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تاهابتشا  1GOD .تسا زیمآ نیهوت یقالخا هابتشا باکترا .تسا ناطیش ،یقالخا هابتشا باکترا مدع
تاهابتشا .هطوبرم نیناوق داجیا هب ناراذگنوناق ات دهد یم هزاجا نیا .تسا هدش لیدبت تیانج هب یقالخا
.دنک راک هب هعماج یارب دوش یزاسزاب هب تایانج نونکا یقالخا

.ناتدوخ و ناتسود ،هداوناخ ،هعماج نییاپ هزاجا مدع
:دراد دوجو صیاقن . 7تسا گرم زا سپ یگدنز & یگدنز رد وگخساپ تسکش

 1GODنیهوت تسکش
یراوخمدآ غورد تداهش دایتعا
هریجنز ( هاوخدوخ تراغ تداسح
) ناطیش زا یا

یرگیشحو

YYY

YY

!مونشب امش زا ات تسا نیا رظتنم 1GOD

زامن  ) -دب ( تسکش
رادافو نیرت نتورف ار دوخ ناهیک نیرت ابیز قلاخ  1GOD ،زیزع
تسکش تمواقم هب کمک تساوخرد )مان  (1 STنابهگن-نابهگن
کمک رش تازاجم اب تساوخرد
گرم زا سپ یگدنز رد و رضاح لاح رد رش زا تازاجم تساوخرد
بوخ و  1GODلالج یارب ناطیش کورچ و دشر بوخ دیهد هزاجا
رشب عون
!هدناوخ ییامهدرگ کی رد ای و هناخ رد زامن نیا
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 ...یرارکت یربج راتفر کی دایتعا  1:مدع
ردخم داوم هب ناداتعم .تسا هدش کرد زاین شخب تذل یرارکت یربج راتفر کی دایتعا
،هداوناخ ،دوخ هب بیسآ .بیرف دهد یمن ماجنا ار دوخ راتفر بیسآ شریذپ اب ار دوخ
.تسا هعماج و دوخ ناراکمه ،ناتسود

لکلا دیرخ )زارف رب( نیلانردآ ندروخ
رامق

ندیشک راگیس

یروانف دیدج یفارگونروپ

ردخم داوم

هک دایتعا
:تسکش
ریغ یقالخا رظن زا(
)لوبق لباق

فیعض & )هناقمحا( رواب دوز ) ،قمحا( دنتسه نادان )ناداتعم( ردخم داوم هب ناداتعم

.نامز ره رد دنشاب یم وگخساپ اهنآ ! )زیگنا تقر  -رابفسأت(

هب داتعم ینالوط ناونع هب اهنآ منک یمن رواب ناداتعم !دنتسه مهوت ردخم داوم هب ناداتعم
.مه اب ار دوخ یگدنز نتشاد هگن و دوخ زا ندرب تذل اهنآ ناونع

یب اهنآ .دنوش یم رتدودحم دوخ راتفر رد یدازآ و تیدرف ناداتعم دودحم دایتعا ،عقاو رد
هعماج و ناتسود ،هداوناخ هب رتگرزب راب کی هب لیدبت اهنآ .دوش یم رت هدیاف
.ار دوخ یگدنز ارجا لاح رد درب یم رس هب هعماج جیردت دادیور .تسا

تذل ینوناقریغ دایتعا اب ردخم داوم هب ناداتعم
دایتعا !ار دوخ تداع زا یناهنپ تعیبط زا ندرب
سفن تزع نداد تسد زا و نادنز رد ینوناقریغ
دوخ ناج ارجا لاح رد زا شیب ماک . munityدوش رجنم
.دشک یم لوط ار

! )زیگنا تقر  -رابفسأت( فیعض & )هناقمحا( رواب دوز ) ،قمحا( دنتسه نادان ناداتعم

جورخ هدشماجنا و دوخ تداع ماجنا رد و دوش یم بلغا ار دوخ تذل ،داتعم مدرم هک یماگنه
دوخ لماک لیسناتپ هب هک براجت زا یا هدرتسگ فیط یاج هب .تسا هدش زکرمتم
هشیمه هگن ، addicsیندم هفیظو .دهد یم لیکشت دایتعا ریغ یداش یارب
.وگخساپ
،راکم ،بلقتم ،یقالخا ریغ ،مهوت اهنآ  .لیدبت هعماج و دوخ یارب یدیدهت داتعم
 addicsهشیمه ،یندم هفیظو .تسا هدش لیدبت یعامتجا دض و ، uncaringهاوخدوخ
.تسا شرازگ
یم دوع ناداتعم .یناور ینابیتشپ یاه هورگ کمک و کمک هب زاین ردخم داوم هب ناداتعم
.ناناوج هژیو هب هعماج زا تظفاحم یارب هنیطنرق
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!مونشب امش زا ات تسا نیا رظتنم 1GOD

زامن  -دایتعا

 12.2.7.زور دایتعا

رادافو نیرت نتورف ار دوخ ناهیک نیرت ابیز قلاخ  1GOD ،زیزع
داتعم کی دوش یمن کمک نم هب )مان  (1 STنابهگن-نابهگن
رد ناگدنهد هئارا دایتعا تازاجم دایتعا یواح رشب امنهار
دایتعا هب هعماج نیا دیهد هزاجا گرم زا سپ یگدنز و یگدنز
رشب عون بوخ و  1GODلالج یارب ناگیار
!دوش یم هدافتسا زور دایتعا رد زامن نیا

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
دایتعا نیلانردآ
تلع نیا .دنک یم لمع یبصع هدنهد لاقتنا کی ناونع هب هک نومروه کی ،نیلانردآ
ارجا لاح رد ندب .تسا ندب یکیزیف تیمامت یارب یدیدهت هب ار سرتسا شنکاو یلصا
.یرارطضا ریاخذ هب تسا
، ...یصاوغ ،نامسآ ،ندیود هتسهآ ،ینار لیبموتا ،کیبوریا رد دح زا شیب تکراشم

.تسا تیلاعف نیا زا هلجع نیلانردآ هب ندش داتعم Participient
.دوش یمن تفایرد ار دوخ ،هلجع' دنناوت یم اهنآ هک ینامز هدرسفا ناداتعم نیا

نوخ راشف و بلق نابرض شیازفا یارب دنک یم لمع نآ نوخ نایرج هب ار تسا نیلانردآ یتقو
نورد و تسوپ زا نوخ نایرج فرحنم و درب یم الاب ار نوخ دنق حطس ،کمدرم عاستا ،دش رشتنم
نومروه رادیب هدننک نارگن ای و ،هانگ ساسحا ،دنتسه ینابصع موادم روط هب هک مدرم .مادنا
نارگن ،ینابصع .یرگید زیچ چیه ماجنا فارطا رد نتسشن نکمم اهنآ رگا یتح ار دوخ نیلانردآ
.تسا رکفت و

 adrenدهد یم هقباسم ره .تسا نیلانردآ جنر تعرس هب زاین
هدش یحارط تعرس یارب دش ناسنا ندب .رتگرزب یتح هلجع دهد یم هدنرب .هلجع نیلا -
.تسا هناهاوخدوخ درب .ار دوخ تعرس هب زاین نودب .تسا
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.هلجع رتشیب یتساوخیم هب رجنم ناگدنرب

هب رجنم بارطضا نیا .بارطضا هب زدیل نداد تسد زا
یتمیق ره هب یزوریپ هب لیام .یدیماان
، ...) .دوخ عفن هب ار نتشک ،داوم فرصم ءوس ،بلقت(

رتگرزب مشخ ،رت زیگنا ترفن .نیلانردآ هلجع دهد یم یعامتجا دض راتفر
 wheelies،زا ،یلغش یگدوسرف( دیسرپب یتسیرورت هداج کناپ ره .هلجع
یادص اب هداعلا قوف ،ییولج لیبموتا اب هلصاف ،هداج کی نداد له ،عطق
دناب ، ..) ،دنلب

،سرت لیمحت( یا هریجنز لتاق ) ،تنوشخ ،یراکبارخ ینعمب یدنوسپ .تلاصا ،یردلق( وضع
یندم هفیظو  / R1-7مناخ تسا  procecutedو هعماج یارب یدیدهت یعامتجا دض راتفر ) .گرم ،درد
و یراکبارخ ،یردلق زا یرگید لکش ره ،ثداوح ،کانرطخ یگدننار ،مشخ هداج ،شرازگ هب
.تسا تنوشخ

.نیلانردآ هلجع هب )، thrillseeking، ..عنام( کانرطخ یاه تیلاعف
نیا .تسا کانرطخ  vities acti-ماجنا هلجع هدنرب کی دیناوت یمن تروص نیا ریغ رد هک یدارفا
تیلاعف .تسا نارگید نتخادنا رطخ هب ،هتشک ،حورجم هک  copycatsهک قیوشت ار اه تیلاعف
.تخادرپ یکشزپ تامادقا جراخم تخادرپ و تاجن یارب دیاب مدرم اد / R2 .مناخ ،نایاپ )اد( کانرطخ یاه

!نونکا !کمک یوجتسج .تسا یرامیب کی نیلانردآ یوجوتسج ندوب

دایتعا لکلا
تارییغت هب رجنم لکلا فرصم .هدش فرصم ییاذغ داوم و یندیشون قیرط زا لکلا
،فنع هب زواجت ،زواجت ،ثداوح یلصا تلع )لکلا هب دایتعا( یتسم ) .یتسم( یراتفر
درگیپ تحت ار اهنآ ،هعماج هب دیدهت و محازم کی ،راب کی دنتسه تسم .تسا یراکبارخ
.رارق ینوناق

.تسا لکلا فرصم هب تردقرپ زاین لکلا هب دایتعا
و نارگید زا رتالاب ار دوخ هناهاوخدوخ یاهزاین یلکلا ،ناداتعم مامت دننام
کی هب تقرس و ضرق ،دهاوخ سامتلا یاه یلکلا .تسا هداد رارق هعماج
کی نامرد !ندش کشخ لماش نامرد .نامرد هب زاین یاه یلکلا !یندیشون
!تسم ندوب بقع هب یدوز هب یلکلا .تسین نامرد
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.لکلا هب یسرتسد زا یریگولج یارب تسا یلکلا یارب کمک نیرتهب

!دسر یم نایاپ ،لکلا عیزوت و یبایرازاب ،دیلوت

!!! لکلا هب رفص لمحت

 A lcoholism.تسا شرتسگ یلصا تلع تیحیسم
بارش( لکلا ندیشون هب تفگ نایحیسم )نیغورد حیسم( یسیع )تسردان تب( تب یحیسم
.تسا یبهذم ریغ تاعامتجا و یبهذم تاعامتجا رد لکلا ندیشون نایحیسم ) .زمرق

یحیسم .یریگ تفج زا لبق لکلا ندیشون وا و وا یحیسم
و ردپ .یهدریش و یرادراب نارود رد موادم لکلا ندیشون SHE
ردپ .لکلا ندیشون هب قیوشت ار دوخ نادنزرف یحیسم ردام
!دب یحیسم ردام و ردپ ردام و

زابرس فورظ رد .تسا هدش هتفرگ ریش زا لکلا نتشاد ناوج یحیسم کی
،ناتسود ،ناگیاسمه ،ردام و ردپ ،شیشک ،دنیب یم اسیلک رد رفاسم ای
و ردپ دنیب یم ناوج یحیسم کی .لکلا )ندیشک رس( یندیشون همه نارگید
)وا وا( ناوج یحیسم کی  leisuretime.و درکراک ،هناخ رد لکلا ندیشون ردام

 bingedrinkهب -راکمه راشف ینس هورگ دوخ رد ترشاعم یتقو
هب تسم ناوج وا تفایرد ار وا یحیسم ناوج .تسا هجاوم لوبق لباق
.فنع هب زواجت ای رسمه
!هلابز لطس ،بانتجا ،مرش .هلابز لطس" هب ندش لیدبت ود ره

ندناوخ و اعد قیرط زا ار یونعم شخب ماهلا دناوت یم نابهار یحیسم
لاحشوخ .دینک ادیپ لیدبت لکلا هب یونعم ماهلا یارب سدقم باتک
لکلا ندیشون و دیلوت .دنوش یم دیلوت ار دوخ لکلا نابهار ،هدشن
لاح رد .دوش هتشاد هگن تسم یسح یب زا تباث تلاح کی رد نابهار
) .نیمز ال ال( لاح شنیب اهنآ رضاح

ناملعم ) ،نارگ لکلا( راون کی لوصا .دنتسه هناخیم دننام کیلوتاک سرادم
بارش تسا هرادا .راون کی یاراد یعامتجا یاه هاگشاب
.لوپ یروآ عمج و رفاسم ای زابرس فورظ یارب )نازرا(
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زا فارتعا اهنآ هبنشکی زور .نتشک و فنع هب زواجت ،شاب نایحیسم تسم هبنش و هعمج ره
یندیشون کی یارب اذغ فرظ کی هب اهنآ زا سپ .دنشخبب
.هداوناخ ،ناتسود اب یندیشون یراوخ بارش هب اهنآ اسیلک زا دعب ) .یلکلا(

.دنتسه یگداوناخ تنوشخ ،یلصا تلع نایحیسم یندیشون یراوخ بارش

رشب عون هک یروط هب ،نتشاد هگن وگخساپ و مدیشخب یمن ،تسا نارگن 1GOD
.تسا وگخساپ تسم ره .تسا
هقرف ای نید کی ناونع هب تسا لکلا فرصم قیوشت ار نآ لیلد هب تیحیسم
اب تمالس ندرب نیب زا یارب تیرشب دنهاوخ یمن . 1GODتسین لوبق لباق
دیما ان اب . 1GODلکلا فرصم
.لکلا هب یحیسم دایتعا )یحیسم  esspeciallyردام و ردپ(

!!! لکلا هب نتفگ .تیحیسم هب نتفگ
 - DO:دیاب
یمن وا تسم اب رسمه هب وا .یمن وا تسم اب رسمه هب وا
اب هیذغت هک یلاح رد هاشداپ . SHE drin-تسا هداد رارق یگناخ تشادزاب تحت یرادراب نارود رد بورشم وا .
دلوتم ره هب تبقارم هفیظو کی یاراد هعماج ره .تسا هداد رارق یگناخ تشادزاب تحت تسا ردام ریش
دازون شیازفا ردام و ردپ رتساف .تسا ردام و ردپ هب بسانم  SHEو یلکلا تابورشم .دازون ،هدشن
.وا و یلکلا تابورشم

ره .تسا لوبق لباق ریغ یلکلا یندیشون هک ) (SHE 17، HE18ینوناق نس ریز ناکدوک اب ردام و ردپ
جاودزا-سدقم ردام و ردپ و یلکلا تابورشم .کرد نس کدوک ره هب تبقارم هفیظو کی یاراد هعماج
.تسا هدش حرطم ردام و ردپ رتساف طسوت اهنآ ینوناق نس ریز ناکدوک تسا هدش وغل دادرارق

هک )ناریدم ،ناملعم ،لوصا( نایبرم .دنتسه ناگیار لکلا تاناکما-شرورپ و شزومآ
و شزومآ یحیسم .سرادم زا عونمم و فذح لکلا فرصم ،دروایب ناغمرا هب
،لوصا( یحیسم نایبرم ) .تمارغ تخادرپ نودب( لقتنم یمومع شزومآ هب تاناکما-شرورپ
اه هلیم هسردم اهنآ .شرورپ و شزومآ زا عونمم و دنوش یم فذح )ناریدم ،ناملعم
!دور یم نیب زا دوخ لکلا بیرخت

نآ مدرم هب ار تبقارم هفیظو کی یاراد )ریاش( هعماج ره
هب تسا ریاش ره  cating eradi-.و یواح هک دراد زاین هعماج دیدهت کی لکلا .
.تسا تیعونمم نیا یارجا و لکلا تیعونمم

 .لکلا عیزوت و دیلوت عونمم ناتسا
دوجوم  -R6مناخ :تسا رارق ینوناق درگیپ تحت ینوناق ریغ یلکلا تابورشم عیزوت و دیلوت
نیب زا لکلا .تسا هدش هداد تراسخ ناربج نودب .لیطعت و فقوتم لکلا عیزوت  /دیلوت
.دور یم
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یتسم لاح رد ار .یتایلام تیفاعم و هقرف هیریخ تیعضو ،یحیسم یاهاسیلک راکنا
.تسم یارب هقیثو نودب  -R2مناخ ،تیانج و مرج

.یشخبناوت ) (X2تسم ربارب ود هک یلاح رد بکترم یمرج چیه

یارب رتلیف بآ
!!! یتمالس

دایتعا ردخم داوم
تسا نادرگناور داوم هک دنناد یم همه
ناداتعم ردخم داوم زا دصرد  99لاح نیا اب .دنتسه ناسنا ندب یارب دب )ردخم داوم(
دض طقف ای و گنگ هلافت چیه زگره  extraordi-ای اهنآ .باختنا اب ردخم داوم هب
دوخ تسین اهنآ لکشم ساسحا ناداتعم ردخم داوم فرصم محرت زونه .تسا هعماج
.تسا دراو

ونام  / R4 .مناخ ،هعماج هب تادیدهت نیا جیک
ریغ ،نادرگناور داوم زا ناگدنهد هئارا و ناگدننک عیزوت ،ناگدنزاس -
 / R7مناخ ،دنتسه سفق رد ،ینوناق ای و ینوناق

تسا نیا دب نوناق ،ییانج نادرگناور داوم ندرک ینوناق
.تسا سوکعم هب هک
دیدزاب( هدام دنتسشن نیزگیاج نهذ ریثات تحت هک یلاح رد بکترم یمرج چیه
یشخبناوت نادرگناور داوم و لکلا ریثات تحت .یشخبناوت )) trebles (X3ناگدننک
 (X5) .تسا هتفای شیازفا  5بیرض کی طسوت هک تسا
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هب رفص لمحت
نادرگناور داوم
دایتعا )زارف رب ( ندروخ اذغ
دح زا شیب ندروخ ،ترورض کی تسا ندروخ .دننک یم یگدنز نآ نودب دناوت یمن ام یرورض ندروخ
قرع زا ،دینک هاگن قاچ ،نتفرگ هب ولج هب دیناوت یم )مدرم ،ندش قاچ( . Overeatersتسا دایتعا
تحاران یلدنص ادیپ ،بسانتم هک تسا هدند خرچ ندرک ادیپ لکشم ،رت ناسآ ریات ،رتشیب
یم ،تباید ،الاب نوخ راشف ،دنا هدرک دودسم ،شفک دنب ندز هرگ لکشم قورع ،گنت هدننک
 .قاچ ناکدوک دنراد لامتحا ،رت ناوج دنریم

