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فطضتٍبٖ وٞ ٝط زَْ زض وٙبض ا٘سبٖ ٞب ٞستٙس  ٚاٞ ٖٚب ضا یبضی ٔیىٙٙس  .ث ٝاتفبق  ٓٞزاستبٖ أطٚظ
ضٔ ٚطٚض ٔیىٙیٓ تب ضٕب  ٓٞاظ ایٗ پس ثت٘ٛیس پیبْ فطضتٍبٖ ض ٚزض ظ٘سٌی ذٛزت ٖٛزضیبفت وٙیس .
زض ٚحّ ٝی ا َٚایٗ سٛاَ ض ٚاظ ضٕب فعیعاٖ زاضْ  ،ث٘ ٝؾط ضٕب ،آیب ا٘سبٟ٘ب ٘عز ذسا٘ٚس زاضای اضظش
ٙٔ ٚعِت ٞستٙس ؟ آیب ا٘سبٖ ثٚ ٝالـ اضطف ٔرّٛلبت ٞست ؟
ثطای پبسد ث ٝایٗ سٛاَ اظ ضٕب زفٛت ٔیى ٓٙظ٘سٌی س ٝزست ٝاظ ا٘سبٖ ٞب ض ٚثب ٔ ٓٞمبیس ٝوٙیٓ...
زست ٝی ا : َٚا٘سبٖ ٞبیی و ٝتٟٙب ث ٝثُقس ٔبزی ذٛز تٛخ ٝزاض٘س  ٚتٟٙب ثٔ ٝبزیبت  ٚتقّمبت ز٘یٛی
فىط ٔیىٙٙس  ٚغجح تب ضت زض پی ضفـ ٘یبظ ٞبی خسٕی ذٛز ٞستٙس  ،ث ٝز٘جبَ ٔمػسی ٔبزی
ٞستٙس أب ٞط چ ٝثیطتط تالش ٔیىٙٙس حس ٔیىٙٙس ٛٙٞظ ثٔ ٝمػس ذٛز ٘طسیس٘س .
زست ٝی ز : ْٚا٘سبٖ ٞبیی ؤ ٝب٘ٙس زست ٝی اٞ َٚستٙس  ،أب سقی ٔیىٙٙس زض وٙبض ظ٘سٌی ٔبزی
وٕی  ٓٞثٔ ٝقٛٙیت تٛخ ٝوٙٙس تب ٚؽیف ٝی ضطفی ذٛزض ٖٛض ٚا٘دبْ زاز ٜثبضٗ  ،یقٙی فجبزت
ٞب  ٚضىط ٌصاضی ایٗ افطاز اظ ضٚی ضفـ تىّیف  ٚا٘دبْ ٚؽیف ٝاست ٞ ٚسف ٔقٛٙی ذبغی ض ٚز٘جبَ
ٕ٘یىٙٙس .
زست ٝی س : ْٛا٘سبٖ ٞبیی و ٝزض وٙبض ظ٘سٌی ٔبزی ٘ ٚیبظ ٞبی ٔطتجظ ثب ا ، ٖٚث ٝفىط ثُقس ٔقٛٙی
ذٛز ٘یع ٞستٙس  ،ایٗ افطاز ثب ٞسفی ذبظ ظ٘سٌی ٔیىٙٙس ٔ ٚقٛٙیت ایٗ افطاز خسا اظ ظ٘سٌی ٔبزی
اٞ ٖٚب ٘یست  ٚث ٝزضخبت ثبالی ٔقٛٙی غقٛز ٔ ٓٞیىٙٙسٔ .ب٘ٙس فبضفبٖ ثعضٌی ٕٞچ ٖٛضخجقّی
ذیبط ٔ ،طضس چّٛیی  ،فّی اسىب٘یب  ... ٚو ٝظ٘سٌی ٘بٔ ٝآٖ ٞب ضا ثب ٔ ٓٞغبِق ٝوطزیٓ .
ذت  ،حبَ ضٕب اظ وس ْٚزستٞ ٝستیس ؟ ٔب زض ایٗ پست ٕ٘ ،یرٛایٓ تٟٙب ثطای ضٕب اظ ایٗ ثٍیٓ وٝ
پیبْ ٞبی فطضتٍبٖ  ٚاِٟبٔبت  ٚچٍ ٚ ٝ٘ٛچ ٝچیع ٞبیی ٞستٙس  ،ثّىٔ ٝیرٛایٓ ذٛز ضٕب تجسیُ ثٝ
ا٘سب٘ی ثطیس و ٝثت٘ٛیس ایٗ پیبْ ٞب ض ٚزضیبفت وٙیس  .پس اٌط اظ زست ٝی ا ٚ َٚزٞ ْٚستیس ،
٘یبظ ث ٝایٗ زاضیس و ٝذٛزت ٖٛض ٚث ٝزست ٝی س ْٛثطس٘ٛیس  ،یقٙی اظ ِحبػ ٔقٛٙی ظ٘سٌی ضٕب
زاضای ٞسفی ٔطرع ثبض. ٝ
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اضتجب ٜثطزاضت ٘ىٙیس ٕ٘ ،یٍیٓ ظ٘سٌی ٔبزی ضٚ ٚا ثٍُصاضیس  ٚثٔ ٝقٛٙیت ثچسجیس  ، ٝ٘ ،ثّىٔ ٝیٍیٓ
وبضی وٙیس و ٝزض ظ٘سٌی ٔبزی ذٛزتٔ ٖٛقٛٙیت ض ٚتدطث ٝوٙیس .
اوثط أب ا٘سبٖ ٞب ای ٍٝ٘ٛٙفىط ٔیىٙیٓ و ٝذسا٘ٚس  ٚفطضتٍبٖ ض ٚتٟٙب زض فجبزت ٞب ٔیط ٝپیسا وطز ،
أب ثٛ٘ ٝفی ٔیطٌ ٝفت آٖ ٌ ٝ٘ٛثبیس ظ٘سٌی وطز و ٝسبفبت فجبزات ٔب اظ سبفبت فقبِیت ٞبی
ضٚظا٘ٔ ٝب خسا ٘جبض . ٝثّى ٝفقبِیت ٞبی ضٚظا٘ٔ ٝب تجسیُ ث ٝفجبزت ثط . ٝأب چغٛض ایٗ فبغّ ٝض ٚاظ
ثیٗ ثجطیٓ ؟ ضاظی زض ایٗ ثیٗ ٟ٘فتٞ ٝست  ...ا ٖٚضاظ ای (( ٝٙتٛخ ٝوُٗ ))
پس زٚثبض ٜاظ ضٕب ٔیپطسٓ  ،چٍ ٝ٘ٛث ٝذسا٘ٚس ٘عزیه تط ٘ ٚعزیه تط ثطیٓ ؟ ثب تٛخ ٝوطزٖ
چٍ٘ ٝ٘ٛطب٘ٞ ٝبی ظ٘سٌی ضا ثجیٙیٓ ؟ ثب تٛخ ٝوطزٖ .
چٍ ٝ٘ٛثت٘ٛیٓ اظ فطضتٍبٖ اِٟی پیبْ ٞبیی ضا زضیبفت وٙیٓ ؟ ثبظ  ٓٞثب تٛخ ٝوطزٖ.
تٛخ . ٝتٛخ ٝوُٗ ث ٝضٚیساز ٞبی ظ٘سٌی  ،تٛخ ٝوٗ ثٞ ٝط اتفبلی و ٝثطای تٔ ٛیفت ، ٝتٛخ ٝوٗ ثٝ
ٞط آٖ وس و ٝزض ٔسیط ظ٘سٌی ت ٛلطاض ٔیٍیط ، ٜتٛخ ٝوٗ ثِ ٝحؾبت سرتی و ٝزض ظ٘سٌی ثطای
ت ٛپیص ٔیبز  ٚتٛخ ٝوٗ  ٚثجیٗ وٞ ٝط ِحؾ ٝی سرتی پیغبْ  ٚتدطث ٝای ٞست ثطای پیطجطز
ظ٘سٌی ت. ٛ
حبَ زض پبضاٌطاف ثبال  ،تٛخ ٝوُٗ ض ٚاظ ٔتٗ حصف وٙیس  .ذٛاٞیس زیس و ٕٝٞ ٝچیع ٔقٙی ذٛزش
ض ٚاظزست ٔیس. ٜ
اوثط ٔب زض ذٛاة ٞبٔ ٖٛایٗ ض ٚزیسیٓ و ٝسط خّس ٝأتحبٖ ٞستیٓ أب أتحبٖ ض ٚثّس ٘یستیٓ  ٚیب
ٞیچی ٘ر٘ٛسیٓ  ٚیب ث ٝخّس ٝأتحبٖ زیط ضسیسیٓ  ،فّت زیسٖ ای ٍٝ٘ٛٙذٛاة ٞب ایٗ ٞست ؤ ٝب
ثٔ ٝسبئُ ضٚظ ٔط ٜذٛزٔ ٖٛثی تٛخٞ ٝستیٓ  ٚتٟٙب زض سبفبت فجبزات ز٘جبَ ٔقٛٙیت  ٚذسا٘ٚس
ٔیٍطزیٓ .
