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”” یبیب لنچ   لنچ  “ “ تسکداپ تسکداپ هرابرد   هرابرد یردنب ، ، یردنب یلع   یلع اباب   وگتفگ   وگتفگ ::::
رـشتنم نابز  یـسیلگنا  ربتعم  هناسر  کی  رد  هک  ور  یـشرازگ  راب  ره  نم  نوا  رد  هک  یتسکداـپ  .یب  لاـناک  تسکداـپ  زا  یدوزیپا  نیا  متـسه و  یردـنب  یلع  نم  مالـس ، “

” .منک یم  فیرعت  امش  یارب  یسراف  هب  هدش 

هانپ   هانپ دمحا   دمحا یدهم   یدهم دیس   دیس

ناتساد دیهاوخب  وا  زا  دیدید ، ار  یردنب  یلعرگا  هدش  هتشون  دنا ، هداد  یتاحیضوت  امـش  درومرد  هک  یتمـسق  رد  مینیب ، یم  ار  یب » لنچ   » تسکداپ تیاس  یتقو 
؟ هیچ یگلاس  تشه  نیا  یارجام  میسرپب  امش  زا  هک  میراد  ور  تیعقوم  نیا  نالا  ام  .دنک  فیرعت  امش  یارب  رد  ار  شا  یرگ  تیاور  هویش  یگلاس و  تشه 

ینامز هب  نآ  ندینش  ندرک  لوکوم  تسکداپ و  فقوت  ندنک و  لد  تسا  تخـس  دنک  یم  ییارجام  فیرعت  هب  عورـش  یتقو  .دراد  ار  شدوخ  صاخ  یاه  حالطـصا 
زا یدوزیپا  نـیا  متـسه و  یردـنب  یلع  نـم  مالـس ، : “ دراد کرتـشم  عورـش  کـی  تمـسق  ره  عورــش  اـما  دـنک  یم  فـیرعت  ار  دنتــسم  هزاـت و  ییارجاـم  راـب  ره  .رگید 
.منک ” یم  فیرعت  امش  یارب  یـسراف  هب  هدش  رـشتنم  نابز  یـسیلگنا  ربتعم  هناسر  کی  رد  هک  ور  یـشرازگ  راب  ره  نم  نوا  رد  هک  یتسکداپ  .یب  لاناک  تسکداپ 

.یب لاناک  یادص  بحاص  یردنب ، یلع  اب  تسا  ییوگتفگ  دیناوخ  یم  هچنآ  .دوش  یم  عورش  تسکداپ  یوداج  تاملک  نیا  زا  دعب  و 

هک یراک  نیا  مدیمهف  میدرک و  یم  تبحص  مهاب  دمآ و  میدوب  هتخانـش  ار  رگیدکی  تسکداپ  قیرط  زا  هک  یناتـسود  زا  یکی  دوب  شیپ  مین  لاس و  کی  لاس  کی 
اه هچب  ناهیک  هلجم  ام  .میدیباوخ  یم  قاتا  کی  رد  مه  اب  همه  میدوب و  هچب  جنپ  ام  .دراد  هقباس  نم  رد  منک  یم  فیرعت  نارگید  یارب  مناوخ و  یم  ار  یزیچ  نم 
یم رکف  هک  یلاح  رد  دـیرخ  یم  ام  یارب  اه  هچب  ناـهیک  هنوگچ  دورگنل  ناتـسرهش  رد  نم  رداـم  هک  تسا  لاوس  میارب  زونه  دـیرخ و  یم  مرداـم  هک  میدـناوخ  یم 

