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 َّالحكين

اي  تحليل ٍ حالجي آى كبس ػبدُثشين، كِ اٍضبع التلبدي اص ًظش پيچيذگي ثِ حذي سػيذُ كِ  اهشٍص دس ؿشايغي ثِ ػش هي

ٌذ. هبًذ، تحليل كٌ كِ ثتَاًٌذ ايي اٍضبع دس ّن تٌيذُ سا كِ ثِ كالف ػشدسگوي هيًيبص اػت . دس چٌيي ؿشايغي ثِ افشادي ًيؼت

اػبػب . ًيؼت ُػبدپيذا كشدى افشادي كِ ثتَاًٌذ اٍضبع التلبدي هَجَد سا تحليل كٌٌذ كِ اهب هـكل اػبػي ايي اػت 

 ذ، ػبجضًذ.ٌسا اًتمبل دّ ي تحليل فْن خَد  ذ ٍ ػپغ ثب اسايٌِّبي كـَس دس تشثيت افشادي كِ ثتَاًٌذ ايي اٍضبع سا ثفْو گبُ داًؾ

اػبػب  اػت ي اكلي يك اًذيـكذُ كبسٍيظُ ػبصي كِ گشي ًذاسًذ. تلوين جض تحليلاي  ّب چبسُ ًذيـكذُّب، ا گبُ اهب ثش خالف داًؾ

يبثي ثِ يك تحليل اص فضبي هَجَد،  ي يميي سفتين تب ثِ هب دس دػت ػشاؽ اًذيـكذُ ثِ ايي دليل هؼٌبػت. پيـيٌي ثي ثذٍى تحليلِ

اػت. هب اص ؿذُ دس ايشاى ثذل ؿذُ   ي ؿٌبختُِ صي ٍ تَليذ ػلن ثِ يك چْشػب ي تلوين اي كِ اهشٍص دس حَصُ كوك كٌذ. اًذيـكذُ

كٌذ خَاػتين تب ثِ هب كوك كٌٌذ فضبي  ي التلبد فؼبليت هي آلبي ػلي سّجَ اص اػضبي ّيبت ػلوي ايي اًذيـكذُ كِ دس حَصُ

يت كذآهبيي ّن ّؼتٌذ كِ ثِ عَس ػب ايـبى ضوٌب ػشدثيش ٍة تش ؿَد. التلبدي حبكن دس كـَس ٍ جْبى لذسي ثشايوبى سٍؿي

دس   اي سا ثب ايـبى تشتيت دادين كِ ثخؾ اٍل آى سٍ هلبحجِ اص ايي پشداصد. تخللي ثِ هَضَع الگَّبي هؼيـتي ٍ التلبد هي

 .آيذ هياداهِ 

 آًْا در ًظزیِ ٍ عول چیست؟ ی ّای عوذُ هی ٍ لیثزالیستی چِ تَدُ ٍ تفاٍتّای اقتصاد اسال تزیي هَلفِ تِ ًظز ضوا هْن

خَد سا ثب هفَْم التلبد سٍؿي كٌين. التلبد يك غلظ هلغلح  كِ ثِ ػَال ؿوب پبػخ دّن، تكليف دس اثتذا اجبصُ دّيذ، لجل اص ايي

چِ  ي هؼيـت اػت اهب آى كٌين، هفَْهي كِ ثِ آى هتلل اػت دس يك جولِ الگَ يب ؿيَُ ي التلبد اػتفبدُ هي اػت. ٍلتي اص ٍاطُ

 الگَي هؼيـت هالحظِ كٌيذ! هفَْم سٍي سا ثب  هيبًِهفَْم ي  سٍي اػت. فبكلِ دّذ، هيبًِ كِ ايي ٍاطُ ثِ عَس دليك هؼٌب هي

ثشاي الگَي هؼيـت غشة . ٍلتي دس گيشد لشاس هي Economyي اكبًبهي  سٍي ٍاطُ ؿَد كِ ايي هفَْم سٍثِ اٍضبع صهبًي ثذتش هي

ي التلبد هؼبدل هفَْم الگَي هؼيـت ؿذُ، ثلكِ  كٌين. يؼٌي ًِ تٌْب ٍاطُ سا ثِ التلبد تشجوِ هي هب آىؿَد  اص اكبًبهي اػتفبدُ هي

 يك هؼبدل ديگش ّن پيذا كشدُ اػت، الگَي هؼيـت غشثي، يؼٌي اكبًبهي.

هؼيـت اػالهي اي ثب تَجِ ثِ ايي تلمي كحيح كِ اػالم ًيض الگَي هؼيـت خبف خَد سا داسد، ثشاي الگَي  اص ػَي ديگش ػذُ

جب، التلبد  كٌٌذ. پغ تب ايي تش كٌٌذ اص التلبد اػالهي اػتفبدُ هي كٌٌذ ٍ اگش ثخَاٌّذ هٌظَس خَد سا دليك التلبد اػتفبدُ هيّن اص 

ّن ثِ غلظ هؼبدل الگَي هؼيـت اػت، ّن هؼبدل الگَي هؼيـت غشثي يؼٌي اكبًبهي ٍ ّن هؼبدلي اػت ثشاي الگَي هؼيـت 

 غ.اػالهي يؼٌي ثي

كٌن، پيـبپيؾ ػزسخَاّي  ّب خيلي ثِ گَؿتبى آؿٌب ًيؼت، اػتفبدُ هي  ّبي تخللي كِ ؿبيذ ثشخي اص آى كِ اص ٍاطُ اص ايي

تش اص دلت دس اًتخبة ٍاطگبى ٍ هفبّين ًيؼت. يكي اص داليل اكلي كٌذي تَليذ ػلن،  كٌن، اهب ثشاي تَليذ ػلن ّيچ چيضي هْن هي

 يي ػذم دلت دس اًتخبة كلوبت اػت.خلَكب دس ػلَم اًؼبًي ًيض ّو

 كٌن اداهِ دّیذ... ایي ًكات تزای هي كِ جالة است، حتوا تزای هخاطثاى ّن جالة خَاّذ تَد، خَاّص هی



 

[2]  
2 

2 

ي التلبد، هؼبدل هفَْم الگَي هؼيـت ًيؼت. هؼبدل اكبًبهي، يب الگَي  جب، هتَجِ ؿذين، كِ هؼٌبي دليك ٍاطُ خَة تب ايي