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أب چٍ ٝ٘ٛاِٟبٔبت اِٟی ضا زضیبفت وٙیٓ ؟
٘جبیس ای ٍٝ٘ٛٙا٘تؾبض زاضت ٝثبضیٓ وٞ ٝط ضٚظ چٙسیٗ فطضت ٝزض ثیساضی ض ٚث ٝضٚی ٔب حبضط ثطٗ ٚ
حىٕت ٞط اتفبق وٛچه  ٚثعضٌی ض ٚثطای ٔب ضطح ثسٖ  ،ث ٝایٗ زِیُ وٞ ٝط ا٘سب٘ی ث ٝا٘ساظ ٜی
ؽطفیت ذٛزش ٔیت ٝ٘ٛاظ وبئٙبت پیبْ ٞبیی ض ٚزضیبفت و... ٝٙزض ٘تید ٝاثتسا ٔب ث ٝایٗ ٘یبظ زاضیٓ وٝ
ؽطفیت پصیطش  ٚزضیبفت اِٟبٔبت اِٟی ض ٚزض ذٛزٔ ٖٛافعایص ثسیٓ .
ثطای زضیبفت اِٟبٔبت اِٟی ٔ ،ب ٘یبظی ث ٝایٗ ٘ساضیٓ و ٝفطضتٍبٖ ض ٚثجیٙیٓ  ٚاِجت ٝحبال حبالٞب
أىبٖ پصیط ٘ ٓٞیست و ٝثجیٙیٓ (.ایٗ ٔغّت زض پست ثقسی اثجبت ٔیط . )ٝپس ٔب اظ ل ٜٛی
ضٛٙایی  ٚازضان زض٘ٚی ذٛز ثطای زضیبفت اِٟبٔبت اِٟی ٔیت٘ٛیٓ استفبز ٜوٙیٓ .
یىٓ  :تمٛیت ز٘یبی زض٘ٚی
ثطای تمٛیت ز٘یبی زض٘ٚی ٔ ،یت٘ٛیس اظ ٔطالجٔ ، ٝسیتیطٗ  ،تٕطیٗ سىٛت ٕ٘ ،بظ ذٛا٘سٖ  ٚشوط
ٞبی ضجب٘ ٝاستفبز ٜوٙیس  .و٘ ٝح ٜٛی ا٘دبْ ٔطالجٔ ٚ ٝسیتیطٗ  ٚسىٛت ٞ ،ط س ٝزض ٚة سبیت
ٔٛخٛز ٞست  .أب ٘ىت ٝای و٘ ٝجبیس اظ یبز ثجطیس  ،ایٗ ٞست و ٝزض ٍٙٞبْ ا٘دبْ تٕطیٙبت  ٚیب ا٘دبْ
فجبزت ٞب  ،زض عّت ٞیچ چیع ٘جبضیس ٘ .رٛایٗ غسای فطضتٍبٖ ض ٚثطٛٙیس ٘ ،رٛایٗ ثٔ ٝىب٘ی
اسطاض آٔیع ثطیس  ،ثب زض ذٛاست ظثب٘ی یب شٙٞی چیعی اتفبق ٕ٘یفت ، ٝثّى ٝضٕب تٟٙب ثبیس ثٔ ٝطالج ٝیب
ٔسیتیطٗ یب سىٛت یب فجبزت ثٙطیٙیس  ،ظٔب٘ی و ٝزض عّت چیعی ٘جبضیس  ٕٝٞچیع زض ضٕب خبضی
ذٛاٞس ضس  ٚزض آٖ ٍٙٞبْ ٞست و ٝزض ٖٚضطٚؿ ث ٝضىٛفب ضسٖ ٔیى... ٝٙ
ٞسف اظ تٕطیٙبت زض٘ٚی ضسیسٖ ثٔ ٝطتج ٝی ذبغی ٘یست  ،ثّىٞ ٝسف خبضی ضسٖ ٘ٛض اِٟی ٚ
افعایص لسضت زض٘ٚی ٔب ثطای زضیبفت اِٟبٔبت اِٟی ٞست  ،زض یه والْ ٞسف ضسیسٖ ثٚ ٝحست ثب
ذسا٘ٚس است ٌ ...بٞی غساٞب اظ زض ٖٚا٘سبٖ ضٙیسٔ ٜیطٗ  ٝ٘ ٚاظ عطیك لٛای ضٛٙایی ٘ ،بٌٟبٖ
والٔی ض ٚزضیبفت ٔیىٙیس  ،أب ٕ٘یس٘ٚیس چغٛض ایٗ والْ ض ٚزضیبفت وطزیس  ،چ ٖٛضٕب چیعی
٘طٙیسیس  .ایٗ یه ذیبَ یب یه ت٘ ٓٞٛیست  ،یه ٚالقیت ٞست  ،و ٝثبظ ث ٖٕٛٞ ٝتٛخ ٝث ٝز٘یبی
زض٘ٚی ثط ٔیٍطز. ٜ
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ز : ْٚتمٛیت ل ٜٛی ضٛٙایی
اثتسا ٔب ث ٝایٗ ٘یبظ زاضیٓ و ٝل ٜٛی ضٛٙایی ذٛز ض ٚتمٛیت وٙیٓ  ،چ ٖٛزض ٔٛالقی فطضتٍبٖ اِٟی
ثب ٔب غحجت ٔیىٙٙس  .یىی اظ ثٟتطیٗ ضاٞ ٜب ثطای تمٛیت ل ٜٛی ضٛٙایی ذٛز استفبز ٜاظ تٕطیٗ
سىٛت ٞست ٘ .ح ٜٛی ا٘دبْ تٕطیٗ سىٛت زض پست سىٛت ٌفت ٝضس ، ٜتٕطیٗ سىٛت ض ٚث ٝعٛض
ٔطتت  ،ضجب٘ٞ ، ٝط ضت ثیست زلیم ٝا٘دبْ ثسیس  ٚزض ِحؾ ٝتٕطیٗ  ،ظٔب٘ی و ٝچطٕبٖ ذٛز ضٚ
ثست ٝایس ث ٝغسای اعطاف ٌٛش ثسیس  ،وٛچىتطیٗ غساٞب ض ٚز٘جبَ وٙیس  ،ظٔب٘ی ؤ ٝبضیٙی اظ
ذیبثبٖ ضز ٔیط ٝغسای أ ٖٚبضیٗ ض ٚتقمیت وٙیس  ٚتب ظٔب٘ی و ٝا ٖٚغسا لغـ ٔیط ٝغسا ضٚ
ز٘جبَ وٙیس .
ٌبٞی چٙسیٗ غسا زض ٌٛش ٔب ضٙیسٔ ٜیط ، ٝضٕب ثب چطٕبٖ ثست ٝذٛز تٟٙب ث ٝیه غسا ٌٛش
ثسیس  .ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ  :ث ٝاتبق ذٛاة ذٛز ضفتیس ٔ ٚیرٛایٗ تٕطیٗ سىٛت ض ٚا٘دبْ ثسیٗ ،پسض ٓٞ
زض ٔٙعَ حضٛض زاض ٚ ٜزاض ٜتّٛیعیٍ٘ ٖٛبٔ ٜیى ، ٝٙغسای تِه تِه سبفت اتبق ذٛاة  +غسای
تّٛیعی + ٖٛغسای تطزز ٔبضیٗ ٞب زض ذیبثبٖ ضٙیسٔ ٜیط ، ٝزض تٕطیٗ سىٛت ذٛز ث ٝضقیف تطیٗ
غسای ٔٛخٛز ٌٛش ثسیس  .و ٝفىط ٔیى ٓٙغسای تِه تِه سبفت ثبض ... ٝث ٝایٗ غسا ثب تٕبْ زلت
ٌٛش ثسیس  ٚایٗ ض٘ٚس ض ٚازأ ٝثسیس  .عٛضی و ٝزیٍٞ ٝیچ غسایی ض٘ ٚطٛٙیس  .ایٗ تٕطیٗ ث ٝضٕب
وٕه ٔیى ٝٙاِٟبٔبت اِٟی ض ٚزض ٔٛالـ ضطٚضی ثطٛٙیس ٔ .قٕٛال زض ا َٚغجح و ٝاظ ذٛاة ثیساض
ضسیٗ یب زض ٍٙٞبْ تٕطیٗ سىٛت ث ٝیه ثبضٔ ٜتٛخ ٝذٛاٞیس ضس و ٝفال ٜٚثط غساٞبی اعطاف
غساٞبی زیٍ ٝای  ٓٞثٌٛ ٝش ٔیطس ، ٝغساٞبی زض ٚ َٓٞضبیس  ٕٟٕٝٞی غحجت آزْ ٞب ٘ .ىت ٝی
ٔ : ٟٓظٔب٘ی و ٝای ٍٝ٘ٛٙغسا ٞب ثٌٛ ٝش ٔیطسٗ ثبیس ثی حطوت ایستبز  ٚثسٞ ٖٚیچ ٚاوٙطی تٟٙب
ٌٛش زاز  ،ظٔب٘ی و ٝغسایی ٘ب ضٙبذت ٝثٌٛ ٝش ٔیطس ، ٝاٌط ثرٛایٗ تٟٙب ث ٝغسای ٘بضٙبذتٝ
ٌٛش ثسیٗ غسا لغـ ذٛاٞس ضس !!! زض اٚایُ غساٞبی ٘ب ٔفٟٔٛی ضٔ ٚیطٛٙیس أب ثٔ ٝطٚض خٕالتی
ضٔ ٚیطٛٙیس و ٝضٕب ض ٚحیطاٖ  ٚفبضك ٔقجٛز ٔیى . ٝٙتدطثیبتی اظ خب٘ت ٔٗ وست ضس ، ٜأب
زٚست زاضْ ٔٙتؾط ثبضٓ تب ذٛزت ٖٛتدطثیبت زض٘ٚی تبظ ٜای ض ٚزضیبفت وٙیس .