هدننک زئمشم دح زا شیب قاچ ناسنا یارب .تسا گنهن و ندگرک یارب یبوخ قاچ
رت لاح یب درف دوش یم ثعاب نزو هفاضا .تسا
،هداوناخ ،دوخ هب راب کی هب لیدبت ،رتشیب  sickiesدنراد ،سفن زا رتشیب ،ناسآ ریات ،
دنراد هعماج .تسین لوبق لباق نزو هفاضا نتشاد .تسا هعماج و دوخ ناراکمه ،ناتسود
.هب کمک یارب یندم و یقالخاریغ هفیظو
یاه هدننک نیریش نتشاد تیاهن رد .قاچ لاح رد فقوت
ای اذغ رد  alco-زا هدافتسا اب و ناگدنراد یعونصم
یاه هدننک نیریش زا هدافتسا اب تدش شهاک .یندیشون
.اهنت راددی کمن زا هدافتسا ،میدس فرصم شهاک و یعیبط
چیه .تسا هدش دیلوت اذغ ندروخ زا یریگولج

.یشورف هیذغا لماش هک تسا زور رد تشوگ زا  100gزا شیب

یم ندروخ اذغ زا ییاذغ یاه هدعو ینالوط عون ،عونتم مجح ،نشج ،تفایض
.تسا ندروخ اذغ هک یلاح لکلا فرصم .تسا ندروخ اذغ زا شیب .دنک
.برش لباق تسا رد اذغ اب بآ .تسا رد شخب کچوک ندروخ .زا نابایب

ندیشون .اذغ هدعو ره یارب امش هک نازیم شهاک .هنازور یگدنز لاور ،نابهگن-نابهگن هب دنبیاپ
هدهاشم .هنازور تانیرمت بش و زور ایآ  fissy.یندیشون زا بانتجا .تسا هدشن نیریش یاه یندیشون
:ندناوخ زامن .یماظن تموکح-بش'
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YYY

YY

!مونشب امش زا ات تسا نیا رظتنم 1GOD

زامن  -ندش قاچ

 12.1.7تمالس بوخ زور

رادافو نیرت نتورف ار دوخ ناهیک نیرت ابیز قلاخ  1GOD،زیزع
یندیشون اب هیهت یارب امش زا رکشت اب )مان  (1 STنابهگن-نابهگن
لیدبت قاچ و تسین یروخرپ یارب نم هب کمک ییاذغ داوم و هنازور
نم تسا نکمم زور ره ییاذغ داوم زا یکچوک یاه شخب قحتسم دوش یم شالت نم
 1GODناما لالج یارب یروخرپ لیلد هب کاندرد تمالس هب طوبرم لئاسم دوش یم
رشب عون بوخ و

!کاروخ ره زا لبق دینک هدافتسا اعد نیا قاچ مدرم

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ندش قاچ هب رفص لمحت
دایتعا رامق
اه هداوناخ ،دارفا هب رقف و یتخبدب هب ار بیرف و ناسنا فعض زا هدافتسا اب رامق
ره یور رب( یدنب طرش رامق . envolvesهمعط هتشذگ ناج زا رد رامق جورم .تسا هعماج و
ییاراد شزرا شیازفا دیما( ینیب ) ،درب ار نآ هب نآ رد هب ور امش( یشک هعرق ) ،یزیچ
)اه
،فیعض .نازابرامق یارب مفساتم یمن ساسحا ، ..) .هنیزگ ،هدنیآ ،همیب( یزاس نوصم
.دننک یمن اهنآ .هدشن بسک تورث راوازس اهنآ داقتعا یدرف تسا گنگ ،هاوخدوخ
.وگخساپ
روآ مرش نازابرامق تیعقاو یمرگرس ناگدننک تکرش
،تنایخ ،تسا زیگنا ترفن راتفر .دنتسه نیرت
هدنرب اهنآ هک رامق ،غورد ،نارگید و دوخ ریقحت ،بیرف
رد  100٪تایلام هب ندرب تسد زا ناگدنرب .دیوش
بانتجا .تسا تایلام لومشم هتساوخان دمآرد .ندرب
.نانکیزاب

نلاس  / R7 .مناخ ،تسا  prov- idersسفق رامق ،تیانج و مرج مدرم فعض زا هتفرگ هرهب
سروب ،تیعقاو یمرگرس ،ونیزاک ،تالدابم هدنیآ ،اه هزاغم یدنب طرش( رامق یاه
 gambو رامق ناگدنهد هئارا زا ییاراد و دوس مامت . Confis-تسا هدش هتسب )تالدابمتیک یا هفرح
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،نارگ هلماعم ،فلس تالماعم ،نارگ هلماعم ،یراذگ کارتشا هب ،نالالد نیمز ،یتیریدم هوجو( اه LER

 (incl- udesهدنرب هک ) . Individulsیراذگ هیامرس یاه ییاراد( یعطق تیکلام وغل .. ) .
.ندرب رد  100٪تایلام لش ) ،تیعقاو یمرگرس ناگدنرب
دب دارفا ،هدروخ بیرف ،گنگ نازابرامق
رامق هدنهد هئارا .دنتسه هاوخدوخ
یوجدوس هدنرد یلگنا هناراکبیرف
وگخساپ و دنتسه دب ود ره .تسا
.دنتسه

رامق هب ار رفص لمحت
دایتعا یفارگونروپ
تیاهن رد نآ یاشامت .تسا یقالخا ریغ توهش دشک یم ریوصت هب یمرگرس یفارگونروپ
رتشیب ، sickningرت دساف ،رت زیگنا ترفن ،رت بیرغ و بیجع ،رتشیب یتساوخیم هب رجنم
.تسا فرحنم دایتعا یفارگونروپ .تسا
لیامت مدع و رضاح  INGناگدننک تکرش رد یفارگونروپ ناگدنهد هئارا
ردخم داوم و لکلا یرادرب هرهب ناگدنهد هئارا نیا .دننک یم هیکت
رد تکرش یارب ،ناگدرب دنزرف ،لقع لاوز هب التبم نسم دارفا ،ناداتعم
.تسا یمرگرس
 / R7مناخ .سفق رد دنتسه  Pornograpyناگدنهد هئارا
تسا دوخ زا ،یگنهرب دشک یم ریوصت هب هک تسا یمرگرس )یفارگونروپ( یقالخا ریغ توهش

سنارت و فلاخم سنج ،سنج نامه ،ناکدوک ،تاناویح اب :یریگ تفج ،ءاضرا -
دراو زا عون نیا زا )نلاس ،اه هناسر( ناگدنهد هئارا .تیسنج
فرحنم .تسا هدش دوبان ریاش تسا یفارگونروپ همه  / R7 .مناخ و لیطعت دنتسه یمرگرس -
.کمک تساوخرد هب زاین

یفارگونروپ ، ..فذح هکت دنچ ندرک کاپ
دایتعا ندرك ديرخ
ای دش رشتنم دیدج لوصحم کی .دنک کرت ار دیرخ نودب دیناوت یمن امش و هاگشورف کی دراو امش
تفایرد یارب  1 STدیاب امش ،ینالوط تاعاس یارب هاگشورف هفرغ زا جراخ رد امش '،شورف' هنالاس مین
و یروآ عمج . CGدیراد جایتحا کمک هب امش !یوجوتسج-دیرخ !داتعم کی امش ) .ناگدننک دیدزاب( لوصحم
.ینابیتشپ هئارا ریاش
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الومعم( دیدج یزیچ داجیا' نابایرازاب .دوخ عفن هب ناداتعم نیا زا هدافتسا صیرح دوس
.تسا رازاب هب سک ره هک یزیچ ناونع هب ار نآ سپس ) .هتساوخان ،یرورض ریغ

فده  shoppرد هدمع روط هب یتاغیلبت نیپمک
تاغیلبت .تسا هلابز و هلابز زا گرزب عبنم کی هتساوخان و داتعم دیرخ ناگدنهد هئارا .ناداتعم دنتسشن -
نایاپ هب یتسپ یاه قودنص هب یکینورتکلا هتسکش و قاروا سنج لیوحت .دسر یم نایاپ هب یرورض ریغ
 50٪یفاضا تایلام کی یرورض ریغ مزاول  / R4 .مناخ :ضقن ،دسر یم

.دنک کمک لابند ار یوجوتسج دیرخ .مهتم )هلابز(

شیب لوپ ،راک هب هدامآ نامز دح زا شیب ،یگتسخ جنر و درد ،زغم یمک زا هدافتسا اب مدرم
یارب .تسا رت شزرا اب ار نآ ،ار دوخ تقو هنابلطواد فرص .دشاب دوخ نامز دیرخ فرص ،دح زا
.یروآ عمج کی رد روضح ترشاعم

دایتعا ندیشک راگیس
زا یراگیس دارفا !رشب یتخبدب کی ،دایتعا ندیشک راگیس
و رتسکاخ .قاتا کی وبدب اهنآ وبدب ار دوخ سابل ،وبدب ناهد
،تسا زیگنا ترفن ،فیثک اهنآ .دشاب یم اج همه رد ار دوخ هت
.اهنآ مرش !ار اهنآ زا بانتجا .تسا نفعتم دارفا هک

،بل دنازوس یم اهنآ .تسا دوخ هب رطخ تمالس یراگیس دارفا
هب راب کی ،وا ندش دوخ یاه هیر و یان ،ولگ ،ناهد ،هثل ،نادند
.تسا هعماج
 sickiesدراو دوخ و دنکشیم دود یرایسب نتفرگ رظن رد لبنت یراگیس دارفا
.دنتسه

هدشن دلوتم ندز همدص لاح رد رادراب یراگیس دارفا .تسا نارگید هب رطخ تمالس یراگیس دارفا
نکمم اهنآ .درک موکحم تمالس هب طوبرم لئاسم نتشاد یگدنز هب نیا دازون دلوت زا سپ .ار دوخ
یراگیس اهنآ نیدلاو زا ناکدوک  / R3مناخ :هدشن دلوتم راد هحیرج ، ..تیلولعم  /لکش رییغت تسا
.ناربج یارب دوخ ردام و ردپ تیاکش هب دنتسه

،نمچ ،هناخ ،یزوس شتآ عورش اهنآ .دنتسه تلفغ یراگیس دارفا
 /مناخ ،دنشاب یم وگخساپ اهنآ .لگنج
ای  /و هدید بیسآ مدرم هب شتآ یراگیس دارفا .تمارغ تخادرپ و R4
،هتشک تاناویح ای  /و مدرم شتآ یراگیس دارفا  / R5مناخ ،تاناویح
 / R6مناخ
لعفنم داجیا هک یراگیس دارفا .تسا مدرم دنز یم همطل )هلمح( راگیس دود
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راک ،تغارف تاقوا ،یمرگرس( اه تیدوجوم  / R3 .مناخ ،بیقعت دروم دود
 compenتخادرپ هب روبجم و  / R3مناخ ،رارق بیقعت تحت دهد یم هزاجا ندیشک راگیس هک ) ،..
،رارق ینوناق درگیپ تحت و نیزگیاج ندیشک راگیس هک دهد یم هزاجا تلود .هب ساسح -
 / R7 .مناخ
.تسا یدج یدیدهت ملاسان ندیشک راگیس هک دش صخشم *  1951لاس رد

تمدخ هب قفوم 'نوم یک ناب' ندیشک راگیس یمن هک شخب  /تلود و یتلود یاه نامزاس
 /مناخ ،هانگ تفایرد نیا و هدش یط تسا رگن هتشذگ  legis-یلئاسم .هعماج زا تظفاحم و
R7 .
میوقت کرش *

هزاجا ) ،ثحابم ،یبایرازاب  (ertising adv-،جیورت هک تسا رگید داهن ای و راک و بسک ،هورگ ای درف ره
دیلوت ،هدننک نیمات( دوس ) ،یمرگرس لحم ،اه ناروتسر ،هاگشاب ،راک ،ناملعم ،نیدلاو( دهد یم
راگیس' سرتسد رد دوش یم ثعاب ) ،ناشورف هدرخ ،ناشورف هدمع ،لقن و لمح ،ناگدننک
 / R7مناخ ،ندیشک راگیس ای  /و یبناج مزاول ،دشکیم

.یواح ،راگیس ،هچ هک تسین مهم

رطخ تمالس هب ندیشک راگیس لمع
.تسا

!ندیشک راگیس هب ار رفص لمحت
دایتعا دیدج یژولونکت
دیرخ یارب راظتنا هدرخ کی جراخ رد اهنآ .هدننک مرگرس دناوت یم یروانف دیدج ناداتعم
!هناقمحا هنوگچ .هاگودرا تمیق زا شیب رازبا دیدج

'.دایتعا-دیرخ' زا هناقمحا شهج کی یروانف دیدج ناداتعم
ینالوط هدافتسا ظفاحادخ خیرات کی و راک هک ییاهالاک اهنآ .دنتسه هلابز زا تلع نیرتگرزب اهنآ
هزادنا هب اهنآ هک اجنآ زا .دوخ  technolo-دیدج  GYیریگدای زا هدافتسا یارب زگره اهنآ .دیزادنیب رود ار
هدولآ اهنآ .فرصم رابکی هب تدم دنلب رد تالوصحم لیدبت ناداتعم نیا .تسین دنلب یفاک
مرش و . SHUNدنتسه
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رایتخا بورپ هلابز داجیا .تسین تفایزاب لباق تسا یروانف نیرت دیدج

هب  manufactu-هشارتزیر  RERکی لاثم ناونع هب .هدنیآ یاه لسن و ریاش یارب تلاکشم -
هشارت  .یروانف دیدج ناداتعم یارب ندرک هیهت هب هام  6ره دیدج هشارت کی دروآ یم ناغمرا
عیزوت ،هدننک دیلوت .یراکبارخ تسیز طیحم .فالتا هچ .دوشیم هتخیر رود درکلمع الماک
 / R7مناخ ،هدننک

یراگدنام یاراد دیدج رادفرط یارجم ره  CG،لح هار .لمعلاروتسد میظنت هب زاین هعماج
 / R7مناخ ،هنخر .دوش یمن نیزگیاج  7yearsیارب دیدج لدم کی اب دناوت یم نیا 7years.

ترفن دنتسه کاروخ دایتعا و ناداتعم داجیا هک ییاه نامزاس  /مدرم
.ناراکتیانج ،یقالخا ریغ ،زیگنا

 / R7 .مناخ :دنشاب یم وگخساپ اهنآ
وگخساپ ) (17 SHE، 18 HEینوناق نس ریز زا ردام و ردپ .دایتعا' همه دروم رد رما نیا !! دیشاب هتشاد هجوت
 / R2 ،مناخ نیهوت مود ، 2مرج  / R1 ، 1 STمناخ .دنتسه
.تسا ینوناق نس ریز رگید زا سپ دیناوت یمن .ار دوخ نادنزرف همه لش

یراوخ مدا

 2:مدع

هب ناهایگ لاقتنا یارب ای و .تسا ییاذغ داوم یارب ناسنا ندب زا شرب یراوخمدآ
)رورغ( تسا دسر یم رظن هب ندب زا  ING mutilat-یراوخمدآ .شیامزآ یارب ای و رگید یاه ناسنا
.بهذم و راکتیانج دناب تیوضع ،
.یراوخ مدآ هنوگ ره اب تفلاخم نابهگن-نابهگن
ندمتم مدرم یارب تسین لوبق لباق یودب .تسا ندب ناسنا تاعیام ندیشون و ندب ناسنا ندب ندروخ
)ناکرشم( نایحیسم لاثم ناونع هب :تسین لوبق لباق تسا نیدامن یتح . ISM Cannibal-تسا هتفای لماکت
نیا ) .لکلا فرصمرپ( ندیشون و نوخ )یکوک ندروخ( ندب ناسنا فرصم رفاسم ای زابرس فورظ رد
مرش و . SHUNدسر یم نایاپ هب داحلا .دسر یم نایاپ هب مسارم

ار ندب  1زا ناویح ای ناسنا تاعطق دنویپ هب تسا هدش هدافتسا یراوخمدآ
،هاگشیامزآ( تسا هدش دشر هرابود دنا عقاو رد تسا نکمم تاعطق زا یخرب .یرگید هب
ود ره .ندب هب ندب زا تاعیام-ندب زا لاقتنا .دنویپ نآ زا سپ و )تاناویح
سنارت

.تسا نایاپ و زاغآ یاراد . 1GOD's-DESIGNلاقتنا نایاپ و تشاک -
 1GOD's-DESIGNاب لخادت .دنک ینالوط ار یگدنز تسا نکمم لاقتنا و اشن
.نایاپ و زاغآ زا
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،یتشادهب و یشیارآ مزاول تفگش  (geryدسر یم رظن هب ندب ناسنا ندنازوس تسا یراوخمدآ
ندب ،یبوک لاخ ،وضع عطق( راکتیانج یاه هورگ هب قلعتم ) ،تنلپمیا

ندرب نیب زا یراوخمدآ ) .یبوک لاخ ،مخز ، circumcission،ادص و رس رپ ندب( بهذم و )ندرک خاروس -
دازون دینیبب  "TestTubeداجیا یارب وا غرم مخت
.دسر یم نایاپ نیا همه ) .الویه نادازون(

روط هب ای یرامیب تلع هب یلکشدب هک ینامز اهنت تسا هدش هدافتسا ییابیز یحارج
.هاوخدوخ رورغ یارب اذغ ،تسین یباختنا نیا .دراد دوجو یفداصت

کشزپ تمالس ره .دور یمن رده یباختنا رورغ یاه هژورپ رد ینامرد یتشادهب عبانم
 / R6مناخ ،تسا وغل یباختنا یحارج لمع ماجنا
هورگ )ادص و رس رپ ندب ،یبوک لاخ ،وضع عطق( راکتیانج یاه هورگ هب قلعتم زا یشخب Mutalations
هعماج مرج ! Mutalationندرک فقوتم ) ،یبوک لاخ ،مخز ، circumcission،ادص و رس رپ ندب( یبهذم و اه
.تسا قداص ،گرم زا سپ یگدنز و  / Rمناخ )دینیبب یاهدناب( تيلوئسم ! 1GODتسا هب نیهوت و

الویه لافطا« وا .بیوصت ای و دوش یم ردام و ردپ رتساف ،لثم دیلوت دناوت یمن هک وا
رد و لش یا هفرح رابتعا  istered dereg-،دنتسه الویه نادازون' ناگدنزاس .تسا هتشادن
 / R7 .مناخ ،دنوش یم سفق
.دسر یم نایاپ هب )، ...وئدیو ،یزاب( یمرگرس رد ، ...ندنازوس ،یراوخ مدآ
،عیزوت ،دیلوت هک یدارفا .درب یم نیب ریاش ،الاب دشک یم ریوصت هب یمرگرس دوجوم
 / R7 .مناخ ،دینک تفایرد یمرگرس زا عون نیا )یمومع( دهد یم ناشن

تایانج وضع عطق Canabalism /

تداسح

 3:مدع

،تیبوبحم ،سناش ،دسر یم رظن هب ،تسا رگید دارفا طسوت کیرحت شجنر قایتشا تداسح
تسا  ENVIاهنت هن ، ...دادعتسا ،تراهم ،تیفیک ،لاوما