ي ايي هفبّين كِ ّش يك  يب الگَي هؼيـت اػالم ّن ًيؼت. اهب هب ثِ غلظ هلغلح ثشاي ّوِ  غ،هؼيـت غشة ٍ هؼبدل ثي

كٌين، ّن  كٌين. يؼٌي ٍلتي داسين اص التلبد اػتفبدُ هي اي اص ػلن سا ثش ػْذُ داسًذ اص التلبد اػتفبدُ هي گي حجن گؼتشدُ ًوبيٌذُ

ّبي  ّب ٍ گشايؾ ّب، دسع ؿَد ٍ ايي حجن اص كتبة جولِ ايشاى تذسيغ هيّبي جْبى اص  گبُ اكبًبهي سا كِ اهشٍص دس توبم داًؾ

دس  ثيغخشد ٍ هحذٍدي اص ثخؾ  هٌظَسهبى اػت. اهشٍصدّين؛ ّن ثيغ يب الگَي هؼيـت اػالهي  هختلف سا داسد خغبة لشاس هي

مذاس هحذٍدتشي اص آى دس لبلت هغشح اػت كِ ػبص ٍ كبسّبي هؼبهلِ سا دس هيبى افشاد هـخق كشدُ اػت، يب ه  ي ػلويِ حَصُ

 ّبيي هثل التلبدًبي ؿْيذ كذس تجييي ؿذُ اػت. كتبة

كٌيذ، ثؼذ ثِ آى كفت غشثي يب اػالهي  ي لضيِ ًيؼت. ٍلتي ثِ جبي التلبد اص هفَْم الگَي هؼيـت اػتفبدُ هي تبصُ ايي ّوِ

تَاى ثِ هفَْم الگَي  ّبي ديگشي ًيض هي كفتكِ آيب  تبى خغَس خَاّذ كشد هٌذي ايي ػَال ثِ رّي دّيذ، ثب لذسي َّؽ هي

 هؼيـت ًؼجت داد؟

 ًسثت داد؟آى ضَد تِ  هیرا خَب هثال چِ صفتی 

يب  Ethimologyّؼتٌذ كِ ثب اتيوَلَطي  هْن ّبي هتؼذدي كِ خَد ايي كفت هْن ثبؿذ، هيذاى جب ثيؾ اص آى ثجيٌيذ، ايي

گؼتشدُ ي  اي دس حذ يك حَصُ ّبي گؼتشدُ تَاى ثبص كشد. هيذاى هي ؿٌبػي هفَْميب  Terminology تشهيٌَلَطي ؿٌبػي، ٍ سيـِ

تش اص ايي حجن اص  اي اص ػلن ثِ هفَْم الگَي هؼيـت غشثي يؼٌي اكبًبهي هتلل اػت. خيلي ثيؾ . ثجيٌيذ چِ حجن گؼتشدُاص ػلن

. ايي اػت اص آى احلب ؿذُ يّبي ثخؾص تٌْب تب اهشٍكِ  تَاى اص دل اػالم ثشاي الگَي هؼيـت اػالهي احلب كشد ػلن سا هي

ي چِ كٌن دس هَاجِْ ثب خيلي اص هـكالت،  دػت گشفتي كبػِاص تَاًذ هب سا  ًگشي دس گـبيؾ هيبديي جذيذ ػلن، هي كالى

  ي هؼيـت هشدم ًجبت دّذ. خلَكب دس حَصُ

ي توذًي ّؼتين ثب  هب يك حَصُ عَس هثبلثِ هَضَع كشفب اللبق يك كفت ػبدُ، دس پي هفَْم الگَي هؼيـت ًيؼت. دس ٍالغ 

ي توذًي  اين. تكبهل ًظبم اجتوبػي دس حَصُ ّبي هختلفي سا تجشثِ كشدُ ّب ٍ ػلؼلِ ػبل كِ حكَهت 0333تبسيخي ثيؾ اص 

ّب  لِّب ٍ ػلؼ سفتِ اػت. اهپشاتَسي ّخبهٌـي ٍ اهپشاتَسي ػبػبًي. خَة ايي حكَهت  تب حذ اهپشاتَسي پيؾ ّبيي ايشاى، دس دٍسُ

ي خَد سا  ّب لغؼب الگَي هؼيـت ٍيظُ اًذ. آى كشدُ ي هي ي توذًي ثِ سٍؿي هؼيـت هشدم سا اداسُ ٍ ايي دٍ اهپشاتَسي دس ايي حَصُ

دّذ. الگَيي كِ ثِ كَست خالكِ ثِ آى كذآهبيي گفتِ  جبػت كِ الگَي هؼيـتي ثب كفت ايشاًي خَد سا ًـبى هي اًذ. ايي داؿتِ

 ؿَد. هي
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ي ايي هفبّين  التلبد، ًِ تٌْب هؼبدل هفَْم الگَي هؼيـت ًيؼت ثلكِ هؼبدل اكبًبهي، ثيغ ٍ كذآهبيي ّن ًيؼت. اهب ثِ غلظ هلغلح ثشاي ّوِي  ٍاطُ»

 «ؿَد. اي اص ػلن سا ثش ػْذُ داسًذ اص التلبد اػتفبدُ هي گي حجن گؼتشدُ كِ ّش يك ًوبيٌذُ

 ی رسیذُ تاضذ...كٌن دیگز ًَتت تِ پاسخ تِ سَال اصل خَب فكز هی

الگَي هؼيـت سا دس ًظش ٍ ػول همبيؼِ كشدى، حذالل ًيبص ثِ چٌذ ٍاحذ  دٍّبي هْن ايي  ػَال ؿوب خيلي كلي اػت، هَلفِ

 دسػي پبػخ داسد، تبصُ اگش ثخَاّين هختلش ثِ ػَال جَاة دّين.