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س : ْٛزض ذٛاست  ٚغحجت وطزٖ ثب فطضتٍبٖ  ٚذسا٘ٚس .
ثب فطضتٍبٖ ٍٟ٘جبٖ ذٛز غحجت وٙیس ٔ ٚغٕئٗ ثبضیس و ٝاٞ ٖٚب غسای ضٕب ضٔ ٚیط٘ٛٙس  ٚثٝ
سٛاالت  ٚزض ذٛاست ٞبی ضٕب خٛاة ٔیس٘س  ،ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ ضٕب ٔطغّ ٝی شٙٞی زاضیس  ٚاظ
فطضتٍبٖ  ٚذسا٘ٚس زضذٛاست وٕه ٔیىٙیس ٙٔ ،تؾط پبسد ٞستیس  ،أب زض اِ ٖٚحؾ ٝ٘ ٝچیعی
ٔیطٛٙیس  ٝ٘ ٚچیعی اظ زض ٖٚضٙیسٔ ٜیط . ٝزض ایٗ ِحؾ٘ ٝب أیس ٘طیس  ...چٙسیٗ  ٚچٙسیٗ ثبض
زضذٛاست ذٛز ض ٚتىطاض وٙیس  ٚث ٝفطضتٍبٖ ای ٍٝ٘ٛٙغحجت وٙیس  :ث ٝوٕه ضٕب ٘یبظ زاضْ  ،وٕىٓ
وٙیس  ٗٔ ،پیبْ ضٕب ض ٚزضیبفت ٘ىطزْ ٚ ،اضح تط پیبْ ذٛزت ٖٛض ٚث ٗٔ ٝثطس٘ٛیس  ٚ .حتٕب ٘جبیس
ایٗ ٌفتٞ ٝب ض ٚثط ظث ٖٛثیبضیٗ  ،چ ٖٛذسا٘ٚس  ٚفطضتٍبٖ فىط ضٕب ضٔ ٓٞ ٚیر ، ٗ٘ٛپس ثب فىط ٓٞ
ٔیت٘ٛیس ایٗ زضذٛاست ٞب ض ٚزاضت ٝثبضیس  .پیبْ فطضتٍبٖ ٔیت ٝ٘ٛاظ عطیك ش ٚ ٗٞیب زض ٖٚث ٝضٕب
افالْ ثط ، ٝث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ ایس ٜای زض ش ٗٞضٕب ایدبز ثط ، ٝفىطی تبظ ٜث ٝزٙٞت ٖٛثطس ، ٝایٗ ٞب
 ٖٕٛٞاِٟبٔبت اِٟی ٞستٙس  .أب ضا ٜزیٍطی ٞ ٓٞست  .زض ٔطبٞسات زیساضی زض وتبثی ث ٝتىطاض
افساز اضبض ٜضس ٜو ٝزض پبییٗ ثٟص اضبضٔ ٜیىٙیٓ  .ایٗ ضٚش فٛق اِقبزست ...
ٔقب٘ی اضتقبضی افساز  ...پیبْ ٞبیی اظ فطضتٍبٖ
ایٗ ٔغّت ثطٌطفت ٝاظ وتبة ٔفبٞیٓ اضتقبضی افساز ٘ٛضت ٝزوتط زٚضیٗ ٚیطچٞ ٛست  ٚ ،اِجتٝ
٘بٌفتٕ٘ ٝب٘س  ،ذٛز ٔٗ  ٓٞثب ذ٘ٛسٖ ٔغّجی زض ٔٛضز تىطاض افساز زض سبیتی ثب ایٗ ٔجحث آضٙب
ضسْ  .تقطیف سبز ٜپیبْ ٞبیی اظ فطضتٍبٖ ث ٝایٗ غٛضت : ٝفطضتٍبٖ اِٟی ثب وٙبض  ٓٞچیسٖ افساز
ث ٝضٕب پیبْ ٔی زٙٞس  ،ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ ٞط ظٔبٖ و ٝث ٝسبفت ذٛز ٍ٘بٔ ٜیىٙیس تىطاض افساز ضا ضبٞس
ٞستیس  ،افسازی ٔب٘ٙس  01:01 :یب  01:23یب  22:22یب  12:34زلیم .... ٝیب ظٔبٖ ٞبیی و ٝث ٝعٛض
٘بٌٟب٘ی ث ٝپالن ذٛزضٚیی ٍ٘بٔ ٜیىٙیس  ،ثبظ  ٓٞتىطاض افساز ضا ضبٞس ٞستیس  .ضٕبض ٜغٙسِی ضٕب
ظٔب٘ی و ٝث ٝوٙىٛض ٔیطٚیس افسازی ٞستٙس و ٝتىطاض ضس٘س یب زاضای تطتیت غقٛزی یب ٘عِٚی
ٞستٙس ٔ .ب٘ٙس  ، 444 ، 333 ، 222 ، 111 :یب . 987 ، 654 ، 789 ، 456 ، 231 ، 123
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ٞط یه اظ ایٗ اضلبْ تىطاضی زاضای ٔقٙی ٟ٘فت ٝای ثطای ضٕب ٞستٙس  ،ث ٝآٖ ضطط و ٝضٕب ث ٝایٗ
ٔٛضٛؿ تٛخ ٝزاضت ٝثبضیس  .ایٗ تىطاض افساز پیبْ ٞبیی اظ خب٘ت فطضتٍبٖ ٞستٙس .
ذت ث٘ ٝؾط ضٕب ظٔب٘ی و ٝایٗ تقطیف ض ٚضٙیسْ ث ٝذٛزْ چی ٌفتٓ ؟ ٔٗ ایٗ ٔٛضٛؿ ض ٚزض اثتسا
لج٘ َٛىطزْ  ،ث ٝذٛزْ ٌفتٓ ایٗ احتٕبَ ٕٞیطٚ ٝخٛز زاض ، ٜپس اغال زِیُ ٕ٘یط ٝایٗ ٔٛضٛؿ
حمیمت زاضت ٝثبض . ٝسپس ایٗ ٔٛضٛؿ ض ٚزض سبیتی ٔٛضز ا٘تمبز لطاض زازْ  ،سٛآِ ض ٚزض اٖٚ
سبیت ای ٍٝ٘ٛٙثیبٖ وطزْ  :ضٕب زض ضٚظ ز ٜثبض ث ٝسبفت ذٛز ٍ٘بٔ ٜیىٙیس  ،اظ ایٗ ز ٜثبض ٞطت ثبض
تىطاض افساز ضا ضبٞس ٘یستیس  ٚز ٚثبض ٜضبٞس تىطاض افساز ذٛاٞیس ثٛز  ،اٌط ثطای آٖ ز ٚثبض ٔطبٞسٜ
ذٛز ضا زض ٘عز فطضتٍبٖ احسبس ٔیىٙیس ثطای آٖ ٞطت ثبضی وٞ ٝیچ تىطاضی ٚخٛز ٘ساضت ٝاست
چ ٝخٛاثی زاضیس ؟
ا ٖٚضٚظ ثطای ٔٗ خٛاثی و ٝزاز ٜضس لب٘ـ وٙٙس٘ ٜجٛز  ،چ ٗٔ ٖٛث ٝایٗ ٔٛضٛؿ ٞیچ ٌٝ٘ٛ
افتمبزی ٘ساضتٓ  .أب ظٔبٖ پیبْ ٞبیی اظ فطضتٍبٖ ض ٚثطای ٔٗ ثبثت وطز  .ضٚظی زض حبَ ٚضق ظزٖ
زفتط ذبعطاتٓ ثٛز و٘ ٝىت ٝای تٛخ ٝی ٔٗ ض ٚث ٝذٛزش خّت وطز ...
ٔٗ زض تبضید  91/02/02ثیٙی ذٛزْ ض ٚث ٝفّت ا٘حطاف  ٚپّیپ  ٚظیجبیی فُٕ وطزْ  .تبضید فُٕ
ض ٚزوتط ٔطرع وطز ٜثٛز .
زض تبضید  92/02/02ثٔ ٝحُ وبضْ أٚسْ  ،و ٝتبضید ٚضٚزْ ض ٚغبثىبض ٔطرع وطز ٜثٛز .
زض تبضید  93/02/02وتبة ٟٔطثبٖ ٔطالت و ٝتٛسظ زٚست ذٛثٓ ذب٘ٓ ٚیسا اظ عطیك پست ثطای
ٔٗ اضسبَ ضس ٜثٛز ث ٝزست ٔٗ ضسیس .
