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یب و SHUN

ناطیش زا یا هریجنز
روط هب درف کی .رگید دارفا یارب رظن دقاف درف کی هزیگنا ای لمع ،یهاوخدوخ
یهاوخدوخ .تسا هدرک نارگن ندرب تذل ای و تسا دوخ یصخش عفانم اب هدمع
تسا زا کنیل  7زا رثا و تلع

> رده > تورث > راکتحا > عمط :لویا زا یا هریجنز
 .یتلادع یب > دیاتراپآ > ییارگ هبخن

هتسب ~ یرابتعا هدنهد هئارا ~ ترهش شزرو :رش شهج یاه کنیل زا یرایسب دنراد 7links
~ یجراخ تیکلام ~ کلم ~ هناراکبیرف یدنب

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

تسا هعماج یرامیب کی رش زا یا هریجنز
نیا .یتلادع یب و داسف ،یهاوخدوخ مئالع اب یرامیب کی
؟ار دوخ هعماج نیا ایآ .تسا هدرتسگ یرامیب کی
یاه لطس رد باوخ( نامناخ یب تسا یلحم هعماج شوماخ یبوخ هب
،تیذا و رازآ تیذا و رازآ( شالت و )هلابز ندروخ( هیذغت )هلابز هلابز
نودب ار نآ مدرم زا یرایسب .مدرم )یهدب عمج طسوت نیاک نم و
نتفر

و لوقعم و بسانم سابل ،زیمت بآ ،یندروخ ییاذغ داوم( هرمزور یاهزاین زا ترورض
هب بلغا هک ،یتخبدب رد دنمزاین دارفا نیا ) .نما هاگهانپ ،تحار ،هفرص هب نورقم
یگدنز رجنم داوم فرصم ءوس

) .داوم رییغت نهذ و لکلا ،راگیس فرصم(
زا دوخ هفیظو مدع و ناطیش زا یا هریجنز ،یگدنز هاوخدوخ هعماج کی نیا
ار دوخ هفیظو ار نآ تسا نینچ رگا ؟ار دوخ هعماج نیا ایآ .تسا ناسنا تباجن
دض تسا رش تسا یقالخا ریغ راک نیا ماجنا مدع .تسا زیچ همه رییغت هب
.ادخ  1تسا

/ R6مناخ  caging:و بلس ییاراد زاین لویا

YYY

YY

!مونشب امش زا ات تسا نیا رظتنم 1GOD

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

:لویا زا یا هریجنز زا وضع کی تاقالم ار امش نامز ره رد زامن نیا زا هدافتسا اب
، ...تلود ،نامزاس ،تکرش ،نمجنا ،درف

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
،هورگ کی ،رفن  1هک دوش یم عورش ناطیش زا یا هریجنز'  > Aعمط
،یدام یاهزیچ( رتشیب هب لیامت هناهاوخدوخ تلود ای نامزاس
.رگید  overnmentای نامزاس ،هورگ ،درف ره زا )تردق inflyence،

یلام یاه کمک یتایلام نیناوق ،یونعم تیکلام اعدا نیا ،یصوصخ تیکلام عمط
تسا یرادرب هرهب نارگراک ،سدح ،تایلام زا بانتجا ،یثوروم ،یاه هدند خرچ یفنم ،رسک
راک ،نما ان ،یهدب و طسق ،ملاسان ،دزمتسد ،ریز ،یراد هدرب ،هاگ هب هاگ لاغتشا(
) .رت عیرس و رتشیب

کارتشا هب مزلتسم یصوصخ تیکلام ) .یراد هیامرس ماظن( تسا یصوصخ تیکلام عمط
یونعم تیکلام و یاه ییاراد زا یصوصخ تیکلام .تسا ربکتم ییارگ هبخن نیا .تسا یراذگ
.ریاش هب )ناربج نودب( یم لقتنم -Pنم" و یلخاد یاه ییاراد .دسر یم نایاپ هب ) (IPتسا
! )هن و دوس یارب هب قلعتم ارجا هعماج (  ' CRON ،هب )ناربج نودب( دنوش یم لیدبت راک و بسک

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

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

یتایلام تیفاعم .تسا داسف یلام کمک و ششخب تایلام  / R6 .مناخ

!دشاب هتشاد دیاب ار نآ تسا هدش هتشون هکنانچ تسا  1GODراکشآ هدنشخب-نوناق

www.universecustodianguardians.org

-Mرد14.12.2.1 N-

2

نابهگن نابهگن ناهج 1GOD 1FAITH 1Church

هدش هتسب یتایلام هاگهانپ قطانم ،دسر یم نایاپ ندناسر لقادح هب تایلام ،نایاپ یلام یاه کمک
!نییاپ تسا

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

:دینک هدافتسا صیرح راکتحا نایامرفراک .نارگراک یرادرب هرهب لاح رد عمط

،ملاسان ،دزمتسد ،ینوناق نس ریز ،یراد هدرب ،هاگ هب هاگ لاغتشا :هدننار هدیقع هدرب
ملاسان ،یقالخا ریغ هدرب شیک هدننار .رت عیرس و رتشیب راک ،نما ان ،یهدب و طسق
ییاه شخب ای همه لامعا هک نایامرفراک .تسا یعامتجا دض و )گرم ،سرتسا ،ثداوح( تسا
 / R6 .مناخ ،دینک تفایرد هدننار هدرب نییآ زا

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

 - DO:دیاب
V

راک عمط زا نتفرگ
دنمزاین هب نداد
ییاراد مامت راک عمط زا تمارغ تخادرپ نودب ندرک بصغ
) ..کالما ،یصوصخ هداعلا قوف ،رمع همیب( قاقحتسا  ..) ،یراجت ،یصخش(

) .یا هفرح ،یراختفا ،یثرا( دوخ نیوانع یمامت زا راک عمط راون
یربهر یاه تیعقوم زا ار اهنآ راون( یربهر یاه تیعقوم راک عمط راکنا
 ..) .دوجوم
، Townhall shamewall ..) .تنرتنیا( ار دوخ ریوصت و مان راشتنا
/ R6 .مناخ ،اهنآ سفق راک عمط ندرک هیبنت

یپک ،هتساوخان ،یجراخ تیکلام ،یثوروم ،ندش یناهج ،زآ و صرح تفلاخم
 ...کالما ،یصوصخ تیکلام ،تاعارتخا ،تیار
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،تسردان ،هناراکبیرف یاه تیعقاو هناهاوخدوخ لیامت > راکتحا
، gainngدوش یم نارگید یقالخا ریغ یریگ هرهب uncaring،
اهنآ زا شیب هدافتسا
هدننک هارمگ ،یزاس نوصم ،یدوخ تراجت ،هزادنا زا شیب ژراش(
راک ،لهج و ناسنا فعض طاقن زا هدافتسا ءوس ،بلقت ،تاغیلبت
 / R6مناخ ) .داسف ،سدح ،هدرب

:راکتحا رشب دض و  1GODدض زا ییاه هنومن
یارب ،تسا یدنب هتسب اما ،هتسب یاوتحم یزاس کچوک مزلتسم یدنب هتسب هناراکبیرف
.دوس شیازفا

.هضرع دوبمک کی زا هدافتسا اب Overchargingentails
.دوس ندناسر رثکادح هب یارب هک یروط هب لتراک کی هب قلعتم هنیزه fixingentails

کی شالت اه هداوناخ راکنا هناخ تمیق ات یگدننار )کالما رواشم( نازاب سروب
.ینامناخ یب و هغاز شیازفا .هناخ
'زا یتایلام یاه تیفاعم و عفانم دهاوخ یم'  Aروشک رد دنچ یلم بصن دیدهت
هتساوخ هب تلود نیا'  Bروشک تلود :دسرپ یم رلبمسا !عانتما'  Aتلود« .تلود
تکرح هسیک  A.روشک نارگراک رد دیلوت نییاپ هب هتسب بصن .تسا قفاوم
. Theب روشک هب دنک یم

شاداپ ناونع هب و هداتسرف هناخ هب دوس
دوش یم تخادرپ ناریدم هب

هب ماهس دوس و )نامرجم(
) .لگنا( نارادماهس
؛لمع )تورث و تیمکاح ،هعماج هب ییانج دیدهت( یتیلم دنچ تکرش کی هنوگچ
ار دوخ تورث ،عبانم زا یجراخ یاهروشک راون
هک مناد یم ،تاعارتخا( یونعم تیکلام & )تالغتسم و کالما ،هیلوا ناگدننک دیلوت(
دساف تلود زا کمک اب )یراجت تمالع ،تاعارتخا تبث ،هنوگچ
.یهاوخ جاب زا هدافتسا اب نازرا راک یورین و تایلام یدازآ ،تاوزج علطم
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دشاب یمن میلست یتیلم دنچ یاه هتساوخ هب ار نآ رگا هک دوش یم هتفگ تلود
ادیپ ار دوخ یاه هتساوخ هک دنک یم تلود کی ار اهنآ
یارب دوخ دساف هناخ تلود زا هدافتسا اب اهنآ .ار دوخ تایلمع تکرح و )یهاوخ جاب(
هب هک تسا رییغت داجیا یارب .تسا یجراخ یاه تلود رگید ندرک تابث یب ای باعرا
.دنک هلمح روشک دنراد  problableاهنآ دنک یمن راک نیا رگا .یتیلم دنچ عفن

دنچ یسارکومد یارب دیدهت نیرتگرزب
دنتسه یتیلم
 - DO:دیاب

راکتحا زا یهاگن
نادنمزاین هب هب
 / R6مناخ  :یوجدوس رارق ینوناق درگیپ تحت )دیهد ماجنا دیاب ،زآ و صرح هب دینک هاگن(

! )هب قلعتم دوس یارب یمن ارجا هعماج ( ، CRONاب تیکلام یصوصخ نیزگیاج

مناخ :نابحاص ،ناریدم ،تکرش لماع ریدم رارق ینوناق درگیپ تحت ) CRONرد هب( یتیلم دنچ ندرب نیب زا
/ R6

