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 تیاسبو یاوتحم
 ناربراک یمومع تاعالطا یارب طقف زیاروکسا تیاسبو تاحفص یاوتحم •

 ناکما نیا تسا یهیدب .دنوشیم هدافتسا تهج نیا رد اهنت و تسا تنرتنیا
 و هدش لوحت و رOغت راچد نامز لوط رد اهنآ رد دوجوم تاعالطا هک دراد دوجو
 .دنوش زورهب

 و درکلمع ،ندوب عقوم هب ،تحص اب هطبار رد ار یتنامض هنوگ چیه زیاروکسا •
 لثم( تیاس رد دوجوم بلاطم رد هدش رکذ تاعالطا ِندوب بسانم ای لماک
 اب تیاسبو ربراک ،اتسار نیا رد .دریذپیمن )… و تالاقم ،اههاگشناد تاعالطا
 ناونع هب اهنت زیاروکسا هک دیامنیم دیئات ،هدش یراذگراب بلاطم زا هدافتسا
 لابق رد یتیلوئسم و دنکیم لمع اوتحم یصاصتخا همجرت و یناسر عالطا عجرم
 .درادن }داعبا زا کی چیه رد{ اهنآ

 یونعم تیکلام
 همجرت ای دیلوت یصاصتخا تروص هب هک تسا یبلاطم یواح زیاروکسا تیاسبو •

 هنوگره و تسا زیاروکسا راصحنا رد ،بلاطم یمامت رشن و هدافتسا قح .دناهدش
 .درادیم ظوفحم زیاروکسا یارب ار ینوناق درگیپ قح ،زوجم بسک نودب هدافتسا

 تالوصحم یونعم تیکلام
 هدوب هعومجم نیا هب قلعتم زیاروکسا هاگشورف رد هدش هضرع تالوصحم یمامت •

 ،تاررقم نیا دافم قبط تالوصحم یرتشم .دنیآیم باسح نآ لاوما ءزج و
 رد و هدومن یرادیرخ دوخ یارب اهنت ار هدش یرادیرخ لوصحم هک دریذپیم
 – یزاجم یاضف رد نآ راشتنا هنوگره ،بیترت نیدب .دهدیمن رارق مومع رایتخا
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 ینوناق درگیپ و هدوب زاجم ریغ – ناگیار ریغ تروص هب هچ و ناگیار تروص هب هچ
 .تشاد دهاوخ

 تارظن شخب
 و ناربراک تایبرجت یراذگکارتشا هب یارب یرتسب زیاروکسا »هاگدید« شخب •

 دناوتیم تیاس تاررقم و نیناوق تیاعر اب ربراک .تسا طبترم یاهشسرپ حرط
 نیا ریغ رد ،دیامن حرطم ار دوخ تالاؤس و دراذگب کارتشا هب ار دوخ تارظن
 .دش دنهوخ کاپ زیاروکسا ناسانشراک طسوت ،هدشحرطم لاؤس ای رظن تروص

 ،شخب نیا رد هدشرشتنم تارظن تحص لابق رد زیاروکسا هک تسا یهیدب •
 .درادن یتیلوئسم هنوگچیه

 رد دوخ یربراک مان ای لیمیا ،سامت تاعالطا ،رگید یاهتیاس کنیل دیابن ربراک •
 .دیامن جرد تارظن شخب رد ار یعامتجا یاههکبش

 درف یربراک باسح ندش هتسب بجوم ،تیاس تارظن شخب رد تاغیلبت هنوگره •
 .دش دهاوخ یطاخ

 ناربراک یصوصخ میرح
 یاضف زا هک یناسک هیلک یلک روط هب و همانزره ناگدننک لاسرا ،اهرکه دوجو •

 لبق یربراک ره ات هدش ثعاب ،دننک یم هدافتسا ءوس تنرتنیا تیدودحم نودب
 دوخ یصوصخ میرح ظفح هب تبسن ات دشاب دنمهقالع ،نآ دیاوف زا هدافتسا زا
 نیا رد رتشیب یزاسفافش اب میراد دصق روظنم نیمه هب ام .دنک لصاح نانیمطا
 هب امش تاعالطا تینما ظفح تهج ار دوخ شالت مامت هک میهد نانیمطا ،هنیمز
 .میربیم راک
 و ناگدننکدیدزاب یصوصخ میرح هک دوشیم دهعتم زیاروکسا ،اتسار نیمه رد
 .دیامن تظفاحم اهنآ تاعالطا زا و هدرمش مرتحم ار دوخ نایرتشم