مدوب و رتگرزب  هیقب  زا  هک  لیلد  نیا  هب  .تشاد  عقوم  هب  ار  اه  همانزور  زور و  هلجم  دـش  یمن  دوبن و  هداس  تایرـشن  نیا  دـیرخ  مه  شیپ  لاس  هد  نیمه  اـت  منک 
دـش یم  رـشتنم  همانهاش  یاـه  ناتـساد  تسه  مداـی  .مدرک  یم  فیرعت  میاـهرداربرهاوخ  یارب  ار  مدوب  هدـناوخ  هک  یزیچ  نآ  نیع  نم  مدوب ، هدـشداوساب  رتدوز 
نآ .منک  یم  فیرعت  هیقب  یارب  مناوخ و  یم  ار  یزیچ  ینعی  مهد  یم  ماجنا  زورما  یب » لنچ  » رد ار  راک  نیا  نیع  مدـش  هجوتم  ادـعب  .بارهـس   متـسر و  هصق  ـالثم 

ار باـتک  یلیلدره  هـب  دـنناوت  یمن  هـک  دنتـسه  یناـسک  مـه  زورما  مـتفگ و  یم  هـصق  ناـشیارب  نـم  دنتـشادن و  داوـس  هـک  دـندوب  مکچوـک  یاـهرداربو  رهاوـخ  ناـمز  
.مهد یم  ماجنا  ناشیارب  ار  راک  نیا  نم  دنهد و  شوگ  یتوص  ار  ناتساد  دنراد  تسود  ای  دنناوخب 

فرح دـیدرک  سح  اـی  ددرگ  یمرب  یکدوـک  نارود  ناـمه  هب  اـیآ  دـینک ؟ تسرد  ار  ناـتدوخ  تسکداـپ  دـیهاوخ  یم  رگید  هـک  هـک  دـیدرک  ساـسحا  یناـمز  هـچ 
؟ دنونشب ار  نآ  مه  هیقب  دهاوخ  یم  ناتلد  هک  دیراد  ییاه 

اجک زا  مناد  یمن  .مرادـن  نتفگ  یارب  مدوخ  زا  یفرح  الـصا  نم  منز و  یمن  مدوخ  زا  یفرح  میاه  تسکداپ  رد  مشاـب و  هتـشاد  نتفگ  یارب  یفرح  هک  دوبن  روط  نیا 
تسکداپ متـساوخ  یم  دیاش  .میوگب  اه  تسکداپ  رد  یزیچ  هچ  متـساوخ  یم  دیآ  یمن  مدای  اما  مداتفا ، تسکداپ  ندرک  تسرد  رکف  هب  لاس 2012  .دش  عورش 

یم شوگ  نم  تشاد و  دوجو  مه  یـسیلگنا  هنومن  .منک  ناـیب  ار  دنتـسه  زنط  یهاـگ  هک  مییوـگ  یم  مینیب و  یم  هچره  منک و  تسرد  مناتـسود  اـب  وـگ  تفگ و  زا 
رکف هک  ییاهنآ  تفگ  دیسر و  یم  رتشیب  نمزا  شلقع  متسود  .میتسین  هزماب  مینک ، یم  رکف  نامدوخ  هک  یردقنآ  میدرک  سح  نوچ  میدرکن  ار  راک  نیا  اما  مداد ،

اب دـننک  یم  رکف  هک  دراد  دوجو  مهوـت  نیا  همهرد  .تسا  هدـماین  تسد  هب  یگداـس  هب  ناـشلوصحم  دـنا و  هدیـشک  تمحز  ناـشراک  یارب  دنتـسه  هزماـب  ینک  یم 
هک یناـسک  .تسین   روط  نیا  هک  یلاـح  رد  دوش ، یم  هزماـب  هدـننک  هیهت  ییادـص  اـی  ملیف  دـندنخ  یم  دـنهد و  یم  لیکـشت  هک  ییاـه  عـمج  زا  رگا  دنتـسه و  هزم 