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

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

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

یب " داجیا یارب نیناوق لرتنک دنمتورث رییغت طسوت و یرادیرخ دساف تلود
!!!  1GODتسا هزرابم یتلادع یب نیا" یتلادع
ییاراد :دنشاب یم وگخساپ دنمتورث .تسا هدش نیزگیاج دنتسه یتلادع یب و دساف تلود
 / R6 .مناخ و هدشن لیمکت

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

.تایلام زا رارف و تخادرپ رادباسح دنمتورث

 / R6مناخ .و دنمتورث نارادباسح ،نارادکناب
رت دنمزاین و ریقف تخادرپ ،شالت دهد یم ناشن تاقیقحت
 / R6مناخ .ثحابم و مجح فیفخت تفایرد دنمتورث .زیچ همه یارب
!دنمتورث یارب :

رگا .دنمتورث علطم هرواشم .سفق رد دنمزاین و ریقف اهنت
تلود  / R6 :مناخ  tection.تلود رادفرط ،دساف طسوت ،دشاب مزال
!دنمتورث ،دساف

!رگید تافارحنا و یفارگونروپ ،یقالخا یب یلصا تلع هک دنتسه دنمتورث
!هلابز و یگدولآ یلصا تلع هک دنتسه دنمتورث
تورث و ییارگ هبخن داجیا ،دنتسه نارگید زا رت هتسیاش هک دنرواب نیا رب دنمتورث
تلود هوشر و دساف ار دوخ تورث شیازفا ای  /و نتشاد هگن هب لیام دنمتورث !دیاتراپآ
!نوناق رد طقف ندرک جراخ هب

.تسا نادنز هب ریقف و دنمزاین دیورب .دنمتورث همیرج تخادرپ

،یعامتجا دض لوئسم دنمتورث !دنتسه ناطیش زا یا هریجنز" زا لگنا دنمتورث
!قالخا  -راتفر  1GODاهنآ دض و هعماج دض
/ R6مناخ :یلحاس همکاحم ،هدشن لیمکت ییاراد دنمتورث
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.ییاراد هنوگ ره دوخ هب دنرادن هزاجا دنمتورث ،یشخبناوت زا سپ
!دنریمب هک ینامز ات  WMW 1Xراک رد هعماج یارب اهنآ
هک ینامز ات راک هب ار اهنآ !تسین رادروخرب یگتسشنزاب یریپ هب دنمتورث !دیشاب هتشاد هجوت
!دنریمب

تسیز طیحم و هعماج دیدهت دنمتورث

!!!!!!! دنمتورث دشاب راوازس سک چیه
تیلوئسم هک یزیچ ره زا دح زا شیب دناوت یمن ناسنا تینهذ > رده
)تردق ،ذوفن ،یدام یاهزیچ( هب یگدیسر

یارب .ندنام هدنز یارب هدارا مزلتسم یحارط ناسنا .بالضاف و یقالخا یب هجیتن رد
تلادع و )اهوزرآ( دیما .دوش یم هتفرگ راک هب زاین تاضابقنا و یتخس ندنام هدنز

!اقب و تینما دیدهت تلادع داسف و دیما شهاک !کمک یارب دراد دوجو )تيلوئسم(

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

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

:تاموزلم ریغ رد لوپ نتفر رده هب رجنم _دایز رایسب لوپ
،یتمیق یایشا و تارهاوج ،تج ،یقالخا ریغ سنج ،رامق ،شزرو ترهش ،سکول ،ردخم داوم ،لکلا
، ...ینابداب قیاق ،رورغ ،سواه تنپ ،ملاسان ییاذغ میژر ،نیزومیل ،زنط

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

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

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

زا اهنآ تظفاحم یارب دراد دوجو نیناوق زا نانیمطا یارب دنمتورث تردق زا هدافتسا
تلود دساف طسوت اهنآ هتشاد نایز ار اهنآ هک ینامز و نایز نتشاد ،تایلام تخادرپ
دنک یمن تخادرپ تایلام دنمتورث  ..) .ندنل رهش ایناتیرب ،نیچ ،تیرتسا لاو  (USتاجن
فارسا ،اه لگنا دنمتورث .دنک یم مهارف تلود هک یزیچ ره زا دوس تفایرد لاح نیع رد و
 / R6مناخ یم راکتحا و تاموزلم ریغ رد هعماج تورث ناگدننک

یتایلام یاه هاگهانپ لمع اهنآ .تسا ندش یناهج ینابیتشپ نارکتحم و ناگدننک فارسا دنمتورث
ییاراد و نییاپ تسا هدش هتسب یتایلام یاه هاگهانپ همه .کراپ ار دوخ  whealthاهنآ دندوب یجراخ
 / R6مناخ ،تسا سفق رد ار دوخ تلود ،هدشن لیمکت

هعماج هب ار ناگدننک فارسا زا یهاگن
 - DO:دیاب
 / R6مناخ  :ناگدننک فارسا رارق ینوناق درگیپ تحت )دیهد ماجنا دیاب ،زآ و صرح هب دینک هاگن(

:نایاپ و تفلاخم
~ ~ تیکلام یصخش یتایلام یاه هاگهانپ ~ ~ و کالما
دحتم للم نامزاس ~ ندش یناهج Freetrade
و ندش رتهب لاح رد( تمصع رد رواب کی هب رجنم ،دح زا شیب نتشاد > ییارگ هبخن
رب هورگ کی ای صخش  (1ینعم نیا هب اساسا ییارگ هبخن ) .نارگید زا شیب هتسیاش
،رتشیب مارتحا ،یرورض ریغ رتشیب راوازس ،دنتسه هیقب زا رتهب اهنآ هک دنرواب نیا
،دیاتراپآ ،زآ و صرح ،یبلط هاج :ییارگ هبخن داژن .هاوخدوخ رابکتسا ) ...رتشیب قوقح
،راکتحا ،یتلادع یب ،یدامتعا یب ،تداسح ،بلقت و تقادص مدع ،ضیعبت ،داسف ،ربکت
. ..ناگدنرب ،یهاوخدوخ ،داوم فرصم ءوس
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:ییارگ هبخن رشب دض  1GOD /دض زا ییاه هنومن
هک .تسا رگید دارفا مامت هنیزه رد یفاضا تازایتما دوخ یارب هئطوت ناگبخن
هعماج دض رورغم ارگ هبخن .تسا دوخ ءاضرا روظنم هب نارگید رامثتسا و ضیعبت
!بانتجا ار اهنآ ،اهنآ مرش .تسا لوبق لباقریغ ،دنتسه هاوخدوخ

ار دوخ شرورپ لیلد هب رواب ) megalomaniacsو دنمتورث ،ناهاشداپ ،نوخ-یبآ( ناگبخن
،ناهاشداپ ،ناگدننک دیدزاب * یبآ نوخ .اهروشک و نامزاس تموکح دنشاب هدمآ ایند هب
) . ،بویعم نژ( تسا دب هک هنوگ زا تیامح یارب شرورپ رد  megalomaniacsو دنمتورث
تردق و تیعقوم ،تورث ،دادبتسا :یثرا تفلاخم نابهگن نابهگن .رامیب رابکتسا
.تسا
یناسنا یاه هنوگ زا یناتحت یاضعا یبآ نوخ .تسا ناسنا ندب کی بالضاف یبآ نوخ *
.دوش رجنم هب بسانم لقادح .دنتسه

تردق و تورث هب یسرتسد یارب ربنایم ناونع هب اهنآ .تسا ربکتم دساف ارگ هبخن اه هاگشناد
طسوت  timewastingو ماک  munityعبانم فالتا .هکبش نارسپ یمیدق دساف .دوش یم هدافتسا
هرود نایوجشناد ! ) ..نایبرم تخادرپ هفاضا ،نامز دازآ دح زا شیب ،طبر یب هجرد( نازومآ شناد
.هاگشناد کیدزن .تخادرپ هفاضا و دنتسه راک هقباس دقاف یسانشراک

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

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

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

عبانم همه زا کرتشم ثراو درف ره هک دندقتعم نابهگن نابهگن ناهج
تسا  IPو تاعارتخا ،یعیبط
لاح رد و  mulatedهتشذگ  accu-یاه تصرف و تاناکما ) ،یونعم تیکلام(
هدش رکذ مدرم همه یارب زا لبق همه ربارب عیزوت :یعامتجا تلادع( رضاح
) .تسا
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

 - DO:دیاب

نودب یربارب ندرك سيسات > ییارگ هبخن هضارق

!تمارغ نداد
!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 رازاب غاب هب فلگ یاه هاگشاب
!راک کچوک یاهاسیلک  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

!دشاب هتشاد دیاب ار نآ تسا هدش هتشون هکنانچ تسا  1GODراکشآ هدنشخب-نوناق

www.universecustodianguardians.org

-Mرد14.12.2.1 N-

10

نابهگن نابهگن ناهج 1GOD 1FAITH 1Church

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

رت عیرس .دهد یم شیازفا هعماج کی یارب یتینما رطخ دیاتراپآ تورث شیازفا
و جره دراد لامتحا رتشیب دنتسه دبای یم لماکت هعماج تورث رباربان عیزوت
!یندم یاه یمارآان و جرم

.تسا نایاپ ار نآ و تسا لوبق لباق ریغ دیاتراپآ تورث
:دیاتراپآ تورث رشب دض و  1GODدض زا ییاه هنومن
تیکلام« لاثم ناونع هب .دیاتراپآ تورث شیازفا تردق و تیعقوم ،تورث رد تسا رذگ رد کلم

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

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

دوش یم اکیرمآ رگراک کی  $ 1ره یارب لاثم ناونع هب !دیاتراپآ تورث یلصا تلع یرباربان دزم
همادا ،یایازم' هبرض سایقم ات رتالاب  $ 13.دوش یم تخادرپ دوش یم تخادرپ روآ نان نیرتالاب
!شزادرپ تردق تفایرد زین الاب روآ نان و رد هب ار امش