لیمحت هب لیام زین اهنآ اما ،هدش هئارا یضاران دوخ تداسح اب اه  OUدرف -
نارگید رد )تذل(  'Shaden- freude،سرپسکا زین دوسح دارفا .نارگید رب یتخبدب
.دتفا یم قافتا
اهنآ .ابقر یهگآ هاگدید یزاسیثنخ ای نداد تسکش هب هزیگنا دوخ دوسح درف کی
اهنآ .ابقر ترهش ندرب نیب زا یارب )سامت درس حالس( تاعیاش ،طلغ تاعالطا هب عورش
 encite.بیقر لباقم رد راشف لمع
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.تسا هتشاد دوخ یگدنز رد بوخ یاهزیچ هب روک دوسح درف کی
اب ار اهنآ دوش یم ثعاب نیا .دنهاوخ یم اهنآ هک دنراد نارگید هک ییاهزیچ یور رب زکرمت طقف اهنآ
.تسا زیمآ تنوشخ ،یرفیک تسا نکمم اهنآ .رامیب ترفن ،تداسح

و  1FAITHشوغآ رد ار اهنآ .شزومآ هرابود هب زاین اهنآ .کمک هب زاین دوسح دارفا
شمارآ ندرک ادیپ( هبقارم هب عورش اهنآ نیا رب هوالع .راکشآ هدنشخب-نوناق«
.دنشاب یم وگخساپ یمن رییغت هک دوسح دارفا ) .ینورد

نیا رب هبلغ یارب دینک یعس دیاب دوسح درف کی .تسا "مدع" کانرطخ یساسحا تداسح
هب زاین .تسا دوسح درف کی هجوتم مدرم رگید .کمک لابند هب دشاب مزال رگا .هب ار لضعم
.تسا هعماج راک کی تداسح رب هبلغ .کمک

، ..کرچ نآ هک دیهدن هزاجا تداسح

غورد یهاوگ

 4:مدع

اب هچنآ فذح اب ای و تسا تسردان هک هچنآ هب دنگوس یادا اب ای رذن ،دنگوس ضقن ار غورد تداهش
تسا  deliberغورد تداهش .تسا هدش هداد هدعو ،دنگوس یادا

ای و تسردان شرازگ کی تخاس لاح رد غورد تداهش .تسا هدش هداد همکحم ای هاگداد کی رد بذک دهاوش - ately
 / R3مناخ ،تسا مرج غورد تداهش .تسا تسردان  statement.toسیلپ

رد ،راک لحم رد .غورد دنگوس نوناق یارجا ،جراخ هیئاضق هوق دوخ دناوت یم درف کی
،ات ششوپ ،ندرک ناهنپ :طابترا رد راتفر عون نیا اب ریز تاملک ، ..ناتسود هب ،هناخ
،هطلاغم ،رهاظت ،تخاس ، erroneousness،جاجوعا ،یتسردان ،هناسفا ،بیرف ،بیرف
یب زیچ ،تقیقح زا یمین ،هناسفا ،ناتساد ،غورد ،بلقت ،رهاظت ،بذک ،یتسردان
.خن ،دنلب ناتساد ،مش ،رهاظت ،ینعم

فیعضت ار نآ !عینش راتفر .تسا یقالخا ریغ غورد تداهش ییانج ریغ غورد تداهش
تداهش .بانتجا و خیبوت هتسیاش راتفر زا عون نیا .عامتجا اب یگنهامه و دامتعا ،یم
 / R3مناخ .تقیقح زا هتفای تلادع ،دنک یم فیعضت ار ییانج غورد

.عینش راتفر ،غورد تداهش
مرش و SHUN
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تراغ

 5:مدع

،تیانج و مرج ،تقرس :تراغ اب طبترم تاملک .یکیزیف ای یرکف ،یفطاع تسا نکمم تراغ
،ینوناق ریغ راکش ،زا یا هعومجم ،یرگتراغ ،لواپچ ،تراغ ،ربالاب ،یدزد ،لقن و لمح ،سالتخا
.تسا تسکش کی نیا ، ...تقرس ،یدزد ،میانغ ، shoplift،ار ،تقرس ،ندرک هراپ ،تراغ ،هلمح
.مرج کی
.بیرف طسوت هدمآ تسد هب تافتلا ای فطاوع یانعم هب یفطاع تراغ

.بانتجا و یگدنمرش هجیتن رد :تسا یقالخا ریغ ،تراغ زا عون نیا
 / R7مناخ ،ییابر مدآ ،یریگ جاب ،دایتعا :دراد دوجو ییانج هک تسا یفطاع تراغ تسا
.

همانسانش ،ینف شناد ،یونعم تیکلام هدمآ تسد هب ینوناقریغ یرکف تراغ
تراغ یرکف بلط تصرف  / R5 .مناخ ،تسا مرج تراغ یرکف یزیر همانرب ، ...یصخش
 / R4 .مناخ ،تیانج و مرج
تراغ یزیر همانرب .هدمآ تسد هب ینوناقریغ روط هب لوپ ای الاک یانعم هب یکیزیف تراغ
 / R4 .مناخ ،تیانج و مرج تراغ بلط تصرف یکیزیف  / R5 .مناخ ،تیانج و مرج یکیزیف

ای  /و یرکف تراغ بکترم )یجراخ یتیلم دنچ لماش( یجراخ نابحاص
.تسا یناهج نآ زا هدافتسا اب هک ینامز یکیزیف
تراغ یلحم یاهداهن  / R6 .مناخ ،دنتسه ییایرد نادزد تورث ،شناد یلحم تراغ یجراخ نابحاص
شناد تراغ یتیلم دنچ یاه تکرش  / R6 .مناخ ،دنتسه ییایرد نادزد تورث ،شناد یلحم
،ییایرد یدزد :هک دهد یم هزاجا تلود  / R6 .مناخ ،دنتسه ییایرد نادزد تورث ،هنوگچ یلحم
 / R7 .مناخ ،وگخساپ و نیزگیاج هب هک تسا نیا .تسا مدرم هب تنایخ

هشیمه ،وگخساپ نارگتراغ دیراد هگن

) ناطیش زا یا هریجنز ( هاوخ دوخ

 6:مدع

یارب دقاف نامزاس ای هورگ نتفرگ رظن رد ،درف کی هزیگنا ای لمع ،یهاوخدوخ
یهاوخدوخ .تسا نارگن ندرب تذل ای و دوخ شیازفا اب اتدمع یهاوخدوخ .تسا هعماج ،نارگید
:تسا ناطیش زا یا هریجنز زا کنیل  7زا رثا و تلع
> دیاتراپآ > ییارگ هبخن > رده > تورث > راکتحا > عمط
 .یتلادع یب
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:رش شهج یاه کنیل زا یرایسب دنراد 7links

یدنب هتسب ~ هدنهد هئارا یرابتعا ~ یشزرو ترهش
~ تیکلام هجراخ ~ کلم ~ Deceitful-
~ ندش یناهج ~ یثوروم کلم ~ زایتما
~ هدشن بسک ~ بانتجا تایلام ~ دیرخ زکرم
~ هقدص ~ هاگشناد ~ هیداحتا

تسا هعماج یرامیب کی رش زا یا هریجنز
.یتلادع یب و داسف ،یهاوخدوخ مئالع اب یرامیب کی
نامناخ یب تسا یلحم هعماج شوماخ یبوخ هب

هیذغت )هلابز هلابز یاه لطس رد باوخ(
،یهدب عمج طسوت نیاک نم( شالت و )هلابز ندروخ(
.مدرم )، ..تیذا و رازآ ،تیذا و رازآ
نتفر ره زا ترورض نودب ار نآ مدرم زا یرایسب
و بسانم سابل ،کاپ بآ ،یندروخ ییاذغ داوم( زور دننک یم یگدنز -
رد دنمزاین دارفا نیا ) .هانپرس ،نما ،تحار ،هفرص هب نورقم و لوقعم
،راگیس فرصم( یگدنز رجنم داوم فرصم ءوس هب بلغا هک ،یتخبدب
) .نادرگناور داوم و لکلا
تباجن زا دوخ هفیظو مدع و ناطیش زا یا هریجنز ،یگدنز هاوخدوخ هعماج کی نیا
هب ار دوخ هفیظو ار نآ تسا نینچ رگا ؟ار دوخ هعماج نیا ایآ .تسا ناسنا
.تسا زیچ همه رییغت

رش یاهزاین .ادخ تسا -1دض رش تسا یقالخا ریغ راک نیا ماجنا مدع
/ R6مناخ  caging،و بلس ییاراد

YY YYY

!مونشب امش زا ات تسا نیا رظتنم 1GOD

زامن  EVIL -زا یا هریجنز
)مان  (1 STنابهگن-نابهگن رادافو نیرت نتورف ار دوخ ناهیک نیرت ابیز قلاخ  1GOD ،زیزع
هریجنز هک دسرپ یم ناطیش زا یا هریجنز زا وگخساپ یاضعا یرازگرب اب کمک تساوخرد
زا یا هریجنز دسرپ یم دوش گرم زا سپ یگدنز رد تازاجم و رضاح لاح رد رش یاضعا زا یا
نیچ زا یا هریجنز و دشر بوخ دیهد هزاجا لسن  7یارب دب ساسحا مظنم روطب ،رش یاضعا
رشب عون بوخ و  1GODزا لالج یارب ناطیش ندروخ

:لویا زا یا هریجنز زا وضع کی تاقالم ار امش نامز ره رد زامن نیا زا هدافتسا اب
، ...تلود ،نامزاس ،تکرش ،نمجنا ،درف
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،هورگ کی ،رفن  1هک دوش یم عورش ناطیش زا یا هریجنز" هب > عمط
،یدام یاهزیچ( رتشیب هب لیامت هناهاوخدوخ تلود ای نامزاس
.تسا رگید یاه تلود ای نامزاس ،هورگ ،درف ره زا )تردق و inflyence

،بانتجا تایلام ،یثوروم ،یفنم هدند ،یونعم تیکلام اعدا نیا ،یصوصخ تیکلام عمط
هاگ لاغتشا( تسا نارگراک رامثتسا ، ING speculat-،یتایلام تیفاعم زا یلام یاه کمک
رتشیب راک ،نما ان ،یهدب و طسق ،ملاسان ،دزمتسد ،ینوناق نس ریز ،یراد هدرب ،هاگ هب
) .رت عیرس و
نیا .تسا یراذگ کارتشا هب مزلتسم یصوصخ تیکلام ) .یراد هیامرس ماظن( تسا یصوصخ تیکلام عمط
 IPو یاه ییاراد زا یصوصخ تیکلام .تسا ربکتم ییارگ هبخن

دنوش یم لقتنم  IPو یلخاد یاه ییاراد .دسر یم نایاپ هب )یونعم تیکلام(

 ' CRONهب )یلام روما ریدم  ensationنودب( دنوش یم لیدبت راک و بسک .ریاش هب )ناربج نودب(
! )هب قلعتم دوس یارب یمن ارجا هعماج ( ،

سدح .دش دهاوخ شیازفا هتساوخان دمآرد و تمیق ،اه ییاراد شزرا هک )رامق( سدح تسا عمط
هجیتن رد و )رگید مدرم لوپ زا هدافتسا اب( یهدب یرابتعا و هنیزه ات یاهویارد یعونصم
هدند خرچ یفنم !دسر یم نایاپ هب ار نآ یقالخا ریغ ،تسا هعماج دض سدح .تمیق شهاک
نوصم و یناگرزاب !تسا هدش هتسب سروب یتآ و ماهس !وغل یعطق تیکلام و یاه
!دسر یم نایاپ هب یزاس

تیفاعم ،ندناسر لقادح هب تایلام ،یتایلام تیفاعم یلام کمک( تسا بانتجا تایلام عمط
،تسا مرج بانتجا تایلام .تسا هعماج زا تقرس ) ،یتایلام

یتایلام تیفاعم انود .تسا داسف یتایلام تیفاعم یادها  / R6 .مناخ
!نییاپ تسا هدش هتسب هانپرس تایلام قطانم ،ندناسر لقادح هب تایلام زا دسر یم نایاپ هب ،نایاپ یسایس -

تاضق رد یلصا تلع دیاتراپآ تورث !تورث دیاتراپآ داجیا عمط
،هعماج دض ،دنتسه یقالخا ریغ یتلادع یب و دیاتراپآ تورث .تسا
!رضاح لاح رد دیاتراپآ تورث هب نداد نایاپ  1GOD.دض

لاغتشا :هدننار هدیقع هدرب .دینک هدافتسا صیرح راکتحا نایامرفراک .نارگراک یرادرب هرهب لاح رد عمط
و رتشیب راک ،نما ان ،یهدب و طسق ،ملاسان ،دزمتسد ،ینوناق نس ریز ،یراد هدرب ،هاگ هب هاگ
.تسا یعامتجا دض و )گرم ،فداصت ،سرتسا( تسا ملاسان ،یقالخا ریغ هدیقع نیا .رت عیرس
 / R6 .مناخ ،دینک تفایرد هدننار هدرب نییآ زا ییاه شخب ای همه لامعا هک نایامرفراک

تسا راکتحا و صرح ندش یناهج .دنتسه صیرح دارفا اهنت هن
دروم اهنآ مره شورف یبایرازاب یارب و هدش هدوبر صیرح نایوجدوس طسوت هک تسا ندش یناهج
دشر لاح رد دوس نتشاد هگن یارب )دازآ تراجت( رارق هدافتسا
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طسوت هدش هدنار ندش یناهج تسا دازآ تراجت .دینک ارجا ار عبانم و اهروشک زا هک ینامز ات
فیعضت و راک یورین رامثتسا یتیلم دنچ راک و بسک

دازآ تراجت دسر یم نایاپ هب .تلود )دیدهت(

 - DO:دیاب

راک عمط زا نتفرگ
دنمزاین هب نداد
ییاراد مامت راک عمط زا تمارغ تخادرپ نودب ندرک بصغ
، ..) .کالما ،یصوصخ هداعلا قوف ،رمع همیب( هاوخدوخ قوقح ، ..) ،یراجت ،یصخش(
) .یا هفرح و یراختفا ،یثرا( دوخ نیوانع یمامت زا راک عمط راون
، ..) .دوجوم یربهر یاه تیعقوم زا ار اهنآ راون( یربهر یاه تیعقوم راک عمط راکنا
 ...) .رادج مرش رهش رالات رد ،تنرتنیا( ار دوخ ریوصت و مان راشتنا
/ R6 .مناخ ،اهنآ سفق و مرش  SHUNراک عمط ندرک هیبنت

یپک ،هتساوخان ،تیکلام-هجراخ ،یثوروم ،ندش یناهج ،زآ و صرح تفلاخم
 ...کالما ،تیکلام ،یصخش ،تاعارتخا ،تیار

، uncaring،تسردان ،هناراکبیرف یاه تیعقاو هناهاوخدوخ لیامت > راکتحا
شیب تیزم کی ندروآ تسد هب ،دوش یم نارگید یقالخا ریغ یریگ هرهب
هدننک هارمگ ،یزاس نوصم ،یدوخ تراجت ،هزادنا زا شیب ژراش( اهنآ زا
،راکتحا ،هدرب راک ،لهج و ناسنا فعض طاقن زا یرادرب هرهب ،تاغیلبت
 / R6مناخ ، ...) .بلقت ،داسف

:راکتحا رشب دض و  1GODدض زا ییاه هنومن
هرهب .دوس شیازفا یارب هتسب یاوتحم یزاس کچوک مزلتسم یدنب هتسب هناراکبیرف
 / R6مناخ .هدننک فرصم زا )راکتحا ،هدنرد  (paracitic،نتسج
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دوبمک زا )راکتحا ،هدنرد  (paracitic،یریگ هرهب مزلتسم دح زا شیب ندرک
 / R6مناخ .تسا هضرع
 (paracitic،ندناسر رثکادح هب یارب هک یروط هب لتراک کی هب قلعتم مزلتسم تمیق تیبثت
 / R6مناخ .دوس )راکتحا ،هدنرد

کی شالت اه هداوناخ راکنا .هناخ تمیق ات یگدننار )کالما رواشم( نازاب سروب
 /مناخ .ینامناخ یب و هغاز شیازفا .هناخ
R6
.تلود 'زا تیفاعم تایلام و عفانم دهاوخ یم'  Aروشک رد یتیلم دنچ بصن دیدهت
هب تلود نیا دسرپ یم'  Bروشک تلود  ONAL Multinati-،بصن !عانتما'  Aتلود«
فلا روشک رد دیلوت نییاپ هب هتسب یتیلم دنچ بصن .تسا قفاوم هتساوخ
نارگراک تکرح هسیک

هناخ هب دنتسه دوس .ب روشک هب
هب زیاوج دوش یم تخادرپ ناونع هب و هداتسرف
)لگنا( نارادماهس هب ماهس دوس و )نامرجم( ناریدم
.