 زا رتهب هدافتسا روظنم هب دنناوتیم ناگدننکدیدزاب زا کیره هکنآ مغریلع •
 اهنت هک هدشیحارط یتروص هب تیاسبو نیا ،دنوش نآ وضع تیاس تاناکما
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 رد و تسا ربراک تیوضع هب زاین تالوصحم تفایرد ای تامدخ شرافس یارب
 .دینک هدافتسا نآ بلاطم زا ،تیوضع نودب دیناوتیم امش ،دراوم ریاس

 باختنا ار زیاروکسا امش هکنیا درجم هب ،نایرتشم و ناگدننکدیدزاب دروم رد •
 یرورض امش رظن دروم تمدخ ماجنا یارب هک( ار دوخ یصخش تاعالطا ات دیدرک
 تاعالطا نیا هک دیئامن لصاح نانیمطا دیناوتیم ،دیراذگب نامرایتخا رد )تسا
 تیفیک شیازفا و زیاروکسا هعومجم اب امش طابترا یارب یا هلیسو ناونعهب طقف
 .تفرگ دنهاوخ رارق هدافتسادروم تامدخ

 ؟مینکیم یروآدرگ ار یتاعالطا عون هچ ام
 تاعالطا ،دیهدیم ار لوصحم تفایرد ای تامدخ شرافس تساوخرد امش یتقو •

 یطابترا تاعالطا ؛دیهدیم رارق ام رایتخا رد ار ناتدوخ اب طابترا هوحن هب طوبرم
 رد امش تخادرپ تاعالطا .تسامش نفلت هرامش و کینورتکلا تسپ ،مان لماش
 رارق ام رایتخا رد و دوشیم شزادرپ هطوبرم کناب طسوت ،نیالنآ تخادرپ تروص
 .دنریگیمن
 ناسانشراک ،غلبم زیراو زا سپ ،تامدخ شرافس اب هطبار رد هصاخ ،نینچمه
 شیازفا تهج رد زاین دروم تاعالطا و هدرک رارقرب سامت امش اب هعومجم
 همان هزیگنا شراگن یارب کیمداکآ و یملع یاه ییاناوت لثم( تیفیک یرثکادح
 .دننک یم تفایرد ار )… و

 و هدوب یو هدهع رب ،بطاخم طسوت هدش هئارا تاعالطا تحص تیلوئسم •
 .درادن اهنآ ییامزآیتسار لابق رد یدهعت زیاروکسا

 ؟مینکیم هدافتسا تاعالطا نیا زا هنوگچ ام 
 یاهسیورس هئارا یارب ،دینکیم مهارف نامیارب امش هک یتاعالطا زا ام •

 هب تاعالطا نیا هک مینک یم نیمضت و هدرک هدافتسا ناتدوخ هب هدشیرادیرخ
 .دیآ لمع هب یرثکادح شالت ،اهنآ زا یرادهگن تهج رد ،هدشن شاف هجو چیه

 دراوم ریاس
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 ناونع تحت{ رگید یاهتیاس زا ییاهکنیل تسا نکمم زیاروکسا تیاس بو رد •
 هک ییاهتیاس ؛دشاب هدهاشم لباق }… و کنیل کب ،یهگآ یاهژاتروپر ،تاغیلبت
 ،دنتسین طبترم زیاروکسا هب هجو چیه هب هک ییاهتکرش طسوت تسا نکمم
 ای اه تیاس نیا ناربراک یصوصخ میرح تیاعر تیلوئسم ام .دنوش تیریدم
 هب مینکیم داهنشیپ امش هب و میرادن هدهع هب ار اهنآ رد هدش رشتنم تایوتحم
 هب طوبرم تاحفص هک میئامنیم هیصوت امش هب ًاصوصخم ،هدرک هجوت اهرادشه
 اهنآ زا یاهنومن دیاب یربتعم تیاس ره هک ار »ناربراک یصوصخ میرح تیاعر«
 لوبق دروم ،تیاس یاهتسایس هک دیوش نئمطم ات دینک هعلاطم ،دشاب هتشاد
 .دنتسه امش

 دهاوخن ناربراک اب نارواشم یاهتبحص لابق رد یتیلوئسم هنوگچیه زیاروکسا •
 .تشاد

 عبات … و طباوض و طیارش ،تایاکش ،یراذگ تسایس رد زیاروکسا هعومجم •
 .تسا ناریا یمالسا یروهمج تلود نیناوق
 