یایازم ،کدوک کدوک دهم ؛ ) ...یگدنز ،دمآرد زا تظافح ،یکشزپ نادند ،یکشزپ( همیب :زا دنترابع دیاوف
ار :شزادرپ تردق  ...ینالوط یصخرم ،تالیطعت ،یجالعتسا یصخرم ،تخادرپزاب هعلاطم ،یگتسشنزاب
تیلاعف ،تسا هتشاد هدننکدیدزاب ناروتسر ،لته ،رفس :هدش تخادرپ ،یرابتعا تراک ،هناخ هیلقن لیاسو
تغارف تاقوا یاه

رتشیب شزادرپ تردق و ایازم  ...؛ )تایلام زا بانتجا( رادباسح ،ریرحتلا مزاول  ...) ،سینت ،فلگ(
یتخس هب نارگراک ، 20دوش یم تخادرپ نیرتالاب دنمراک ره یارب .تسا یرباربان دزمتسد شیازفا
.راک هب دناوت یم راک
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!یتلادع یب هب عیرس ریسم کی دیاتراپآ تورث شرتسگ

:یاهراک دیاب

دیاتراپآ تورث نایاپ
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
نینچمه ،تردق و تیعقوم

.یهدب و هانگ ثراو مزلتسم
و )  / R6مناخ ( یم رارق ینوناق درگیپ تحت یتیلم دنچ یاه تکرش :ندش یناهج

ندش یناهج هک تلود !  CRONیلحم هب ندش لیدبت یارب هدیچرب
 / R6 .مناخ ،وگخساپ و نیزگیاج ینابیتشپ
ندش )یتیلم دنچ ،گرزب ،کچوک( یراجت !دسر یم نایاپ هب :یصوصخ تیکلام
!  ،هیحان  ،هب یلخاد لاقتنا ! CRON
!لامعا یعافتنا ریغ زارت !دسر یم نایاپ هب :دوس

!  WMWنیزگیاج نابهگن نابهگن تسا یرباربان :دزم

تورث دیاتراپآ هب رفص لمحت
متسیس زا داسف هب ناطیش برس زا یا هریجنز رد یلبق کنیل  > 6یتلادع یب
،یصوصخ تیکلام ،کالما ،دساف نوناق ،دب نوناق ،هنازور( یتلادع یب و یقوقح
 ...) .تایلام زا بانتجا ،دوخ تاررقم ،هدشن بسک

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

هب .ماک  munityتسکش کی ،یتلادع یب لکش نیرتدب کدوک یتلادع یب
.دنشاب یم وگخساپ هانگ !دسر یم نایاپ

زواجت ،دزمتسد فاکش ،یگناخ تنوشخ :نانز یارب یاه یتلادع یب
یب نانز  ...یراد هدرب ،یسنج تیذا و رازآ ،یبهذم ،اشحف ،یسنج
یم وگخساپ هانگ !دنوش یم باطخ هعماج تسکش کی ،یتلادع
.دنشاب

،هلابز ،تورث ،راکتحا ،عمط و صرح :هعماج یتلادع یب
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وگخساپ هانگ !دنوش یم باطخ یتلادع یب نمجنا .دیاتراپآ تورث ،ییارگ هبخن
.دنشاب یم
یصوصخ ) ،یونعم تیکلام( تاعارتخا تبث و تیار یپک ،یثوروم :نوناق یتلادع یب دب
هب وغل !تسا هدش لطاب دب نوناق  ...یلام کمک و ششخب تایلام ،رازفا مرن یزاس
تحت ار دب نوناق ینیلاب  backdated.دیدج نیناوق )0.1.1.1 backdated . (2004/01/01
.رارق بیقعت

،کیتاملپید تینوصم ،ینز هناچ تساوخداد ،رطخ ود :نوناق یتلادع یب دساف
،زایتما ،تیدودحم ،تینوصم
) 0.1.1.1 backdated . (2004/01/01هب هک تسا نیا !تسا هدش لطاب دساف نوناق ...
.رارق بیقعت تحت ار دب نوناق ینیلاب  backdated.دیدج نیناوق

رازآ ،ششخب ، exorcising،هنتخ ،درجت :یبهذم یتلادع یب
اب 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

،هلمح ،ارجا ،داسف ،هجنکش ،رورت :تموکح یتلادع یب
دنچ  1اب دادبتسا نیزگیاج ، ...دادبتسا ،تورث دیاتراپآ
.دنوش یم باختنا هنادازآ هتیمک تسپ هتشذگ یا هنیزگ
،هلمح ،مادعا و رورت هک تسا یرادتموکح ،دادبتسا رارق ینوناق درگیپ تحت
تورث و دساف  / R7 .مناخ  ،سفق رد و تسا هدش نیزگیاج تسا دب هجنکش
 / R6مناخ :رارق ینوناق درگیپ تحت و تسا هدش نیزگیاج دیاتراپآ تموکح

 selfregulating، ...ندب ،همیرج :یتلادع یب ،دیاتراپآ تورث
همیرج .تسا هدش رداص یشخبناوت یاج هب همیرج هک ینامز تسا یتلادع یب
، ..تردق رد مدرم ،دح زا شیب" زا تیامح هب رداص
تسد هافر هتفه رد  300 $رد . 1دش همیرج نامه نوناق یب لمع باکترا یارب  $ 300زا دارفا 2
دیناوت یم ،تخادرپ هتفه کی تسد زا ارقف .تسا تعاس دمآرد  $ 300رد رگید یوس زا .تسا یتحارتسا
هب ار همیرج دنک یمن تخادرپ وا .تسا ییاذغ داوم یارب دقن لوپ چیه ،دنک یمن تخادرپ باسحتروص
تورث یتلادع یب نیا .تسا بوخ رسک تایلام و تسا بوخ دنمتورث تخادرپ .دور یم نادنز هب یاج
.تسا هدش نیزگیاج یشخبناوت اب همیرج !دسر یم نایاپ نیا .تسا دیاتراپآ

.تسا هدش نما ان راک لحم کی رد شرب یاه هنیزه تیریدم .تسا هتشک ار راک لحم رد تفایرد درف کی
.دوش یم تخادرپ تسپ دنمراک کی یراگدای تیریدم نامرد  $ 100،000.دوش یم همیرج راک و بسک
لیکشت ار هب هنیزه شهاک حناوس  expence.کی ناونع هب بوخ شوماخ لاسرا .هزیاج دوش یم تیریدم
نداد تسد زا دنهد یم
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یب نیا .دوش یم تخادرپ ییارجا  bonussesو دهد یم شیازفا ار دوس زا نانیمطا یارب expence.
زارد یشخبناوت دوش یم تیریدم !وگخساپ دوش یم رازگرب تیریدم !دسر یم نایاپ یتلادع
.دنا هدش لح ینمیا لئاسم همه هک ینامز ات تسا لیطعت راک و بسک .تدم

یب تظفاحم نیا .دنتسه ندب میظنت دوخ« یاضعا ) ..حارج ،رادباسح( اه یا هفرح
دوخ نایرتشم  rippoffاهنآ نینچمه اهنآ .تلادع وربور زا نوناق یب یاضعا ،تیافک
.تسا هدش هتسب  Selfregulatingندب !دسر یم نایاپ یتلادع یب نیا .دنک کمک
.تلادع هدزاب

دح زا شیب هک .تسا هدش داجیا دساف لبنت تلود طسوت  Selfregulatingندب
مدرم هن و اهنآ فرط زا ،هوشر عفنیذ یاه هورگ طسوت اهنآ هک ارچ تسا دساف
هک تلود .مهاوخ یمن ار یارجا و تراظن ،تموکح هدهع هب تموکح لبنت .دننک تموکح
.وگخساپ و تسا هدش نیزگیاج  selfregulatingندب هزاجا ای و داجیا

هگن .هب نداد نایاپ یارب هفیظو یندم و یقالخا یتلادع یب کی یاراد درف ره
 / R6-R7مناخ .تسا یتلادع یب رثا و تلع هک تلود وگخساپ ،مدرم نامزاس

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

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

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

.تسا ناطیش زا یا هریجنز زا گنهرف زا یشخب یشزرو ترهش
یخرب .دنمتورث راکیب هتسخ عفن هب یمرگرس .یمرگرس تعفنم و ارگ هبخن عمط و صرح دساف
ققحت زا رود هب زاتمم هجوت دروم ندرک فرحنم یارب تسا هدش هدافتسا روهشم یاه شزرو زا
.دنتسه اعقاو اهنآ رارق یرادرب هرهب دروم هنوگچ

نتسکش ،دوخ عفن هب ار یراک ره ماجنا هک ارگ هبخن نادنمرنه ،یشزرو ریهاشم
تیمسر هب یارب یشزرو ناگدننک تکرش زا زاین ) .تب( دوش تدابع و دروکر
' یلام نایماح  +ارگ هبخن نتخانش

 .یشزرو ترهش : ،هورکم داجیا تسدمه شزرا یب هناسر و )صیرح دوس(
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نادنمرنه ) ..یلام یاه کمک ،یلام تیامح اب ،میقتسم روط هب( دوش یم تخادرپ لوپ ،ناگدننک تکرش ترهش شزرو
،جنرطش ،سکوب ،لابتکسب ،لاب سیب ،ینار لیبموتا هقباسم ،ییایلارتسا لابتوف .تسا یا هفرح
هقباسم ،یبگار ،ینار قیاق ،لابتوف نیمز ،گرزب هزیاج نارگ ،خی یور یکاه ،فلگ ،یراوس هخرچود ،تکیرک
یاه یزاب ،انش ،لابتوف ،اراپ کیپملا ،کیپملا یاه یزاب ،سینت ،تلکیس روتوم هقباسم ،یناودبسا
 ...یتشک  ،یناتسمز کیپملا