زض تبضید  93/02/22وتبة چٍ ٝ٘ٛذسا ض ٚثطٙبسیٓ اظ عطیك ذب٘ٓ حمیمی ثطاْ اضسبَ ضس ٜثٛز ثٝ
زست ٔٗ ضسیس  .ایٗ ٔٛضٛؿ تٛخ ٗٔ ٝض ٚث ٝذٛزش ذیّی خصة وطز  ،یه سبَ زاضای  365ضٚظ
ٞست  ،چغٛض زض س ٝسبَ ٔتٛاِی  ،اتفبق ٞبی ٔ ٟٓظ٘سٌی ٔٗ ثب تىطاض افساز ٕٞ 2طا ٜضس ٜ؟ تىطاض
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افساز  2چٔ ٝقٙی زاض ٜ؟ ثٕٞ ٝیٗ فّت زٚثبض ٜث ٝسبیت ٔٛضز ٘ؾط ٔطاخق ٝوطزْ ٔ ٚقٙی تىطاض
افساز ضٔ ٚغبِق ٝوطزْ  ٚخٛاة ذٛزْ ضٌ ٚطفتٓ  .و ٝوبٔال زضست ثٛز .
حبَ اظ ضٕب زٚستبٖ ایٗ ذٛاٞص ض ٚزاضْ  ،ثسٞ ٖٚیچ زِیّی ایٗ ٔٛضٛؿ ض ٚضز ٘ىٙیس  ،چ ٖٛزض
ایٗ غٛضت ایٗ ضا ٜزضیبفت اِٟبٔبت ضا ث ٝضٚی ذٛزتٔ ٖٛیجٙسیٗ ٔ ٓٞ ٗٔ ،ب٘ٙس ضٕب ٔٛضٛؿ
زضیبفت اِٟبٔبت ض ٚاظ عطیك ل ٜٛضٛٙایی  ٚزض٘ٚی  ٚزیساضی ضَز وطزْ  ،أب ظٔب٘ی و ٝثب تىطاض افساز 2
زض ضٚیساز ٞبی ٔ ٟٓظ٘سٌیٓ ض ٚث ٝض ٚضسْ  ،ایٗ ٔٛضٛؿ ض ٚپصیطفتٓ  ٚاظ ا ٖٚپس ٘طب٘ٞ ٝبی
ظ٘سٌی ٔٗ ثیص اظ پیص ذٛزض ٖٛضٕ٘ ٚبیبٖ وطزٖ .
٘ىبتی لبثُ تٛخٞ ٝستٙس و ٝثٟط ٖٛاضبضٔ ٜیىٙیٓ :
٘ىت ٝی إٞ : َٚیط٘ ٝجبیس ثب تىطاض افساز ض ٚث ٝض ٚثطیٓ  ،ثّى ٝظٔب٘ی تىطاض افساز ثطای ٔب ٟٔٓ
ٞستٙس و ٝیب ٔب ٔیرٛایٓ وبضی ض ٚا٘دبْ ثسیٓ یب وبضی ض ٚا٘دبْ زازیٓ ٙٔ ٚتؾط پبسد وب ئٙبت
ٞستیٓ.
٘ىت ٝی ز٘ : ْٚسجت ث ٝسبفت  ٚپالن ذٛزضٞ ٚب  ٚضٕبضٞ ٜبیی و ٝسط ضا ٜضٕب لطاض ٔیٍیطٖ
حسبسیت ث ٝذطج ٘سیٗ  ،ثّى ٝتىطاض افساز ثب ٘سای زض٘ٚی ٕٞطاٞ ٜستٙس  ،ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ ظٔب٘ی وٝ
ٔیرٛایٓ وبض ٔ ٚ ٟٓذیطی ضا ا٘دبْ ثسیٓ ٘سای زض٘ٚی ثٔ ٝب ٔیٍ ٝو ٝث ٝسبفت ذٛزت ٍ٘ب ٜوٗ ،
ظٔب٘ی و ٝث ٝسبفت ٍ٘بٔ ٜیىٙیٓ ث ٝعٛض ٔثبَ  :تىطاض افساز  12:12ض ٚضبٞس ٞستیٓ  ،ظٔب٘ی و ٝوبض
ض ٚث ٝپبیبٖ ٔیطس٘ٛیٓ ثبظ ٘سای زض٘ٚی ثٔ ٝب ٔیٍ ٝو ٝث ٝسبفت ٍ٘ب ٜوٗ  ٚاِ ٖٚحؾٞ ٝست وٝ
تىطاض افساز  01:01ض ٚضبٞس ٞستیٓ  .ایٗ یقٙی پیبْ زضست اظ فطضتٍبٖ  ٝ٘ ،ایٙىٞ ٝط زلیم ٝثٝ
سبفت ٍ٘ب ٜوٙیٓ ٞ ٚط تىطاض افساز ضا پیبٔی ثطای ذٛز ثسا٘یٓ .
٘بٌفت ٕٝ٘ٛ٘ ٝوٞ ٝط فسز ثطای ذٛزش زاضای ٔقٙی ذبظ ٞست  ،أب ٔقب٘ی ایٗ افساز چٞ ٝستٙس ؟
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ثب ٍ٘ ٓٞبٞی ثٔ ٝقب٘ی ایٗ افساز ٔیٙساظیٓ :
 : 000یبزآٚض آ٘ى ٝضٕب ثب ذسا یىی ضس ٜایس ٚ ،فطك آفطیسٌبض ضا زض زض ٖٚذٛز احسبس ٕ٘بییس.
ٕٞچٙیٗ فالٔتی ثطای ایٙى ٝیه چطذ ٝث ٝاتٕبْ ضسیس ٜاست.
 : 0پطٚضزٌبض ثب ضٕب سرٗ ٔیٍٛیس ٍٙٞ ،بٔی و ٝفسز غفط ضا ٔی ثیٙیس  ،ایٗ فسز ثطای ضٕب ٘طبٖ
اظ حّم ٝی ثیٟٙبیت زض ثیىطا٘ ٝفبِٓ زاضز  ،حّم ٝای و ٝآغبظ  ٚا٘تٟبیی ثطای آٖ ٘یست  .ثب ایٗ فسز
حضطت حك تٛخ ٝضٕب ضا ث ٝذجط  ٚپیبٔی زٍِطْ وٙٙس ٚ ٜاعٕیٙبٖ ثرص  ٚیب ضٕٛٙٞزی ّٔىٛتی
خّت ٔی ٕ٘بیس .
ٔ : 1ثجت ثٕب٘یس ٞ ،ط آ٘چ ٝضا و ٝزض ایٗ ِحؾ ٝزضثبض ٜآٖ ٔی ا٘سیطیس زض حبَ تحمك است  ،پس
ٔغٕئٗ ضٛیس و ٝفمظ زضثبض ٜآ٘چ ٝآضظ ٚزاضیس ٔی ا٘سیطیس  .تٕبٔی ٞطاس ٞب ٍ٘ ٚطا٘ی ٞب ضا ثٝ
پطٚضزٌبض  ٚفطضتٍبٖ ثسپبضیس .
 ٕٝٞ : 2چیع ذیط ٘ ٚیه است ٕٞ ٚی ٍٝ٘ٛٙو ٝپیص ذٛاٞس ضفت  .ایٕبٖ لٛی زاضیس  ،ذػٛغب
ٔٛالقی و ٝاحسبس أیسٚاضا٘ ٝزض زض ، ٖٚضٕب ضا ث ٝزستیبثی ث ٝثٟتطیٗ ٘تبیح ضإٙٞبیی ٔیىٙس ٞ .ط
ٌب ٜاظ فطضتٍبٖ زض ذٛاست یبضی ٕ٘بییس  ،ایطبٖ ٔی تٛا٘ٙس ثبٚض  ٚایٕبٖ ضٕب ضا ضإٙٞب ثبضٙس .
 : 3اسبتیس ٔمطة ضٕب ضا یبضی ٔی ضسب٘ٙس ٌ ،بٞب استبز ٔمطثی و ٝضٕب ثب ٚی احسبسی غٕیٕب٘ ٝتط
زاضیس ٔس ٘ؾط است .
 : 4فطضتٍبٖ زض وٙبض ضٕب ٞستٙس  ،آٟ٘ب فسز  4ضا ثطایتبٖ فطستبز ٜا٘س تب ث ٝضٕب لٛت لّت ٚ
اعٕیٙبٖ زٙٞس و٘ ٝدٛاٞبی ضٕب ضا ثٌٛ ٝش زَ ضٙیس ٜا٘س  ٚضٕب ضا یبضی ٔی ضسب٘ٙس .
 : 5تحٛالت لبثُ تٛخٟی زض خٟت ثٟجٛز ضطایظ زض حبَ ضذساز است  ،فطا ذٛا٘سٖ ّٔىٛت آسٕبٖ
ٞب ثطای وٕه ٌطفتٗ زض ضاثغ ٝثب تغییطات ظ٘سٌی ایس ٜای ثسیبض فبِی است .
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 : 6زض ثبضٔ ٜسبئُ ٔبزی اظ خّٕ ٝثطٚت  ٚزاضایی ٍ٘ ،طاٖ  ٚآظضز٘ ٜجبضیس ٍ٘ ،طا٘ی ٞب تحت تبثیط
٘دٛاٞبی لّجی ضٕب وبٞص ٔی یبثٙس  ،ذٛش ثرتب٘ ٝاٌط اظ فطضتٍبٖ زض ذٛاست ٕ٘بییس ٔ،ی تٛا٘ٙس
پبسرٍٛی ٘دٛاٞبیص ضٕب ثبضٙس .
 : 7ضٕب زض ٔسیط ضٚضٗ حمیمت لطاض زاضیس  ٚفطاتط اظ حس ا٘تؾبض ذٛز ٘یع ٘تید ٝذٛاٞیس ٌطفت !