هعفدکی یشاب و  هدرکن  ار  اهراک  نیا  رگا  .دنناوخ  یم  یدایز  یاهزیچ  دنتـسه و  شوهاب  یلخ  اعطق  دنراد و  یدمک  تیلاعف  اهلاس  هقباس  دننک  یم  هزماب  یاهراک 
هکنیا اـت  میدوـب  اـه  تسکداـپ  هدنونــش  طــقف  مـیدرکن و  یراــک  اـی 1394  یدــالیم  اــت 2015  .دوـشن  لــصاح  هاوـخلد  هجیتـن  تـسا  نـکمم  نوـفورکیم  تـشپ  یرپـب 

تـسکداپ میهاوخ  یم  اقافتا  دنتفگ  دیراذگ ؟ یمن  تسکداپ  ارچ  متفگ  دراذگ ، یم  یتوص  یاوتحم  یتیاس  مدیمهف  یتقو  .دـنتخادنا  هار  ار  کیلمان »  » نامناتـسود
کی دـعب  مینک  همجرت  ینعی  دـنتفگ  .دـنک  فـیرعت  دـعب  دـناوخب و  ار  یـسیلگنا  یاـه  شرازگ  دـیروایب و  ار  رفن  کـی  هـک  مداد  داهنـشیپ  اـهنآ  هـب  نـم  مـینک و  تـسرد 

اج ناـشیارب  بلطم  مدرک  سح  مداد ، یم  حیـضوت  یتـقو  دوـش و  یم  وـیدار  یاـه  هدـنیوگ  هیبـش  شرازگ  ندـناوخ  یور  زا  .هن  متفگ  دـناوخب ؟ هـمجرت  یور  زا  یمدآ 
.منزب یدوتا  مدوخ  دنتساوخ  دتفا و  یمن 
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؟ دمآ ناششوخ  دوتا  زا 

تـسرد ار  شدوخ  یـصخش  لاـناک  دـناوت  یم  سکره  مییوگب  هک  دوـب  نیا  ناـم  هدـیا  میتـساوخ و  یم  یزیچ  نیچمه  اـم  دـنتفگ ، مداتـسرف  ناـشیارب  ار  دوـتا  یتـقو 
یب لاـناک  دـیراذگب  ار  شمـسا  متفگ  مدرک و  تقفاوم  مه  نم  .میراذـگ  یم  تدوخ  ماـن  هب  ار  شمـسا  میراذـگ و  یم  لاـناک  رد  ار  وـت  یادـص  نیا  الـصا  دـنتفگ  .دـنک 
هک یا  هنومن  نآ  یلو  دـنا  هداد  شوگ  رفن  ار 10  دنا  هتـشاذگ  تیاس  رد  هک  یتسکداپره  میدید  تشذگ و  زور  دـنچ  .تسا  یردـنب  هک  نم  مسا  لوا  فرح  رطاخب 

تذـل یلیخ  وپاچ ! لا  دوزیپا  .مداد  لیوحت  رگید  راک  کی  دـعب  هتفه  کـی  هلـصافالب  مه  نم  دـمآ و  ناشـشوخ  یلیخ  مدرم  .تشاد  دـیدزاب  مدوب 60  هتـشاذگ  نم 
یـسراف هب  یرثا  نم  هک  تسه  یبوـخ  سح  هچ  مدرک  یم  رکف  .مدوـب  رود  ناریا  زا  یناـمز  هلـصاف  رظن  زا  هک  نم  یارب  اـصوصخم  منک  تسرد  یزیچ  هـک  تـشاد 

.دوش لصاح  دینیب  یم  زورما  هک  یزیچ  نیا  هب  ات  داد  مه  تسد  هب  تسد  زیچ  همه  .مرب  یم  تذل  نآ  زا  مه  مدوخ  مراد و  تسود  مه  مدرم  منک و  یم  دیلوت 

؟ دوش یدج  ردقنیا  شنابطاخم  یارب  یب ” لنچ   “ تسکداپ دیدرک  یم  رکف  دوب  نات  نهذ  رد  هدیا  هک  لوا  یاهزور  نامه 