هداج ،نهآ هار( تخاس ریز  ...) ،هاگشزرو ،لاه( تخاس فده تاناکما زاین ترهش شزرو
تاناکما نیا .یهدب )ریاش( داجیا تدم ینالوط بلغا و هعماج عبانم هلابز نیا  ..) .اه
نیا زاس و تخاس فقوت .تسا هلابز زا یرایسب داجیا و یژرنا فرصم دنتسه
رگید ،الوک ،لکلا ،یمرگرس هضرع عیاقو نیا .تسا دوجوم بیرخت و تاناکما
اب بلغا )روش ،برچ ،برچ( ملاسان ییاذغ داوم ،رامق ،نیریش یاه یندیشون
) ..ءایشا باترپ ،مشخ ،هلمح ،یراکبارخ( هارمه تنوشخ

)یطوق ،کیتسالپ ،ذغاک ،ییاذغ داوم ،یرطب( اه هلابز زا یرایسب داجیا دادیور

ندرک بلقت :تیانج و مرج هب رجنم رامق ) .نفد( یزاس هریخذ زاین

.تسا تنوشخ ،یریگ جاب ،باعرا  ..) ،هجیتن زا بلقت (nobling،

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

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

رگید و دوخ یارب دوس شیازفا یارب تیقالخ صیرح هناسر دنتسه یشزرو ریهاشم
ناگدننک دیلوت ،لاغشآ ییاذغ داوم اه هناسر نیا ،رامق ناگدنهد هئارا( صیرح نایوجدوس
تیبوبحم هک یماگنه  ...) .اشحف ،یفارگونروپ ،ندیشک راگیس ناگدننک دیلوت ،لکلا
.تسا ترهش اب نیزگیاج و دنوش یم هتخادنا رود اهنآ مک رگید ترهش کی
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دب .تسا یکیرات فشک یارب یشزرو ریهاشم رجنم ،دوخ عفن هب ،دنامب یقاب بوبحم هب زاین
،لکلا( داوم فرصم ءوس .هجوت ندروآ تسد هب یارب دوش یم هدافتسا )یراگن هزره ،یگنهرب ،انز( یقالخا
صیرح .یارجا ات دیراد هگن هب و دوش یم هدافتسا سرتسا یارب )اهدیئورتسا ،ردخم داوم ،ندیشک راگیس
اهنآ ترهش تفرگور هب تیاهن رد و دوس شیازفا یارب راتفر نیا زا هدافتسا اب هناسر شزرا یب
.تسا هدش داجیا

.تسا لوبق لباق ریغ ،تب و لور لدم ناونع هب شزرو ریهاشم زا هدافتسا اب

شزرو جیورت هک نایبرم  1GOD.یم نیهوت اهنآ نیغورد یاهتب یشزرو ریهاشم
و یشزرو ترهش یزاب هب ار دوخ دنزرف هک ردام و ردپ .دنوشیم نیزگیاج ترهش
دب ردام و ردپ نیا .تسا هنالوئسم ریغ دب ردام و ردپ هزاجا ریهاشم تدابع یشزرو
.تسا هعماج یزومآزاب
)لقع یب( لبنت .دنک یمن راک یمرگرس کی تغارف تاقوا رد یمرگرس یشزرو
،لبنت داجیا شزرا یب هناسر و یلام نایماح ،هاگشناد ) .شزرو( زومآ شناد تفایرد هاگشناد یلیصحت سروب
یب هناسر هتسب ،دسر یم نایاپ هب یلام تیامح ،تسا هتسب هاگشناد  Cebrity.شزرو هدیاف یب گنخ
رد یشزرو یاه هناسر مدرم یارب ییاج چیه .تسا مک دوش یم تخادرپ راک کی دوش یم شزرو روهشم ،شزرا
.دراد دوجو اه هناسر

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

هئارا هسوک  AN -تقیقح ،نژورتسا مود ول  ، P redator -هدننک نیمات رابتعا
ماو .تسا تایلمع هسوک ماو کی هدنرد ماو دوس یارب )، mortageماو ،تراک( رابتعا
هدافتسا نامرجم یشحو .تسا دساف راکتیانج تلود قیوشت و تسا زاجم یشحو
.ار دوخ یرابتعا یروآ عمج یارب )یهدب هعومجم( هدنهد ماو

هدش هتسب نیا ناگدنهد هئارا !دوس دسر یم نایاپ هب یارب یرابتعا
ای  /و دهد یم هزاجا هک تلود  / R6.مناخ ،رارق ینوناق درگیپ تحت و تسا
ینوناق درگیپ تحت ،نیزگیاج هک تسا هدنرد ماو دنک یم قیوشت
 / R6مناخ ،رارق

نودب( دیهدب ضرق رادقم سامت طقف امش .ارجا لباقریغ ماو هرهب ریغ 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
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دوجو هورگ یروآ عمج چیه نیاربانب .ارجا لباقریغ ماو یشوپ مشچ نابهگن-نابهگن
.دراد

 / R6مناخ سفق رد نییاپ تسا هدش هتسب اه یهدب عمج

/ R3مناخ )بلقت هدننک فرصم ( یدنب هتسب Deceitful-
بلقت ( هناراکبیرف یدنب هتسب " یقالخاریغ ییانج دهد یم هزاجا داصتقا یریگ تهج دوس
راکتحا و بلقتم ،راکبیرف ناگدننک دیلوت زا تظافح هب زاین ناگدننک فرصم ) .هدننک فرصم
یاوتحم( ،هناراکبیرف یدنب هتسب' زا هدافتسا هک ناشورف هدرخ و ناگدننک دیلوت ،صیرح
.تسا ناگدننک فرصم )ندرک هراپ( 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
 0.415kgهب هتسب یاوتحم اما ،بسچرب یراجت مان هناخ هب ناشورف هدرخ کی ناونع هب زین لوصحم
مان زا رت نییاپ تمیق رد ار دوخ هناخ یراجت مان اب دیناوت یم هدرخ یروط هب راک نیا .دبای یم شهاک
فرصم )صیرح و تسردان دنفرت ،هناراکبیرف( قمحا هب نیا .دناسرب شورف هب هدننک دیلوت یراجت
هک یماگنه .تسا نآ رت نییاپ تمیق لیلد هب هفرص هب نورقم یراجت مان هناخ هک رکف هب ار هدننک
هک دراد دوجو تاقوا یهاگ و ییوج هفرص چیه رتمک لوصحم دوش یم هدننک فرصم لیلد هب ،عقاو رد
 / R3مناخ .هدننک فرصم بلقت .رتشیب لوپ تخادرپ ات دسر یم نایاپ تیعقاو رد هدننک فرصم

زا هدافتسا اب رگید یراجت مان  0.440kg.هتسب کی رد هتسب ار دوخ لوصحم هدننک دیلوت 1
 0.425kgاهنت صیرح و بلقتم ،هناراکبیرف یا هویش هب اما هزادنا نامه یدنب هتسب
 2هدننک دیلوت ،دسر یم شورف هب تمیق نامه اب تالوصحم رگا .دهد یم رارق رد لوصحم
لوپ فرص زا رادقم نامه یارب رتمک لوصحم دوش یم هدننک فرصم .تسا رتشیب یدوس
نییاپ تمیق رد دناسر یم شورف هب  2هدنزاس رگا .تسا هدروخ بیرف هدننک فرصم .تسا
هب  2هتسب رد رتمک لوصحم هک اجنآ زا .هلماعم کی دننام دسر یم رظن هب ار دوخ لوصحم ،رت
هدنزاس .دراد دوجو رگید تسین هفرص هب نورقم ار نآ و ،شورف رتمک یارب دیاب لیلد نیمه
نزو هک دش دهاوخ هدننک فرصم هک ،صیرح و بلقتم ،هناراکبیرف یا هویش هب راودیما 2
مناخ !هدننک فرصم بلقت .بیقر تالوصحم هب هیبش دسر یم دوخ یدنب هتسب زا یمن یسررب
/ R3

یدنب هتسب ) .هزادنا  pack-یریپ زا شیب( لماک یاوتحم زا رتمک اب بلغا دیآ یم یدنب هتسب
 5.لماش اهنت اما دروم  6یرازگرب یارب تسا هدش یحارط

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

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

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

:یاهراک دیاب
:یاوتحم هزادنا یدنب هتسب درادناتسا یارب تلود
رتیل یلیم رتیل یلیم عیام

مرگ مرگ دماج

 Lرتیل

مرگولیک ولیک

 KLرتیلولیک

 Tنت

مرگولیک  > 2مرگولیک  > 1مرگ  > 500مرگ  > 200مرگ  > 100مرگ  > 50مرگ  > 20مرگ  > 10مرگ  > 5مرگ  > 2مرگ 1
 > 1 Tمرگولیک  > 500مرگولیک  > 200مرگولیک  > 100مرگولیک  > 50مرگولیک  > 20مرگولیک  > 10مرگولیک > 5
یلیم  > 10رتیل یلیم  > 5رتیل یلیم  > 2رتیل یلیم > 2 T > 5 T > 10 T > 20 T > 50 T > 100 T > 200 T > 500 T > 1
 > 1 L > 2 L > 5رتیل یلیم  > 500رتیل یلیم  > 200رتیل یلیم  > 100رتیل یلیم  > 50رتیل یلیم  > 20رتیل
L > 10 L > 20 L > 50 L > 100 L > 200 L > 500 L > 1 KL > 2 KL > 5 KL > 10 KL > 20 KL > 50 KL > 100 KL > 200 KL
.دوش یم لامعا یصخش یدنب هتسب ،یتعنص ،یراجت هب درادناتسا رد > > 500 KL

.تسا خوسنم لایرپما تامادقا !دیشاب هتشاد هجوت
.تسا تفایزاب لباق یدنب هتسب همه
هسیاقم هب یتحار هب قداص :هدننک فرصم یاهزاین دهد یم ششوپ ار )یدنب هتسب درادناتسا ( 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