راون ؛لمع )تورث و تیمکاح ،هعماج هب ییانج دیدهت( یتیلم دنچ تکرش کی هنوگچ
تبث ،ینف شناد ،تاعارتخا( نارکفنشور لاوت لاوما ،دوخ عبانم یاهروشک هجراخ
تورث و )یراجت تمالع ،عارتخا
علطم .دساف تلود کمک اب )عبانم ،تالغتسم و کالما ،هیلوا ناگدننک دیلوت(
هک دوش یم هتفگ تلود .هایس لیمیا زا هدافتسا اب راک نازرا و یدازآ تایلام ،تاوزج
هک دنک یم تلود کی ار اهنآ دشاب یمن میلست یتلوم یلم هتساوخ هب ار نآ رگا
تلود زا هدافتسا اب اهنآ .ار دوخ تایلمع تکرح و )یهاوخ جاب( ادیپ ار دوخ یاه هتساوخ
داجیا یارب یجراخ یتلود زو رگید ندرک تابث یب ای باعرا یارب دوخ دساف هناخ
دنراد  problableاهنآ دنک یمن راک نیا رگا .یتیلم دنچ عفن هب هک تسا رییغت
.دنک هلمح روشک

ناگدننک دیدزاب دنتسه یتیلم دنچ یسارکومد یارب دیدهت نیرتگرزب

ایآ  -دیاب

راکتحا یشحو  Paraciticزا یهاگن
نادنمزاین هب هب
 / R6مناخ  :یوجدوس رارق ینوناق درگیپ تحت )دیهد ماجنا دیاب ،زآ و صرح هب دینک هاگن(
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! ، CRONاب تیکلام یصوصخ نیزگیاج
مناخ :نابحاص ،ناریدم ،تکرش لماع ریدم رارق ینوناق درگیپ تحت ) CRONهب( یتیلم دنچ ندرب نیب زا
/ R6

 / R6مناخ :دوس رارق ینوناق درگیپ تحت  ENDراکتحا
ریداقم عمجت نارگید زا شیب تیزم کی ندروآ تسد > تورث
،ناگدنب ،کالما ،رهاوج( تردق و ذوفن ،یدام یاهزیچ زا یدایز
 / R6مناخ )تلود ،تردق ،سکول

:هتشابنا هار  3رد تورث
.کالما ' '،تقادص مدع ، ،ناطیش زا یا هریجنز ،

!درادن ار تورث قداص تخس راک
.تسا حور و ندب یارب تخس هناقداص راک
!تسین لوبق لباق و تسین راوازس ،هعماج دض تسا تورث
دنناوت یم اهنآ هک یهار ره تورث هب دیهاوخ یم زین وا هک رگید نایچراکش بذج دنمتورث ندوب
هلمج زا ار یزیچ ره نآ نتشاد هگن ای  /و دوخ تورث شیازفا یارب شالت دنمتورث .تسا هدنرد
.رارف تایلام ،تقرس ،غورد ،نتشک ،بلقت ،رارف تایلام ،ردلق ،هوشر :دیهد ماجنا

نیا  ".یتلادع یب " داجیا یارب نیناوق لرتنک دنمتورث رییغت طسوت و یرادیرخ دساف تلود
دنمتورث .تسا هدش نیزگیاج دنتسه یتلادع یب و دساف تلود !!!  1GODتسا هزرابم یتلادع یب
:دنشاب یم وگخساپ

 / R6 .مناخ و هداس  -ییاراد

!دب یلصا تلع تورث
.تایلام تخادرپ دنمزاین و ریقف اهنت :شیک نارادکناب اکیرمآ

.رارف تایلام و تخادرپ رادباسح دنمتورث

 / R6مناخ .و دنمتورث نارادباسح ،نارادکناب
همه یارب رت دنمزاین و ریقف تخادرپ ،شالت دهد یم ناشن تاقیقحت
!دنمتورث یارب  / R6 :مناخ .ثحابم و مجح فیفخت تفایرد دنمتورث .زیچ
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مزال رگا - YER.نوناق ندش دنمتورث .سفق رد دنمزاین و ریقف اهنت
.تسا تلود زا تظافح ،دساف طسوت ،دشاب

تلود دساف و دنمتورث یارب  / R6 :مناخ
!هتشادرب یاه هخسن رگید و یفارگونروپ ،یقالخا یب یلصا تلع هک دنتسه دنمتورث
نارگید زا رت هتسیاش هک دنراد داقتعا اهنآ !هلابز و یگدولآ یلصا تلع هک دنتسه دنمتورث
تورث شیازفا ای  /و نتشاد هگن هب لیام دنمتورث !دیاتراپآ تورث و ییارگ هبخن داجیا ،دنتسه
.همیرج )تامادقا جراخم تخادرپ( دنمتورث تخادرپ !نوناق طقف رد ندرک جراخ هب تلود هوشر و دساف ار دوخ
.تسا نادنز هب ریقف دارفا ،نادنمزاین هب

دض دوخ یارب لودج  accoun-دنمتورث !دنتسه ناطیش زا یا هریجنز" زا لگنا دنمتورث
!قالخا  -راتفر  1GODهدش هتخاس دض و هعماج دض ،یعامتجا
/ R6مناخ !هدش تمرم و رارق ینوناق درگیپ تحت ،هدشن لیمکت ییاراد دنتسه دنمتورث

ات  WMW 1Xراک رد هعماج یارب اهنآ .ییاراد هنوگ ره دوخ هب دنرادن هزاجا دنمتورث ،یشخبناوت زا سپ
اهنآ !تسین رادروخرب یگتسشنزاب یریپ هب دنمتورث !دیشاب هتشاد هجوت !دنریمب هک ینامز
!دنریمب هک ینامز ات راک هب ار

!تسیز طیحم و هعماج دیدهت دنمتورث

!!!!!!! دنمتورث دشاب راوازس سک چیه
یگدیسر تیلوئسم هک یزیچ ره زا دح زا شیب دناوت یمن ناسنا تینهذ > رده
داسف ،رتشیب لیام ،یگتسخ هجیتن رد و )تردق و ذوفن ،یدام یاهزیچ( هب
.تسا رتهب یگنهامه ،نتخادنا رطخ هب ،یراذگ کارتشا هب .هلابز ،یقالخا

ی  strictionsو یتخس ندنام هدنز یارب .ندنام هدنز یارب هدارا مزلتسم یحارط ناسنا
شهاک !کمک یارب دراد دوجو )تيلوئسم( تلادع و )اهوزرآ( دیما .دوش یم هتفرگ راک هب زاین
!ندنام هدنز و یتینما هد  threa-داسف تلادع و دیما

:رشب دض هلابز و  1GODدض زا ییاه هنومن
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ماجنا هب یاهایور زا ارجا لاح رد .اهایور هدروآرب _دایز رایسب لوپ
مرج ،داسف ،دایتعا ،زکرم زا جورخ ،یگتسخ هب رجنم _ دنناسرب
 / R6مناخ  ...یروا عمج ،رتشیب لیام ،تیانج و

شتسرپ دحب هک یا هعماج رد اوران ذوفن ندروآ تسد هب هب رجنم _دایز رایسب لوپ
هتخاس نکمم ار هعماج کی زا ،دساف لوپ ذوفن .دنک یم داجیا ار نآ هلابز و لوپ دناسرب
!بالضاف و تورث هب ار دوخ یپسور هک
ریغ مزاول دیرخ لوپ نتفر رده هب رجنم _دایز رایسب لوپ
ریغ ،رامق ،ردخم داوم  Celebrity-،یشزرو ،سکول ،لکلا :یرورض
میژر ،ملاسان ،زنط ،یتمیق یایشا و تارهاوج ،تج ،سنج ،یقالخا
، ...ینابداب قیاق ،سواه تنپ ،نیزومیل ،رورغ ،ییاذغ

هب دساف تردق .تسا دساف دروآ تسد هب هار نیا تردق .تردق = اوران ذوفن لامعا  +دح زا شیب لوپ
 / R7 .مناخ ،دادبتسا دسر یم نایاپ هب .دوش یم لیدبت دادبتسا و یتلادع یب

.هزیرغ ،راکتحا ،ثعاب دح زا شیب لوپ
لام ،تسا نم لام تسا نم هچ !رتشیب عمجت و مدرک نم هک هچنآ دیراد هگن
.مناوت یم نم هک یهار ره مهاوخ یم نم ربخ هچ امش
دصق نم و تسا یفاک هزادنا هب زگره یفاک هزادنا هب !مهاوخیم ار نآ یهمه نم
!دیراذگب کارتشا هب مرادن

یلام یاه کمک .تلود یعامتجا تلادع و صیرح دوس زا تظافح هتشابنا تورث یاهزاین
یگدنیامن ار اهنآ هک کرد رد ار اهنآ زا نانیمطا ناملراپ یاضعا هب یتایلام تیفاعم
یردلق ،تقادص مدع ،بیرف قیرط زا تبقارم لاح رد صیرح نایوجدوس رگید .دنک
نیپمک ،تاعیاش ،طلغ تاعالطا ،هب یلیامت  Politiansو هقباسم ، ...تسا هدش هتفرگ
.تسا هتفرگ رارق یردلق یا هناسر

زا ار اهنآ ات دراد دوجو نیناوق زا نانیمطا یارب تردق دنمتورث هدافتسا
هتشاد نایز ار اهنآ هک ینامز و نایز نتشاد ،دنتسشن تایلام تخادرپ
،ندنل رهش ایناتیرب ،تیرتسا لاو  (USتاجن تلود دساف طسوت اهنآ
ره زا دوس تفایرد لاح نیع رد و دنک یمن تخادرپ تایلام دنمتورث ) .نیچ
.دنک یم مهارف نامرد یتلود زیچ

ریغ مزاول دیرخ تورث هعماج ناگدننک فارسا ،اه لگنا دنمتورث
 / R6مناخ یم راکتحا و یرورض
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یتایلام یجراخ لمع اهنآ .تسا ندش یناهج ینابیتشپ نارکتحم و ناگدننک فارسا دنمتورث
لیمکت ییاراد و نییاپ تسا هدش هتسب هاگهانپ تایلام همه .کراپ ار دوخ  whealthدندوب هاگهانپ
 / R6مناخ ،تسا سفق رد ار دوخ تلود ،هدشن

هعماج هب ار ناگدننک فارسا زا یهاگن
 / R6مناخ  ،ناگدننک فارسا تازاجم )دیهد ماجنا دیاب ،زآ و صرح ندید ( :یاهراک دیاب

 ership F reetradeدوخ  ~ P rivate -هاگهانپ  -ربت  Tتلود

 END: Eو تفلاخم

دیدزاب رد  TIمیدس  itedدحتم للم نامزاس رد  ~ G lobalizatiوه F REE LD
~  CNناگدننک
هتسیاش و ندش رتهب لاح رد( تمصع رد رواب کی هب رجنم ،دح زا شیب نتشاد > ییارگ هبخن
اهنآ هک دندقتعم هورگ کی ای صخش  (1ینعم نیا هب اساسا ییارگ هبخن ) .نارگید زا شیب
رتشیب قوقح ،رتشیب مارتحا ،یرورض ریغ رتشیب راوازس ،دنتسه هیقب زا رت  bet-هدونم
تقادص مدع ،داسف ،سناگ ، arro-دیاتراپآ ،یبلط هاج :ییارگ هبخن داژن .هاوخدوخ رابکتسا )..
،دیهد هدام ،یهاوخدوخ ،راکتحا ،تداسح ،تلادع رد ،زآ و صرح ،یدامتعا یب ،ضیعبت ،بلقت و
 ،. ..یاهدننک هلخادم NERS

:ییارگ هبخن رشب دض  1GOD /دض زا ییاه هنومن
هک .تسا رگید دارفا مامت هنیزه رد یفاضا تازایتما دوخ یارب هئطوت ناگبخن
هعماج رورغم ارگ هبخن .تسا سفن ءاضرا روظنم هب نارگید رامثتسا و ضیعبت
!بانتجا ار اهنآ ،اهنآ مرش .تسا لوبق لباقریغ ،دنتسه هاوخدوخ دض

هب ار دوخ شرورپ لیلد هب رواب ) megalomaniacsو دنمتورث ،ناهاشداپ ،نوخ-یبآ( ناگبخن
و دنمتورث ،ناهاشداپ ،اه * نوخ یبآ .دنک تموکح اه نامزاس و اهروشک دنشاب هدمآ ایند
رابکتسا " ) .بویعم نژ( تسا دب هک هنوگ یارب نورد شرورپ ینابیتشپ megalomaniacs
 ".رامیب
.تسا تردق و تیعقوم ،تورث ،دادبتسا :یثرا تفلاخم نابهگن نابهگن
.تسا ناسنا ندب کی بالضاف یبآ نوخ *
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و تورث هب یسرتسد یارب ربنایم ناونع هب اهنآ .تسا ربکتم دساف ارگ هبخن اه هاگشناد
هدش فلت تقو و هعماج عبانم فالتا .هکبش نارسپ یمیدق دساف .دوش یم هدافتسا تردق
نایوجشناد ! )، ..تخادرپ هفاضا نایبرم ،نامز دازآ دح زا شیب ،طبر یب هجرد( نازومآ شناد طسوت
.هاگشناد کیدزن .تخادرپ اهنآ یراک هبرجت دقاف یسانشراک هرود

و هدیاف یب ،دساف ،ارگ هبخن )ناتسمز ناتسبات( کیپملا یاه یزاب
و هدنرب  (1دیتسه ارگ هبخن یمرگرس اهنآ .دشاب یم قداص عیزوت
و ندرک مرگرس هب ریاش هب گرزب یهدب داجیا )زا یرایسب هدنزاب
!شوماخ
.نتسب کیپملا یللملا نیب هتیمک و کیپملا یاهیزاب وغل

راب ،صیرح ،هاوخدوخ اهنآ .تسا لدم-عمج ای و تب ،تسا ، heroeنامرهق دنتسه کیپملا
یاه لمکم زا هدافتسا ،شزرو زا شیب ،دوخ ندب هجنکش ار اهنآ .دنتسه هعماج هب یلگنا
یم نامرد و تشادهب هعماج متسیس هب راب کی اهنآ یگدنز رد اهدعب  illigal.و یقوقح
تخاسریز ،کیپملا یاه نلاس ،شزومآ نلاس یارب بایمک هعماج عبانم فالتا اهنآ .دشاب
کیپملا یاه یزاب رد دنک یم جرخ هک تلود ندرک نیزگیاج .تسا اه

هدش ینابیتشپ .دنتسین قداص ،دساف ،ارگ هبخن یتباقر یا هفرح شزرو
شزرو .تسا یشزرو ریهاشم عفد و داجیا شزرا یب صیرح هناسر یقالخا ریغ طسوت
راگیس ،رامق ،لکلا( ناگدنهد هئارا دایتعا یلام تیامح اب ،یتباقر یا هفرح
داجیا ،هدام رییغت نهذ و ندب دیهد زا هدافتسا ،رامق ،بلقت هب رجنم و )ندیشک
.تسا یتباقر یشزرو تفلاخم نابهگن نابهگن  ...لدم ،لدم لور بسانمان

عبانم همه زا کرتشم ثراو درف ره هک دندقتعم نابهگن نابهگن ناهج
یاه تصرف و تاناکما ،نارکفنشور لاوت تیکلام و تاعارتخا ،یعیبط
همه ربارب عیزوت :یعامتجا تلادع( رضاح لاح رد و هدش هتشابنا هتشذگ
) .مدرم همه یارب  mentionadزا لبق

ریغ ییارگ هبخن  1GOD.دض ،تسا یعامتجا دض تلادع ییارگ هبخن .تسا هداد  1GODتسا یعامتجا تلادع
هک ییارگ هبخن تیلقا نیناوق .دننک یم تمدخ تیرثکا نیناوق .تسا لوبق لباق ریغ و ییانج ،یقالخا
ان ییارگ هبخن شرورپ و قیوشت هک ییاه تلود .دنوشیم نیزگیاج و دنتسه ملاظ ،دساف عفن هب
 / R6مناخ :رارق ینوناق درگیپ تحت و تسا هدش نیزگیاج اهنآ .تسا هدش مکاح هب بسانم
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یربارب ندرك سيسات > ییارگ هبخن هضارق -D0:دیاب
!یتلود سرادم لیدبت ارگ هبخن سرادم
!یمومع یاه ناتسرامیب لیدبت ارگ هبخن اه ناتسرامیب

!یگتسشنزاب هناخ هیحان هب لاقتنا ارگ هبخن یگتسشنزاب نکسم

!یمومع لحاوس لیدبت یصوصخ لحاوس
!هدش لیدبت غاب رازاب هب ار فلگ یاه هاگشاب

!کچوک یاهاسیلک-راک  CRONلیدبت هب اه هاگشناد

!بیرخت یم یتباقر هصرع شزرو و کیپملا
! هیحان دوبان طسوت قباوس و ارگ هبخن مئانغ
!یمومع تیکلام لیدبت عون ره زا یصوصخ یاه هاگشاب

! یگژیو هیحان دوش یم هعماج یثوروم کلم
!  CRONلیدبت هب یصوصخ تیکلام
!باختنا هتیمک  MULTICHOICEهنادازآ دوش دادبتسا یثرا
) .دیاتراپآ تورث ( ،دنرادن یسررب ،ریقحت و ندرک هاگن ،ضیعبت ،همه یو > دیاتراپآ
!تسا هعماج تورث رباربان عیزوت دیاتراپآ تورث
کی ،هنالداعان دیاتراپآ تورث !ادخ  1دض ،تسا یقالخا ریغ رباربان تورث عیزوت
 / R6مناخ :تسا تیانج

عیرس .دهد یم شیازفا ار دیامن مانتغا یارب یتینما رطخ دیاتراپآ تورث شیازفا
و جره دراد لامتحا رتشیب دنتسه دبای یم لماکت هعماج تورث رباربان عیزوت رت
یلگنا !تسا نایاپ ار نآ و  unac-لوبق لباق دیاتراپآ تورث !یندم یمارآان و جرم
 / R6مناخ ،وگخساپ تورث نارکتحم ،دوس یشحو

:دیاتراپآ تورث رشب دض و  1GODدض زا ییاه هنومن
تنطلس لاثم ناونع هب .دیاتراپآ تورث شیازفا تردق و تیعقوم ،تورث رد تسا رذگ رد کلم

.تسا نایاپ نیا ، ...هلسلس ،تیکلام یصوصخ و نابلط

،تلود ینوگنرس ،راشف یرابتعا ،هرصاحم( ردلق دنمتورث یاهروشک ندش یناهج
دنچ .نازرا ار دوخ عبانم شورف هب شالت رد یاهروشک و ریقف )مجاهت ،میرحت
ی راکتحا یتیلم
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راک ناونع هب ار دوخ ریقف مدرم دنناوت یم اهنآ نیاربانب .ریقف یاهروشک یریگ جاب glomerates
.تسا نایاپ نیا ، ...یرادرب هرهب راک نما ان ،ملاسان ،دزمتسد ینالوط یاه تعاس راوهدرب و ناکدوک

دوش یم اکیرمآ رگراک کی  $ 1ره یارب لاثم ناونع هب !دیاتراپآ تورث یلصا تلع یرباربان دزم
رد رتشیب یایازم هب امش سایقم ات رتالاب  $ 13.دوش یم تخادرپ دوش یم تخادرپ روآ نان نیرتالاب
،صیرح ،تخادرپ هفاضا !دسر یم نایاپ نیا !دینک تفایرد ار شزادرپ تردق زین الاب روآ نان و ندز اپ
.دنشاب وگخساپ دنتسه یلگنا نانکراک

کدوک دهم ؛ )دمآرد زا تظافح ،یگدنز ،یکشزپ نادند ،یکشزپ( همیب :زا دنترابع یایازم راوازس دحتم للم نامزاس
للم نامزاس  ...ینالوط یصخرم ،تالیطعت ،یجالعتسا یصخرم ،تخادرپزاب هعلاطم ،یگتسشنزاب یایازم ،کدوک
ناروتسر ،لته ،رفس :هدش تخادرپ ،یرابتعا تراک ،هناخ هیلقن لیاسو ار :شزادرپ تردق راوازس دحتم
زا بانتجا(  Accoun-یمهم ،ریرحتلا مزاول ، ...) ،سینت ،فلگ( تغارف تاقوا یاه تیلاعف ،تسا هتشاد هدننکدیدزاب
یم تخادرپ نیرتالاب دنمراک ره یارب .تسا یرباربان دزمتسد شیازفا رتشیب شزادرپ تردق و ایازم  ...؛ )تایلام
هب ،شزادرپ تردق و راوازس دحتم للم نامزاس عفانم نیا .راک هب دناوت یم راک یتخس هب نارگراک ، 20دوش
!نایاپ

!یتلادع یب هب عیرس ریسم کی دیاتراپآ تورث شرتسگ

دیاتراپآ تورث نایاپ :یاهراک دیاب
یربارب تورث ندرك سيسات
لیاسو .دمآرد یمومع لیدبت ییاراد !دسر یم نایاپ هب ،تردق و تیعقوم ،تورث لاقتنا :و کالما
،تورث شریذپ !دیشاب هتشاد هجوت ! )کالما( تشذگ یم موادت-شناد و یصخش
.یهدب و هانگ ثراو مزلتسم نینچمه ،تردق و تیعقوم

 disman- tledو )  / R6مناخ ( یم رارق ینوناق درگیپ تحت یتیلم دنچ یاه تکرش :ندش یناهج
مناخ ،وگخساپ و نیزگیاج ینابیتشپ ندش یناهج هک تلود !  CRONیلحم هب ندش لیدبت یارب
/ R6 .