ام یاـه  تسکداـپ  غارـس   هک  دـهدب  شوگ  دـناوت  یم  یـسیلگنا  هک  یـسک  دوـب  نیا  مروـصت  لوا  .دـهدب  شوـگ  سکچیه  مدرک  یمن  رکف  اـقلطم  الـصا و  هک  شلوا 
بوخ .قاتا  هشوگ  مدرک ؟ یم  طبـض  ار  میادـص  اجک  الثم  مه  نامز  نآ  .مرادـن  یادـص  یـصاخ  طبـض  تاناکما  مرادـن و  یبوخ  یادـص  نم  هک  لیلد  نیا  هب  دور  یمن 
مولعم تلاح  نیا  رد  .دنک  شوگ  ار  مدوب  هدرک  تسرد  ما  هناخ  یـشفکاج  هشوگ  نم  هک  یتسکداپ  دمآ  یمن  دـنک  هاگن  زنورت  وآ  میگ  تساوخ  یم  الثم  هک  یـسک 
شوگ ار  ام  تسکداـپ  همه  ارچ  متفگ  یم  نم  تقو  نآ  .دـش  سکعرب  مدرک  یمرکف  هچنآ  مدـید  تشذـگ  لاـس  کـی  یتقو  اـما  .ما  هتخاـب  تباـقر  نیا  رد  هک  تسا 
دناوـت یم  یناـسک  هچ  یارب  اـم  راـک  نیا  مدـیمهف  اـت  تشذـگ  یمک  یلو  دوـب ، طـلغ  مه  هاـگن  نیا  میرادـن ؟ هدنونـش  نوـیلیم  رفن 5 رازه  یاـج 5 هـب  ارچ  دـننک ؟ یمن 

.دنشاب هتشاد  تیباذج 

یم ادـص  بوذـجم  هک  دنتـسه  ییاـه  مدآ  هرود  نیا  رد  زوـنه  هک  تـسا  روـطچ  زیگنا ، ناـجیه  یاـه  تیباذـج  ریواـصت و  اـب  فـلتخم  یاـه  هناـسر  دوجواـب   
؟ دنراد دایتعا  تسکداپ  نداد  شوگ  هباعقاو  یهاگ  دنوش و 

گرزب قافتا  اـتود  شیپ  هتفه  نیمه  اـما  مرادـن ، یـسراف  تسکداـپ  هب  یراـک  .دـهد  یم  ناـشن  ار  شدوخ  دراد  هزاـت  هکلب  تسا  لاحرـس  هدـنز و  اـهنت  هن  تسکداـپ 
رایـسب قاـفتا  دـیرخ  ود  نیا  .تسا  هدـیرخ  ار  رکنا  ایدـم و  تدـنیا  تکرـش  هداد و  ماـجنا  گرزب  دـیرخود  لـیاف  یتاپـسا  منک ؛ یم  فـیرعت  ار  یکی  هک  تـسا  هداـتفا 

ار تسکداپ  هدـننک  شخپت  تکرـش  کی  مه  تسکداپ  یاوتحم  دـیلوت  گرزب  تکرـش  کـی  مه  اـما  هدـش ، تسکداـپ  دراو  تسین  لاـس  کـی  هکنیا  اـب  .تسا  یگرزب 
یم راـک  نیا  دـنیوگ  یم  یخرب  .تسا  هدرک  یگرزب  راکردـقچ  هک  دـنوش  یم  هجوـتم  دنـسانشب  ار  اـه  تسکداـپ  نیا  هـک  ییاـهنآ  .تـسین  یمک  قاـفتا  نـیا  هدـیرخ و 
کی تسکداـپ  هـک  تـسه  شـساوح  لـیاف  یتاپــسا  هـک  تـسا  نـیا  هـتکن  .تـسا  لقتــسم  یاـه  تسکداـپ  یارب  یدـیدهت  دـنیوگ  یم  یخرب  دـشاب و  تـبثم  دـناوت 