 اص اػت ثْتش كٌين ؿشٍع اٍل اص كِ ايي جبي ثِ كٌين، همبيؼِ ثبّن سا الگَّب ايي كليذي ّبي هؤلفِ خالكِ كَست ثِ ثخَاّين اگش

 .كٌين ؿشٍع آخش

 

ّبي  اي سا ثبص كشد. هيذاى ّبي تبصُ تَاى هيذاى هي ؿٌبػي يب هفَْم Terminologyؿٌبػي، ٍ تشهيٌَلَطي  يب سيـِ Ethimologyثب اتيوَلَطي »

 «ي گؼتشدُ اص ػلن. اي دس حذ يك حَصُ گؼتشدُ

 چیست؟ هٌظَرتاى دقیقاً

 ي حَصُ دس اثتذا يؼٌي .اػت ػولي همبيؼِ يك ػپغ ٍ ًظشي همبيؼِ يك ؿوب ّذف آيذ، ثشهي ؿوب ػؤال اص كِ عَس ّوبى ثجيٌيذ

 .ػولي همبيؼِ ثِ ثشػين ػپغ كٌين، همبيؼِ ثبّن سا هؼيـت الگَي دٍ ايي ًظشي
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 سٍيكشد ثب ٍلتي خلَكبً ؿًَذ، هي هؼيـت الگَي دٍ ايي جذي ّبي تفبٍت هتَجِ ًظش ي حَصُ دس خَة كِ ّن ّشلذس افشاد ػوذتبً

 ػبهيبًِ اكالح دس .داسد ٍجَد گضيٌي جبي چِ خَة پشػٌذ هي ثالفبكلِ ؿَد، هي اسائِ ّب آى ثِ اكبًبهي جذي اؿكبالت اًتمبدي

 ّب آى هٌظَس ثلكِ ًيؼت، ًظشي گضيي جبي خيلي هٌظَسؿبى پشػٌذ، هي گضيي جبي اص كِ ايي «جبؽ؟ ثِ چي خَة» ؿَد هي گفتِ

 .اػت ػولي گضيي جبي

 طَر چِ حاال است، ًظز اس قثل حتی ی هزحلِ كِ گفتیذ هی ضٌاسی هفَْم ٍ ضٌاسی ریطِ اّویت اس داضتیذ اآلى تا ضوا

 ؟!عول تِ رسیذیذ ٍ كزدیذ عثَر ّن ًظزی ی هزحلِ اس تارُ یک تِ

 كوك ػوليبتي ًگبُ ثلكِ كٌن، ًظش كشف ًظشي ي حَصُ اص ػوليبتي همبيؼِ يك ثب كشفبً ًذاسم للذ هي اهب فشهبييذ، هي دسػت

 .ؿَد اًجبم ؿكل ثْتشيي ثِ ّن ًظشي همبيؼِ تب كٌذ هي

 حغ، ي حَصُ دس خلَكبً ؿَد هي ديذُ ٍ اػت پذيذاس آًچِ پذيذُ، فٌَهي يب ًبم ثِ داسد ٍجَد هفَْم يك فلؼفِ دس ثجيٌيذ

 احؼبع كِ چِ آى يؼٌي هحؼَع، ؿَد هي ػبدُ تشجوِ دس ؿَد هي ػبختِ كلوِ ايي اص كِ اػت كفتي كِ فٌَهٌبل كِ عَسي ثِ

 .ؿَد هي

 .ّب پذيذُ هحؼَع ثخؾ آى ؿٌبخت يؼٌي پذيذاسؿٌبػي؛ ؿَد هي ،اػت فلؼفِ دس ؿبخق سٍيكشد يك كِ فٌَهٌَلَطي حبل

 الگَّبي ًظشگشايبًِ، سٍيكشد ثب ثبس يك ؿوب .ؿًَذ هي هحؼَع ٍ پذيذاس اجشايي ي حَصُ دس دسًْبيت ًظشي فشآيٌذّبي توبم

 ًگبُ يك دس ديگش ثبس كٌيذ، هي اسصيبثي ًظشي ثخؾ دس سا اجشايي ثخؾ لَت ٍ ضؼف ًمبط دسًْبيت ٍ كٌيذ هي ثشسػي سا هؼيـت

 كيف ٍ كن اص ثْتش خيلي ػپغ كٌيذ، هي تحليل ٍ ثشسػي دسآهذُ آة اص ػوليبتي ٍ اجشايي ي حَصُ دس كِ سا چِ آى پذيذاسؿٌبػبًِ،

 .كٌيذ هي پيذا اعالع ًظشيبت سػيذى ػشاًجبم ثِ ٍ ًظشي ي حَصُ

 

 ثبس كٌيذ، هي اسصيبثي ًظشي ثخؾ دس سا اجشايي ثخؾ لَت ٍ ضؼف ًمبط دسًْبيت ٍ كٌيذ هي ثشسػي سا هؼيـت الگَّبي ًظشگشايبًِ، سٍيكشد ثب ثبس يك»

 كيف ٍ كن اص ثْتش خيلي ػپغ كٌيذ، هي تحليل ٍ ثشسػي دسآهذُ آة اص ػوليبتي ٍ اجشايي ي حَصُ دس كِ سا چِ آى پذيذاسؿٌبػبًِ، ًگبُ يك دس ديگش

 «.كٌيذ هي پيذا اعالع ًظشيبت سػيذى ػشاًجبم ثِ ٍ ًظشي ي حَصُ
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 سا هحؼَع غيش ًظشيبت ضؼف ٍ لَت دسًْبيت ّن ّب آى چَى ؿًَذ، هي آى هتَجِ صٍد هشدم كِ اػت سٍيكشدي ّوبى ايي اتفبلبً

 .ًـيٌٌذ هي اسصيبثي ثِ هحؼَع ٍ كي پش هـت ّبي پذيذُ لبلت دس

  ضَد؟ هی استفادُ اًساًی علَم ی حَسُ در اصالً تحلیل ٍ ارسیاتی ی ضیَُ ایي آیا

 اػتفبدُ ي ؿيَُ الجتِ .كٌٌذ هي اػتفبدُ سٍؽ ّويي اص اًذ هؼشٍف ًْبدگشايبى ثِ اًؼبًي ػلَم دس اهشٍص كِ افشادي خالكِ عَس ثِ

 ػلَم دس اهشٍص ؿيَُ ايي اػت هؼلن كِ چِ آى اهب سػيذين، آى ثِ ّب كحجت اداهِ دس ؿبيذ كِ داسد اؿكبالتي سٍؽ ايي اص ّب آى

 .داسد كبسثشد ثؼيبس اًؼبًي

 ضٌیذین، را ضذًذ هی طزح پاسخ اس قثل تایذ كٌن هی فكز كِ خَتی ًكات اها این ًطٌیذُ سؤال تِ را ضوا پاسخ ٌَّس ها خَب،

 .تطٌَین ضوا اس ّن را ًْاد هفَْم تَضیح ًیست تذ هقذهات ّویي ی اداهِ در كٌن هی فكز

 ثِ ػيؼتن يك ٍلتي .اػت ػيؼتن اص خبكي ًَع خالكِ عَس ثِ ًْبد .اػت اًؼبًي ػلَم ي حَصُ دس پيچيذُ هفبّين اص يكي ًْبد،