فسز ٘ 7طبٖ اظ ٔقدع ٜای ّٔىٛتی زاضز و ٝحٕبیتٍط ضٕبست  ٚزضٚاظٞ ٜبی ضب٘س  ٚالجبَ ضا ثٝ
ضٚیتبٖ ٔی ٌطبیس .
 : 8فسز ٘ 8طب٘ ٝای فطاٚا٘ی  ٚوبٔیبثی است  ،پبیب٘ی ثطای حّمٞ ٝبیی و ٝزض (ضىُ اٍّ٘یسی )8
ایٗ فسز ٞست ٚخٛز ٘ساضز  ٚایٗ ٔغّت ثیبٍ٘ط خبضی ضسٖ ثطٚت  ،فطغت  ،ایس ٚ ٜیب ٞط آ٘چ ٝوٝ
ثساٖ ٘یبظ زاضیس ث ٝسٛی ضٕبست  .ذػٛغب زض اضتجبط ثب ضسبِت ضٕب زض ظ٘سٌی .
 : 9زضست ٕٞیٗ ِحؾٕٞ ، ٝب٘ٙس وسی وٍٕٞ ٝبْ ثب ٘ٛض  ٚضٚضٙبیی ٚاضز فُٕ ٔیطٛز  ،زست ثٝ
وبض ضٛیس  .فسز  9ثسیٗ ٔقٙی است و ٝضٕب تٕبْ پیص ٘یبظ ٞبی الظْ ثطای زستیبثی ثٞ ٝسف
ظ٘سٌیتبٖ ضا تىٕیُ ٕ٘ٛز ٜایس  .تبذیط ٘ىٙیس  ،او ٖٛٙظٔبٖ ٔٙبست ثطای ثطزاضتٗ ٌبٟٔبی آغبظیٗ
حطوت است  ،ث ٝعٛضیى ٝحتی وٛچىتطیٗ ٌبْ ٞب ٘یع ٔفیس ٚالـ ٔی ض٘ٛس .
 : 10ایٗ ذٛاست پطٚضزٌبض است و ٝزض ٔٛلقیت و٘ٛٙی ٔثجت ا٘سیطی ذٛز ضا حفؼ ٕ٘بییس تب ٕٝٞ
چیع زض ثبالتطیٗ سغح ذیط ٘ ٚیىی ثطای ضٕب تسثیط ضٛز  ،اظ حضطت حك زضذٛاست ٕ٘بییس تب
ذٛش ثیٗ ثبلی ثٕب٘یس  ،چطا و ٝعطظ فىط ضٕب فبّٔی تبثیط ٌصاض ثط ٘تبیح حبغّ ٝاست .
ٔ : 11ثجت ثٍٙطیس  ،افىبض ضٕب زض ث ٝسطفت زض حبَ تحمك ٞستٙس  ،ثٙب ثط ایٗ چٙب٘چٔ ٝیرٛاٞیس
اظ ٘تبیح ٔثجت آٖ ٞب اعٕیٙبٖ حبغُ وٙیس  ،فمظ ثط ذیط ٘ ٚیىی و ٝزض زض ٖٚذٛزتبٖ  ،زیٍطاٖ ٚ
ٔٛلقیت فقّی ٚخٛز زاضز تٕطوع وٙیس .
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 : 12زضثبض ٜآیٙسٔ ٜثجت ٍ٘ط ثبضیس ٞ ،ط آ٘چ ٝو ٝزض ثبض ٜآٖ ٔی ا٘سیطیس  ،ثطا آیٙس ٜضٕب تبثیط ٌصاض
است  ،ایٗ تٛاِی پیبٔی ثطای تمٛیت أیس  ٚایٕبٖ زض زض ٖٚضٕبست  ،ظیطا ایٗ ز ٚفٛأّی لسضتٕٙس
 ٚتقییٗ وٙٙس ٜزض ضطایظ فقّی ٞستٙس .
 : 13اسبتیس ٔمطة  ،زض وٙبض ضٕب ٞستٙس  ٚزض خٟت آٌبٞی اظ ثػیطتی ضٚضٗ یبضیتبٖ ٔی ٕ٘بیٙس ،
فسز ٘ 13طبٍ٘ط اسبتیس ّٔ ٚىٛتیبٖ ٔ٘ٛث ثطای حفؼ ٔثجت ٍ٘طی ضٕب ضا یبضی ٔی ٕ٘بیٙس .
 : 14ثب تٕبْ ٚخٛز ثط فطضتٍبٖ تىی ٝوٙیس تب ضٕب ضا ثطای ثط ذٛضزاضی اظ ثیٙطی ٔثجت یبضی ٕ٘بیٙس
 ،ایٗ فُٕ سّٛن زض٘ٚیبت ضا زضذطبٖ  ٚتبثٙس ٜذٛاٞس ٕ٘ٛز .
 : 15زض حبِیى ٝاظ ٔیبٖ تحٛالتی زض ظ٘سٌی ذٛز ٌصض ٔیىٙیس ٔ ،ثجت ٍ٘ط ثبضیس  .افىبض ذٛش
ثیٙب٘ ٝضٕب ث ٝؽٟٛض ثٟتطیٗ ٘تبیح زض ایٗ تغییطات وٕه ٔیىٙس .
 : 16وّٕبت ضٕب ٕٞچ ٖٛآ ٗٞضثبیی است و ٝتٕبْ آ٘چ ٝاظ آٖ غحجت ٔیىٙیس  ٚثساٖ فىط ٔیىٙیس
ث ٝسٛی ضٕب خصة ٔی ٕ٘بیس  ،ثٕٞ ٝیٗ زِیُ است و ٝفطضتٍبٖ ث ٝضٕب یبز آٚضی ٔی ٕ٘بیٙس اظ
وّٕبت  ٚافىبضتبٖ آٌب ٜثبضیس .
 : 17فطضتٍبٖ ضٕب ضا ثطای ایٙىٔ ٝثجت ٍ٘ط  ٚذٛش ثیٗ ٞستیس  ،تحسیٗ ٔی ٕ٘بیٙس  .ایطبٖ ثیبٖ
ٔی زاض٘س و ٝذٛش ثیٙی ضٕب تضٕیٗ ضس ٜایت  ،خطا و ٝافىبض غبزلب٘ ٝضٕب ٔحمك ٔیط٘ٛس  ،ثط
ا٘دبْ زازٖ افٕبَ ذیط ٘ ٚیه ذٛز پب ثطخب ثبضیس  ،ظیطا زض ٔسیط حك  ٚحمیمت لطاض ٌطفت ٝایس .
 : 18افىبض ضٕب ٔب٘ٙس زضٚاظ ٜای است و ٝثطای ثستٗ ٌ ٚطٛزٖ ٔسیط خطیبٖ ٔبِی و ٝث ٝسٛی ضٕب
آیس چٙب٘چٔ ٝثجت ثیب٘سیطیس تٕبْ ٔٙبثـ ٔٛضز ٘یبظتبٖ ث ٝآسب٘ی تبٔیٗ ٔیطٛز ٍ٘ ،طا٘ی ٔی تٛا٘ٙس
ایٗ ضا ض٘ٚس ضا ٔتٛلف وٙٙس  ،ثٙبثطایٗ اظ فطضتٍب٘تبٖ زض ذٛاست یبضی ٕ٘بییس تب ذٛش ثیٗ ثبضیس ،
ذػٛغب ظٔب٘ی وٍ٘ ٝطاٖ ٔسبئُ ٔبِی ذٛز ٞستیس .
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 : 19ایٗ پیبٔی ثطای ضٕب است تب ذٛزتبٖ  ٚضسبِت ظ٘سٌیتبٖ ضا ثبٚض وٙیس  .فطضتٍبٖ ٔی ذٛاٙٞس
اظ ایٙى ٝضبیستٍی  ٚآٔبزٌی ز٘جبَ وطزٖ ضٚیبیتبٖ ضا زاضیس آٌب ٜضٛیس ٔ .ثجت ٍ٘ط ثبضیس  ٚثی
زضً٘ فُٕ ٕ٘بییس .
 : 20ضٕب اظ اضتجبط ٔحىٓ  ٚضفبفی ثب ذبِك ٞستی ثط ذٛضزاضیس  ،ایٗ ذٛاست پطٚضزٌبض است وٝ
ضٕب لّت  ٚش ٗٞذٛز ضا ثب ایٕبٖ پط ٕ٘بییس  .اظ ّٔىٛت  ٚآسٕبٖ ٞب زض ذٛاست وٙیس تب ضٕب ضا ثطای
ا٘دبْ زازٖ آ٘چ ٝزض آضظٚی آٖ ٞستیس یبضی ٕ٘بیٙس  .ایٕبٖ لّجی ضٕب  ٓٞاو ٖٛٙپبزاش زاز ٜذٛاٞس
ضس .
 : 21ذٛز ثیٙی ضٕب لغقب تضٕیٗ ضس ٜاست  ،فطضتٍبٖ زض تٕبْ ِحؾبت  ٚزض پطت تٕبْ غحٝٙ
ٞبی ظ٘سٌی ثٕ٘ ٝبیٙسٌی اظ ضٕب غبزلب٘ ٝفُٕ ٔی ٕ٘بیٙس  .ضٕب ٔیتٛا٘یس ثب ٌفتٗ خٕالت تبویسی
ٔثجت  ٚایٕبٖ زاضتٗ ث ٝایٙى ٝضٚیبیتبٖ  ٓٞاؤ ٖٛٙحمك ضس ٜا٘س  ،آٖ ٞب ضا یبضی ٕ٘بییس .