)یتیلم دنچ ،گرزب ،کچوک( یراجت !دسر یم نایاپ هب :یصوصخ تیکلام

!  ،هیحان  ،هب یلخاد لاقتنا !  CRONندش
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!لامعا یعافتنا ریغ زارت !دسر یم نایاپ هب :دوس

!  WMWنیزگیاج نابهگن نابهگن تسا یرباربان :دزم
زا  ruptionار هطوبرم یکشزپ هب ناطیش برس زا یا هریجنز رد یلبق کنیل  > 6یتلادع یب
یصوصخ ،کالما ،نوناق ،دساف ،نوناق دب ،هنازور لاثم ناونع هب( یتلادع یب و یقوقح ماظن
نابهگن نابهگن !دسر یم نایاپ نیا ، ..) .بانتجا تایلام ،یمیظنتدوخ ،هتساوخان ،تیکلام
.نیزگیاج ار نآ ،هدنشخب-نوناق راکشآ" ساسا رب تلادع

یسنج رازآ ،راک ،دنک داجیا تمحازم ،سامتلا ،متش و برض :کدوک یتلادع یب
، ...یراحتنا راذگ بمب ،یزابرس ،اشحف ،ناکدوک

هب  comm-.تدحو تسکش کی ،یتلادع یب لکش نیرتدب کدوک یتلادع یب
.دنشاب یم وگخساپ هانگ !دسر یم نایاپ
،یسنج زواجت ،دزمتسد فاکش ،یگناخ تنوشخ :نانز یارب یاه یتلادع یب
، ...یراد هدرب ،یسنج تیذا و رازآ ،یبهذم ،اشحف

هانگ !دنوش یم باطخ هعماج تسکش کی ،یتلادع یب نانز
.دنشاب یم وگخساپ

تورث ،ییارگ هبخن ،هلابز ،تورث ،راکتحا ،عمط و صرح :هعماج یتلادع یب
.دنشاب یم وگخساپ هانگ !دنوش یم باطخ یتلادع یب نمجنا .دیاتراپآ

یصوصخ ) ،یونعم تیکلام( تاعارتخا تبث و تیار یپک ،یثوروم :نوناق یتلادع یب دب
هب ! Backdatedتسا هدش لطاب دب نوناق ، ...یتایلام تیفاعم یادها ،رازفا مرن یزاس
) .یرابجا( موکحم هرابود 0.1.1.1.

،ینز هناچ-تساوخداد ،رطخ ود ،کیتاملپید تینوصم :نوناق یتلادع یب دساف
، ...زایتما ،تیدودحم ،تینوصم
) 0.1.1.1 backdated (2004/01/01هب وغل !تسا هدش لطاب دساف نوناق
) .یرابجا( موکحم هرابود
رازآ ،ششخب ، exorcising،هنتخ ،درجت :یبهذم یتلادع یب
نانز ، sacrefice،زایتما ،ناکدوک یسنج رازآ ،یسنج
، ...ضیعبت
هب ندش لیدبت و یبهذم یاه یتلادع یب زا بانتجا ،موکحم
.دشاب وگخساپ نویناحور دیراد هگن !نابهگن-نابهگن

وگخساپ مدرم دیراد هگن .هب نداد نایاپ یارب هفیظو یندم و یقالخا یتلادع یب کی یاراد درف ره
دیراد هگن .تسا یتلادع یب هک دهد یم هزاجا نامرد یتلود نیزگیاج .یتلادع یب رثا و تلع هک دنتسه
.دشاب وگخساپ نارادمتسایس
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،دادبتسا ،هجنکش ،هلمح ،ارجا ،داسف ،رورت :تموکح یتلادع یب
هتشذگ یا هنیزگ دنچ  1اب دادبتسا نیزگیاج ، ...دیاتراپآ تورث
ینوناق درگیپ تحت .یلام  Gover-هتیمک باختنا هنادازآ تسپ
،هلمح ،مادعا و رورت هک تسا یرادتموکح  / R7مناخ :دادبتسا رارق
و دساف  / R7مناخ  ،سفق رد و هداد رارق ددجم تسا ناطیش هجنکش
درگیپ تحت و تسا هدش نیزگیاج  HEIDتموکح  Apart-تورث
 / R6مناخ :رارق ینوناق

!یتلادع یب هب رفص لمحت
:تسا هتفای شرتسگ رش  linkettsزا یرایسب طسوت »ترارش یا هریجنز" زا کنیل

~ کلم ~ یدنب هتسب هناراکبیرف ~ هدنهد هئارا یرابتعا ~ یشزرو ترهش

~ ندش یناهج ~ یثوروم کلم ~ زایتما ~ یجراخ تیکلام
هاگشناد ~ هیداحتا ~ هدشن بسک ~ بانتجا تایلام ~ دیرخ زکرم
~ هقدص ~

.تسا ناطیش زا یا هریجنز زا گنهرف زا یشخب یشزرو-ترهش
هتسخ عفن هب یمرگرس نامرد نیا .یمرگرس تعفنم و ارگ هبخن عمط و صرح دساف
هرهب دروم هنوگچ ققحت زا رود هب زاتمم هجوت دروم فرحنم .تسا دنمتورث راکیب
.دنتسه اعقاو اهنآ رارق یرادرب
نتسکش ،دوخ عفن هب ار یراک ره ماجنا هک ارگ هبخن نادنمرنه ،ریهاشم-یشزرو
تیمسر هب یارب تسا یشزرو ناگدننک تکرش زا زاین ) .تب( دوش تدابع و دروکر
' یلام نایماح  +ارگ هبخن نتخانش

یشزرو-ترهش : ،هورکم داجیا تسدمه شزرا یب هناسر و )یلگنا هدنرد دوس(
.
دوش یم تخادرپ لوپ ،ناگدننک تکرش یشزرو ترهش

هب .تسا یا هفرح نادنمرنه ) ..و ،تیامح ،یلام یاه کمک ،میقتسم(
ایلارتسا اپ نیناوق .لاثم ناونع

،سکوب ،لابتکسب ،پوت هیاپ ،هقباسم ،راکدوخ ،پوت -
،فلگ ،یراوس هخرچود ،تکیرک ،جنرطش

روتوم ،بسا هقباسم ،لابتوف نیمز ،گرزب هزیاج-نارگ ،یکاه
،یبگار ،کیپملا-اراپ ،کیپملا یاه یزاب ،هقباسم ،تلکیس
یاه یزاب ناتسمز ،ینار قیاق ،سینت ،انش ،لابتوف
، ...یتشک ،کیپملا
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تخاس فده تاناکما زاین یشزرو ترهش
 ..) .اه هداج ،نهآ هار( تخاس ریز  ..) ،هاگشزرو ،لاه(
.یهدب )ریاش( تدم دنلب داجیا بلغا و تاعیاض هعماج عبانم نیا
هلابز زا یرایسب داجیا و یژرنا فرصم دنتسه تاناکما نیا
.تسا دوجوم بیرخت و تاناکما نیا زاس و تخاس فقوت .تسا

ملاسان و رامق ،نیریش یاه یندیشون ریاس ،الوک ،لکلا ،هضرع اه یمرگرس نیا
نیا ) .یراکبارخ ،ءایشا باترپ ،مشخ ،هلمح( هارمه تنوشخ اب بلغا )روش ،برچ ،برچ( ییاذغ
زاین هک )کیتسالپ ،ذغاک ،ییاذغ داوم ،یطوق ،یرطب( اه هلابز زا یرایسب داجیا دادیور
، ..) .هجیتن زا بلقت  (nobling،بلقت :تیانج و مرج هب رجنم رامق ) .نفد( یزاس هریخذ هب

یبایرازاب .تسا دایتعا-دیرخ هدمع للع زا یکی یشزرو ترهش
ریهاشم( یلحم تب هب یرادافو زا هدافتسا اب داجیا اضاقت
،لاغشآ ،هدند(  ddictionدیرخ یگدننار هب )یشزرو
یارب دح زا شیب تخادرپ قمحا کی امش paraphenelia) .
) .رکف یب( یبماز دننام راتفر نارادفرط .شفک و سابل

شیازفا ار دایتعا نایماح قیرط زا یشزرو ترهش
داوم ،دیرخ ،رامق ،ندیشک راگیس ،لکلا :دهد یم
هداوناخ ،دارفا یور رب راب کی دایتعا نیا ، ...ردخم
.تسا هعماج و اه

رگید و دوخ یارب دوس شیازفا یارب تیقالخ یا هناسر صیرح دنتسه ریهاشم-یشزرو
،لکلا ناگدننک دیلوت ،رامق ناگدنهد هئارا ،ییاذغ داوم لاغشآ جنرآ( دوس-صیرح
کی تیبوبحم هک یماگنه  ...) .اشحف ،ندیشک راگیس ناگدننک دیلوت ،یفارگونروپ
.تسا ترهش اب نیزگیاج و دنوش یم هتخادنا رود اهنآ مک رگید ترهش

دب .دنراد دوخ رانک هریت فشک یارب ریهاشم-یشزرو رجنم دوخ عفن هب ار ،بوبحم ندنام هب زاین
،لکلا( داوم فرصم ءوس .هجوت ندروآ تسد هب یارب دوش یم هدافتسا )یراگن هزره ،یگنهرب ،انز( یقالخا
،اهدیئورتسا ،ندیشک راگیس

نابهگن نابهگن ناهج 1GOD 1FAITH 1Church
www.universecustodianguardians.org

14.12.1.1

30

راکشآ هدنشخب-نوناق 1FAITH

هب و دوش یم هدافتسا سرتسا یارب )ردخم داوم
اب هناسر شزرا یب صیرح .یارجا ات دیراد هگن
رد و دوس شیازفا یارب راتفر نیا زا هدافتسا
.تسا هدش داجیا اهنآ ترهش تفرگور هب تیاهن

ریهاشم .تسا لوبق لباق ریغ ،تب و لدم لور ریهاشم-ناونع هب شزرو زا هدافتسا اب
نیزگیاج شزرو-ترهش جیورت هک نایبرم  1GOD.یم نیهوت اهنآ نیغورد یاهتب یشزرو
ریهاشم تدابع یشزرو و یشزرو-ترهش یزاب هب ار دوخ نادنزرف هک ینیدلاو .تسا هدش
.تسا دب ردام و ردپ نیا شزومآ اددجم هعماج .تسا هنالوئسم ریغ دب ردام و ردپ هزاجا
)لقع یب( لبنت .دنک یمن راک یمرگرس کی تغارف تاقوا رد یمرگرس یشزرو
داجیا شزرا یب هناسر و یلام نایماح ،هاگشناد ) .شزرو( زومآ شناد تفایرد هاگشناد یلیصحت سروب
.دسر یم نایاپ نیا -Cebrity.یشزرو هدیاف یب گنخ ،لبنت
دوش یم شزرو روهشم ،شزرا یب هناسر هتسب ،دسر یم نایاپ هب یلام تیامح ،تسا هتسب هاگشناد
.تسا مک دوش یم تخادرپ راک کی

 ..نلاس بیرخت ،یشزرو-ترهش نایاپ
.تغارف تاقوا یاه نمجنا یاه تیلاعف یمومع تکراشم اب ینیزگیاج

،تراک( رابتعا هئارا هسوک  AN -تقیقح >  ERمود ول  - P rovider> P redator -رابتعا
یشحو . ING lend-تسا تایلمع هسوک-ماو ماو  atory pred-دوس یارب )، mortageماو
نامرجم هدنهد ماو یشحو  nment Gover-.راکتیانج دساف قیوشت و تسا زاجم
)هدنروآدرگ یهدب( هدافتسا
.ار دوخ یرابتعا یروآ عمج یارب
هدش هتسب نیا ناگدنهد هئارا !دوس دسر یم نایاپ هب یارب یرابتعا
ای  /و دهد یم هزاجا هک تلود  / R6مناخ ،رارق ینوناق درگیپ تحت و تسا
ینوناق درگیپ تحت  replac-،دا هک تسا هدنرد ماو دنک یم قیوشت
 / R6مناخ ،رارق

نودب( دیهدب ضرق رادقم سامت طقف امش .ارجا لباقریغ ماو هرهب نودب یشوپ مشچ نابهگن-نابهگن
ماجنا امش رگا .ار راک نیا دیناوت یمن امش رگا سامت تخادرپ هب هک تسین مزال امش ) .هرهب نودب ،هنیزه
.ار دوخ یگتفه دزمتسد زا  10٪زا شیب سامت یمن تخادرپ ایآ ،دیناوت یم امش هک یماگنه ،دیهد

 / R6مناخ سفق رد و نییاپ تسا هدش هتسب هدنروآدرگ یهدب
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/ R3مناخ )بلقت هدننک فرصم ( یدنب هتسب Deceitful-
بلقت (  Deceitful-یدنب هتسب " یقالخاریغ ییانج دهد یم هزاجا داصتقا یریگ تهج دوس
دیلوت راکتحا صیرح و تسردان ،راکم زا تظافح هب زاین ناگدننک فرصم ) .هدننک فرصم
یاوتحم( ،یدنب هتسب هناراکبیرف' زا هدافتسا هک ناشورف هدرخ و ناگدننک دیلوت ،ناگدننک
.تسا ناگدننک فرصم )تراغ( ندرب هرهب )هزادنا نییاپ

.دنک یم راک صیرح و بلقتم ،هناراکبیرف هنوگچ متسیس نیا زا ییاه هنومن

نامه .ار دوخ یراجت مان بسچرب زا هدافتسا اب  0.440kgهتسب کی رد دیآ یم هدش دیلوت لوصحم کی
شهاک  0.415kgهب هتسب یاوتحم اما ،بسچرب یراجت مان هناخ هب ناشورف هدرخ کی ناونع هب زین لوصحم
هناخراک یراجت مان زا رت نییاپ تمیق رد یراجت مان اب ار دوخ هناخ دیناوت یم هدرخ یروط هب راک نیا .دبای یم
ار هدننک فرصم )صیرح و تسردان دنفرت ،هناراکبیرف( قمحا هب نیا .دناسرب شورف هب یدیلوت هدنزاس
هب ،عقاو رد هک یماگنه .تسا نآ رت نییاپ تمیق لیلد هب هفرص هب نورقم یراجت مان هناخ هک رکف هب
تیعقاو رد هدننک فرصم تاقوا یهاگ و ییوج هفرص چیه رتمک لوصحم دوش یم هدننک فرصم لیلد
 / R3مناخ !!! بلقت هدننک فرصم .تسا رتشیب دنتسشن  pay-ات دسر یم نایاپ

زا هدافتسا اب رگید یراجت مان  0.440kg.هتسب کی رد هتسب ار دوخ لوصحم هدننک دیلوت 1
رد لوصحم  0.425kgاهنت صیرح و بلقتم ،هناراکبیرف یا هویش هب اما هزادنا نامه یدنب هتسب
و رتشیب یدوس  2هدننک دیلوت ،دسر یم شورف هب تمیق نامه اب تالوصحم رگا .دهد یم رارق
هدروخ بیرف هدننک فرصم .فرص ار لوپ زا رادقم نامه یارب رتمک لوصحم دوش یم هدننک فرصم
دننام دسر یم رظن هب ار دوخ لوصحم ،رت نییاپ تمیق رد دناسر یم شورف هب  2هدنزاس رگا .تسا
دراد دوجو رازفا مرن رتمک هک اجنآ زا .هلماعم کی

هفرص هب نورقم نآ تخاس ،شورف رتمک یارب دیاب لیلد نیمه هب  2هتسب رد یارجم -
فرصم هک ،راکم صیرح و هناقداص یا هویش عیزوت ،کی رد راودیما  2هدنزاس .تسین
تالوصحم هب هیبش دسر یم دوخ یدنب هتسب زا یمن یسررب نزو هک دش دهاوخ هدننک
 / R3مناخ !هدننک فرصم بلقت .بیقر

لاثم ناونع هب ) .دنتسشن  packag-هزادنا زا شیب( لماک یاوتحم زا رتمک اب بلغا دیآ یم یدنب هتسب
 5.لماش اهنت اما دروم  6یرازگرب یارب تسا هدش یحارط یدنب هتسب

رد اهنآ سپس رتشیب اهنآ رواب رد ناگدننک فرصم بیرف روظنم هب هک تسا بیرف نیا
/ R3مناخ !!! بلقت هدننک فرصم !عقاو
.تسا رتمک رکش ای  /و کمن دنک یم هفاضا هدننک دیلوت !رتشیب تخادرپ >رتمک علطم

هب لاقتنا یارب شهاک !رگید ماهتا و 'شهاک' بسچرب الاک
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رتالاب تمیق نیاربانب ) .دبای یم شهاک ،زا هتفرگ یزیچ( دراد دوجو یفاضا هنیزه دوب هدننک فرصم
،تسا رتمک رد هدننک دیلوت .دراد دوجو یفاضا هنیزه چیه نودب ،تسین تسرد .تسا زاین دروم
 / R3مناخ .هدننک فرصم بلقت .تسا رت نییاپ دیاب تمیق نیاربانب

بلقت هدننک فرصم .تسا یلحم الاک هب یتادراو یاهالاک یدنب هتسب
.تسا هدش دراو ،یجراخ هاگن هب یدنب هتسب یلحم لوصحم  / R3 .مناخ
 / R3 .مناخ بلقت هدننک فرصم

:یاوتحم هزادنا یدنب هتسب درادناتسا یارب تلود :یاهراک دیاب
 ( T ))]،نت  ) /مرگولیک ( ولیک  ) /مرگ ( مرگ [ دماج
> مرگ  > 50مرگ  > 20مرگ  > 10مرگ  > 5مرگ  > 2مرگ  ( KL )]. 1رتیلولیک  ( L ) /رتیل  ) /رتیل یلیم ( رتیل یلیم [ عیام
مرگولیک  > 50مرگولیک  > 20مرگولیک  > 10مرگولیک  > 5مرگولیک  > 2مرگولیک  > 1مرگ  > 500مرگ  > 200مرگ 100
>  > 1 T > 2 T > 5 T > 10 T > 20 T > 50 T > 100 T > 200 T > 500 Tمرگولیک  > 500مرگولیک  > 200مرگولیک > 100
یلیم  > 100رتیل یلیم  > 50رتیل یلیم  > 20رتیل یلیم  > 10رتیل یلیم  > 5رتیل یلیم  > 2رتیل یلیم 1
>  > 1 L > 2 L > 5 L > 10 L > 20 L > 50 L > 100 L > 200 L > 500 L > 1 KLرتیل یلیم  > 500رتیل یلیم  > 200رتیل
،یراجت یاه تساوخرد هب تسا درادناتسا > 2 KL > 5 KL > 10 KL > 20 KL > 50 KL > 100 KL > 200 KL > 500 KL
.تسا یصخش یدنب هتسب ،یتعنص