 ّش اهب اػت، ػيؼتن ًْبدي ّش ثيبًي ثِ .ًبهيذ ًْبد تَاى هي سا آى كِ ؿَد هي ّبيي ٍيظگي ٍاجذ سػذ هي َّؿوٌذي اص ثباليي حذ

 .اػت ًْبد ثِ ًگبُ تشيي ػبدُ ايي .ًيؼت ًْبد ػيؼتوي

 

 تَاى هي سا آى كِ ؿَد هي ّبيي ٍيظگي ٍاجذ سػذ هي َّؿوٌذي اص ثباليي حذ ثِ ػيؼتن يك ٍلتي. اػت ػيؼتن اص خبكي ًَع خالكِ عَس ثِ ًْبد»

 «.ًيؼت ًْبد ػيؼتوي ّش اهب اػت، ػيؼتن ًْبدي ّش ثيبًي ثِ. ًبهيذ ًْبد

 اهشٍص كِ َّؿوٌذ گَؿي ّوشاُ يك .دّين اًجبم سا كبس ايي هثبل يك ثب اػت ثْتش ثـٌبػين، سا ًْبد ثخَاّين تش پيچيذُ لذسي اگش

 هتؼذدي افضاسّبي ًشم ٍ ػبهل ػيؼتن افضاس، ػخت اص تجلت، يك .اػت ًْبد يك ثشاي خَثي ًوبد تجلت يك يب ؿٌبػٌذ هي سا آى ّوِ

 تجلت يك اكلي اجضاي افضاس ًشم ٍ افضاس ػخت ًيوِ افضاس، ػخت تشتيت ثِ يؼٌي .اػت ؿذُ تـكيل ؿَد هي ًلت آى سٍي ثش كِ

 اػت، هؼجذ ػبختوبى ٍ ثٌب ّوبى آى افضاس ػخت .اػت ًْبد يك هؼجذ هثالً .داساػت سا اكلي جض ػِ ايي ّن ًْبد يك .اػت

 لَاًيي ثشاي هثبلي جوبػت ًوبص ثشگضاسي ي لبػذُ ٍ ؿيَُ هثالً اػت، هؼجذ يك دس حبكن لَاػذ ٍ لَاًيي آى افضاس ػخت ًيوِ

 ثٌذگي ٍ تؼجذ سٍح آى ي جٌجِ تشيي ؿبخق كِ اػت آى دس حبكن سٍح ّن ًْبد ايي افضاس ًشم .اػت هؼجذ هثل ًْبدي دس حبكن

  .فشهبػت حكن ًْبد ايي دس كِ اػت
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 حبكن ٍ لَاػذ ٍ لَاًيي افضاسؽ ػخت ًيوِ ػبختوبى، ٍ ثٌب افضاسؽ ّوبى ػخت .اػت ًْبد يك اكلي اجضاي افضاس ًشم ٍ افضاس ػخت ًيوِ افضاس، ػخت»

 «اػت. آى حبكن سٍح ّن افضاسؽ ًشم

 ّش ٍ اػت ؿبخق ًْبد يك ثبًك اكبًبهي، يؼٌي غشة هؼيـت الگَي اص خلَكبً ثضًن، ؿوب ثشاي التلبدي هثبل يك ثخَاّن اگش

 دس ًْبد ي ػبصًذُ اص هؼتمل ٍ هجضا كَست ثِ سا آى تَاى هي كِ سػيذُ ثلَؽ اص حذي ثِ ػيؼتوي ًظش اص ٍ داسد سا اكلي ثخؾ ػِ

 .گشفت ًظش

 چیست؟ آى ی ساسًذُ تِ ًسثت ًْاد یک استقالل اس هٌظَرتاى

 ثشاي اؽ ػبصًذُ ثِ ًيبص ثذٍى ٍ هجضا كَست ثِ كٌيذ؛ هي اػتفبدُ ،اػت ًْبد ثشاي ًوبدي كِ ،تجلت يك اص كِ دسحبلي ؿوب ثجيٌيذ

 .اػت اػتفبدُ  لبثل ؿوب

 داؿتِ سا فشٌّگ ٍ صثبى ّوبى ًيؼت الصم آى كبسثش لضٍهبً كِ ؿَد هي عشاحي فشٌّگي ٍ صثبى دس تجلت ايي ػوذتبً ايي ثش ػالٍُ

 صثبى ٍ فشٌّگ اص هؼتمل ٍ ػبصًذُ اص هؼتمل تَاًذ هي ػيؼتن ايي .كٌذ اػتفبدُ ًْبد يؼٌي َّؿوٌذ ػيؼتن ايي اص ثخَاّذ تب ثبؿذ

 .دّذ خذهبت كبسثشاى ثِ ّب صثبى ٍ ّب فشٌّگ ديگش دس آى

 

 اػت. ايي ؿذُ تـكيل  ؿَد هي ًلت آى سٍي ثش كِ هتؼذدي افضاسّبي ًشم ٍ ػبهل ػيؼتن افضاس، ػخت اص تجلت اػت. يك ًْبد ثشاي ًوبدي تجلت،»

 «.دّذ خذهبت كبسثشاى ثِ ّب صثبى ٍ ّب فشٌّگ ديگش دس صثبًي كِ دس آى ػبختِ ؿذُ ٍ فشٌّگ اص هؼتمل ٍ ػبصًذُ اص هؼتمل تَاًذ هي ػيؼتن
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 جغشافيبيي ٍ فشٌّگي ّبي هحذٍدُ ثِ تجلت يك هبًٌذ سا آى تَاى هي سػيذ، ثلَؽ ثِ ٍلتي .اػت كَست ّويي ثِ ّن ًْبد يك

 .ثَد هحيظ ثِ آى سػبًي خذهبت ؿبّذ هـكل تشيي كن ثب ٍ كشد كبدس هتفبٍت

 ًـؼتٌذ هي هيضّبيي سٍي خَد گتَّبي دس يَْديبى ًٍيض دس لجل ػبل 033 ٍحَؽ حَل ٍلتي .كٌن هي اػتفبدُ ثبًك هثبل اص دٍثبسُ