 : 22فطضتٍبٖ ٔیتٛا٘ٙس ث ٝثٕط ٘طستٗ ٘یبیص ٞبی ضٕب ضا ٘ؾبض ٜوٙٙس  ٚ ،اظ ضٕب ٔی ذٛاٙٞس
ٍٙٞبٔی و ٝخعئی تطیٗ ٔطحّ ٝپبیب٘ی زض ّٔىٛا زض ضطف اتٕبْ است  ،غجط پیط ٝوٙیس  ٚذٛش ثیٗ
ثٕب٘یس  ،ایٗ فطا ذٛا٘ی ضطٚضی اظ عطف فطضتٍبٖ است  :ایٕبٖ لٛی زاض .
 : 23ضٕب غٕیٕب٘ ٝثب یه یب ز ٚتٗ اظ اسبتیس ٔمطة  ٚیب زیٍط ّٔىٛتیبٖ ٕٞىبضی ٔی ٕ٘بییس  ،ایٗ
تٛاِی ضٕٛٙٞزی اظ عطف استبز ٔمطة ضٕبست ؤ ٝیتٛا٘س ٘تیدٌ ٝطفتٗ ٘یبیص ٞبیتبٖ ضا ثجیٙس .
ایطبٖ ضٕب ضا تطغیت ٔی ٕ٘بیس و ٝذٛش ثیٗ ثبضیس ٔ ،غٕئٙب ثٟتطیٗ ٘تبیح ٕٔىٗ ضا خصة ٔی
وٙیس .
 ٓٞ : 24او ٖٛٙفطضتٍبٖ ثیطتطی ضٕب ضا احبعٕٛ٘ ٝز ٜا٘س  ٚیبضیتبٖ ٔی وٙٙس تب ثس ٖٚتٛخ ٝثٝ
آ٘چ ٝزض اعطاف ضٕب ٔی ٌصضز ذٛش ثیٗ ثبضیس  .فطضتٍبٖ اظ ٘یطٚی ٔقدعٌ ٜط ایٕبٖ  ٚیمیٗ
آٌبٙٞس  ،ایطبٖ ثطای ایٙىٔ ٝسیطی ضٚضٗ  ٚضفبف زض خٟت تحمك آضظٞٚبیتبٖ ٘طبٖ زٙٞس ضٕب ضا
اظ ٞط ٌ ٝ٘ٛفىط  ٚاحسبس ٔٙفی ضٞب ٔی سبظ٘س .
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 : 33ضٕب زاضای اضتجبعی لٛی  ٚضفبف ثب یه یب ز ٚاستبز ٔمطة ٞستیس  ،ایطبٖ ث ٝزضذٛاست ٞب ٚ
٘یبیص ٞبی ضٕب پبسد زاز ٜا٘س  ،غحجت ثب آٖ ٞب ضا ازأ ٝزٞیس  ،چطا و ٝزض ضطایظ و٘ٛٙی یبضیٍط
ضٕب ٞستٙس .
 : 44فطضتٍبٖ زض ایٗ ِحؾ ٝآسبیص  ،فطك  ٚحٕبیت ثسیبض ظیبزی ضا ث ٝضٕب اضظا٘ی ٔی زاض٘س  .اظ
ایطبٖ زض تٕبْ ظٔٙیٞ ٝب زض ذٛاست یبضی ٕ٘بییس  ٚث ٝضٕٛٙٞز ٞبی ایطبٖ زض ٔیبٖ زضیبفت ٞبی
زض٘ٚیتبٖ ٌٛش فطا زٞیس .
 : 55ایٗ ظٔبٖ زٚض ٜای ا٘تمبِی خٟت  :ثیط ٖٚضیرتٗ ٞط آ٘چ ٝو ٟٝٙاست  ٚاستمجبَ اظ تبظٌی ٛ٘ ٚ
ضسٖ  .ث ٝایٗ تحٛالت ذٛش آٔس ثٍٛییس چطا و ٝذیط  ٚثطوت ٞبی خسیسی ضا ثب ذٛز ث ٝاضٔغبٖ
ٔی آٚضز .
ٍٙٞ : 66بٔی ؤ ٝتحُٕ ثبض سٍٙیٗ ٍ٘طا٘ی  ،استطس یب تطس ٞستیس  ،ضٙیسٖ غسای فطضتٍبٖ
و ٝفبضمب٘ ٝضٕب ضا یبضی ٔیىٙٙس  ،ثسیبض ٔطىُ ٔیطٛز  ،ایٗ تٛاِی پیبٔی ثطای ضٕبست ٔ ،جٙی ثط
ایٙى ٝظٔب٘ی ضا غطف ا٘دبْ ٘یبیص ٔ ٚطالجٕ٘ ٝبییس  ،زض ذٛاست وٕه ٞبی ضٚحی ثٕٙبییس  ٚثطای
زضیبفت وٕه ٞبیی وٕٛٞ ٝاض ٜث ٝز٘جبَ ٘یبیص ٞبی ٔی ضسٙس ٌ ،طٛز ٜثبضیس .
 : 77افٕبَ ذیط ٘ ٚیىتبٖ ضا ازأ ٝثسٞیس ٞ ،ط آ٘چ ٝزض ایٗ ِحؾ ٝزض حبَ ا٘دبْ آٖ ٞستیس ثب ثطوت
ٕٞطا ٜاست .
 : 88ایٗ تٛاِی ٘طب٘ ٝای ضضبیت ثرص ٔ ٚجبضن زض ضاثغ ٝثب ٔسبیُ ٔبِی ضٕبست  ،افٕبَ ٘ ،یبیص
ٞب  ،تػٛضات  ٚتبویسات ضٕب تبثیط ٌصاض٘س  ٚزض فطاٚا٘ی ٚ ٚفٛضی فؾیٓ ث ٝثٕط ٔی ٘طیٙٙس  ،ثطای
زضیفبت آٖ ٞب ٌطٛز ٜثبضیس .
 : 99ایٗ تٛاِی پیبٔ ی ضطٚضی اظ فبِٓ ّٔىٛت ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاضز  ،ؤ ٝیٍٛیس  :زض ٕٞیٗ ِحؾ ٝثط
ٔجٙبی ضسبِت اِٟیتبٖ ٚاضز فُٕ ضٛیس  ،اظ فٛآِ ضٚحب٘ی زض ذٛاست ٕ٘بییس تب ثب ایدبز اٍ٘یعٚ ٜ
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ٚضٛح ٘ ٚطبٖ زازٖ ٔسیط ٞبی غحیح ٞ ٚط آ٘چ ٝو ٝث ٝآٖ ٘یبظ زاضیس  ،یبضیٍط ضٕب ثبضٙس .

 : 101ایٗ تٛاِی ٘طب٘ ٝای ٕ٘بزیٗ ثطای تقبِی ضٚح است  ،تٌ ٛبْ ظٔیٙی ذٛز ضا ثطزاض  ،ثٍصاض
ذسا٘ٚس ت ٛضا ٕٞطاٞی وٙس  ،افىبض ضٕب ث ٝعٛض ذٛز ث ٝذٛز ث ٝسٛی ٔثجت تط ضسٖ پیص ٔیط٘ٚس .
 : 111ث ٝزلت ٔطالت افىبضتبٖ ثبضیس ٚ ،اعٕیٙبٖ زاضت ٝثبضیس و ٝفمظ زضثبض ٜآ٘چ ٝؤ ٝی
ذٛاٞیس ثیٙسیطیس ٝ٘ ،زض ٔٛضز آ٘چ ٝوٕ٘ ٝی ذٛاٞیس .ایٗ ضضت ٝفالٔت ایٗ است و ٝزضٚاظ ٜای ثٝ
سٛی فطغتٟب ثبظ ذٛاٞس ضس ٚ ،افىبض ضٕب ث ٝتحمك ذٛاٞس پیٛستٕٞ 111 .ب٘ٙس زضذطص ٘ٛض
فالش زٚضثیٗ فىبسی ذٛاٞس ثٛز .ثٔ ٝقٙبی آ٘ىٞ ٝستی یه تػٛیط آ٘ی اظ افىبض ضٕب ضا ث ٝتحمك
ذٛاٞس ضسب٘س .آیب ضٕب اظ آ٘چ ٝوٞ ٝستی زض ایٗ ِحؾ ٝاظ افىبض ضٕب تػٛیط ذٛاٞس ٕ٘ٛز ضاضی
ٞستیس؟ اٌط ٘ ،ٝافىبض ذٛز ضا تػحیح وٙیس( اٌط زض ٘ؾبضت  ٚوٙتطَ افىبض ذٛز زچبض ٔطىُ
ٞستیس ،اظ فطضتٍبٖ ذٛز زضذٛاست وٙیس و ٝزض ایٗ ضا ٜث ٝضٕب وٕه وٙٙس(

 : 123ثب ضٞب وطزٖ ٞط آ٘چ ٝاضبفی یب غیط ضطٚضی است ظ٘سٌی ذٛز ضا سبزٕ٘ ٜبییس  ،اظ ّٔىٛت ٚ
آسٕبٖ ٞب زضذٛاست وٕه ٕ٘بییس تب ثٕ٘ ٝبیٙسٌی اظ ضٕب فُٕ ٕ٘بیٙس .