.تسا تفایزاب لباق نینچمه یدنب هتسب .تسا خوسنم لایرپما تامادقا !دیشاب هتشاد هجوت
هسیاقم هب یتحار هب قداص :هدننک فرصم یاهزاین دهد یم ششوپ ار )درادناتسا یدنب هتسب ( PS-1
یدنب هتسب ) / L / KLرتیل یلیم( عیام نزو و ) / Tمرگولیک  /مرگ( دماج نزو .یدنب هتسب و لوصحم ریداقم
تفایزاب لباق هک تسا نیا یدنب هتسب .لودج رد هدش هداد ناشن ریداقم رد هدش هتخورف و عیزوت ،هدش
.تسا

یدنب هتسب-هناراکبیرف نایاپ

)درادناتسا یدنب هتسب (  UCG PS-1ندرك سيسات

هدننک فرصم ییامنهار
یعقاو نزو  +اه تمیق هسیاقم یارب  / 1Lمرگولیک  1یارب تمیق نداد ناشن هب زاین عیام و دماج نزو
.دشاب یم تمیق و

'.ندز هناچ ' تسا تمیق  / Lمرگولیک نیرتمک اب لوصحم نیا

درادناتسا یدنب هتسب  PS-1ینابیتشپ

یدنب هتسب-هناراکبیرف تازاجم
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)تثارو ( کلم
هک تسا نآ  indivi-ود کی گرم زا سپ هدنار هعماج هاوخدوخ عمط و صرح رد
.تسا تورث و تردق ،ماقم رد بیوصت هب کرتشم

تورث و تردق ،ماقم قاقحتسا بجوم هتساوخان زا ناگبخن کی داجیا
تسا تورث رثا و تلع راتفر نیا .تسا
نینچمه و کالما شریذپ !دیشاب هتشاد هجوت  / R6مناخ ،تیانج و مرج ،دیاتراپآ تورث
.ییوگخساپ و هانگ ساسحا ،هتشذگ یاه یهدب شریذپ مزلتسم

 +رتشیب هعلاطم  +یراک هبرجت طسوت ءاقترا اب هک تسا نیا .دسر یم نایاپ هب تیعقوم زا تثارو
.تسا هدش نیزگیاج تیدشرا
هدش نیزگیاج هتیمک باختنا دیدناک دنچ هنادازآ اب هک تسا نیا .دسر یم نایاپ هب تردق ندرب ثرا هب
.تسا

باختنا هتیمک طسوت یربهر .دسر یم نایاپ هب نآ )یسایس  /یثرا( تسا دادبتسا  1طسوت یربهر
.تسا هنالداع

.دور یم تلود دمآرد هب ار نآ همه .تورث دسر یم نایاپ هب تثارو
نابهگن-نابهگن  ..اهرواب ، rabilia memo-،اه تنس ،موادت شناد رد ساپ نابهگن-نابهگن
 1GODهفسلف رد ساپ نابهگن-نابهگن .تیلوئسم و هعماج حور رد ساپ
هدنشخب-نوناق ،،دنک روبع دوخ یامنهار رد نینچمه اهنآ 1FAITH 1Church.

.راکشآ

 / R7مناخ )تنایخ ( یجراخ تیکلام
!تنایخ تسا تراغ ،دوخ ،یرادرب هرهب ،لرتنک یارب دهد یم هزاجا یجراخ
تلود ) .مرج( تنایخ باکترا لاح رد یلحم مدرم زا )تراغ( هدافتسا هب ار یجراخ دهد یم هزاجا هک تلود
تخادرپ نودب یجراخ تیکلام  / R7مناخ .رارق ینوناق درگیپ تحت و تسا هدش نیزگیاج
.دسر یم نایاپ هب تمارغ

:دنک یم راک هجراخ تنایخ تیکلام هوحن زا ییاه هنومن
تیکلام  ...شزرا ،اه تنس ،لغش ،گنهرف :یلحم درب یم نیب زا و دساف ،رییغت یجراخ تیکلام
تیکلام دسر یم نایاپ هب  ...تورث ،عبانم ،شناد  Intellectual-،لاوما :یلحم تراغ یجراخ
.دسر یم نایاپ هب دازآ تراجت .یجراخ

تخاس .اه تمیق کالما و نیمز ینعی اهویارد یجراخ تیکلام
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تیکلام  ..نامناخ یب شیازفا .نارادیرخ هناخ  STتسین هفرص هب نورقم  1یارب ار اهنآ
هب هک تسا نیا .دسر یم نایاپ هب )تالغتسم و کالما  /نیمز( ،یعطق تیکلام ،یجراخ
.دندرک طبض تمارغ تخادرپ نودب

تیعقوم رد هرامش زا :جیاتن یاهداهن زا یجراخ تیکلام
یرازگرب یارب یلحم مدرم راکنا .تسا یجراخ یربهر یاه
شیازفا و تصرف رد  promoti-شهاک .تیعقوم نیا
 ..یراکیب
!دسر یم نایاپ نیا .یلحم نادنمراک زا نییاپ Dumming

یلحم دیرخ نآ زا سپ هن .ار دوخ عبانم تادراو هنیمز رد دیلوت جیاتن یجراخ تیکلام
هب یجراخ تیکلام !تسا هدش هتفرگ ییایرد یلحم یونعم تیکلام نینچمه .تسا
 / R7مناخ !دیلوت دسر یم نایاپ
یوشتسش .دنک یم فیعضت ار دوخ یاه تصرف و یلحم یاه دادعتسا یمرگرس یجراخ تیکلام
یجراخ .تسا داهن نداد تسد زا یجراخ گنهرف نولک هب ندش لیدبت یارب یلحم مدرم یزغم
تنس و شیوگ ،موسر و بادآ ،یلحم یاه گنهرف یارب دیدهت نیرتگرزب یمرگرس تیکلام
یمرگرس ایآ ،تسین امش رگا .دنتسه اکیرمآ یمرگرس ییاکیرمآ یاشامت امش رگا .تسا
!یمرگرس دسر یم نایاپ هب یجراخ تیکلام .تسین اشامت ار ییاکیرمآ یاه

یسانشراک .تعاضب یب و ریقف کرت یلحم مدرم .نتفر روشک زا جراخ یلحم تورث هب رجنم یجراخ تیکلام
 / R7مناخ !دسر یم نایاپ هب یجراخ تیکلام .تسا یلحم ناقهد ناگدنب نتشاد هجراخ دشرا

فیعضت .عونت و  unique-ندوب ،یلحم راک و بسک دوبان ار زیاچنارف زا یجراخ تیکلام
مدرم تنایخ .تسا یلحم هعماج رد بسانمان یجراخ گنهرف روبجم یلحم یاه تنس
!دسر یم نایاپ هجراخ زایتما .تسا یلحم

زا ار دوخ روشک هب نازرا عبانم شورف بحاص یجراخ هب رجنم عبانم زا یجراخ تیکلام
دوخ هزاجا اه یجراخ .ار دوخ تورث و عبانم زا یلحم مدرم دنتسشن . Robb-اهنآ هرهب ادبم
 / R7مناخ ،تنایخ یلحم عبانم

.عیزوت ییاذغ داوم و ییاذغ تالوصحم دیلوت یجراخ تیکلام
نینچمه .الاب یاه تمیق رد در تارداص اب یلحم مدرم کرت تارداص یارب دزاس هدروآرب ار ییاذغ داوم دیلوت :هجیتن
داوم دیلوت یجراخ تیکلام .تسا هدش نیزگیاج یجراخ ییاذغ میژر کی طسوت دش دهاوخ یلحم یاهاذغ زا یخرب
 / R7مناخ !شخپ و هدش هدرو دسر یم نایاپ هب ییاذغ داوم و ییاذغ
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اه یجراخ عفن هب یلحم مدرم یجراخ یاه هناسر .افخ موجه زا هناسر یجراخ تیکلام
داسف ،اه تنس و یگنهرف ثاریم ،یلحم ندرب نیب زا .دراذگ یم ریثات
 betrayes،یلحم تیعمج و تسد زا دوخ تیمکاح قح تلود .تلود و نارادمتسایس
 / R7مناخ ،تنایخ

،تاوزج اهنآ تلود هتساوخ  NALهجراخ . Multinatio-یهاوخ جاب هب رجنم بلغا یجراخ تیکلام
یاضاقت هب ار نآ رگا هک تسا دیدهت ضرعم رد تلود .تسا نازرا راک یورین و یدازآ تایلام
لمع تکرح و ار دوخ یاه هتساوخ هک تسا تلود کی اهنآ .دوش یمن میلست نابحاص یجراخ
 (100تخادرپ مظنم روط هب نامرد یتلود ایلارتسا رد لاثم ناونع هب .دینک ادیپ اجنآ ار دوخ
شیازفا و هناخ رد اهنآ .تسا یجراخ یتیلم دنچ یاه نیشام یاه تکرش هب )نویلیم
ایلارتسا !دیشاب هتشاد هجوت .دوش یم لاسرا ییارجا شاداپ ،ماهس دوس دوخ یجراخ نارادماهس
،زروتوم لارنج ،دروف( نازاسوردوخ .چیه :تفگ یجراخ نازاس نیشام یهاوخ جاب هب تیاهن رد
هدافتسا اه تکرش نیا زا لقن و لمح ماجنا نابهگن-نابهگن و هتسب هناخراک )اتویوت
.درک دامتعا ناوت یمن اهنآ ،دننک یمن

.یتیلم دنچ یاه تکرش هب لمحت ZERO
و تلود .تسا ریذپ ناکما دساف تموکح تنایخ لیلد هب یجراخ تیکلام
ینوناق درگیپ تحت و دوش اج هب دنتسه تنایخ نیا لیهست هک نانکراک-تلود
 / R7 .مناخ ':تنایخ' یارب رارق

:یاهراک دیاب
،کالما ،عبانم ،دیلوت ،هیلوا ،تخاس ،راک و بسک ،اه ییاراد :زا یجراخ تیکلام وغل
.تمارغ تخادرپ نودب !نیمز ،یونعم تیکلام

 / R7 .مناخ ،تنایخ :تیانج کی ،تیکلام ،یجراخ ،نوناق عضو
یجراخ طسوت هب قلعتم رضاح لاح رد عبانم ، IP،یثوروم کلم ،راک و بسک ،اه ییاراد
.دندرک طبض تمارغ تخادرپ نودب و تسا

 CRONاب هب قلعتم یجراخ راک و بسک نیزگیاج

! )دوس یارب هب قلعتم ان یارجا نمجنا(
!یتیلم دنچ یاه تکرش بانتجا ! cronینابیتشپ

هک لاغتشا  EESتلود و تلود )تنایخ( رارق ینوناق درگیپ تحت & ینیزگیاج
و لاغشا و هلمح یجراخ تیکلام  / R7مناخ !یجراخ تیکلام قیوشت ای و دهد یم هزاجا
تسا یماظن زا هدافتسا نودب
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.تسا دیدهت نیا زا ار دوخ هعماج زا عافد .روز
قیوشت .یلحم تامدخ و الاک نیزگیاج ای تسین تباقر هک تادراو دهد یم هزاجا طقف
نیرتهب ناتسا ییافکدوخ .تادراو هب زاین زا بانتجا یارب یلحم تامدخ و دیلوت
.تسا ندنام هدنز شور

یجراخ تیکلام وغل'
،یلحم یاه لغش 'SAVE
 / R6مناخ )گنینولک :لدم راک و بسک ( زایتما
لدم کی زا هدافتسا اب هک .تسا راکتحا  /صرح یزاس هیبش یبایرازاب متسیس کی زایتما
هدش یحارط کچوک راکتحا یراد هیامرس طسوتم یارب هک تسا نیا .تسا نولک زا صاخ راک و بسک
تسد زا نایرتشم .هرایس نیا رسارس رد )لیصفت هب  (Globali-دننام ناطرس شرتسگ هب .تسا
!دسر یم نایاپ نیا .رکف یب یبماز .نیلرب و کرویوین رد ندروخ و هاگن اهنآ .دوخ identy

.تسا نازرا رکف یب یپک کی گنینولک تسا زایتما

! 1GODتسا دض ندش یناهج
زیاچنارف نیرت .عونتم و درف هب رصحنم ، TYگنهرف ،یلحم یاه تنس درب یم نیب زا زایتما
:ملاسان بلغا تالوصحم هئارا اهنآ .یبایرازاب و اکیرمآ یاه متسیس ساسا رب و »ام« دنتسه
زا ار یلصا تلع نولک-گنهرف دوخ و هدحتم تالایا ،هناسر-ییاذغ داوم لاغشآ لاثم ناونع هب
 ...هنکآ ،ریگ همه یرامیب-نوخ راشف الاب ) ،رفن-قاچ( دنتسه کالپ ، 'Obese-کالپ"Diabetes'-

هزاجا هک تسا یتلود نامرد و اه هتسر  ...دم ،یلحم یاهاذغ دوبان ار زیاچنارف
 / R7مناخ ،تیعمج و تنس ،یگنهرف ثاریم ،یلحم یاهاذغ تنایخ راک هب هجراخ زیاچنارف

راولش( دنتسه تخاونکی سابل نیا .سابل حارط ،شورف اب عونت ندرب نیب زا زیاچنارف
گنگ نولک ،یودب ،رکف یب ،دوخ یگنهرف ثاریم و گنهرف هک یدارفا یارب ) ..نیج
!کنز لوگ نیا زا بانتجا .تنایخ
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زا هدافتسا و نانکراک-تحت زیاچنارف .زکرم دیرخ یارب یلصا لیلد زیاچنارف
)هاگ ،ناناوج( هدید شزومآ تخادرپ تحت فیعض
تردق یرتشیب یگدولآ هک گرزب یژرنا ) wastersتشهب  (shopaholicsدیرخ زکارم .نانکراک
!زیاچنارف مامت نتسب .دینک داجیا اه هلابز زا یرایسب نینچمه اهنآ .دنراد زاین یاه هاگورین

دنتسه )یحول هداس و ناسنا فعض زا یرادرب هرهب( اهنآ ندرک فاص و مرن یبایرازاب اب زیاچنارف
داج و  Shopaholicاه :دایتعا یارب یلصا تلع هک

یم هاگ ،هدید شزومآ تخادرپ زروینوج کرد فیعض زا هدافتسا ،نانکراک ریز زیاچنارف !شزرا یب زا -
!دنتسه 'شورف' بلقت و 'نایناریا' نیرت .تسا دوجوم ریغ ای فیعض تامدخ یرتشم .دشاب

رد دنک یم فیعضت ار نآ لیلد هب  1GODتسا دض زایتما هک دنرواب نیا رب نابهگن نابهگن
.عونت و یلحم درف هب رصحنم یحارط 1GOD

.ندش یناهج دض  1GODرد یناهج فلاخم ندوب زایتما

:یاهراک دیاب
هیبنت !  CRONیلحم هب اهنآ لیدبت و زیاچنارف مامت )تمارغ تخادرپ نودب ( ندرک بصغ
/ R6مناخ ،اهنآ صیرح  franchiseeیاه سفق ندرک
 CRON) .هب لیدبت( درف هب رصحنم یتنس راک و بسک یلحم زا ینابیتشپ

:دیهد رارق دوخ عماوج ثاریم زا تظافح

و ندش یناهج ،زایتما تفلاخم
تیکلام یجراخ
 / R6مناخ  ...هعماج زا تراغ ار یمومع یاه نیمز یثوروم کلم
تلود هطوبرم یکشزپ طسوت هعماج نیا یمومع یاه نیمز نیمز یثوروم کلم
ومر زاین دساف راکتیانج تلود( تراغ دساف راکتیانج
راکتیانج هب ار نآ ای )همتابمچ( نیمز رود هب مه دساف راکتیانج تلود ) .هیبنت و هیرخذ -
رادفرط ،دسر یم شورف هب هدنرد ،یلگنا ،صیرح
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هب نداد نایاپ / R6مناخ :هب یناوتون زاین لگنا نالالد نیمز ) .نازاب هتفس نیمز( - fiteers
!نیمز تیکلام ریاش ینابیتشپ !یعطق تیکلام
نامگ و سدح هب رارق هدافتسا دروم ناراذگ هیامرس طسوت نیمز یثوروم کلم

راکنا )هیامرس بلج  (teering profi-،کلم تمیق ات یگدننار هب دیما )رامق(
نیمز نینچمه ناراذگ هیامرس .رداق هانپرس تعاطتسا هعماج کی
/مناخ ) ،یاه هدند خرچ یفنم( هدافتسا بانتجا تایلام ییانج یارب یثوروم
R6
هراجا زا شیب هنیزه و لو و لش نامتخاس تسار ناراذگ هیامرس زا یخرب
یم نامناخ یب تخادرپ دنناوت یمن هک یدارفا .بسانم تمیق اب
یرادیرخ هراجا دمآرد یارب اعقاو هک تسا کالما یراذگ هیامرس .دنوش
هجیتن .دوش یم هدافتسا ینوی  evas-تایلام ناونع هب اما تسین
) .تکرح رد ناگدنوج و کسوس تکرح مدرم( ناسنا تنوکس یگدیسوپ
/ R6مناخ ،دنوش یم سفق رد و تمارغ تخادرپ نودب نابابرا هغاز لش لاوما

کلم .همه عفن یارب نیمز زا هعماج هدافتسا مورحم .تسا یصوصخ تیکلام نیمز نیمز یثوروم کلم
دنک یم راکنا  frontages،هناخدور و هچایرد ،لحاوس مامت زا هدافتسا دنک یم راکنا )زواجت نودب( یثوروم
، ...فلگ نیمز رد کین کیپ طاسب

/ R6مناخ !دسر یم نایاپ هب .دیاتراپآ تورث

تیکلام .درب یم تذل مدرم همه هزادنا نامه هب و دریگ رارق هدافتسا دروم نیمز هرایس داجیا 1GOD
یم نایاپ هب یعطق تیکلام  1GOD.هب نیهوت یصوصخ شخب هب قلعتم هناخ و نیمز یعطق
!دسر

:یاهراک دیاب
هب ریاش .هتفر تقرس هب الاک ندوب نیمز یعطق تیکلام ) .یلحم تلود ( هیحان قلعتم نیمز همه
یم اهنآ هک ینامز ات هناخ رد دیناوت یم رگلاغشا بحاص .هقلح ناونع  transfer-ناربج چیه تخادرپ
یارب و کالما چیه( لرتنک دشک یم لوط ریاش سپس .دنامب یقاب دنریم یم ای و تکرح هب دنهاوخ
) .دراد دوجو کالما
هیحان هتفرگ طسوت تمارغ تخادرپ نودب لرتنک اه نامتخاس و ینیمز عون ود رد کالما یراذگ هیامرس
نایاپ هب یراذگ هیامرس / R6مناخ رارق ینوناق درگیپ تحت هعماج هیلع تیانج' یارب راذگ هیامرس .
!کالما دسر یم