 ثِ كَچك ًْبد ايي كِ كشد ًوي فكش كؼي گفتٌذ، هي ثبًكي آى ثِ كِ هيضّبيي دادًذ، هي سثب هؼيحي تجبس ثِ ّب آى سٍي ثش ٍ

 هختلف هزاّت ٍ ّب فشٌّگ كـَسّب، دس حبلي دس ثبًك اهشٍص .كشد ثذل جْبًي ي پذيذُ يك ثِ سا آى ثتَاى كِ ثشػذ ثلَؽ اص حذي

 .هؼيحي گيشًذگبى سثب ًِ ٍ اًذ يَْدي لضٍهبً سثبدٌّذگبى ًِ ديگش كِ دّذ هي اسائِ خذهبت

 

 هيضّبيي دادًذ، هي سثب هؼيحي تجبس ثِ ّب آى سٍي ثش ٍ ًـؼتٌذ هي هيضّبيي سٍي خَد گتَّبي دس يَْديبى ًٍيض دس لجل ػبل 033 ٍحَؽ حَل ٍلتي»

 «ؿَد. ثذل جْبًي ي پذيذُ يك ثِ كِ ثشػذ ثلَؽ اص حذي ثِ كَچك ًْبد ايي كِ كشد ًوي فكش كؼي گفتٌذ، هي ثبًكي آى ثِ كِ

 دس اػت هوكي كِ اػت سػيذُ َّؿوٌذي اص اي دسجِ ثِ پيذاػت ًبهؾ اص كِ عَس ّوبى كِ َّؿوٌذ گَؿي يك هثل دسػت

 خيلي جَاًبى، اص ثؼيبسي دػت ٍ ثـكٌذ دػت ٍ ػش ثشايؾ ايشاى هثل كـَسي دس ٍ ؿَد ػبختِ چيي دس ؿَد، عشاحي آهشيكب

 .ثبؿذ داؿتِ ًفَر ضشيت اػت، حبكن آهشيكب هثل كـَسّبيي دس حتي كِ هؼوَلي ّبي ًشم اص تش ثيؾ

 داساي ًٍيض دس ّب هذيچي هثل ّبيي خبًذاى تَػظ ثؼذ ؿذ، عشاحي َّبگت دس يَْديبى تَػظ هحذٍد ػغح دس اثتذا ّن ثبًك

 اػتفبدُ آى اص ساحتي ثِ ّن ايشاى هثل كـَسي دس اهشٍص حبال آٍسد، دػت ثِ سا خَد ػبختبس ٍ ػبخت ؿذ، تـكيالت ٍ ػبختوبى

 .هـتشيبًؾ ّن ٍ اًذ هؼلوبى آى كبسهٌذاى ّن ٍ ؿَد هي

آیا  ضَد، هی طزاحی خاظ خَد فزٌّگی ّای ارسش تا هحیطی درٍى در ًْاد یک است، هعلَم ضوا تَضیحات اس كِ گًَِ ّواى

 اًتقال ًخَاّذ داد؟ كارتزاًص را تِ هحیط آى در حاكن فزٌّگی ّای ایي ًْاد ارسش

 آى ثِ ثحث ي اداهِ دس اػت هوكي گفتن ٍ داسد ٍجَد ًْبدگشايبى ًگبُ دس كِ اؿكبالتي اص يكي .كشديذ اؿبسُ خَثي ي ًكتِ ثِ

 فشٌّگ ٍ ّب اسصؽ تَاًذ هي ًْبد ثشاي ًوبدي ػٌَاى ثِ تجلت يك يب َّؿوٌذ گَؿي يك كِ گًَِ ّوبى .اػت هؼئلِ ّويي ثشػين

 يك فشد، يك سٍي ثش هحذٍد ٍ خشد تأثيشات ثب ٍ تكٌيكي ي ٍػيلِ يك ّن ثِ ػٌَاى آى كٌذ، هٌتمل سا خَد عشاحي هحل دس حبكن
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 اي فشٌّگي هحيظ اص ثشآهذُ كِ ّبيي اسصؽ كشد، خَاّذ ػبعغ دخَ اص ّبيي اسصؽ لغؼبً اؽ پيچيذُ اجضاي ٍ اثؼبد توبم ثب ّن ًْبد

 .اػت آهذُ آى اص كِ اػت

 لغؼبً كٌذ سػبًي خذهبت هملذ هحيظ دس ثبفتِ جذا يا تبفتِ ػٌَاى ثِتَاًذ  هي ي سػيذُ كَِّؿوٌذٍلتي ثِ ايي حذ اص  ًْبد يك

 .كشد خَاّذ هٌتمل صيؼتؾ هحيظ ثًِيض  سا ػبختؾ هحيظ دس حبكن ّبي اسصؽ

اتفبق ثيفتذ  يتَجْ ثي اييؿذُ  ثبػث كِ داليلي اص يكي .ؿَد ًوي اؿبسُ آى ثِ ًْبدگشايي هغبلؼبت دس ػوذتبً كِ اػت اي ًكتِ ايي

 ي دغذغِ سفت پيؾ ايي ثِ سػيذى كِ ثشػبًٌذ سفت پيؾ اص حذي ثِ سا خَد هجذأ ي جبهؼِ اًذ تَاًؼتِ ًْبدّب ايي كِ اػت ايي

سفت  ي خَد سا ثِ ايي پيؾ تب خيلي صٍد جبهؼِ ذًگشد هي ّبيي ساُ دًجبل ثِ هتفكشيي ًْبدگشا سٍ اصايي .ّؼت ّن جَاهغ ديگش

ؿَد ثذٍى تَجِ ثِ ايي هؼئلِ كِ هوكي اػت  ثشػبًٌذ. ايي هؼئلِ ثبػث تمليذ كشف دس اػتفبدُ اص ايي ًْبدّب دس جَاهغ ديگش هي

آيذ ّن خَاّذ  ي كِ اص آى هي ا ّبي جبهؼِ سػبًي كٌذ اهب لغؼب ًبلل فشٌّگ ٍ اسصؽ  ي هيضثبى ثِ خَثي خذهبت يك ًْبد دس جبهؼِ

 ثَد.