 : 202پطٚضزٌبض یبضی ٌط ضٕبست تب ایٕبٖ ذٛز ضا تقبِی ثرطیس  ،ظیطا ثب ایٕبٖ  ٕٝٞچیع ٕٔىٗ
ٔیطٛز.
: 222ایسٞ ٜبیی و ٝث ٝتبظٌی پطٚضش زاز ٜایس زض حبَ تجسیُ ثٚ ٝالقیت ٞستٙس .آٟ٘ب ضا ضضس
زٞیس  ٚثعٚزی آٟ٘ب اظ ذبن سط ثط آٚضز ٚ ٜضٕب ضبٞس تحمك آٟ٘ب ذٛاٞیس ثٛز .ث ٝثیب٘ی زیٍط ،ضٕب 5
زلیم ٝتب ٔقدع ٜفبغّ ٝزاضیس پس ثیىبض ٘ٙطیٙیس .ضٚیبٞبی ضٕب زض حبَ تحمك ٞستٙس پس ثٝ
ثٟتطیٗ ٚخ ٝتالش وٙیس .افىبض  ٚوالْ ٔثجت ضا ازأ ٝزاز ٚ ٜتدسٓ ضٚیبٞبی ذٛیص ضا ازأ ٝزٞیس.
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 : 234ضٕب  ٓٞپیٕب٘بٖ ٔ ٚتحساٖ لسضتٕٙسی چ ٖٛفطضتٍبٖ ٔمطة  ٚاسبتیس ٔمطة زاضیس  ،ایطبٖ
 ٓٞاو ٖٛٙزض وٙبض ضٕب ٞستٙس  ٚضٕب ضا ضإٙٞبیی  ٚیبضی ٔیىٙٙس .
 : 303پطٚضزٌبض  ٚاسبتیس ٔمطة ٘یبیص ضٕب ضا ضٙیس ٚ ٜپبسد زاز ٜا٘س .
 : 333اسبتیس ثطتط زض خٛاض ضٕب ٞستٙس ٔ ٚی ذٛاٙٞس و ٝضٕب ثسا٘یس و ٝیبضی ،فطك ٕٞ ٚطاٞی
آٟ٘ب ضا زاضیس .اسبتیس ثطتط ذٛز ضا ثرٛا٘یس ،ث ٝذػٛظ زض ٔٛالقی و ٝاٍِٞٛبی فسز  3ضا ٔی ثیٙیس.
ثطذی اظ ٔقطٚفتطیٗ اسبتیس ثطتط فجبضتٙس اظ فیسی(ؿ)ٛٔ ،سی(ؿ)،حضطت ٔطیٓ.
 : 321تٕبْ تٛخ ٝذٛز ضا ث ٝاسبتیس ٔمطة ثسٞیس ٔ ،ب٘ٙس فطفب ٔ ،سیح  ٚ ... ٚاٟ٘ب تٕبْ تطس ٚ
ٍ٘طا٘ی ٞبی ضٕب ضا ثب یمیٗ  ٚایٕبٖ خبیٍعیٗ ذٛاٙٞس وطز .
ّٔ : 345ىٛت  ٚآسٕبٖ ٞب ضٕب ضا یبضی ٔیىٙٙس تب تغییطات ٔثجت  ٚثسیبض ٔٛضز ٘یبظ ظ٘سٌیتبٖ ضا
ذّك وٙیس .
 : 404ضٕب تٛخ ٝث ٝفطضتٍبٖ ضا زض ٔطوع اٌبٞیتبٖ لطاض زاز ٜایس و ٝایٗ أط غّحی زض٘ٚی ضا ثطای
ضٕب ٞ ٚط ا٘چ ٝآضظ ٚزاضیس ث ٝاضٔغبٖ آٚضز ٜاست  ،اظ آٖ ٞب زض ذٛاست ٕ٘بییس ثٞ ٝط ضىُ ٕٔىٗ
و ٝزٚست زاضیس ضٕب ضا یبضی ٕ٘بیٙس .
: 444فطضتٍبٖ ضٕب ضا احبعٕٛ٘ ٝز ٜا٘س  ٚضٕب ضا ثب فطك  ٚیبضی ذٛز زض ثط ٌطفت ٝا٘سٍ٘ .طاٖ
٘جبضیس ظیطا یبضی فطضتٍبٖ زض خٛاض ضٕبست.
 : 432ثبٚض زاضت ٝثبضیس و ٝضٕٛٙٞز ٞبی ّٔىٛتی  ٚلبثُ اعٕیٙبٖ اظ فطضتٍبٖ  ٚاسبتیس ٔمطثتبٖ ضا
وبٔال زضیبفت ٔیٕٙبییس  ،ایٗ ضٕٛٙٞز ٞب ٕٔىٗ است زض لبِت احسبس  ،ایس ، ٜتػٛیط  ٚیب یه
٘طب٘ ٝثبضٙس .
ٞ : 456ط ٌٍ٘ ٝ٘ٛطا٘ی  ٚا٘س ٚ ٜٚزضثبض ٜتغییطاتی ؤ ٝس ٘ؾطتبٖ است یب تغییطاتی و ٝایدبز ٕ٘ٛزٜ
ایس ضا ث ٝفطضتٍبٖ ٚا ٌصاضیس  ،ایٗ تغییطات ثطوت ٞبی فؾیٕی ثب ذٛزضبٖ ث ٝاضٔغبٖ ٔی آٚض٘س .
- 15 -

 : 505اظ ظٔب٘یى ٝضٕب پطٚضزٌبض ٔ ٚقٛٙیت ضا ٔحٛض ظ٘سٌی ذٛز لطاض زاز ٜایس  ٕٝٞچیع ثطای ضٕب
زٌطٌ ٖٛضس ٜاست  ،ثبٚض زاضت ٝثبضیس  ٚاٌب ٜثبضیس و ٝایٗ تغییطات پبسری ثطای ٘دٛاٞبی لّجی
ضٕب ثٛز ٜا٘س .
 : 555وٕطثٙسٞب ضاثجٙسیس ،ظیطا تغییطی فٕس ٜزض ظ٘سٌی ضٕب زض ضا ٜاست .ایٗ تغییط ٘جبیس تغییطی
ٔثجت یب ٔٙفی ثٙؾط آیس ،ظیطا  ٕٝٞتغییطات ثرطی عجیقی اظ خطیبٖ ظ٘سٌی ٞستٙس .ضبیس ایٗ
تغییط پبسری ث ٝزفبٞبی ضٕب ثبضس؛ پس ث ٝتدسٓ  ٚاحسبس ذٛز زض لطاض ٌطفتٗ زض غّح  ٚآضأص
ازأ ٝزٞیس.
 : 543فطضتىبٖ ٔمطة  ٚاسبتیس ٔمطة زض حبَ پبسد ٌٛیی ث ٝزض ذٛاست ٞبی ضٕب ٞستٙس ٚ
ظ٘سٌی ضٕب ضٚظ ث ٝضٚظ پیططفت ذٛاٞس زاضت .
 : 567تغییطاتی و ٝآٖ ٞب ضا ٔس ٘ؾط لطاض زاز ٜایس یب ایدبز ٕ٘ٛز ٜایس  ،ایسٞ ٜبی ثسیبض فبِی ٞستٙس
 ،و ٝث ٝضٕب وٕه ٔیىٙٙس اظ فطبض ٞبی ظ٘سٌی ضٞب ضٛیس .
 : 606زض غٛضتی و ٝپطٚضزٌبض ٔ ٚقٛٙیت ضا ٔحٛض ظ٘سوی ذٛزتبٖ لطاض زٞیس  ٕٝٞ ،چیع تحت ضقبؿ
آٖ لطاض ٔیٍیطز .
 ٓٞ: 666او ٖٛٙافىبض ضٕب اظ تقبزَ ذبضج ضس ٜا٘س  ٚثیص اظ حس ضٚی ز٘یبی ٔبزی ٔتٕطوع ضسٜ
ا٘س .ایٗ ضضت ٝافساز اظ ضٕب ٔی ذٛاٞس و ٝافىبض ذٛز ضا ثیٗ ّٔىٛت  ٚظٔیٗ ٔتقبزَ وٙیسٕٞ .ب٘ٙس
ٔٛفؾٞ ٝبی ثعضٌبٖ زیٙی ،فطضتٍبٖ اظ ضٕب ٔی ذٛاٙٞس و ٝضٚی ضٚح ذٛز  ٚذسٔت ضسب٘سٖ ثٝ
زیٍطاٖ تٕطوع ٕ٘بییس ٚ ،ثسا٘یس و٘ ٝیبظٞبی ٔبزی  ٚاحسبسی ضٕب ذٛزثرٛز ثقٛٙاٖ ٘تید ٝایٗ وبض
ثطآٚضز ٜذٛاٞس ضس.
 : 654فطضتٍبٖ ضٕب ضا ٍٙٞبٔی و ٝزض خٟت اضتمبی ظ٘سٌی لسْ ثط ٔیساضیس ٞسایت ٔیىٙٙس .
 : 678پیططفت ٞبی فؾیٓ ٔبِی زلیمب زض ایٗ ِحؾ ٝزض حبَ ضخ زازٖ ٞستٙس .
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 : 707ذطز اِٟی ضٕب ضا ث ٝضاٞ ٜبی حك  ٚزضزست ٞسایت ٔی ٕ٘بیس  ،ثب یمیٗ  ٚافتٕبز ث ٝپیص
ضٚیس .
