسٍ

  .ًیبٍضزًسضایثَزًس،

 

 .سالیاى دراز ترای تغییر زهاى الزم است  

استًویثسیبضظهبىسبل۰۴ًِاستایيثٌسًُظط«ثسّین؟ضایغَضتایيثِذَاّینهیًیتب:»كطهَزًسجلیلیآهبیایٌٌِ

ثِهطزمتبًطیسُقَلسبل۰۴چٌسیيگبّیهطبثِاتلبهبتٍّباًوالةسبیطزض.ضًَسّوطاٍُثطسٌسآگبّیثِهطزمّوًِِ

ًطزحطًتزًیبثطحبًنجطیبىثطذالفٍاهغزضزازضخًِایطاىاسالهیاًوالة.ًٌٌسًستضاالظمآگبّیٍثیٌصٍثطسٌسثجبت

 .استًناًوالثیَىغجطهتبسلبًِ.ًیستهطزمتـییطثطایظیبزیظهبىسبل۰۴.

   

 ّای کارتشکیالتی اسالهی ٍ قثیلِ گرایی ٍ التی گری تفاٍت 



اّسافٍّباٍلَیتثبهَهٌیياظایػسُاسالهیتطٌیالتیًبضزضًِاستایيزضگطاییهجیلٍِاسالهیتطٌیالتیًبضتلبٍت

هسضتّسفزیگطثبضٍپَلّسفثبضیي.استهتـیطاّسافگطیالثیٍگطیهجیلًِظبمزضاهبضًَس؛هیجوغّنزٍضهطرع،

 .است

ًٌٌٍسًویاػتطاؼضٍزهیپیصاغلحاًتربةٍػولذالفثِجوغًِثیٌٌسهیاكطازٍهتیگطاالثیٍگطاهجیلِتطٌیالتزض

زٌّسًویاجبظٍُّستٌسهٌٌطاظًْیٍهؼطٍفثِاهطاّلاكطازاسالهیتطٌیالتزضاهبزاضًسًظطهسضاهسضتٍهبزیهٌبكغثیطتط

 .زٌّستـییطضاّباٍلَیتٍاّسافًٌٌٍسضرػیهٌبكغكسایضاگطٍّیهٌبكغتبثطًٍسسوتیثِهسئَلیي

ضاهٌٌطاظًْیٍهؼطٍفثِاهطایيتَاًسهیًسییؼٌی.ثبضستطٌلكطآیٌسیيقیزضثبیسهٌٌطاظًْیٍهؼطٍفثِاهطایيهٌتْب

ظهبىثستطزضتطٌیالتیًبض[.ضَزاجطاییًبضّبیٍاضزیؼٌی]ثگیطزهطاضتطٌلضَضاّبیزضًبضجطیبىثكيزضًِزّساًجبم

ضٍزهیپیص ضاآىتطٌلاكطازّوِثبضنزاضتِاًتظبضًٌٍنهكطحضاپیطٌْبزیلحظِآذطیيًَػیهيًًِیستایٌگًَِ.

هٌكویثٌسیجوغیيثًِْبیتزضًٍوَزثطگعاضهتؼسزجلسبتهبُآثبىاٍایلاظهب،تطٌلاًتربثبتًبضگطٍُهثبلقَضثِ!ثپصیطًس

ضسیس تػوینكطایٌسایيٍػولهیساىٍاضزایػسُاهب]زٌّسًظطًٌٌٍسضطًتتَاًستٌسهیتطٌلاكطازّوِكطآیٌسایيزض.

ضَزپصیطكتًِظطضبىزاضتٌستَهغّنآذطلحظٍِلیًطسًس،گیطی . اجبظُّطًسیثِگطی،الثیٍگطاییهجیلِتطٌیالتزض![

ذالفثطگبّیٍلی،گیطزغَضتذَاّیًظطاػؿبّوِاظاستهوٌيحتی.ضَزًویزازُسبظیتػویناغلیكطآیٌسزضًظطاظْبض

.ًیستایٌگًَِاسالهیتطٌیالتٍلی ضَز،هیگیطیتػوینآى

هجلثبیستطٌیالتیًبضزض.استهتلبٍتكٌطی،ثبضشهسلیبزضّیأتًبضثبتطٌیالتیًبض.ثگیطینیبزضاتطٌیالتیًبضاغَلثبیس

ثًِِهَهٌیيجوؼیذطزثِّنػولیبتلحظِزضٍ،ثبضینهَثطّنّبسبظیتػوینزضٍثیبیینتطٌلًويثِػولیبتاظ

  .ًٌیناػتوبزاًس،ضسیسُایًتیجِ

 

 اًتخاب تیي تذ ٍ تذتر 

ثبًبض-آًْبپیطٍظیهبجطایٍٍحستلیستزض-ایٌٌِیبًوبیین،اًتربةضااغلحتحوینثبثبیسهب:»كطهَزًسجلیلیآهبیًِایي

گلتثبیساٍالً.«استضكتِپیصگطیالثیًظبم ًساضینتحویویًبضتَاىهباظثسیبضی: ثًِسیثبضین،زاضتِتَاىاگطثبًیزض.