 تاضذ؟ دضَار خیلی ًثایذ ًْاد یک ساسی فزاگیز ٍ ساخت حساب ایي تا خَب

 ثِ ؿوب ثشاي تلَس ايي .ثش صهبى آى ػبصي فشاگيش فشآيٌذ ّن اػت، پيچيذُ ًْبد يك ػبخت فشآيٌذ ّن .ًيؼت عَس ايي اكال ًِ

يك جبهؼِ هثل اػتفبدُ اص  ثشايهوكي اػت اػتفبدُ اص يك ًْبد  .اػت هوتٌغ ٍ ػْل اي پذيذُ ًْبد يك كِ گشفتِ ؿكل دليل ايي

لذس كِ عشاحي ٍ ػبخت يك گَؿي َّؿوٌذ دؿَاس اػت، عشاحي ٍ  ، ػبدُ ثبؿذ اهب ّوبىيك گَؿي َّؿوٌذ ثشاي يك فشد

 ًْبد ّن ثؼيبس پيچيذُ ٍ لغؼبً دؿَاستش اص ػبخت يك اثضاس تكٌَلَطيك اػت.گيشي يك  ؿكل

 

لذس كِ عشاحي ٍ ػبخت  هوكي اػت اػتفبدُ اص يك ًْبد هثل اػتفبدُ اص يك گَؿي َّؿوٌذ ػبدُ ثبؿذ اهب ّوبى .اػت هوتٌغ ٍ ػْل اي پذيذُ ًْبد»

 «ثؼيبس پيچيذُ ٍ لغؼبً دؿَاستش اص ػبخت يك اثضاس تكٌَلَطيك اػت.گيشي يك ًْبد ّن  يك گَؿي َّؿوٌذ دؿَاس اػت، عشاحي ٍ ؿكل
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 گًَِ كِ گفتن ّب صهبى ًيبص اػت. اهب ّوبى ػالٍُ ثش پيچيذگي ثشاي ًْبديٌِ ؿذى يك ػبص ٍ كبس َّؿوٌذ دس يك جبهؼِ، هذت

ي آى دس ديگش جَاهغ خيلي  تفبدُاي فشاگيش ٍ ًْبديٌِ ؿذ، ديگش اػ ٍلتي يك ػيؼتن ثِ حذ الصم اص پيچيذگي سػيذ ٍ دس جبهؼِ

 ثش ًيؼت. فمظ كبفي اػت كِ يك ًْبد جب ثيفتذ، ٍلتي جب افتبد پشاكٌذى ٍ فشاگيشػبصي آى خيلي صهبى ًخَاّذ ثشد. صهبى

ّای اقتصاد اسالهی اس اقتصاد غزتی یا تِ تیاى ضوا الگَی هعیطت غزب  كٌن سهاى آى رسیذُ تاضذ كِ تِ تفاٍت خَب فكز هی

 هعیطت اسالم تپزداسین. اس الگَی

جب ّن ثبيذ اص ًْبدّب  كشد پذيذاسؿٌبػبًِ ايي تَاى ايي همبيؼِ سا اًجبم داد. ثجيٌيذ ثب سٍي تش هي الجتِ. ثب ايي همذهبت خيلي ػبدُ

 ّبيِ ّب يب ًؼخ ؿَد. هوكي اػت ٍيشاػت دّب اجشا هييك ػشي اص ًْب الگَي هؼيـت غشة يؼٌي اكبًبهي، ثبكحجت كشد. اهشٍص 

ّب،  يشاػت ًئَي آىيب ٍ ؿَد ّب ليجشال گفتِ هي كِ دس كل ثِ آى كيٌضي يب فشيذهٌي ٍيشاػت بس سٍد، هثالًثِ كاكبًبهي هتفبٍتي اص 

ؿَد. ليجشال اكبًبهي يب ًئَليجشال اكبًبهي، ّش دٍ اص ًْبدّبي ثبثتي  گفتِ هي ّب ًئَليجشال ٍ ثِ آى كيٌضي يب ًئَفشيذهٌيؿَد ًئَ كِ هي

يك دس سا ّب ًْبدّبيي ّؼتٌذ كِ الگَي هؼيـت غشة  كٌٌذ؛ ًْبدّبيي هثل پَل، ثبًك، ثبصاس ػْبم ٍ هَاسدي هبًٌذ ايي اػتفبدُ هي

 .كٌٌذ ػوليبتي هيجبهؼِ 

 

ّب ًْبدّبيي  كٌٌذ؛ ًْبدّبيي هثل پَل، ثبًك، ثبصاس ػْبم ٍ هَاسدي هبًٌذ ايي دٍ اص ًْبدّبي ثبثتي اػتفبدُ هي ليجشال اكبًبهي يب ًئَليجشال اكبًبهي، ّش»

 «كٌٌذ. ّؼتٌذ كِ الگَي هؼيـت غشة سا دس يك جبهؼِ ػوليبتي هي

سا پيبدُ  تَاى آى ًويٍ ًظشي ّبي كالى  اگش الگَي هؼيـت اػالم يؼٌي ثيغ ّن ثخَاّذ دس يك جبهؼِ ػوليبتي ؿَد، تٌْب ثب حشف

هشدم دس يك جبهؼِ دس حبل  هؼيـتكِ چِ ًْبدّبيي دس  ايي .اجشايي كشدّب سا دس جبهؼِ  تَاى ايي حشف هي  ػبصيكشد، ثلكِ ثب ًْبد

دّذ كِ كذام الگَ دس يك  دس ػول ٍ ًِ دس ًظش، ًـبى هي، داسًذٍ ّش يك ثِ كذام الگَي هؼيـت تؼلك  ًمؾ آفشيٌي ّؼتٌذ

 حبكن اػت، الگَي غشثي يب الگَي اػالهي.جبهؼِ 
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دس  .يك الگَي هؼيـت هغشحٌذّبيي كِ دس  هيضاى پذيذاس ؿذى ٍ هحؼَع ؿذى تئَسي دس ٍالغ ًْبدّب ؿبخلي ّؼتٌذ ثشاي

اص ّب ثِ گَؽ ؿوب آؿٌب ثبؿذ اهب لغؼبً ًِ ثِ ػٌَاى ًْبد. ثشخي  اًذ. ؿبيذ ثشخي اص آى  الگَي هؼيـت ثيغ ًْبدّبي ديگشي هغشح

ثِ ًْبد سا داسًذ. يؼٌي ًْبدّبيي ثشاي ّش يك اص ايي ؿذى ؿٌبػين. ػمَد اػالهي ّوِ لبثليت تجذيل  ّب سا ثِ ػٌَاى ػمذ هي آى

 كٌذ. ػمذ لشم، ػمذ اجبسُ، ػمذ هضبسثِ، ػمذ هضاسػِ، ػمذ هؼبلبت ٍ ػمَدي اص ايي دػت. يّب سا ػوليبت ػمَد ؿكل ثگيشد ٍ آى