)یدنب هتسب درادناتسا (  UCG PS-1ندرك سيسات

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

.ندز هناچ هک تسا تمیق  / Lمرگولیک نیرتمک اب لوصحم نیا
هناراکبیرف یدنب هتسب تازاجم یدنب هتسب  PS-1درادناتسا ینابیتشپ
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)تثارو ( کلم
نآ درف کی گرم زا سپ هدنار هعماج هاوخدوخ عمط و صرح رد
.تسا تورث و تردق ،ماقم رد بیوصت هب کرتشم هک تسا
تردق ،ماقم قاقحتسا بجوم هتساوخان زا ناگبخن کی داجیا
.تسا دیاتراپآ تورث رثا و تلع راتفر نیا .تسا تورث و

مزلتسم نینچمه و کالما کی شریذپ !دیشاب هتشاد هجوت  / R6مناخ ،تیانج و مرج ،دیاتراپآ تورث
.ییوگخساپ و هانگ ساسحا ،هتشذگ یاه یهدب شریذپ

هعلاطم  +راک هبرجت طسوت ءاقترا اب هک تسا نیا .دسر یم نایاپ هب تیعقوم زا تثارو
.تسا هدش نیزگیاج تیدشرا  +رتشیب
باختنا هتیمک دنچ هنادازآ دزمان اب هک تسا نیا .دسر یم نایاپ هب تردق ندرب ثرا هب
.تسا هدش نیزگیاج
.دسر یم نایاپ هب نآ )یسایس  /یثرا( تسا دادبتسا  1طسوت یربهر

.تسا هنالداع باختنا هتیمک طسوت یربهر

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

.راکشآ

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

: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
دسر یم نایاپ هب  ...تورث ،عبانم ،هنوگچ هک دینادب  Intellectual-،لاوما :یلحم تراغ یجراخ
.دسر یم نایاپ هب دازآ تراجت .یجراخ تیکلام

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

تیعقوم رد هرامش زا :جیاتن یاهداهن زا یجراخ تیکلام
یرازگرب یارب یلحم مدرم راکنا .تسا یجراخ یربهر یاه
شیازفا ،تاغیلبت شور تصرف شهاک .تیعقوم نیا
یراکیب
.یلحم نادنمراک زا نییاپ ... Dumming
یلحم دیرخ نآ زا سپ هن .ار دوخ عبانم تادراو هنیمز رد دیلوت جیاتن یجراخ تیکلام
!تسا هدش هتفرگ ییایرد یلحم یونعم تیکلام نینچمه .تسا

یوشتسش .دنک یم فیعضت ار دوخ یاه تصرف و یلحم یاه دادعتسا یمرگرس یجراخ تیکلام
تیکلام .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 یجراخ
یمرگرس ایآ ،تسین امش رگا .دنتسه اکیرمآ یمرگرس ییاکیرمآ یاشامت امش رگا .تسا
.تسین اشامت ار ییاکیرمآ یاه

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

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

.تسا ییاذغ داوم عیزوت 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
.تسا هدش نیزگیاج یجراخ ییاذغ میژر کی طسوت دش دهاوخ یلحم یاهاذغ زا یخرب

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
.تسا تلود ،نارادمتسایس
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 / R7مناخ ،تنایخ بکترم  betrayes،یلحم مدرم ،تسد زا دوخ تیمکاح قح تلود

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

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

ینابیتشپ ! )هن و دوس یارب هب قلعتم ارجا هعماج (  CRONاب یجراخ قلعتم راک و بسک نیزگیاج
!یتیلم دنچ یاه تکرش بانتجا !cron

یم هزاجا نآ یمومع ناراکتمدخ تلود )تنایخ( رارق ینوناق درگیپ تحت & ینیزگیاج
نودب و لاغشا و هلمح یجراخ تیکلام  / R7مناخ !یجراخ تیکلام قیوشت ای هک دهد
.تسا دیدهت نیا زا ار دوخ هعماج زا عافد .تسا یماظن یورین زا هدافتسا

قیوشت .یلحم تامدخ و الاک نیزگیاج ای تسین تباقر هک تادراو دهد یم هزاجا طقف
.تادراو هب زاین زا بانتجا یارب یلحم دیلوت

یجراخ تیکلام وغل'
،یلحم یاه لغش 'SAVE
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 / R6مناخ )گنینولک :لدم راک و بسک ( زایتما
کی زا هدافتسا اب هک .تسا راکتحا ،زآ و صرح یزاس هیبش یبایرازاب متسیس کی زایتما
کچوک راکتحا یراد هیامرس طسوتم یارب هدش یحارط .تسا نولک زا صاخ راک و بسک لدم
دننام ناطرس شرتسگ هب .تسا

و هاگن اهنآ .دوخ  identyتسد زا نایرتشم .هرایس نیا رسارس رد )ندش یناهج(
.رکف یب یبماز .نیلرب و کرویوین رد ندروخ
! 1GODتسا دض ندش یناهج .تسا نازرا رکف یب یپک کی گنینولک

نیرت .گنهرف ،عونت ،درف هب رصحنم ،یلحم یاه تنس درب یم نیب زا زایتما
هئارا اهنآ .یبایرازاب و اکیرمآ یاه متسیس ساسا رب و »ام« دنتسه زیاچنارف
دوخ و هدحتم تالایا ،تالقنت هناسر لاثم ناونع هب :ملاسان بلغا تالوصحم
) ،قاچ مدرم( دنتسه کالپ قاچ ' '،تباید ،کالپ زا یلصا تلع نولک-گنهرف
و عماوج  ...دم ،یلحم یاهاذغ دوبان ار زیاچنارف  ...هنکآ ،الاب نوخ راشف یمدیپا
،یگنهرف ثاریم ،یلحم یاهاذغ تنایخ هب هجراخ زیاچنارف هک دهد یم هزاجا تلود
 / R7مناخ ،دننک یم لمع تیعمج موسر و بادآ

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
هداس و ناسنا فعض زا یرادرب هرهب( اهنآ ندرک فاص و مرن یبایرازاب اب زیاچنارف
:دایتعا یارب یلصا تلع هک دنتسه )یحول
دزمتسد زروینوج زا هدافتسا ،نانکراک تحت زیاچنارف !شزرا یب تجگ و  Shopaholicاه
و 'نایناریا' نیرت .تسا دوجوم ریغ ای فیعض نایرتشم هب تامدخ .هاگ ،شزومآ فیعض
!دنتسه 'شورف' بلقت

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

.دض ندش یناهج  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
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:دیهد رارق دوخ عماوج ثاریم زا تظافح

و ندش یناهج ،زایتما تفلاخم
تیکلام یجراخ
 ...هعماج زا تراغ ار یمومع یاه نیمز یثوروم کلم
راکتیانج تلود طسوت هعماج کی زا یمومع یاه نیمز نیمز یثوروم کلم
نیمز رود هب مه تلود زا عون نیا ) .وگخساپ ،تلود فذح( تراغ دساف
هتفس( دسر یم شورف هب دوس ،هدنرد ،یلگنا ،صیرح راکتیانج هب ار نآ ای )همتابمچ(
! / R6مناخ ،دنتسه لگنا نالالد نیمز ) .نازاب
!نیمز تیکلام ریاش ینابیتشپ !یعطق تیکلام هب نداد نایاپ
نامگ و سدح هب رارق هدافتسا دروم ناراذگ هیامرس طسوت نیمز یثوروم کلم

راکنا )هیامرس بلج ،رادفرط  (fiteeringکلم تمیق ات یگدننار هب دیما )رامق(
نیمز نینچمه ناراذگ هیامرس .ریاش هفرص هب نورقم هاگهانپ کی
/ R6مناخ ) ،یفنم هدند( هدافتسا ییانج تایلام زا بانتجا یارب یثوروم

اب هراجا زا شیب هنیزه و لو و لش نامتخاس تسار ناراذگ هیامرس زا یخرب
هیامرس .دنوش یم نامناخ یب تخادرپ دنناوت یمن هک یدارفا .بسانم تمیق
هب هکلب تسین یرادیرخ هراجا دمآرد یارب اعقاو هک تسا کالما یراذگ
یگدیسوپ هجیتن .دوش یم هدافتسا تایلام تخادرپ زا رارف ناونع
ناسنا هاگتسیز

تخادرپ نودب لش لاوما هغاز نابابرا ) .تکرح رد ناگدنوج و کسوس تکرح مدرم(
/ R6مناخ ،دنوش یم سفق رد و تمارغ
.همه عفن یارب نیمز زا هعماج هدافتسا مورحم .تسا یصوصخ تیکلام نیمز نیمز یثوروم کلم
 frontages،هناخدور و هچایرد ،لحاوس مامت زا هدافتسا دنک یم راکنا )زواجت نودب( یثوروم کلم
!دسر یم نایاپ هب .رش نیا .دیاتراپآ تورث  ..فلگ نیمز رد کین کیپ طاسب دنک یم راکنا

نامه هب و دریگ رارق هدافتسا دروم نیمز هرایس داجیا 1GOD
.درب یم تذل مدرم همه هزادنا

 1GOD.هب نیهوت یصوصخ شخب هب قلعتم هناخ و نیمز یعطق تیکلام
! ! ! ! ! ! !دسر یم نایاپ FREEHOLD
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:یاهراک دیاب
تقرس هب الاک ندوب نیمز یعطق تیکلام ) .یلحم تلود ( هیحان هب قلعتم کی طسوت هک تسا نیمز همه
اهنآ هک ینامز ات هناخ رد دیناوت یم رگلاغشا بحاص .ناونع لاقتنا ماگنه ناربج چیه تخادرپ ریاش .هتفر
یارب و کالما چیه( لرتنک دشک یم لوط ریاش سپس .دنامب یقاب دنریم یم ای و تکرح هب دنهاوخ یم
) .دراد دوجو کالما

هیامرس  .هیحان طسوت تراسخ -اب هتفرگ اه نامتخاس و نیمز مه کالما و یراذگ هیامرس لرتنک
نایاپ هب یراذگ هیامرس / R6مناخ رارق ینوناق درگیپ تحت هعماج هیلع تیانج' یارب راذگ
!کالما دسر یم