!!!!!!!!!! FREEHOLDENDS
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.تسا رشب عون تشونرس زا یشخب ندش یناهج
1GOD made it very clear that
globalization is not part of
humankind's Destiny. 1GOD
روط هب هعسوت لاح رد  7Tribesرد تاداقتعا
) .هشقن( هناگادج و لقتسم

هب رشب عون دهاوخ یم 1GOD

.ندش یناهج 'فقوت'
نآ زا سپ ندش یناهج 'ندرک فقوتم  ،تسکش هب رشب دیاب
 1GODرد هجوت  1GODتسین مشخ ایآ .دننک یم لمع 1GOD

یرابتعا نارحب ،کرویوین رد یناهج تراجت زکرم ندرکدرخ :رادشه
 Brexit.ندنل ، Cityofهدحتم تالایا
صیرح نایوجدوس طسوت  hija-تسا ندش یناهج .تسا ناطیش زا یا هریجنز زا یشخب ندش یناهج
هب ور دوس نتشاد هگن یارب )دازآ تراجت( دوش هدافتسا گنیت  marke-شورف دوخ مره یارب cked
هک تسا نآ ندش یناهج دازآ تراجت .دینک ارجا ار عبانم و  countr-دیامن یم زا هک ینامز ات دشر
و یتسپ دیفس و هایس ،راک یورین رامثتسا  multinatio-ییاهن یاهراک و بسک طسوت
.تسا روشک کی تیمکاح فیعضت یتیلم دنچ راک و بسک .تسا روحم نامرد اه تلود فیعضت
تخادرپ نودب  fiscateییاراد ی یتیلم دنچ یاه تکرش ندرب نیب زا !رامثتسا و داسف هب رجنم
.تسا  cronیلحم هب لیدبت و تمارغ

: G20دنا هدرک داجیا تاغیلبت نامزاس صیرح دوس
نیب قودنص ) ،دیاتراپآ تورث ،تشه صیرح( ) ، G8یگدولآ یلصا تلع ،تسیب صیرح(
یناهج عمجم( ) ، WEFاه هسوک-ماو یناهج ،لوپ یللملا نیب قودنص( لوپ یللملا
تورث تلع ،یناهج تراجت نامزاس( یناهج تراجت نامزاس ، publizist Greeds ') ،داصتقا
نامزاس زغم نیا ) ، ..دیاتراپآ
هب خساپ ندش یناهج و تسا بوخ دوس ،نتسش تسا بوخ عمط و صرح هک تسا مدرم مومع -
اب .دوش یم هدافتسا  costcuttingیارب ندش یناهج تسا نیا تیعقاو .تسا ام تالکشم مامت
هب و هقطنم کی رد مدرم ینوگ .تسا رت نییاپ هنیزه راتخاس هک ییاهروشک هب نداد تکرح
!دنتسه وگخساپ دارفا ،اه نامزاس ،تلود .دسر یم نایاپ هب نیا .یرگید رد راوهدرب یریگراک

یاهاضف  unheal-وت رد نس ریز ناکدوک یریگراک هب اب رت نییاپ یاه هنیزه
هیذغت هک دنتسین رادروخرب یفکم قوقح اهنآ .دروآ تسد هب نما ان یراک
نودب ،تالیطعت قاقحتسا نودب ،تحارتسا نودب ینالوط راک تاعاس یفاک
و دنتسشن ، play-یکدوک نارود تایبرجت رد هتفر تسد زا .ینامرد یایازم
هدنخ لاح رد صیرح دوس هک یلاح رد .شرورپ و شزومآ
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/ R6مناخ !دسر یم نایاپ هب رش نیا .تسا »ندش یناهج« تب شیاتس کناب هب ار هار مامت

نز سالک تحت رگید تسین سرتسد رد ناکدوک نآ رد هک
رد .دوش یم نامرد رتدب بلغا نانز .دوش یم هدافتسا
ناکدوک نامه یناسنا ریغ طیارش تحت راک هک یلاح
) .زواجت( یسنج تمعن هئارا هب زین نانز زا یرایسب
ناونع هب تسین دب ناونع هب الومعم اما رارق یرادرب هرهب دروم زین نادرم زا یرایسب
/ R6مناخ !دسر یم نایاپ هب رش نیا .تسا نانز و ناکدوک

ناتسا  7زا تیامح ،ندش یناهج نایاپ
،اپورا ،اکیرما ،نوزامآ ،اقیرفآ :لقتسم
، Persindia.هیسونایقا ،ناتسلوغم
 7نیب اهنآ .بآ یللملا نیب نایاپ همه
.تسا هدش میسقت ناتسا
.تسا دیدج یعیبط نیا

:یاهراک دیاب
،یسایس :یناهج اهنامزاس و اهتکرش همه
هتسب شزرو ،یمرگرس نامرد ،یراجت ،یماظن
نودب( ،فقوت ترجاهم زا مدرم .نییاپ تسا هدش
رفس نودب ) .اه ناتسا ریاس هب تکرح لاح رد
.رگید یاه ناتسا هب تالیطعت

عفانملا کرتشم یاهروشک( ، CNیناهج یاه نامزاس .تسا یناهج گنهرف نودب

 (olymکیپملا یللملا نیب هتیمک ) ،اه هسوک-ماو( لوپ یللملا نیب قودنص ) ،هدننک هدولآ( ) ، G20، G8لابتوف( افیف ) ،
دحتم للم نامزاس ) ،هدننک هدولآ( کپوا ) ،راکتیانج نارودزم گنج( وتان ) ،سکع -
هب هتسب اهنآ .ادخ  1دض ) ، ..گرم ،یناریو ،جنر و درد ،رقف هدنروآ دحتم للم نامزاس(
.نییاپ
یسیلگنا ییایرد نادزد طسوت ) ( CNللم نامزاس زا یمومع هافر
میژر ) (CNزورما .راک هدرب و یراد هدرب شرتسگ ،تراغ هب دش سیسات
ار دوخ روشک زا  dering plun-هب کمک هک )اه تلود( دنا هدناشن تسد یاه
تلم و ،تسا هدش لح . CNرگمتس یثرا یسیلگنا زا یدنم هرهب یارب
.دوش یم دازآ یاه
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.تاعیاض هعماج عبانم .دساف یشزرو-ترهش نامزاس کی افیف
/ R6مناخ :رارق ینوناق درگیپ تحت ،شوماخ
رتشیب  benefiهدافتسا نیمز ،بیرخت دنتسه افیف نلاس

!دسر یم نایاپ هب یشزرو رادفرط .تسا هعماج طسوت یمسر -
یلیب رده هب اهروشک نتشاداو ) ،کیپملا یاه یزاب( کریس کی دوش یم ارجا کیپملا یللملا نیب هتیمک

شالت  ELITیارب نادنمرنه  freakshow.یمرگرس رد سکافریاف -
یعیبط ریغ ماجنا نمجنا هب ینوناق ریغ و یقوقح یاه لمکم زا هدافتسا - ISM
نیب زا یارب زاین دروم هک بایمک عبانم فالتا هدنار صرح کیپملا یاه یزاب .تسا
کانسرت یاه تمس .تسا رقف ندرب

یاهنلاس / R6مناخ  +هفخ  mock-.دا تسا لاعف ریغ اجنیا رد تسا هدش هفاضا کیپملاراپ ات دهد یم ناشن -
رت دنمدوس هعماج طسوت هک تسا دوش یم هدافتسا نیمز ،بیرخت لاح رد کیپملا یللملا نیب هتیمک
کیپملا یللملا نیب هتیمک زا لاح و هتشذگ وضع ره .ناراکشزرو دسر یم نایاپ هب هجدوب همه .تسا
/ R6مناخ ،هجاوم

هدحتم تالایا یناهج رامثتسا و یردلق تمدخ رد هک تسا رودزم ییاپورا شترا وتان
نیا .درب یم نیب یاه هناخ و اه تخاسریز و نایماظنریغ ندش هتشک وتان .تسا
نآ گنج و لح هب هک تسا

مرج زا ار دوخ یاه حالس اب وتان  / R7مناخ :سفق رد نایشروش و نامرجم -
دیدهت کی )ییایمیش( ) ، Cیقطنم ) ، B (bacterio-یمتا( کی :بیرخت
.تسا ناسنا یاقب یارب یلصا
و تسا هدش لح لتراک !جاب هب رشب یرازگرب لتراک هنوگچ تفن کپوا
 / R6 .مناخ :رارق ینوناق درگیپ تحت نآ یاضعا
!یکیتسالپ دسر یم نایاپ هب تفن فطع !تفن دسر یم نایاپ هب ندنازوس

،اهروشک نیا .وتو قح اب یاهروشک زا یصخش عفانم تمدخ رد دحتم للم نامزاس
.دنتسه رشب حلص راکنا و زاجم یگدنیامن حالس نیرتگرزب
:تسا هدرک فقوتم نیا .تسا هدروخ تسکش رشب دحتم للم نامزاس

)راک ،یزابرس ،یفارگونروپ ( راک ناکدوک
)بآ ،اضف ،کاخ ،اوه ،وج ( یگدولا
)تورث ،دوس ،یرابتعا ،یسایس ،یثرا ( ملظ
یکیتنژ حالصا
)ناسنا ،ناهایگ ،مسیناگرا ورکیم ،تاناویح(

)دزمتسد راک ،اشحف ،نالاسگرزب ،یهدب ،کدوک ( یگدرب
)یدنب هتسب ،دیلوت زا شیب ، junkproduction،فرصم رابکی ( رده
)هاگهانپ تایلام  avidance،تایلام ،تلادع رد ،کالما ( دیاتراپآ تورث
)دیاتراپآ تورث ، Slumlords،اه هسوک-ماو ( ینامناخ یب
)هزات بالضاف ،نیریش بآ یگدولآ ،وشتسش زا شیب ( یگنسرگ
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)نیچرپ ،ندراذگ تمیق دح زا شیب ،راصحنا ،نیگ یاه هیامرس  ( Cartell،راکتحا

)دیاتراپآ تورث ،راکیب ،ضیعبت ،یرابتعا ( رقف
)طلتخم ،زاب سنجمه ،کدوک ،تاناویح ،نالاسگرزب ( یفارگونروپ
)، ..یبهذم ،یداژن ،یسایس :ماع لتق ( ماع لتق
دایتعا
)ندیشک راگیس ،دیرخ ،یروخرپ ،رامق ،ردخم داوم ،لکلا(
،راکشآ هدنشخب-نوناق« شوغآ رد ار رشب عون !تسا هدش لح دحتم للم نامزاس

.حرط تسادخ  1دنک یم فیعضت ار ندش یناهج

!ادخ  1مشخ ندش یناهج
متسیس-یشورف هدرخ-یراد هیامرس  ...رازاب  /زکرم-دیرخ
.یگدولآ و هلابز ،دوس ،زآ و صرح زا

تسا یبایرازاب یشورف هدرخ یراد هیامرس زا یشخب رازاب  /زکرم-دیرخ
قیوشت ار یرادرب هخسن رازاب  /زکرم-دیرخ .یگدولآ و هلابز ،دوس ،زآ و صرح زا متسیس -
نیا .تسا رتهب تامدخ هئارا ،تمیق شهاک ،تباقر شیازفا روظنم هب هک تسا رارکت .دننک
! ...تسا یراد هیامرس غورد یزتناف
زا . 99٪تمیق نامه یارب تالوصحم نامه هب ابیرقت شورف اه تکرام رپوس  3لاثم ناونع هب
رت نییاپ یاه تمیق تخاس نارگ . lication Dup-دنتسه یزتناف ناسکی تباقر تخاس تمیق
تحت ،هنیزه شهاک .تسا هناسفا کی

رد نانکراک هجیتن )هاگ ،ناناوج( هدید شزومآ دزمتسد فیعض ،زهجم دنمراک -
!دوش رارکت .یرتشم سیورس ،دوجوم ریغ ای فیعض

یاضف فک یاهزاین رتشیب .اضف فک فالتا هب رجنم یرادرب هخسن
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هدولآ یارب زاین کی داجیا یرتشیب یژرنا زا هدافتسا .تسا هدش بصن رت ناملبم
.هنیزه و' یگدولآ ' '،هلابز" رتشیب داجیا همه نیا  ..یاه هاگورین تردق

ینامز دیرخ .هنابش یگدنز کبس کی قیوشت زکارم ندرك ديرخ
لیمحت ،ریاش ،نیاربانب تسا ملاسان نیا .تسا نآ کیرات هک
.یماظن تموکح بش کی

ظفح ،تسا هدش هتخاس تمیق نارگ دیرخ زکارم
و هدیاف یب رارکت زا دنتسه ،یژرنا زا یدایز رادقم فرصم ،
.هلابز زا یرایسب داجیا

.زکرم دیرخ یارب یلصا لیلد زیاچنارف
هدید شزومآ تحت فیعض زا هدافتسا و نانکراک-تحت زیاچنارف

،اذغ ،یلحم یاه تنس زایتما .نانکراک )هاگ ،ناناوج( هدش تخادرپ -
!ار دوخ هعماج زا تظفاحم .درب یم نیب عونت و ، ESS uniquen-گنهرف
!زیاچنارف مامت نتسب
 ( CRBC) .عمتجم رازاب و یشورف هدرخ ار : cronدراد دوجو یرتهب هار
 CRBC.اب رازاب-دیرخ و دیرخ زکرم نیزگیاج
 1رد ،یگدنز هدونم  Clus-یعمج یارب ،یشورف هدرخ یاهزاین مامت زا یبیکرت لدم یشورف هدرخ ار cron
،ییاذغ تالوصحم :نداد یار قح مامت رارکت زا نودب نیزگیاج یشورف هدرخ ار . cronتسا هدیچیپ-یشورف
رازاب .راون ،یندیماشآ ملاس کی اب تعرس هب ییاذغ اهنولک نیزگیاج یشورف هدرخ ار  ... cronعاونا ،هچراپ
.تسا  prelovedمالقا و تالوصحم هدش هتخاس هناخ زا یشورف هدرخ

حطس رد .نامتخاس )فقس لناپ یدیشروخ  3،حطس  2،حطس  1،حطس ،نیمز حطس( تسا  4حطس CRBC
هدرخ ار  cronهقطنم  1:حطس .تسا رازاب  /یشورف هدرخ یارب ندرک اهالاک و رد یاهالاک یزاس هریخذ نیمز
.راون یندیماشآ و ییاذغ تالوصحم هلمج زا یشورف

.متشاد تسود شیپ ،یگناخ زیچ همه ،رازاب  2:حطس
.تسا هقطنم نتسکش نارگراک و یزکرم رتفد  3:حطس

طسوت ود ره ) .شرورپ و شزومآ و یکشزپ عمتجم ریاش (  ' SMEC ،هب یدعب CRBC
کی زا یشخب همه .تسا هدش هطاحا کچوک یاهاسیلک -راک ریاش و نکسم-هشوخ-یدنمدوس
!هحاو-ریاش

:اب زکارم-دیرخ و دیرخ زکارم نیزگیاج
 ( CRBC) .عمتجم رازاب و یشورف هدرخ ار cron

! emand D! CRBC
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/ R6مناخ :تسا مرج بانتجا تایلام بانتجا تایلام
.دنناسرب ماجنا هب نآ مدرم هب ار دوخ یسایس تاراظتنا و دهعت تسا نکمم تلود ات دنتسه زاین دروم تایلام
،اه کراپ ،تشادهب ،شزومآ( یمومع :دشاب هتشاد ار هدافتسا هب درادن قح تایلام تخادرپ زا بانتجا هک یدارفا
)، ...لقن و لمح ،اه هداج ،یگتسشنزاب قوقح

 / R6 .مناخ ،تسا مرج بانتجا تایلام .تامدخ
تایلام دنتسه تسارت .تسا بانتجا یتایلام ندناسر لقادح هب تایلام
!بانتجا تایلام دنتسه رادروخرب یتایلام تیفاعم زا یلام یاه کمک !بانتجا
یفنم( هدافتسا بانتجا تایلام ییانج یارب یثوروم نیمز نینچمه ناراذگ هیامرس
) .یاه هدند خرچ

!هعماج زا تقرس بانتجا تایلام
هب ،نیزگیاج بانتجا تایلام هک دهد یم هزاجا تلود  / R6مناخ
 / R6مناخ :ماهتا
دوخ تراغ هب نایجراخ قیوشت لاح رد هانپرس تایلام اهروشک !ییایرد نادزد اب تایلام
شوماخ -تایلام هانپرس اهروشک .دوخ یاه کناب رد تراغ زیراو و اهروشک-یلصا هحفص
 / R6مناخ :دوخ تلود و اه کناب .دنتسه

و  puni-یبسن ناربج ،سامت تایلام( ناربج هب زین هانپرس تایلام تلود کی
.دندرک تراغ یاهروشک )هنیزه
،ندنل رهش ،نمیک ریازج ،ادومرب ،زیلب ،اماهاب ،ارودنآ ،اکسالآ :هاگهانپ-تایلام
هریزج ،دنلریا ،گنک گنه ،یزنرگ ،یسرجوین ،ادیرولف ،یبد ،روالد ،سربق ،ویدیو
،روپاگنس ،ونیرام ناس  ،اماناپ ،اداون ،وکانوم ،گروب ، Luxem-نیاتشا نتخیل ،نم
ریازج ،ناکیتاو ،وتاوناو ،وکیک و کرت ،سازگت ،سیئوس ،یبونج یاتوکاد ،لشیس
.تسا گنیمویاو ،نیجریو

!دسر یم نایاپ هب لاطبا TA XA
!سفق رد و هدشن لیمکت ییاراد هانگ

!بانتجا تایلام هب رفص لمحت
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تسین تامدخ ای یگتسیاش راک یورین طسوت هدمآ تسد هب یزیچ هدشن بسک
تروص هب تورث ای و تردق ،تیعقوم تسا نکمم هدشن بسک
.تسا بیکرت کی ناونع هب ای و هناگادج

هتساوخان .تسا "یا هریجنز رش" زا یقالخا ریغ گنهرف زا یشخب تورث ای و تردق ،هدشن بسک ناکم
لمحت لباق عماوج طسوت هک تسا نآ تسین هیجوت لباق ،تسا یعامتجا دض ،قیالان
.تسین

و هناگادج تروص هب ییانج یاه تیلاعف ای دساف ءاقترا ،یثرا :راک زا ریغ ناکم
.یبیکرت ناونع هب ای
 ...یم لقتنم ناکدوک هب تیعقوم رد ردام و ردپ :یثرا

 ...اقترا دیدمت ناتسود ای هداوناخ :عیفرت دساف
 ...جیورت ار تنوشخ ،دیدهت ،تیذا و رازآ لیلد هب :عیفرت ییانج
 / R6مناخ نتفرگ جورم .دسر یم نایاپ هب ،تسا هدش وغل هدشن بسک هعسوت

و هناگادج تروص هب ییانج یاه تیلاعف ریاس ای و داسف ،یثرا :راک زا ریغ تردق
.یبیکرت ناونع هب ای