 فشاتش اص يك ػمذ، ًْبدي ثشاي ػوليبتي ؿذى ايي ػمذ دس جبهؼِ داؿتِ ثبؿذ.تَاًذ  هثال ػمذ لشم، هي

 

ّب سا ػوليبتي كٌذ. ػمذ لشم، ػمذ  ػمَد اػالهي ّوِ لبثليت تجذيل ؿذى ثِ ًْبد سا داسًذ. يؼٌي ًْبدّبيي ثشاي ّش يك اص ايي ػمَد ؿكل ثگيشد ٍ آى»

 «اص ايي دػت. اجبسُ، ػمذ هضبسثِ، ػمذ هضاسػِ، ػمذ هؼبلبت ٍ ػمَدي

 ًْاد ساخت؟ سادُ یک تَاى اس یک عقذ گًَِ هی چِ

دس ي فمْي  هجتٌي ثش يك اكل ٍ گضاسُ ، چيضي فشاتش اص ايي ثَدُ؟ ثبًكًْبدي هثل ثبًكگيشي  كٌيذ اػبع ؿكل فكش هيثجيٌيذ، 

 ياهب ثِ غيش يَْد سثب دّذ،تَاًذ ثِ ثشادس خَدؽ  كِ يك يَْدي ًوي گشفتِ. ايي  ديي يَْد كِ اص تَسات ثيشٍى آهذُ اػت ؿكل

تش تَضيح دادم، يَْديبى ثش اػبع ّويي اكل سٍي  سا لجل گيشي ثبًك ثَدُ كِ آى تَاًذ. ّويي اكل فمْي اػبع ؿكل هي

ّب تجذيل ؿذًذ ثِ ايي  . ثؼذ ثِ هشٍس ايي ًيوكتدادًذ حي كِ غيش يَْدي ثَدًذ سثب هيًـؼتٌذ ٍ ثِ تجبس هؼي ّبيي هي ًيوكت

 تـكيالت گؼتشدُ كِ ثِ ثبًك هؼشف ؿذُ اػت.

تَاًذ  حبل اگش هجتٌي ثش ػمذ لشم دس الگَي هؼيـت ثيغ، كِ ثشآهذُ اص اكَل فمْي اػالم اػت، ًْبد ؿكل ثگيشد، ايي ًْبد هي

ّبي هؼيـتي خَد ًيبص ثِ لشم داسًذ، ثِ ايي  دس جبهؼِ ًْبديٌِ ٍ اجشايي كٌذ. ثِ ّش حبل افشاد دس فؼبليت ايي ػمذ ثش صهيي هبًذُ سا

ًيبص دس الگَي هؼيـت اػالم پبػخ دادُ ؿذُ اػت، اهب ٍلتي ًْبدي ثشاي اجشايي ؿذى آى دس جبهؼِ ٍجَد ًذاؿتِ ثبؿذ ٍ دس همبثل 
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ثِ ػشاؽ ًْبد داًذ،  ي ؿوب ثب ٍجَدي كِ هؼلوبًٌذ ٍ اػالم سثب سا جٌگ ثب خذا هي جبهؼِ ًْبد ثبًك ثِ ٍفَس هَجَد ثبؿذ، عجؼبً افشاد

 سثَي ثبًك خَاٌّذ سفت.

ػالٍُ ثش  تَاًٌذ ًْبدي هختق ثِ خَد داؿتِ ثبؿٌذ ٍ ػوال هؼيـت يك جبهؼِ سا اداسُ كٌٌذ. ػبيش ػمَد ّن ثِ ّويي ؿكل هي

ًزس ٍ هَاسدي اص ايي دػت سا ّن داسد، كِ ًْبدّبي ّب الگَي هؼيـت اػالم، ًْبدّبي ديگشي هثل خوغ، صكبت، اًفبق،  ايي

 تَاًٌذ ثِ كبسكشد حذاكثشي خَد ثشػٌذ. ثبًَيِ ّؼتٌذ ٍ ثب ٍجَد ًْبدّبي اٍليِ هي

 

ٍ هَاسدي اص ايي دػت سا ّن داسد، كِ ًْبدّبي ثبًَيِ ّؼتٌذ ٍ ثب ٍجَد  الگَي هؼيـت اػالم، ًْبدّبي ديگشي هثل خوغ، صكبت، اًفبق، ًزس»

 «تَاًٌذ ثِ كبسكشد حذاكثشي خَد ثشػٌذ. ًْبدّبي اٍليِ هي

گبُ ايي ًْبدّب الگَي هؼيـتي سا كِ ثِ آى تؼلك داسًذ دس جبهؼِ حبكن خَاٌّذ كشد.  ّب فؼبل ؿذًذ، آى تؼذاد صيبدي اص ايي ًْبدٍلتي 

ي ًظشي ّن ايي ادػب تب حذي دسػت  ي حبكن ثبؿذ، ؿبيذ دس حَصُ ب دغذغِ داسًذ تب الگَي هؼيـت اػالم دس جبهؼِّ اهشٍص خيلي

ي ػول دس  ي ًظش ثِ حَصُ ثبؿذ، چَى حكَهت اػالهي عجؼب الگَي هؼيـت اػالهي ثبيذ داؿتِ ثبؿذ، اهب تب ٍلتي ايي الگَ اص حَصُ

ػوالً ايي چتش الگَي هؼيـت غشة ًخَاّذ ثَد. ثبص تش الگَي هؼيـت ثيغ ثش ػش جبهؼِ گبُ چ لبلت ػيؼتن ٍ ًْبد هٌتمل ًـَد، ّيچ

ّب ٍ ًْبدّبي خبف خَد سا عشاحي كشدُ ٍ ًِ  الگَي هؼيـت غشة ػيؼتني هب ػبيِ افكٌذُ اػت؛ چشا كِ  اػت كِ ثش فشاص جبهؼِ

 .اًذ ب ّن ؿذُي ه بدّب ٍاسد جبهؼِتٌْب دس غشة ثلكِ دس جْبى حبكن كشدُ اػت، ٍ ايي ًْ

حبكن اػت اهب ّش لذس ّن چتش پبساداين الگَي الگَي هؼيـت ثيغ  ،ي تفكش ثِ ثيبى ديگش اهشٍص دس ػغح كالى ًظشي ٍ حَصُ