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FREEHOLDENDS
.تسا رشب عون تشونرس زا یشخب ندش یناهج
یناهج هک تسا نشور رایسب ار نآ 1GOD
رشب عون تشونرس زا یشخب تسا ندش
. 1GODتسا
روط هب هعسوت لاح رد  7Tribesرد تاداقتعا
) .هشقن( هناگادج و لقتسم

هب رشب عون دهاوخ یم 1GOD

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

نارحب اکیرمآ ،کرویوین رد یناهج تراجت زکرم ندرکدرخ :رادشه
.ندنل رهش ،رابتعا و ماو
طسوت هک تسا ندش یناهج .تسا ناطیش زا یا هریجنز زا یشخب ندش یناهج
تراجت( رارق هدافتسا دروم اهنآ مره شورف یبایرازاب یارب و هدش هدوبر صیرح نایوجدوس
.دینک ارجا ار عبانم و اهروشک زا هک ینامز ات دشر هب ور دوس نتشاد هگن یارب )دازآ
،راک یورین رامثتسا یتیلم دنچ راک و بسک طسوت هک تسا نآ ندش یناهج دازآ تراجت
فیعضت ار روشک کی تیمکاح یتیلم دنچ رد .تسا روحم کرد جارختسا تلود و یهاوخ جاب
هرداصم یتیلم دنچ یاه تکرش ندرب نیب زا !رامثتسا و داسف هب رجنم .دنک یم
! ENDییاهن یتیلم دنچ .تسا  cronیلحم هب لیدبت و تمارغ تخادرپ نودب هیامرس
!دازآ تراجت

: G20دنا هدرک داجیا تاغیلبت نامزاس صیرح دوس
لوپ یللملا نیب قودنص ) ،تشه صیرح( ) ، G8یگدولآ یلصا تلع ،تسیب صیرح(

، publizistداصتقا یناهج عمجم( ) ، WEFیناهج ماو هسوک ،لوپ یللملا نیب قودنص(
یناهج یاه نامزاس تراجت( یناهج تراجت نامزاس Greeds ') ،
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،تسا بوخ عمط و صرح هک مدرم یزغم یوشتسش اه نامزاس نیا ) ، ..دیاتراپآ تورث تلع ،شور
ندش یناهج تسا نیا تیعقاو .تسا ام تالکشم مامت هب خساپ ندش یناهج و تسا بوخ دوس
 TUREراتخاس هنیزه یاراد هک ییاهروشک هب نداد تکرح اب .دوش یم هدافتسا  costcuttingیارب
زا رگید یکی رد ناگدرب راک یورین یریگراک هب و هقطنم کی رد مدرم ینوگ .تسا رت نییاپ

نما ان قطانم رد نس ریز ناکدوک یریگراک هب اب رت نییاپ یاه هنیزه
هک دنتسین رادروخرب یفکم قوقح اهنآ .دروآ تسد هب ملاسان راک
قاقحتسا نودب ،تحارتسا نودب ینالوط راک تاعاس یفاک هیذغت
،یکدوک نارود تایبرجت رد هتفر تسد زا .ینامرد یایازم نودب ،تالیطعت

شیاتس کناب هب ار هار مامت هدنخ لاح رد صیرح دوس هک یلاح رد .شرورپ و شزومآ و یزاب
!دسر یم نایاپ هب رش نیا .تسا »ندش یناهج« تب

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

:لقتسم ناتسا  7ندش یناهج نایاپ ینابیتشپ
، Persindia .هیسونایقا ،ناتسلوغم ،اپورا ،اکیرما ،نوزامآ ،اقیرفآ

نیا .تسا هدش میسقت ناتسا  7نیب اهنآ .بآ یللملا نیب نایاپ همه
.تسا دیدج یعیبط

:یاهراک دیاب
هدش هتسب ،یمرگرس ،یشزرو ،یراجت ،یماظن ،یسایس :یناهج اهنامزاس و اهتکرش همه
رفس نودب ) .اه ناتسا ریاس هب تکرح لاح رد نودب( ،فقوت مدرم ترجاهم .نییاپ تسا
.رگید یاه ناتسا هب تالیطعت
عفانملا کرتشم للم نامزاس :یناهج نامزاس .تسا یناهج گنهرف نودب
کیپملا ) ،ماو هسوک( لوپ یللملا نیب قودنص ) ،هدننک هدولآ( ) ، G20لابتوف( افیف )(CN
للم نامزاس( دحتم للم نامزاس ) ،هدننک هدولآ( کپوا ) ،نارودزم( وتان  ) ،کیپملا یللملا نیب هتیمک (

.نییاپ هب هتسب اهنآ .ادخ  1دض ) ،..
ییایرد نادزد طسوت هدش داجیا ) ( CNللم نامزاس زا یمومع هافر
،یتلادع یب ،هدرب راک ،یراد هدرب :شرتسگ ،تراغ هب یسیلگنا
،ندیشک راگیس ،لکلا ،تورث دیاتراپآ ،یگنهرف یشک لسن
هبخن شزرو ،یراد هیامرس ،دساف و دب نوناق ،دیرخ ناداتعم ،رامق
) .دب رفاک هقرف( ناتسلگنا یاسیلک ،ارگ
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دوخ روشک تراغ هب کمک هک )اه تلود( دنا هدناشن تسد یاه میژر ) (CNزورما
تلم و ،تسا هدش لح . CNرگمتس یثرا یسیلگنا زا یدنم هرهب یارب ار
.دوش یم دازآ یاه
.تاعیاض هعماج عبانم .یشزرو ترهش دساف نامزاس کی افیف
/ R6مناخ :رارق ینوناق درگیپ تحت ،شوماخ
هعماج طسوت تسا هدش هدافتسا نیمز ،بیرخت دنتسه افیف نلاس
.دشاب دنمدوس
نتشاداو ) ،کیپملا یاه یزاب( کریس کی دوش یم ارجا کیپملا یللملا نیب هتیمک
اب ییارگ هبخن یارب نادنمرنه  freakshow.یمرگرس رد اهدرایلیم رده هب اهروشک
.شالت یعیبط ریغ ماجنا نمجنا هب ینوناق ریغ و یقوقح دانسا لمکم زا هدافتسا
رقف ندرب نیب زا یارب زاین دروم هک بایمک عبانم فالتا هدنار صرح کیپملا یاه یزاب
ریغ اجنیا رد تسا هدش هفاضا کیپملاراپ تسا کانسرت یعرف عوضوم کی .تسا
/ R6مناخ  +هفخ .دوش یم رخسمت لاعف

هعماج طسوت هک تسا دوش یم هدافتسا نیمز ،بیرخت لاح رد کیپملا یللملا نیب هتیمک یاهنلاس
.ناراکشزرو دسر یم نایاپ هب هجدوب همه .تسا رت دنمدوس

تالایا یناهج رامثتسا و یردلق تمدخ رد هک تسا اپورا رودزم شترا وتان
نیب یاه هناخ و اه تخاسریز و نایماظنریغ ندش هتشک وتان .تسا هدحتم
یم سفق رد دوخ گنج نایشروش و نامرجم و لح هب هک تسا نیا .درب یم
 / R7مناخ :دنوش

کی :بیرخت مرج زا ار دوخ یاه حالس اب وتان
یاقب یارب یلصا دیدهت کی )ییایمیش( ) ، Cییایرتکاب( ) ، Bیمتا(
.تسا ناسنا

و تسا هدش لح لتراک !جاب هب رشب یرازگرب لتراک هنوگچ تفن کپوا
 / R6مناخ :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 هحلسا ناگدنشورف 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
)ماع لتق ،یبهذم ،یداژن ،یسایس ( ماع لتق
)دیاتراپآ تورث ، Slumlords،اه هسوک ماو ( ینامناخ یب
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)هلابز ییاذغ داوم و هزات بآ یگدولآ ،وشتسش زا شیب ( یگنسرگ

)تیسنج طولخم و نامه ،کدوک ،تاناویح ،نالاسگرزب ( یفارگونروپ

)دیاتراپآ تورث ،راکیب ،ضیعبت ،یرابتعا ( رقف
)نیچرپ ،ندراذگ تمیق دح زا شیب ،راصحنا ،هیامرس بلج  ( Cartell،راکتحا

)دزمتسد راک ،اشحف ،نالاسگرزب ،یهدب ،کدوک ( یگدرب
)یدنب هتسب ،دیلوت زا شیب ، junkproduction،فرصم رابکی ( رده

،دیرخ ،یروخرپ ،رامق ،ردخم داوم ،لکلا ( دایتعا
)ندیشک راگیس

،ناهایگ ،مسیناگرا ورکیم ،تاناویح ( یکیتنژ حالصا
)ناسنا

تایلام ،بانتجا تایلام ،تلادع رد ،کالما ( دیاتراپآ تورث
)هاگهانپ

!تسا هدش لح دحتم للم نامزاس

،راکشآ هدنشخب-نوناق« شوغآ رد ار رشب عون

.حرط تسادخ  1دنک یم فیعضت ار ندش یناهج

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

،زآ و صرح زا یشورف هدرخ ،یراد هیامرس یبایرازاب متسیس زا یشخب رازاب ،زکرم-دیرخ
هک تسا رارکت .دننک قیوشت ار یرادرب هخسن رازاب ،زکرم-دیرخ .یگدولآ و هلابز ،دوس
غورد یزتناف نیا .تباقر شیازفا ،رتهب تامدخ هئارا ،تمیق شهاک روظنم هب

! ...تسا یراد هیامرس
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تمیق زا . 99٪تمیق نامه یارب تالوصحم نامه هب ابیرقت شورف اه تکرام رپوس 3
رت نییاپ یاه تمیق تخاس نارگ رارکت .دنتسه یزتناف ناسکی تباقر تخاس
،ناناوج( دزمتسد شزومآ فیعض ،نانکراک تحت ،هنیزه شهاک .تسا هناسفا کی
!دوش رارکت .ریغ ای و فیعض دوجوم یرتشم تمدخ رد نانکراک هجیتن )هاگ