دـنهد و یم  شوـگ  هنوـگچ  ار  یزیچ  هـچ  تـلم  هـک  تـسا  هدـیمهف  دسانـش و  یم  ار  ادـص  یاـه  یرتـشم  اـیند  رد  یـسکره  زا  رتـهب  لـیاف  یتاپـسا  .دراد  یلیــسناتپ 
.دنک دیلوت  رت  باذج  یاوتحم  هک  دورب  تمس  نیا  هب  دهاوخ  یم  درخب و  ار  گرزب  تکرش  ود  نیا  تسا  رضاح  هک  دراد  بطاخم  ردقنآ 

؟ تسا باذج  ایند  رد  زونه  تسکداپ  ارچ  اعقاو 

هتـسخ نم  هک  تسا  بش  رخآ  لام  وئدـیو  .درک  هاگن  وئدـیو  هشیمه  ناوت  یمن  اما  تسا  بوخ  یلیخ  وئدـیو  میوگ  یم  نم  .مرادـن  یراک  یـسانشناور  ییارچ  هب   
.داد شوگ  تسکداپ  ناوت  یم  منک و … یم  یگدننار  منک ، یم  زیمت  ار  هناخ  منک ، یم  وتا  منک ، یم  شزرو  یتقو  زور  لوط  رد  یلو  ما 

؟ دنک هدافتسا  هدرم  یاه  تیفرظ  زا  دناوت  یم  تسکداپ  دینک  یم  رکف  عقاو  رد 

هـصق کی  دیناوتب  دیتسه ، نآ  هب  مزلم  هک  ییاهراک  ماجنارب  هوالع  هک  دـیراد  ار  نیا  ناکما  امـش  .تسا  یگرزب  فرح  هچ  نیا  تسین  نامـساوح  تسه و  نیا  هلب 
یب یایرد  زا  .یونـشب  یزیچ  هچ  هک  دریگ  یمن  میمـصت  تیارب  رگید  رفن  کی  هک  تسا  نیا  ویدار  اب  شگرزب  تواـفت  .دوبن  ـالبق  شناـکما  نیا  .دـینک  شوگ  مه  یا 

.تسا یوق  یلیخ  دنک  یم  رارقرب  وتاب  هک  یطابترا  یونشب و  یتعرس  هچ  اب  یعوضوم و  هچ  ابار  یزیچ  هچ  هک  ینک  یم  باختنا  اوتحم  یاهتنا 

؟ دنک یم  داجیا  ار  یوق  هطبار  نیا  هنوگچ  تسکداپ 

تـسکداپ هدنیوگ  عقاو  رد  .دـینکروصت  تعاس  کی  دودـح  ار  دوزیپا  ره  .هدیـسر  تمـسق  هب 316  منک  یم  رکف  متـسه و  نآ  هدنونـش  هک  تـسه  یتسکداـپ  کـی   
میوـگ یم  هک  تسا  لـیلد  نـیمه  هـب  دـنا ؟ هدز  فرح  ناـت  شوـگ  رد  تعاـس  یگدــنز 300 رد  رفندــنچ  دــینک  یم  رکف  .تـسا  هدز  فرح  نـم  شوـگ  رد  تعاـس   300

تـسکداپ رد  غیلبت  نیمه  یارب  .تسا  دایز  شریثات  دـیآ  یم  تسکداپ  فرط  زا  هک  یمایپ  تسا و  یـصخش  ردـقنیا  دـنک  یم  رارقرب  مدآ  اب  تسکداپ  هک  یطابترا 
رازه تـسین 10 مزـال  تـسین  مـهم  تسکداـپ  رد  بطاـخم  هزادــنا  مینکاـج ! تسکداـپ  رد  ار  ناــمدوخ  هنوـگچ  هـک  دنتــسه  شلاــبند  اــه  یلیخ  تـسا ، نارگ  یلیخ 
دنهد شوگ  تعاس  کی  ات  دـنراد  یمربار  ناشلیابوم  هتفهره  هک  رادافو  هدنونـش  رازه  اب  تسکداپ  .دـیا  هتـشاذگریثات  دـینک  رکف  اـت  دـنهد  شوگ  ار  تسکداـپرفن 