تَاًذ كتوبى كٌذ اهشٍص ًْبدّبي اكبًبهي دس ػغح ػوليبتي دس حبل  ّب ثبص ثبؿذ، چِ كؼي هي هؼيـت ثيغ دس ايي ػغح ثش فشاص رّي

ؿًَذ تب پَؿؾ  بػث هيّبيي كِ صيش يك چتش، ث جب ايي ًْبدّب سا ثِ هثبثِ هيلِ سػبًي دس جبهؼِ ّؼتٌذ. دس ٍالغ اگش دس ايي خذهت
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ي  ثخـي اص پَؿؾ پبساداين الگَي هؼيـت غشة سا ثش فشاص ػش جبهؼِ ّب آىچتش ثش فشاص ػش ؿوب ثبص ؿَد، فشم كٌين، ّش كذام اص 

سػبًي كٌٌذ، ػوال چتش پبساداين اكبًبهي ثِ  كٌٌذ. حبل ٍلتي ايي ًْبدّب دس جبهؼِ هثل يك هٌظَهِ دس كٌبس ّن خذهبت هب ثبص هي

 ي هب ثبص خَاّذ ؿذ. كبهل ثش فشاص جبهؼِعَس 

 

ّب ثخـي اص  ؿًَذ تب پَؿؾ چتش ثش فشاص ػش ؿوب ثبص ؿَد، فشم كٌين، ّش كذام اص آى ّبيي كِ صيش يك چتش، ثبػث هي اگش ًْبدّب سا ثِ هثبثِ هيلِ»

سػبًي كٌٌذ،  دس جبهؼِ هثل يك هٌظَهِ دس كٌبس ّن خذهبت كٌٌذ. ٍلتي ايي ًْبدّب ي هب ثبص هي پَؿؾ پبساداين الگَي هؼيـت غشة سا ثش فشاص ػش جبهؼِ

 «ي هب ثبص خَاّذ ؿذ. ػوال چتش پبساداين اكبًبهي ثِ عَس كبهل ثش فشاص جبهؼِ

اػت، يكي دس ػغح كالى ٍ ًظشي تحت ػٌَاى الگَي هؼيـت اػالم يؼٌي ثيغ، اهب ديگشي  ثبصي هب  اهشٍص دٍ چتش ثش فشاص جبهؼِ

حبكويت الگَي هؼيـت   ي ًظش دغذغِ دس حَصُ داًٌذ كِ هيٌَاى الگَي هؼيـت غشة يؼٌي اكبًبهي. هشدم تش تحت ػ لذسي پبييي

ّب ّن لغؼبً توبيل داؿتِ ثبؿٌذ كِ الگَي هؼيـت اػالم حبكن ثبؿذ، اهب  اػالم اػت؛ ؿبيذ اص خيلي اص هشدم ّن ػَال كٌيذ آى

ي الگَي هؼيـت غشة سا ثش سٍي ػشؿبى  گيشًذ ٍ ػٌگيٌي ػبيِ هبت هيّب ػوال داسًذ اص ًْبدّبي اكبًبهي خذ چيضي كِ ّؼت آى

 كٌٌذ! حغ هي

 

تش تحت  اػت، يكي دس ػغح كالى ٍ ًظشي تحت ػٌَاى الگَي هؼيـت اػالم يؼٌي ثيغ، اهب ديگشي لذسي پبييي ثبصي هب  اهشٍص دٍ چتش ثش فشاص جبهؼِ»

 «ػٌَاى الگَي هؼيـت غشة يؼٌي اكبًبهي.
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ّبي كليذي  ؿَد ٍ هَلفِ گًَِ يك الگَي هؼيـت اص ًظش تب ػول، دس يك جبهؼِ اجشايي هي چِ تَاى فْويذ كِ هي كِ جبػت ايي

جبػت كِ ؿوب ثِ ضشٍست  ٍ ايي ؿَد. ي ًظش ثيشٍى آهذُ ٍ دس دسٍى يك جبهؼِ ًْبديٌِ هي عَس اص حَصُ ّش الگَي هؼيـت، چِ

  تَاًيذ پي ثجشيذ. پيبدُ جشي دس ايي همغغ اص ػوش اًمالة اػالهي اػت، هيّبي اكلي ؿخق سّ  ػبصي كِ يكي اص كبسخَاػتِ ًظبم

گزسد. ًْبد  ػبصي  هي اؽ ػيؼتن ػبصي يب ثِ تؼجيش غشثي ؿذى الگَي هؼيـت ثيغ دس جبهؼِ يب ّوبى التلبد اػالهي اص هؼيش ًظبم

ػبصي، تمشيجب  ػبصي يب ًظبم بدػبصي، ػيؼتنهٌذتشؽ، حبل ًْ عَس كِ لجال تَضيح دادم ّوبى ػيؼتن اػت الجتِ اص ًَع َّؽ آى

ي خَد پيبدُ كٌين، ساّي جض آى ًذاسين. ػالٍُ ثش  اسصي ّؼتٌذ كِ اهشٍص اگش ثخَاّين الگَي هؼيـت اػالم سا دس جبهؼِ هفبّين ّن

 ص ؿَد.صهبى كَست ثگيشد تب جب ثشاي ايجبد ًْبدّبي جذيذ ثب ًْبدػبصي يب ًْبدصايي ثبيذ ًْبدصدايي ّن ثِ كَست ّن

كٌن ها هجذدا  ، اها سَاالت سیادی تاقی هاًذ، فكز هیكٌن تزای اهزٍس كافی است، فزصت ضوا ّن هحذٍد است خَب فكز هی

 تطٌَین. ّای ضوا را تِ تاقی سَاالت تایذ در فزصت دیگزی ٍقت ضوا را تگیزین ٍ پاسخ

 ػَال  ، فمظ اهيذٍاسم ػَاالت ثؼذي ؿوب هثل اييثپشداصين ػَاالتثِ ايي  حتوب ثبيذي ًضديك،  ثلِ، اًـبءاهلل دس فشكتي دس آيٌذُ

 لذس كلي ًجبؿٌذ. ايي اٍلتبى

 كِ ٍقت خَد را در اختیار ها گذاضتیذ اس ضوا هتطكزم. اس ایي

 كٌن. ي عَالًي تحول كشدًذ تـكش هي ّبي ثٌذُ سا دس ايي هلبحجِ هي ّن اص ؿوب ٍ هخبعجبًتبى كِ حشف

 

 

 

 

 

 