، ...هلسلس ،یسایس رگمتس ،زایتما قح ،تنطلس :یثرا
 ...تردق هب ار یزاب بش همیخ کسورع عفنیذ یاه هورگ :داسف

 ...تردق هب ار یزاب بش همیخ کسورع نارگلاغشا  /نامجاهم ،نامرجم :ییانج
 / R7مناخ .دنوش تازاجم جورم .دسر یم نایاپ هب ،تسا هدش راذگاو هتساوخان تردق

یاه تیلاعف ای شزادرپ تردق ارگ هبخن ،یایازم ،راک ،دمآرد ،یثرا :هدشن بسک تورث
.یبیکرت ناونع هب ای و هناگادج تروص هب ییانج

 ...و کالما :یثرا
هن هدروآ تسد هب اما هدش تفایرد دمآرد :دمآرد
، ..هدنرب ،هیارک ،دوس ،ماهس دوس ،هیامرس شیازفا لاثم ناونع هب

) :یبناج یایازم ،شزادرپ تردق( تارمن تخادرپ رتالاب یارب :یایازم راک
 .....و رفس ،هعلاطم ) ،یگتسشنزاب ،یگدنز ،یکشزپ نادند ،یکشزپ( همیب

هاگشاب ،تروکسا ،اهرانیمس ،ناکدوک زا تبقارم ،شاداپ ،ظفاحم ،رفس اوه :ارگ هبخن شزادرپ تردق
،دمآرد ،یگدنز ،یکشزپ نادند ،یکشزپ( همیب ،یبرم مادنا بسانت ،یرابتعا ،فیفخت ،تیوضع
، ..تالیطعت  Profit-،یراذگ کارتشا هب ،هاگهانپ ،هدننار و یسکات هیارک ) ،یگتسشنزاب
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، ...تقرس ،تیوه تقرس ،بلقت ،یریگ جاب لاثم ناونع هب :ییانج
 / R6مناخ نتفرگ جورم .دسر یم نایاپ هب ،تسا هدش هرداصم هدشن بسک تورث همه

هب & یمن راک طبترم دیتسه ارگ هبخن شزادرپ تردق و یایازم راک الاب !دیشاب هتشاد هجوت
.تسا هدش وغل اهنآ هب قوف یایازم زا همه ای ره تفایرد نادنمراک .دوش تخادرپ نایامرفراک طسوت

. Predesessors،یهدب و »هانگ« لاقتنا یانعم هب نینچمه ،تورث و تردق ،ماقم یثرا لاقتنا
لوئسم لسن نیرخآ .یدعب لسن هب ار دوخ هانگ و تایانج ،دب لاقتنا ردام و ردپ
سنارت یثرا تفلاخم نابهگن-نابهگن .دوش یم رازگرب یلبق لسن
یماظن  heredi-لاقتنا یارب وگخساپ  CGینابیتشپ .تورث و تردق ،ماقم زا - FER
».هانگ«

.دسر یم نایاپ هب ار نآ قاقحتسا نودب هدشن بسک
.ارگ هبخن صیرح نارگراک هدنهد ناشن )تراجت ،راک ،راک ( هیداحتا
زا تورث هت عیزوت هب سالک متسیس کی زا هدافتسا دادبتسا-یثرا :هنیمز
،یلگنا( یتشک بحاص یصوصخ ،هدش داجیا دیدج سالک  2یتعنص .یهاشداپ
) .راوهدرب( یتظافح و قوقح نودب نارگراک و رابتعا رب هیکت اب )دوس ،هدنرد

،یلگنا( نارگتعنص و نانیرفآراک اب دادرارق کی هدش هتخاس تعرس هب نارگمتس-یثوروم
.تفایرد یحیجرت تالماعم و هوشر ،یدوخ تاعالطا  Royal- ISTو یتنطلس ) .دوس ،هدنرد
هب تسناوت یم اهنآ زا رادقم هچ رد یتیدودحم چیه تیکلام یصوصخ یراد هیامرس
،زآ و صرح یم هک ار ینیناوق ،تنطلس رادفرط .یرادرب هرهب رگید ناناقهد و نارگراک
یب .نارگراک نتخانش مرج ،دیامن تظفاحم متس و یصوصخ تیکلام و یرادرب هرهب
.دش لیدبت نوناق تیمکاح یتلادع

هب یصخش  owner-یتشک و نابلط تنطلس ،نارگمتس-یثرا
ریغ .دش لیدبت یداصتقا همانرب و روما هرادا زا ناطیش لکش
دض ،هنالداعان ،یقالخا

!یراد هیامرس نایاپ و دادبتسا یثرا !1GOD
دادبتسا-یسایس اب -tyrann-یثرا دیامن یم یخرب یضاران نارادمتسایس و نارگراک
راصحنا .تیکلام تلود اب یصوصخ تیکلام .تارکونکت اب نابلط تنطلس .تسا هدش نیزگیاج
)یتلود  /یصوصخ( راک و بسک

!دسر یم نایاپ دادبتسا یسایس ) .دادبتسا( نارگراک تاراصحنا رد
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راتفر هدافتسا یاه هیداحتا .دش سیسات نارگراک یارب یربارب داجیا هب هیداحتا
)، ..تنوشخ ،یراکبارخ ،باعرا ،لیمیا ،دیفس و هایس( هنامرجم

یلعج هک رجنم ونکت  cratsلیصحت کت ارگ هبخن طسوت اهنآ .دزمتسد تارکاذم لوط رد
یاضعا تراغ اهنآ .متسیس یراد هیامرس یاضعا ،هبرجت راک زا یراع یعامتجا تلادع
نیا .دنراد ار دوخ یسایس یاه یبلط هاج یارب یرادافو هدافتسا ءوس یاضعا و قودنص
دنتسه یبلقت

یم راک و بسک یاه شبنج زا  mediochreیپک رجنم هیداحتا ناربهر طسوت راک نوسیا شبنج R
!دسر یم نایاپ نیا .دشاب

:یاهراک دیاب

تلود .وغل اه هیداحتا : CRON .یاج هب و وغل دنتسه تلود تیکلام ،یصوصخ تیکلام
 (WMW) .سکافریاف  conditi-و دزمتسد هعومجم

نژورتسا یتشک داهن  own-یصخش  CRON .لمع" ناونع هب تسا هدش لیدبت یتلود یاه داهن
 CRONکی زا یشخب ) .ناگدننک دیدزاب (  CRONلیدبت" هب و هرداصم تمارغ تخادرپ نودب تسا
.تسا هعماج زا یشخب هک تسا

میمصت (  ' D-MC ،طسوت هدش ارجا  '' R ،هیحان تسا هعماج ، C ،
) 7زا makingCommittee
،نایرتشم( دوس یارب هن  N ،نابلطواد و  WMWتخادرپ ار دوخ نارگراک هب قلعتم ، O ،
)ندرک یمن هتفرگ هرهب نایرتشم

هعومجم  annuیم ) ( WMWطیارش و دزمتسد ،یداصتقا تیریدم یارب
چیه  (WMW) .تسا روآ نان یداصتقا تیریدم همه نیرتهب یارب .یناتسا تلود طسوت دحتم -
ناگدنهد نامزاس .تسا هدش تبث د اهنآ .دراد دوجو هیداحتا یارب رتشیب هک تسین یزاین
.راک دیناوت یم نونکا مه یلگنا هیداحتا

.ارگ هبخن هدیاف یب شزومآ دساف )هدکشناد ( هاگشناد
یارب ربنایم ناونع هب اهنآ .تسا ربکتم دساف ارگ هبخن یم اه هاگشناد
فالتا .هکبش نارسپ یمیدق دساف .دوش یم هدافتسا تردق و تورث هب یسرتسد
هرود نایوجشناد !نازومآ شناد طسوت هدش فلت تقو و هعماج عبانم
دقاف یسانشراک
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.تسا طیارش دجاو تحت و تخادرپ هفاضا هبرجت راک
عفانم هک .یدنب هبتر بیقعت هب تلفغ ققحم شرورپ و شزومآ هاگشناد

.تخادرپ  underworkedهب هک ، ..دیتاسا ،ناریدم اب بسانتم -
،رتگرزب هاگشناد رد بیقعت جیاتن یدنب هبتر
نامتخاس .نکاما رود رد اه هاگشناد ،رتشیب هاگشناد
هدیاف یب  emty.یاضف زا یدایز دادعت اب گرزب سیدرپ
!دسر یم نایاپ نیا .غاب و  PEDکراپ گرزب  landsca-رورغ

نتشون .هرود لوط شرتسگ .تسا هدیاف یب هجرد داجیا رد بیقعت جیاتن یدنب هبتر
یلیصحت کرادم ) (DISشزرا یب عیزوت .تسا هدیاف یب همان نایاپ نتشون قیوشت
.مرتحم

 expensمریم مراد فارسا هئارا رد بیقعت جیاتن یدنب هبتر) .رتائت ،یشزرو ترهش لئالد( یمرگرس
ای و ینالضع لیلد هب اهنآ .یلیصحت هنیزه کمک زا نادنمرنه
.طیارش دجاو ار دوخ زغم زا هدافتسا یاج هب ار دوخ شزرا یمرگرس

هطوحم تشادن روضح ایآ ،ناملعم ،دیتاسا ،ناریدم
رد زور  4زا شیب ،لاس رد زور  150زا شیب هاگشناد
زا شیب ،هتفه
هفاضا نارگراک  laziestاه ار اهنآ و .زور رد تعاس 3.5
 .هعماج ره تخادرپ
تاقوا رد دیاب دیتاسا و ناریدم( هعلاطم دنناوت یمن نازومآ شناد لاس مین یارب
زا هعماج و دوخ رمع فالتا  ARS Schol-هجیتن رد .روضح نامز ندش ربارب ود ) .تغارف
.تسا یرو هرهب رد هتفر تسد
.یگتسخ هب رجنم لاس تالیطعت کی ½

یقالخا یب هب رجنم تلاسک نیا
& )، ..سلاجم سنج و هدام نادرگناور ،لکلا(
،تیذا و رازآ ،فنع هب زواجت ،هلمح( مرج
دایز لامتحا یاج اه هاگشناد ، ..) .یراکبارخ
هدافتسا ای  /و یسنج زواجت هب ار وا کی یارب
.دریگ رارق
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لبنت ،لش ،ربکتم( بارخ ینغ هیرذ نافلختم نیرتگرزب
هاگشناد طسوت هدش بکترم تایانج .تسا نآ اب رود الومعم هک )، ..زیگنا ترفن ،
درگیپ تحت و هاگشناد فقوت .تسا هدیشوپ دیتاسا ،ناریدم ،نادنمرنه )هدکشناد(
!رارق ینوناق
لاس  3رد لآ هدیا و لماش  mo-هب  Dulesعوضوم  24زا بلغا یسانشراک کردم
شرتسگ .دوش یمن وغل ای و سرتسد رد دارفا لاح نیا اب .دیسر نایاپ هب
.تسا نازومآ شناد رمع فالتا .لاس  1اب ای ½ طسوت هدش ماجنا تاعلاطم
.راکیب هب اهنآ قیوشت

نآ طسوت هک دنتسه دارفا زا یرایسب .تسین هیقب .تسا یرورض لوژام عوضوم  24زا 8
دنترابع ناریدم ناهج .شرورپ و شزومآ هرابود هجیتن رد .ددرگ یم لامعا دعب لاس ار اهنآ نامز
دحاو زا هل هتسب و  / R7مناخ ،وگخساپ ،ناگدننک فارسا تورث و نامز ،یگدنز ،نازومآ شناد :زا
!کچوک یاسیلک راک ریاش ناونع هب یزاسزاب و اهنآ بیرخت )جلاک( تسا سردم

! Custodianدسر یم نایاپ هب .الاب یاه تیعقوم هب لئالد هاتوک شرب کی اه هاگشناد>هبرجت راک >یتشک درگاش .نیزگیاج ار نآ ریسم هفرح یتشک درگاش نابهگن
طسوت ءاقترا >تاعلاطم رتشیب >یراک هبرجت >دشرا طسوت ءاقترا >تاعلاطم رتشیب
، ...دشرا
شزومآ-یمومع-ناگیار ' و شور هب هعلاطم  ،شزومآ و یریگدای شرورپ و شزومآ ینابیتشپ UCG1-
 (PHeC،تالیصحت ناتسا و ) ( SMECهیحان ،هدش هئارا عمتجم رد  educati-و تمالس رد  .شرورپ و
و ) ،کرد ،کرد( دینادب ، 1شزومآ و یریگدای .ندنازوس هب هدشن دلوتم زا PDEc، CE) .
هب ار هدمآ تسد هب شناد یور رب سپس ) .تسد هب امش هک هچنآ نارگید( شزومآ سپس
.دنک یم لقتنم موادت-شناد قیرط زا یدعب یاه لسن

،ریاش عمتجم شرورپ و شزومآ و یکشزپ SMEC ،

عمتجم شرورپ و شزومآ و ناتسا ناتسرامیب PHeC،

" زکرم سناژروا و یتیالو عافد PDEc،
.سناژروا تامدخ نمجنا ' CE
نیا .تسا ناکشزپ و نایبرم ،نیدلاو نیب یراکمه شرورپ و شزومآ
یاه هرود و تشادهب ،ناگیار ،ناگیار شرورپ و شزومآ لماش
!!! هاگشناد نودب .یزومآراک

،کچوک یاهاسیلک راک ،بدون  Educa-ناگیار ریاش & یارب ناتسا یاه هاگشناد
تفایزاب رازاب ناونع هب غاب و رورغ اه کراپ  ...تفایزاب
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 EDUCAو ناریدم هاگشناد .هاگهانپ و ،اه غاب ،اه غاب
 / R ...مناخ ،وگخساپ و دشاب یم عونمم شرورپ و شزومآ زا مرظن -

.هداد  1GODزایتما کی ناگیار شزومآ
)یلعج ( هقدص
زا تقرس بانتجا تایلام !بانتجا یتایلام یم یتایلام تیفاعم زا یلام یاه کمک
 / R6مناخ :تسا مرج بانتجا تایلام !هعماج
بانتجا تایلام حرط اهنآ !یلعج دنتسه یتایلام تیفاعم یلام تیعضو هک هیریخ
و هیریخ نتسب !تسین یلام کمک نیا هب زونه .تسا دساف تلود طسوت هدش دییات
 / R6مناخ ،تلود رارق ینوناق درگیپ تحت .ییاراد هرداصم

ماو اهنآ دب هیریخ نیا .یرابتعا تراک یاه کمک یادها هک هیریخ تاسسوم
ریغ ،دب ،یقالخا ریغ یهدب هب مدرم نداد رارق .دننک یم ینابیتشپ هسوک
یلام کمک نیا هب و هیریخ نیا نتسب .تسا هیریخ یارب لوبق لباق
.تلود ندرک نیزگیاج .یرابتعا تراک ناگدنهد هئارا نتسب !تسین

اهنآ .تراک یرابتعا و یتایلام تیفاعم زا یلام یاه کمک تفلاخم نابهگن نابهگن ناهج
امش رطاخ هب هن .کمک هار دوش یم شرورپ و امش زا تبقارم لیلد هب ادها امش داقتعا
.یهدب هب و هداد رارق دوخ و تراک یرابتعا یمن هدافتسا دیاب دارفا .دنتسه هاوخدوخ

~

و نایماح ،یاضعا iniators،
».ترارش یا هریجنز" ناوریپ
 / R6مناخ .دنشاب وگخساپ ایآ

.دسرب نایاپ هب رش لاس زا 1000

.یرادرب تشاددای و یاشامت لاح رد 1GOD
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یرگیشحو

 7:مدع

 identy) .زا هدافتسا ءوس( یصوصخ ای )رضم( یفطاع ) ،برخم( یکیزیف تسا نکمم یراکبارخ
و  / R7مناخ ،دراد دوجو هدش یزیر همانرب یراکبارخ

.تسا یعامتجا دض راتفر و هعماج دض یراکبارخ همه  / R3 .مناخ ،هبرض یراکبارخ

اضف و ناتسا ،دیامن مانتغا ،هناخ ،یصخش لیاسو بیرخت یراکبارخ یکیزیف
، ...لقن و لمح ،شفک ،مشچ زا تظافح ، communicaters،لماش یصخش لیاسو .تسا
یاه یشاقن ،هاگتسیز ،اه نامتخاس ،لماش عامتجا .جراخ تمس و لخاد رد ،لماش هناخ
،نیمز ،اوه(  inccludesتسیز طیحم ناتسا ، ...لقن و لمح  infrastructu-،هرابود ،یراوید
اضف یعونصم لماش اضف ، ..قرب و بآ ،لقن و لمح ،اه هاگهانپ ،اه تخاسریز ) ،ایرد
،هلابز ،کانرطخ تادوجوم جراخ لقن و لمح ،کانرطخ تادوجوم ندروآ رد ، ..) ،هراوهام( ءایشا
، ..یگدولآ

رضم راتفگ زا هدافتسا اب ، ..تسا بیرف ،تنایخ ،رضم ) (EVیراکبارخ یناجیه
.تسا ، EVبیرف تنایخ .تسا یفطاع یراکبارخ
.تسا صاخشا یصوصخ میرح و دارفا زا هدافتسا ءوس یراکبارخ یصخش

.یصوصخ یراکبارخ بلقت ،تقرس ،که
کی تکرح تسا تازاجم هب یراکبارخ یارجا و یزیر همانرب رد یراکبارخ یزیر همانرب
،نادالج ،رازبا زا هدنهد هئارا . NERS plan-،تسا اضف ای ،ناتسا ،هعماج ،داهن ،درف
 / R7مناخ  procecuted،لعفنم نایماح

مشخ ،زیمآ کیرحت ،ردخم داوم رییغت نهذ ،لکلا هب دایتعا هجیتن رد یراکبارخ هبرض
هب ندیسر ثعاب و . Provokerربارب ود هک تسا ارجالا مزال مکح کی داتعم و . Alcolicتسا
 / R3 .مناخ ،دوش یم ناشورخ  / R3 .مناخ نامه

،یگدولآ ، ffiti gra-،یلخاد یاه یمارآان رد بیرخت ،یزوس شتآ لماش نمجنا vadalism
،هابتشا یزیر همانرب ،یگدولآ ،ییایرد یدزد ،هلمح لماش ناتسا یراکبارخ ، ...یراکبارخ
،لقن و لمح اضف ،رشب تخاس ییاضف یایشا ندرک که تسا ییاضف یراکبارخ ...
، ...اضف یگدولآ

نابهگن نابهگن ناهج 1GOD 1FAITH 1Church
www.universecustodianguardians.org

14.12.1.1

52

راکشآ هدنشخب-نوناق 1FAITH

.دوش یم لامعا ناربج و ییوگخساپ .هعماج دیدهت یراکبارخ

.ناگدننک دیدزاب لئاضف  1GOD ،تسا شوغآ هب نامز نآ زا .دنک هبلغ ،تسکش ،زا سپ

www.universecustodianguardians.org
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راکشآ هدنشخب ،قوقح  1GOD،مایپ نیرخآ
نایاپ
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