.دراد ار  شا  یراذگریثات  دییوگ  یم  هچ  امش 

؟ میراد تسود  ار  تسکداپ  یاه  هدنیوگ  یادص  لیلد  نیمه  هب 

امـش هک  یمادام  .دایب  تدب  ادص  کی  زا  تسا  تکمم  دیایب و  تشوخ  ادص  کی  زا  امـش  تسا  نکمم  هدش و  ضوع  فیراعت  زورما  میرادـن و  دـب  بوخ و  یادـص 
رگم دز  فرح  تشوگ  رد  تعاس  یتقو 100  دیایب  تشوخاوتحم  زا  رگا  .هن  ای  دیهد  یم  شوگ  ار  تسکداپ  کی  امـش  هک  دنک  یم  نییعت  اوتحم  داین ، تدب  ادص  زا 

هک یلاحرد  تسا  نایب  نیرتهب  نیا  دـینک  یم  رکف  تسین ، هک  یلاح  رد  تسا  ادـص  نیرتهب  نیا  دـینک  یم  رکف  هک  تسا  ناـمز  نآ  تشادـن ؟ شتـسود  دوش  یم 
لیلد نیا  هب  دـیروایب  لـیلد  کـی  دـیناوت  یمن  دـیراد  تسود  ارچ  دنـسرپب  رگاو  دـینک  یم  شوگ  ار  یرثا  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  یلماوع  هعومجم  تسین و …



.دیراد تسود  ار  اوتحم  همه  زا  شیب  دنا و  هداد  مه  تسد  هب  تسد  لماوع  زا  یا  هعومجم  هک 

؟ دیا یم  اجک  زا  یب  لنچ  یاوتحم 

سک ار  راک  لصا  تسین و  نم  لام  اـعقاو  اـما  دـنراد ، فطل  ملاحـشوخ و  اـعقاو  نم  دـنراد و  تسود  ار  یب  لـنچ  یداـیز  هدـع  .تسین  اـم  لاـم  اوتحم  یب  لـنچ  رد   
تـسد هب  ار  نیا  ام  بوخ  لابقا  سناش و  زا  .میهد  شناشن  مینک  یم  یعـس  ام  هک  تسا  یراگن  همانزور  دنتـسم  کی  هدرک و  هبرجت  اـهلاس  یمیت  هدرک و  یرگید 

.میهار کی  هدنهد  همادا  مه  ام  تسین و  ام  لام  هک  میناد  یم  اما  میناسر ، یم  امش 

یم شدوخ  تلاصا  رد  اه  هناسر  اهرنه و  زا  یرـس  کی  لثم  دـسر ؟ یم  اـجک  هب  هدـنیآ  رد  تسکداـپ  دـینک  یمرکف  اـما  میربخاـب ، اـه  تسکداـپ  هتـشذگ  زا 
؟ دوش یم  ضوع  شهار  ای  دنام 

رد تسکداپ  .هدیرخ  ار  گرزب  تکرشود  لیاف  یتاپـسا  مینک و  یم  تبحـص  هک  ای 2019  لاس 1397  زورما و  یاضف  رد  ـالاح  نیمه  .تسا  ییاـج  هب  لاوس  یلیخ 
هکنیا نودـب  دـنهد  یم  شوگ  تتـسکداپ  هب  یداـیز  هدـع  ینک و  تسرد  یتسکداـپ  تدوـخ  هناـخ  رد  یناوـت  یم  هک  رظن  نیا  زا  اـصوصخم  تسا  دازآ  رـضاح  لاـح 