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

دیرخ ) .الاب یژرنا زا هدافتسا( هنابش یگدنز کبس کی قیوشت زکارم ندرك ديرخ
تموکح کی لیمحت ' 'Sهیحان ،نیاربانب تسا ملاسان نیا .تسا نآ کیرات هک ینامز
زا یدایز رادقم فرصم ،ظفح ،تسا هدش هتخاس تمیق نارگ دیرخ زکارم .بش یماظن
.هلابز زا یرایسب داجیا و رارکت یاه هدیاف یب یم ،یژرنا

.زکرم دیرخ یارب یلصا لیلد زیاچنارف
،ناناوج( تخادرپ کرد شزومآ فیعض زا هدافتسا و نانکراک تحت زیاچنارف
و درف هب رصحنم ،گنهرف ،اذغ ،یلحم یاه تنس زایتما .نانکراک )هاگ
!زیاچنارف مامت نتسب !ار دوخ هعماج زا تظفاحم .درب یم نیب عونت

 ( CRBC) .عمتجم رازاب و یشورف هدرخ ار : cronدراد دوجو یرتهب هار
 CRBC.اب رازاب-دیرخ و دیرخ زکرم نیزگیاج
 1رد ،یدنمدوس هشوخ یگدنز یارب ،یشورف هدرخ یاهزاین مامت زا یبیکرت لدم یشورف هدرخ ار cron
،ییاذغ تالوصحم :نداد یار قح همه هرابود نودب ار نیزگیاج یشورف هدرخ . CRONتسا هدیچیپ-یشورف
راون یندیماشآ و ییاذغ تالوصحم اب دوف تسف اهنولک نیزگیاج یشورف هدرخ ار  ... cronعاونا ،هچراپ
.تسا  prelovedمالقا و تالوصحم هدش هتخاس هناخ زا یشورف هدرخ رازاب .ملاس

emand D! CRBC ! O٪
.نامتخاس )یدیشروخ یاه لناپ فقس  3،حطس  2،حطس  1،حطس ،نیمز حطس( تسا  4حطس CRBC

.تسا رازاب ،یشورف هدرخ یارب ار اهالاک و رد یاهالاک یزاس هریخذ :فکمه
.راون یندیماشآ و ییاذغ تالوصحم هلمج زا یشورف هدرخ ار  cronهقطنم  1:حطس

.متشاد تسود شیپ ،یگناخ زیچ همه ،رازاب  2:حطس
.تسا هقطنم نتسکش نارگراک و یزکرم رتفد  3:حطس
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زور هیحان 1.3.7.
اه نشج
) .شرورپ و شزومآ و یکشزپ عمتجم ریاش (  ' SMEC ،هب یدعب CRBC
همه .تسا هدش هطاحا راک کچوک یاهاسیلک ریاش و نکسم هشوخ یعمج طسوت ود ره
!ریاش هحاو کی زا یشخب

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

/ R6مناخ :تسا مرج بانتجا تایلام بانتجا تایلام
.دنناسرب ماجنا هب نآ مدرم هب ار نآ  expec- tationsو 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 تایلام زا بانتجا .تامدخ
دنتسه تسارت .تسا تایلام زا بانتجا یتایلام ندناسر لقادح هب
!تایلام زا بانتجا یم رسک یلام یاه کمک تایلام !تایلام زا بانتجا
ییانج تایلام زا بانتجا یارب یثوروم نیمز نینچمه ناراذگ هیامرس
 / R6مناخ !هعماج زا تقرس تایلام زا بانتجا ) .یفنم هدند( هدافتسا

 / R6مناخ :ماهتا هب ،تسا هدش نیزگیاج تایلام زا بانتجا هک دهد یم هزاجا تلود

هب نایجراخ قیوشت لاح رد یتایلام تیفاعم اهروشک !ییایرد نادزد اب تایلام
یتایلام هانپرس اهروشک .دوخ یاه کناب رد تراغ زیراو و دوخ یاهروشک تراغ
:دوخ تلود و اه کناب .لیطعت
و یهیبنت ناربج ،سامت تایلام( ناربج یارب زین تایلام تلود هانپرس  / R6مناخ
.دندرک تراغ یاهروشک )هنیزه
،ویدیو ،نمیک ،ندنل رهش ،ادومرب ،زیلب ،اماهاب ،ارودنآ ،اکسالآ :هاگهانپ-تایلام
،دنلریا ،گنک گنه ،یزنرگ ،یسرجوین ،نم هریزج ،ادیرولف ،یبد ،روالد ،سربق
،روپاگنس ،اماناپ ،اداون ،وکانوم ،گروبمازکول ،ونیرام ناس ،نیاتشا نتخیل
،ناکیتاو ،وتاوناو ،وکیک و کرت ،سازگت ،سیئوس ،یبونج یاتوکاد ،لشیس
.تسا گنیمویاو ،نیجریو ریازج

!دسر یم نایاپ بانتجا تایلام
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 / R6مناخ !سفق رد و هدشن لیمکت ییاراد هانگ

بانتجا تایلام هب رفص لمحت

ای و یگتسیاش راک یورین طسوت هدمآ تسد هب یزیچ هدشن بسک
سیورس
بیکرت کی ناونع هب ای و هناگادج تروص هب تورث ای و تردق ،تیعقوم تسا نکمم هدشن بسک
ناطیش زا یا هریجنز زا یقالخا ریغ گنهرف زا یشخب تورث ای و تردق ،هدشن بسک ناکم .تسا
.تسا
لباق ،یعامتجا دض ،تسا قیالان هتساوخان
لباق عماوج طسوت هک تسا نآ تسین هیجوت
.تسین لمحت

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 ناکم هتساوخان

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 ،دینک تفایرد جورم .دسر یم نایاپ هب ،تسا هدش راذگاو هتساوخان تردق

یاه تیلاعف ای شزادرپ تردق ارگ هبخن ،راک یایازم ،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
، ...ندرب ،هیارک ،دوس ،ماهس دوس ،هیامرس شیازفا لاثم ناونع هب
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) :یبناج یایازم ،شزادرپ تردق( تخادرپ رتالاب تارمن یارب :یایازم راک
، ...رفس ،هعلاطم ) ،یگتسشنزاب ،یگدنز ،یکشزپ نادند ،یکشزپ( همیب

.

،اه پولک رد تیوضع ،ناکدوک زا تبقارم ،شاداپ ،ظفاحم ،ییاوه ترفاسم :ارگ هبخن شزادرپ تردق
،یگدنز ،یکشزپ نادند ،یکشزپ( همیب ،مادنا بسانت یبرم ،یرابتعا ،فیفخت ،تروکسا ،اهرانیمس
 ...تالیطعت ،دوس یراذگ کارتشا هب ،هاگهانپ ،هدننار و یسکات هیارک ) ،یگتسشنزاب ،دمآرد

، ...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
هدش وغل اهنآ هب قوف یایازم زا همه ای ره تفایرد نادنمراک .دوش تخادرپ نایامرفراک طسوت
.تسا

. Predesessors،یهدب و »هانگ« لاقتنا لماش تورث و تردق ،ماقم یثرا لاقتنا
یلعف لسن .یدعب لسن هب ار دوخ هانگ و تایانج ،دب لاقتنا ردام و ردپ
،ماقم زا یثرا لاقتنا تفلاخم نابهگن نابهگن .تسا یلبق لسن یوگخساپ
.یهدب ،لاقتنا و »هانگ« یثرا ینابیتشپ ییوگخساپ . CGتورث و تردق

!دسر یم نایاپ نیا !تسا لوبق لباق ریغ  Undesevedتسا هدشن بسک

.ارگ هبخن صیرح نارگراک هدنهد ناشن )تراجت ،راک ،راک ( هیداحتا
زا تورث عیزوت یارب سالک متسیس کی زا هدافتسا یثرا دادبتسا :هنیمز
،هدنرد ،یلگنا( یصوصخ تیکلام ،هدش داجیا دیدج سالک  2یتعنص .یهاشداپ
)دوس
یراک طیارش ،نما ان ،ملاسان :یتظافح و قوقح نودب نارگراک و رابتعا رب هیکت اب
تالیطعت هدرب راک ،،یجالعتسا یصخرم چیه ،دزمتسد ،ینالوط راک تاعاس .فیثک
.فیثک زیگنا ترفن فنع هب زواجت ،نانز یراک طیارش زا یشخب ؛راک ناکدوک ؛تسا

،یلگنا( نارگتعنص و نانیرفآراک اب دادرارق کی هدش هتخاس تعرس هب یثرا نارگمتس
یحیجرت تالماعم و هوشر ،یدوخ تاعالطا تنطلس رادفرط و زلایور ) .دوس ،هدنرد
هچ رد یتیدودحم چیه یصوصخ تیکلام یراد هیامرس راکتحا ،هدنرد ،یلگنا .تفایرد
،تنطلس رادفرط .یرادرب هرهب رگید ناناقهد و نارگراک هب تسناوت یم اهنآ زا رادقم
مرج ،متس و تظفاحم یصوصخ تیکلام و یرادرب هرهب ،زآ و صرح یم هک ار ینیناوق
.دنناسرب بیوصت هب نارگراک نتخانش
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و دادبتسا یثرا ،یا هناسفا یاهولقود .دش لیدبت نوناق تیمکاح یتلادع یب
!ادخ  1دش نیهوت ،ترارش گرزب عینش  1یراد هیامرس
همانرب و روما هرادا زا ناطیش لکش هب یصوصخ تیکلام و نابلط تنطلس ،نارگمتس یثرا
!دسر یم نایاپ دادبتسا یثرا ! 1GODدض ،هنالداعان ،یقالخا ریغ .دش لیدبت یداصتقا
!دسر یم نایاپ هب یراد هیامرس