: 777فطضتٍبٖ ثطای ضٕب زست ٔی ظ٘ٙس ،تجطیه ٔی ٌٛییٓ؛ وبض ضٕب ضٚی غّته افتبز ٜاست! ثٝ
وبض ذٛة ذٛز ازأ ٝزاز ٚ ٜثسا٘یس و ٝآضظٚی ضٕب ثطآٚضز ٜضس ٜاست .ایٗ یه ٘طب٘ ٝضسیسا ٔثجت
ثٛز ٚ ٜثٔ ٝقٙبی ایٗ است و ٝثبیس ا٘تؾبض ٔقدعات ثیطتطی ضا زاضت ٝثبضیس.
 : 765تغییطاتی و ٝذّك ٕ٘ٛز ٜایس  ،یب زض غسز ایدبز آٖ ٞب ٞستیس  ،ضٕب ضا زض ٔسیطی غحیح زض
خٟت فط٘ ٚطب٘سٖ استطس ٞب  ٚافعایص ضضبیت زض٘ٚی لطاض ٔی زٙٞس .
 : 789ث ٝحطوت زض ٔسیطی و ٝزض ضاثغ ٝثب ظ٘سٌی ذٛز  ،ضأ ٜقٛٙی ذٛز  ٚ ،ضسبِت اِٟی است
ازأ ٝزٞیس  ،ضٕب زض تٕبْ عٔ َٛسیط وبٔال تحت حٕبیت  ٚپطتیجب٘ی لطاض ٔیٍیطیس .
ٞ : 808ط آ٘چ ٝو٘ ٝیبظ زاضیس ثٚ ٝفٛض ثطای ضٕب تبٔیٗ ٔیطٛز  ،ثطای زضیبفت تٕبْ ذیط ٘ ٚیىی وٝ
ذبِمتبٖ  ٓٞاو ٖٛٙث ٝضٕب سٛی ضٕب اضظا٘ی زاضت ٝاست ٌ ،طٛز ٜثبضیس  ،ایٗ فطاٚا٘ی اظ ضٚش ٞبی
ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ث ٝضٕب ٔیطسٙس ،و ٝایسٞ ٜبی ٘ ، ٛفطغت ٞب  ٚیب پیطٟٙبزاتی ثطای یبضی ضٕب اظ آٖ
خّٕ ٝا٘س  ،ثساٖ ٞب تٛخٕٛ٘ ٝز ٚ ٜاظ پبسری و ٝاظ ٘یبیص ٞبی ذٛز زضیبفت ٕ٘ٛز ٜایس  ،پیطٚی
ٕ٘بییس .
 : 888یه ٔطحّ ٝاظ ظ٘سٌی ضٕب ث ٝپبیبٖ ذٛز ٘عزیه ٔی ٌطزز ٚ ،ایٗ ثٙٔ ٝعِٞ ٝطساضی ثطای
تساضن ایٗ اتفبق ٔی ثبضس .ایٗ ضضت ٝفسزی ٔی تٛا٘س ثٔ ٝقٙبی پبیبٖ یبفتٗ یه زٚض ٜاحسبسی،
ضغّی یب ضاثغ ٝای ثبضسٕٞ .چٙیٗ ث ٝایٗ ٔقٙبست و ٝزض ا٘تٟبی زاال٘ی و ٝحطوت ٔی وٙیس ٘ٛض
أیسی زیسٔ ٜی ضٛز .ث ٝفال ،ٜٚایٗ پیبْ ضا زاضز ؤ": ٝحػ َٛآٔبز ٚ ٜچیس ٜضس ٜاست ،زض
ثطزاضتٗ ِ ٚصت ثطزٖ اظ آٖ زضً٘ ٘ىٙیس" .ث ٝثیب٘ی زیٍط ،زض حطوت  ٚثٟطٙٔ ٜس ضسٖ اظ حبغُ
زستط٘ح ذٛیص تقُّ ٕ٘ٙبییس!
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 : 876ضٕب ٌبْ ٞبی غحیحی ثطای ضسیسٖ ث ٝایٗ اعٕیٙبٖ و ٝث ٝتٕبْ ٘یبظ ٞبی ٔبزی ٔ ٚبِیتبٖ
زست ذٛاٞیس یبفت ثطزاضت ٝایس .
 : 909تٕبْ تٕطوع ذٛز ضا زض ظ٘سٌی ثط ذسٔت زض ضا ٜفطك اِٟی لطاض زٞیس  ،آٖ ضا زضذٛاست
ٕ٘بییس  ٚاظ ضٕٛٙٞز ٞبیی و ٝزض ٔسیط ظ٘سٌی ذٛز ٔی ٕ٘بییس پیطٚی وٙیس .
 : 987ضٕب زض اضتجبط ثب ٔسبیُ ضٚحی  ،ظ٘سٌی  ٚوبضٞبیتبٖ زض ٔسیط غحیح لطاض ٌطفت ٝایس  ،ثٙب ثط
ایٗ افٕبَ ٘یه ذٛز ضا ازأ ٝزٞیس .
 : 999اتٕبْ وبض .پبیبٖ یه ٔطحّ ٝثعضي اظ ظ٘سٌی ضرػی یب اختٕبفی ضٕب فطا ضسیس ٜاست.
ٕٞچٙیٗ ،ایٗ پیبٔی ث ٝخٛیٙسٌبٖ ضٚضٙبیی یب الیت ٚضوطٞبیی است و ٝزضٌیط ضفب زازٖ ظٔیٗ
ٞستٙس  ٚث ٝایٗ ٔف ْٟٛو":ٝث ٝوبض ثپطزاظیس ظیطا ٔبزض ظٔیٗ  ٓٞاو ٖٛٙث ٝضٕب ٘یبظ زاضز"
زٚستبٖ فعیع  ،ایٗ ٔمبِ ٝپیص ظٔی ٝٙای ثٛز تب ضٕب ثب ٔجحث پیبْ ٞبیی اظ فطضتٍبٖ آضٙب ثطیس .
اٌط ث ٝاضلبْ زیٍطی ثط ذٛضز وطزیس ٔیت٘ٛیس ثب وٙبض  ٓٞلطاض زازٖ ٔقب٘ی افساز ثٔ ٝقٙی اٞ ٖٚب پی
ثجطیس  .ث ٝفٛٙاٖ ٔثُ ثطای یبفتٗ ٔقٙی فسز ٔ 157قٙی افساز  7 ٚ 5 ٚ 1ض ٚزض وٙبض یىسیٍط لطاض
ثسیس  ٚث ٝیه خٕـ ثٙسی اظ ا ٖٚاضلبْ ثطسیس .
زیسٖ پط زض اتبق وبض  ،زیسٖ پطٚا٘ٞ ٝب  ٚضبپطن ٞب زض ٔٙعَ ٔ ٓٞیت ٗ٘ٛپیبْ ٞبیی اظ فطضتٍبٖ
ثبضٙس اٌط  ٚتٟٙب اٌط ایٗ ض٘ٚس زض ٔٛضز ٔٛضٛفی ذبظ ث ٝوطاض اتفبق ثیفت. ٝ
فطأٛش ٘ىٙیٓ و ٕٝٞ : ٝچیع اظ زض ٖٚا٘سبٖ سطچطٕٔ ٝیٍیط ، ٜچ ٖٛضا ٜضسیسٖ ث ٝافالن ٚ
ضٙبذت ذٛز اظ عطیك ذٛز ضٙبسی أىبٖ پصیط ٚ ٜذٛز ضٙبسی خسا اظ زض ٖٚضٙبسی ٘یست ٞ .سف
اظ افطیٙص ٔب ا٘سبٖ ٞب ضسیسٖ ث ٝوٕبَ ثٛزٔ ٚ ٜب اضطف ٔرّٛلبت ٞستیٓ  ٚتٛا٘ب  ،فطضتٍبٖ ثطای
ضإٙٞبیی ٔب ٕٞیط ٝحبضط ٘ ٚبؽط ٞستٙس  ،أب ایٗ ث ٝزضن  ٚافتمبز لّجی ٔب ثط ذٛاٞس ٌطت وٝ
ایٗ ٔٛضٛؿ ض ٚثپصیطیٓ  ٚیب ٘ ، ٝثی زِیُ ا ٖٚض ٚضَز وٙیٓ  .اٌط ضٚضٟبی ثبال ض ٚا٘دبْ ثسیس  ٚ ،ضاظ
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تٛخ ٝوطزٖ ض ٚاظ یبز ٘جطیس  ،ث ٝعٛض حتٓ ضٕب ٘یع اِٟبٔبت  ٚپیبْ ٞبی فطضتٍبٖ  ٚذسا٘ٚس ض ٚزض
ظ٘سٌی ذٛزت ٖٛزضیبفت ذٛاٞیس وطز .
ثطای ٔغطح وطزٖ پطسطٟبی ذٛز ثٚ ٝة سبیت ٔطاخق ٚ ٝزض پست ٔطثٛع ٝسٛاالت ذٛز ضا ٔغطح
ٕ٘بییس .
أیس و ٝایٗ پست ٘یع ثطای ضٕب فعیعاٖ ٔفیس ثٛز ٜثبض. ٝ
ثب تطىط فطاٚاٖ  :ضٟبة  ٚضیسا
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