نیا ناـیاپ  هناتـسآ  رد  اـم  تسا  نکمم  اـهتنم  .دراد  ار  تیعـضو  نیمه  مه  یـسیلگنا  یـسراف و  رد  تسا و  صاـخ  یلیخ  تسکداـپ  سپ  .یـشاب  هتـشاد  یا  هناـسر 
لگوگ کوب و  سیف  یارجام  لثم  دننک  ریخـست  ار  زیچ  همه  نکمم  هک  دـتفا  یم  قافتا  نیا  دـننک  زکرمت  یا  همانرب  یور  گرزب  تکرـشود  ای  کی  رگا  .میـشاب  رـصع 

تنرتنیا یراگزور  دـنک  روصت  دـناوتن  دوش  یم  تنرتنیا  دراو  هک  یـسک  دـیاش  هک  ردـقنآ  دنتـسه  کوب  سیف  رد  همه  ای  هدـش  لـگوگ  همه  یارب  زورما  تنرتنیا  هک 
طقف دــنتفگن  هـک  هدوـبن  گرزب  ناـشیارب  اـی  دــندوب  ناـبرهم  ردــقنآ  اـما  هدوـب  مـه  لـبق  زا  .تـسا  تیعــضو  نـیمه  مـه  تسکداــپ  دروـم  رد  دوـبن ! یلگوـگ  یلو  دوـب 

دیناوت یمدینک  دیلوتاجره  ار  تسکداپ  هک  تسا  روطنیا  نالا  .درک  دهاوخ  هچ  هدنیآ  رد  میناد  یمن  مهزاب  اما  یونـشب ، لیاف  یتاپـسا  یور  یناوت  یم  ار  تسکداپ 
لیاف یتاپـسا  یور  طقف  دینک  دیلوت  تسکداپ  تسا  رارق  رگا  دنیوگب  هعفد  کی  دنکن و  ادیپ  همادا  طیارـش  نیا  تسا  نکمم  یلو  دـیناسرب ، بطاخم  هب  ییاجره 

.دراد دوجو  رطخ  نیاو  دورب  مه  دیاش  اما  دورب  ریسم  نیا  هب  تسکداپ  مرادن  تسود  نم  .دننک  شوگ  نارگید  دینکب و  ار  راک  نیا  دیناوت  یم 

؟ هتشاد یریثات  هچ  امش  یصخش  یگدنز  رد  تسکداپ  دیلوت 

راـک ردــقنآ  ما و  هدرک  مـک  ار  ما  هـنازور  راـک  مـجح  دــیآ ! یمن  مرطاــخ  یزیچ  مدرک  یم  هـچ  تسکداــپ  دــیلوت  زا  لــبق  مـنک  یم  رکف  یتـقو  میوـگب  هـک  تـسین  قارغا 
دیلوـت هرادا و  مـیت  .دریگ  یم  ار  مـتقو  مـه  زور  رد  اـه  بـشرب  هوـالع  مـسر و  یم  رتـشیب  تسکداـپ  هـب  ما و  هدرک  مـک  ار  تکرــش  یاــهراک  هـک  هدــش  داــیز  تسکداــپ 

تـسکداپ ناـشتقو  هراـپ  اـی  تقو  ماـمت  راـک  هکنیا  زا  قراـف  همه  هکلب  تسین  نیا  یلـصا  هتکن  اـما  دـنراد ، مـه  دـمآرد  دـننک ، یم  فـیک  ناـشراک  اـب  هـمه  تسکداـپ 
رتـشیب مه  راـک  نیا  زا  نارگید  ندرب  تذـل  زا  ممیت و  نیا  وزج  مرب ک  یم  تذـل  مه  نم  .دنتـسه  هصق  زا  یئزج  هکنیا  زا  دـنرب  یم  تذـل  راـک  زا  تدـش  هـب  تـسا ،