نیزگیاج دادبتسا-یسایس اب یثرا دادبتسا یخرب یضاران نارادمتسایس و نارگراک
راصحنا .یتلود تیکلام اب یصوصخ تیکلام .تارکونکت اب نابلط تنطلس .تسا هدش
تلاح( راک و بسک

!دسر یم نایاپ یسایس دادبتسا ) .دادبتسا( نارگراک تاراصحنا رد )یصوصخ ،

هبخن کت تسا نیا تیعقاو .دش سیسات نارگراک یارب یربارب داجیا هب هیداحتا
ماظن یاضعا ،یراک هبرجت زا یراع یعامتجا تلادع یلعج هک هدرک لیصحت دارفا ارگ
ءوس یاضعا و قودنص یاضعا تراغ .رگ هلیح هیداحتا رد ذوفن .تسا یرادهیامرس
هدافتسا یاه هیداحتا .دنراد ار دوخ یسایس یاه یبلط هاج یارب یرادافو هدافتسا
ریدم ای نامزاس هیداحتا نودب ، ...تنوشخ ،یراکبارخ ،باعرا ،یریگجاب :هنامرجم راتفر
 Opposion.یتلود ای زا یشخب دناوت یم

:یاهراک دیاب
داهن تلود : CRON .یاج هب و وغل دنتسه تلود تیکلام ،یصوصخ تیکلام
 CRON.لمع« کی ناونع هب لیدبت قلعتم
دیدزاب (  CRONلیدبت" هب و هرداصم تمارغ تخادرپ نودب یصوصخ تیکلام داهن
.تسا لاس رد ) ( WMWطیارش و دزمتسد هعومجم تلود .وغل اه هیداحتا ) .ناگدننک
.تسا هعماج زا یشخب هک تسا  CRONکی زا یشخب

میمصت هتیمک (  ' D-MC ،طسوت هدش ارجا  '' R ،هیحان تسا هعماج ، C ،
) 7زا یریگ
،نایرتشم( دوس یارب هن  N ،نابلطواد و  WMWتخادرپ ار دوخ نارگراک هب قلعتم ، O ،
)ندرک یمن هتفرگ هرهب نایرتشم
یناتسا تلود طسوت لاس ره ) ( WMWطیارش و دزمتسد ،یداصتقا تیریدم یارب
یرتشیب  ( WMW) .تسا روآ نان تیریدم نامرد همه یداصتقا یاه نیرتهب یارب .تسا هدش میظنت
.دنراد زاین هیداحتا یارب
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.ارگ هبخن هدیاف یب شزومآ دساف )هدکشناد ( هاگشناد
یارب ربنایم ناونع هب اهنآ .تسا ربکتم دساف ارگ هبخن یم اه هاگشناد
نارسپ یمیدق دساف .دوش یم هدافتسا تردق و تورث هب یسرتسد
نایوجشناد !نازومآ شناد طسوت تقو فالتا و هعماج عبانم فالتا .هکبش
.تخادرپ هفاضا و دنتسه راک هقباس دقاف یسانشراک هرود

عفن هب هک .یدنب هبتر بیقعت هب تلفغ ققحم شرورپ و شزومآ هاگشناد
 underworked) ، ...تخادرپ هفاضا( دیتاسا ،ناریدم
رتشیب هاگشناد رد بیقعت جیاتن یدنب هبتر
اب گرزب یاه نامتخاس یاراد سیدرپ .نکاما رود رد ،رتگرزب
گرزب کراپ رورغ هدیاف یب  emty.یاضف زا یدایز دادعت
!دسر یم نایاپ هب تاعیاض نیا .غاب و landscaped

.هرود لوط شرتسگ .تسا هدیاف یب هجرد داجیا رد بیقعت جیاتن یدنب هبتر
.تسا هدیاف یب همان نایاپ نتشون قیوشت نتشون

.مرتحم یلیصحت کرادم ) (DISشزرا یب عیزوت
لئالد( یمرگرس نارگ فارسا هئارا رد بیقعت جیاتن یدنب هبتر
اهنآ .یلیصحت هنیزه کمک زا نادنمرنه ) .رتائت ،یشزرو ترهش
هدافتسا یاج هب ار دوخ شزرا یمرگرس ای و ینالضع لیلد هب
!دسر یم نایاپ نیا .طیارش دجاو ار دوخ زغم زا

تشادن روضح ایآ ،ناملعم ،دیتاسا ،ناریدم
،لاس رد زور  150زا شیب هاگشناد هطوحم
رد تعاس  3.5زا شیب ،هتفه رد زور  4زا شیب
.زور
تخادرپ هفاضا نارگراک  laziestاه ار اهنآ و
.هعماج ره
نامز هب زاین دیتاسا و ناریدم( هعلاطم دنناوت یمن نازومآ شناد لاس مین یارب
دوخ یگدنز نتفر رده هب ناققحم هجیتن رد .روضح نامز ندش ربارب ود ) .تغارف تاقوا
.تسا یرو هرهب رد هتفر تسد زا هعماج و
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تلاسک .یگتسخ هب رجنم لاس تالیطعت کی ½
،یسنج سلاجم ،لکلا( یقالخا یب هب رجنم
) ...داوم فرصم ءوس رییغت نهذ

،تیذا و رازآ ،فنع هب زواجت ،هلمح( مرج &
دایز لامتحا یاج اه هاگشناد  ..) .یراکبارخ
هب ار وا کی یارب
،ربکتم( بارخ ینغ هیرذ نافلختم نیرتگرزب .دریگ رارق هدافتسا یسنج ای و یسنج زواجت
طسوت هدش بکترم تایانج .تسا نآ اب رود الومعم هک ) ..لبنت ،زیگنا ترفن ،لش
)..شزرو( هاگشناد نادنمرنه

.هاگشناد فقوت .تسا هدیشوپ دیتاسا ،ناریدم ،
هب لاس  3رد لآ هدیا و لماش عوضوم لوژام  24زا بلغا یسانشراک کردم
شرتسگ .دوش یمن وغل ای و سرتسد رد دارفا لاح نیا اب .دیسر نایاپ
نازومآ شناد رمع فالتا .لاس  1اب ای ½ طسوت هدش ماجنا تاعلاطم
.تسا
نآ طسوت هک دنتسه دارفا زا یرایسب .تسین هیقب .تسا یرورض عوضوم لوژام  24زا 8
ناریدم هاگشناد .شرورپ و شزومآ هرابود هجیتن رد .ددرگ یم لامعا دعب لاس ار اهنآ نامز
هتسب و  / R7مناخ ،وگخساپ ،ناگدننک فارسا تورث و نامز ،یگدنز ،نازومآ شناد :زا دنترابع
!ناگیار شرورپ و شزومآ و ریاش راک هناخزامن ناونع هب ددجم هدافتسا )هدکشناد( هاگشناد

نابهگن نابهگن !دسر یم نایاپ هب .الاب یاه تیعقوم هب لئالد هاتوک شرب کی اه هاگشناد
 :نیزگیاج ار نآ یلغش ریسم یزومآراک

>راک هقباس >دشرا طسوت ءاقترا >رتشیب تاعلاطم >راک هقباس >یزومآراک
 ...طسوت ءاقترا >رتشیب تاعلاطم
شزومآ ' و هعلاطم شور  ،شزومآ و یریگدای شرورپ و شزومآ ینابیتشپ UCG1-
هیحان ،شرورپ و شزومآ و یتشادهب یاه عمتجم رد هدش هئارا  .یمومع ناگیار
و )( SMEC

هدشن دلوتم زا  (PHeC، PDEc، CE) .تالیصحت ناتسا
هچنآ نارگید( شزومآ سپس و ) ،کرد ،کرد( نتفرگ ارف ، 1 STشزومآ و یریگدای .ندنازوس هب
قیرط زا یدعب یاه لسن هب ار هدمآ تسد هب شناد یور رب سپس ) .تسد هب امش هک
.دنک یم لقتنم موادت-شناد
نیا .تسا ناکشزپ و نایبرم ،نیدلاو نیب یراکمه شرورپ و شزومآ
یاه هرود و ناگیار نامرد و تشادهب ،ناگیار شرورپ و شزومآ لماش
!!! هاگشناد نودب .یزومآراک

راک کچوک یاهاسیلک ،ناگیار شرورپ و شزومآ ریاش & یارب ناتسا یاه هاگشناد
تفایزاب غاب و رورغ هاگشناد یاه کراپ  ..تفایزاب
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شرورپ و شزومآ زا ناملعم ،ناریدم هاگشناد .هاگهانپ و غاب ،رازاب غاب ناونع هب
 / R ...مناخ ،وگخساپ و عونمم
،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

!هداد  1GODزایتما کی ناگیار شزومآ
)یلعج ( هقدص
تقرس تایلام زا بانتجا !تایلام زا بانتجا دنتسه رسک یلام یاه کمک تایلام
 / R6مناخ :تسا مرج تایلام زا بانتجا !هعماج زا
بانتجا حرط تایلام اهنآ !یلعج یم یلام کمک و ششخب یتایلام 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

.یرابتعا تراک یاه کمک یادها هک هیریخ تاسسوم

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

اهنآ .یرابتعا یاه تراک و یتایلام تیفاعم زا یلام یاه کمک تفلاخم نابهگن نابهگن ناهج
دارفا .دنتسه هاوخدوخ امش رطاخ هب هن .تبقارم ،دنتسه یتیامح امش هک نیا لیلد ادها امش داقتعا
هدرب اهنآ دوش یم ثعاب نیا .یهدب هب و هداد رارق ار دوخ و دینک هدافتسا یرابتعا یاه تراک دیاب
.دناب

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

.دسرب نایاپ هب رش لاس زا 1000
.یرادرب تشاددای و یاشامت لاح رد 1GOD
نایاپ

!دشاب هتشاد دیاب ار نآ تسا هدش هتشون هکنانچ تسا  1GODراکشآ هدنشخب-نوناق
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