ضطایفایيزض.ثیبٍضزضأیثستط ،ثستطٍثسثیيضَزهیهَجت،اغلحاًتربةگبّی.ًساضینضسبًِچَىًٌس،ًویتَجِهبحطف

زّینضؾبیت«ذَةحساهلاكطاز»ثِتَاًینهی ّبیحساًثطًِهطتطىّبیحساهلضٍیثطایستبزىیؼٌیٍحستٍائتالف.

آًْبضٍیًٌٍینتوَیتضاثیٌوبىّبیحساهلیؼٌیزاضًستبًیسسٌیٍضیؼِثیيٍحستضٍیثطضّجطیهؼظنهوبمٍهتی.هطتطى

آیینزضآًْبهصّتثِثطٍینهبایًٌٌِِثبیستین؛ هططاظاؿلتًِثبضینزاضتًِظطهسضاهطزمػوَمثبیساًتربثبتكطآیٌسزض.

 .ّستٌسذبًستطی

 

 اّویت شثکِ سازی هؤهٌیي 

ًِاستایيهٌظَض.ضَینضسبًٍِهسضتغبحتثبیسًٌینپیساًجبتذَاّیسْنٍگطیالثیهػِاظثرَاّیناگطاًتربثبتهػِزض

ثسیبضسبظیضجٌِثبیسهطزهیّبیگطًٍُِاستایيضٍپیصاًتربثبتثطایثٌسُپیطٌْبزیضاٌّبض.ضَینهَیّبیضسبًِغبحت

ذٌثیضاآًْبّسفثتَاًینثجطًس،پیصضاذَزًبضگطیالثیٍگطیهجیلِثبذَاستٌسهسضتغبحتاكطازاگطتبثبضٌسزاضتِهَی

ّلتِیيزضًِضیعیثطًبهٍِهبثلیتایيثبٍثبضسثیساضیضاُگطٍُتیطضسزضتْطاىضْطهسبجستوبماگطثلطهبییستػَض.ًٌین



اقالعتَسفًبضضبىایي،زٌّساًجبمًبضیگطیالثیثبثرَاٌّسسیبسیَىاگطحتیآًَهتًٌس،پرصتطاًتهسبجسّوِثطای

 .ضَزهیاثطثیهؤهٌیيضسبًی

 

 ؟ٍظیفِ ها تعذ از اًتخاتات چیست 

زّسًویضخجسیسهجلسزضذبغیثسیبضاتلبم،زٌّسضایاغلحاكطازثِهطزم،ّوِاگطحتیثساًینثبیس ّلتن،هجلسسِ.

ضسىالٌتطًٍیٌیثْبًِثِّلتنهجلسزضٍضستػَیتزهیوِ۰۴زضثطجبمًْن،هجلسزض.ثَزاًوالثیَىزستزضًْنٍّطتن

ثلًٌِیلتبز،چطوگیطیاتلبم(اًوالثیهجبلس)ًْنٍّطتنٍّلتنهجلسسِایيزضتٌْبًِ.ضكتثیياظآضاضلبكیت،هجلس

ثؼسًِاستایيچیست؟اسبسیًبضپس.ًطساًجبمهَثطیًبضٍهبًسُثبهیظهیيثطهولٌتاغلیهسبئلاظثسیبضیهتبسلبًِ

. ثبضینزاضتًِظبضتآًْبثطًٌٍینضغسضاّبًوبیٌسُػولٌطزاًتربثبت،

زضثبیسآًْب.ًٌٌسضیعیثطًبهِتبثیبٍضینكطبض هٌترتّبیًوبیٌسُثِثبیس-استجسیسهجلسًبضضطٍعًِ-ذطزاز۷تباالىاظ

جلسبتتطٌیلثِضطٍعثبیساالىاظهطٌالتحجنثِتَجِثبهبهٌترجیيثبضٌسزاضتِآهبزُثسیبضیّبیقطحهجلسًبضضطٍع

ًبضهَتثبیبظزّن،هجلسًبضثِآؿبظاظثؼستبًٌٌسآهبزُ...ٍكطٌّگیسیبسی،اهتػبزیهرتلقّبیظهیٌِزضّبییقطحًٍوبیٌس

]ثجطًسپیصضا تب،ثبضسزاضتٍِجَزهَی،تطٌیالتیًبضهبلتزضهطزمهبهستوطٍزهینًظبضتثبیسّنّبًوبیٌسًُبضحیي.

 .ضباهللاىزٌّساًجبمًحَثْتطیيثِضاًبضضبىاینكطستبزُهجلسثِذَزهبىًًِوبیٌسگبًی