.موش یم  لاحشوخ 

همه دـیاب  ار  تمـسق  مادـک   دـینک  یم  رکف  دیــسر ، یم  ناریا  مدرم  تیرثـکا  شوـگ  هـب  امــش  یدـیلوت  ییاـهدوزیپا  زا  یکی  هـک  دـیتشاد  ار  تـصرف  نـیا  رگا   
؟ دنونشب

یزوس شتآ  هب  هک  تسا  یمدآ  ناتـساد  شتآ  نابز  هب  .دزرل  یم  منت  مروآ  یم  هک  ار  شمـسا  دـمآ و  نوریب  لبق  لاس  نمهب   21 سکتاپ نیا  .شتآ  ناـبز  هب  دوزیپا 
.دوش یم  مهتم  شا  هچب  هس  نتشک  یدمع و 

؟ تسیچ تسکداپ  نآ  دیلوت  یارجام  .دینک  یم  دیلوت  مه  گسالپ  یب  ناونع ”  اب  رگید  تسکداپ  کی  یب ” لاناک  زج ”  هب  امش 

دیلوت هک  منک  یم  فیرعت  ار  یناتـسادریغ  یاه  باتک  سالپ  یب  رد  نم  .دـش  هتخاس  تشهبیدرا  زا  دـش و  تسرد  لبق  لاس  تسا و  ام  مود  تسکداپ  سـالپ  یب 
میوگ یمن  راـک  نیا  رد  نم  .میوگ  یم  سـالپ  یب  رد  ار  تسا  هدـشن  مه  یخرب  هدـش و  همجرت  یـسراف  هب  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  ییاـه  باـتک  هصـالخ  .تسا  یب  لـنچ 
ژاریت یا  هعماج  رد  .دیناوخب  ار  نآ  دیریگب  میمـصت  دیناوت  یم  دعب  تسیچ و  دروم  رد  باتک  هک  مهد  یم  حیـضوت  طقف  نم  تسا  دـب  ای  تسا  بوخ  باتک  مادـک 

.دننک یم  بجعت  اعقاو  دنیوگ  یم  نارشان  هب  نم  یتقو  ودنوش  یم  رفن  رازه  ار 50  اه  سکتاپ  تسا ، اترازه  شباتک 500 

؟ دشاب پاچ  تعنص  یارب  ینیزگیاج  دناوت  یم  دینک  یم  رکف 

باتک هب  توعد  اـما  تسین ، ندـناوخ  باـتک  نیزگیاـج  مینک  یم  اـم  هک  یراـک  .دراد  دوجو  اـج  همه  هک  تسا  یتوص  باـتک  زا  رتارف  مینک  یم  اـم  هک  یراـک  اـما  هلب 
کی زا  یزیچ  دـــنوش و  یم  رفن  رازه  ار 40 ام  سکتاـپ  اـما  دـنرخب ، ار  نآ  دـیاش  رفن  اـهنآ 200 نیب  زا  دـننزب و  قرو  ار  یباـتک  تـسا  نـکمم  رفن  رازه  .تـسا   ندـناوخ 

هک تسین  نیا  ام  فده  لصا  یلو  ملاحـشوخ  یلیخ  میوگ  یم  نم  دیراذگ ، یم  رثا  باتک  دیرخ  یور  دـیناد  یم  دـنیوگ  یم  ام  هب  .دوش  یم  ناشریگ  تسد  باتک 
هب هقیقد  ای 40  رد 30  یناجم  ار  نآ  یلـصا  فرح  ام  دشابن و  همه  سرتسدرد  دـیاش  دراد  تمیق  ناموترازه  الثم 30 هک  یباتک  میراذـگب و  ریثات  باتک  شورف  یور 

.ناوخب لماک  رخب و  ار  باتک  ورب ، دمآ  تشوخ  رگا  مییوگ  یم  میهد و  یم  تسکداپ  بطاخم 
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