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 188 ......................................................................................................... د رفتیکه با یران و راهیا
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 2۰2 ..................................................................................................................... دو کالم حرف حساب ...

 2۰3 ........................................................................................................ ین فتاحیلطان حسدکتر س یزندگ
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 فرهنگ اشتغال : جوانان و مسئولین 26

 فیعرت

« انینانسدد»برابددر هددم نددوح بدد  احتمددال زیددا  کن ایددزه ازددن بدد  امددروز  از کن بدد  تعهددد    

ان تعبیددر مددد شددو ی فعالیددن هددا و نددوکو ه هدداید بدد  بدد  یددو و جمددد     زدد   ایددران و جهدد

یددو و مددد  یددر  بیگددتر  نددگ و بددوه تبددا ه  ا   و بدد  هدددم  زددن یددابد بدد  زددو  مددا ه 

   گ بددوه انسدداند بدد  یددو  ب یددر  و ازددنا امددا زمدداند بدد  جهددن  یددره ایددن فعالیددن هددا  ندد

 جهن اهدام فرهن د و اجتماجد حربن بند، با کفریند اجتماجد متولد مد شو ی

 ننظددرا یدداح  امددا  ددد  ، مددد اجتمدداجد بددا کفریند ا بیدداو پیدددای  از  هدد  زدد  از بمتددر

 از ونددا وند  بنددده نددوح و مفدداهیم و تعددا ی  |  ویکر هددا، ا ائدد  بدد  مدددو ایددن    انددد توانسددت 

 و ازمانهازدد بنیددا ین هدداه ویژ ددد از یکددد اجتمدداجد بددا کفریندی بپر ازنددد اجتمدداجد بددا کفریند

 کفریندبددا   ی ددر تعریفددد   ی ازددن اجتمدداجد ا زش ایبددا  بددراه موفدد ، غیرانتفدداجد نها هدداه

 هداه زدازمان تازدی  بد  بد  هداید فریدن شنازداید بدراه جسدتبو از ازن جبا و اجتماجد

 یشو  مد منبر کنها    مستمر نوکو ه و جدید اجتماجد

  رفتدد  نگدد و بگددره وابددن  و بددن  و انسدداند تعددام و از اجتمدداجد بددا کفریند مفهددو 

 واجد م بدا اید جدد  و پدایین بداز هد بدا اجتمداجد موزسداو اغلد  بد  ایدن بد  توج  بای ازن

 اندد، ماندد  و   بد   ولدن هداه برنامد  و انتظدا او از  وزدتان  بگدر فعالیتهداه از بسدیا ه و اند

 یندانبا کفری باشدند  اشدت  بیگدتره توجد  اجتمداجد مسدائ  بد  با کفریندان بد  ازدن ضرو ه

 حاضددر قددرن بددراه جدیددد هدداه مدددل و هددا طددر   سددترش و توزددع  بدد  نیازمنددد اجتمدداجد

 یهستند

 پیدددای  زمددان از بددا کفریند بلکدد  نیسددن، جدیددد و نددو اه پدیددد  اجتمدداجد بددا کفریند

م ددر  شددد  و با کفرینددان  وش  انددد شددنایت  شددد   زددمین بدد  بدد  هدداید بن ددا  و موزسدداو

 هدداه با کمددد و مددو ره  ا بددراه اجددراه مامو یددن هدداه یددو  جسددن و جددو بددر   اندددی اب ددر

با کفرینان اجتمداجد بدا زدازمان هداه غیرانتفداجد جهدن بسد  زدو  و   کمدد شدروح بد  بدا  

جتمدداجد یددو   ا بدد  مددد بننددد و یدداح  بددا  و زددرمای  نیددز بددا جددد  کنددان مسددئولین ا

 1با کفرینان اجتماجد وا دا  مد بنندی

                                                           

 (6, صی 1391)با کفریند اجتماجد با  ویکر  بازا یابد ازتراتژیک,  1
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 اجتمداجد بدا کفرینی  هددمد انبدا  اجتمداجد بدا کفرین بد  ازدن جملدد اجتمداجد با کفریند

 بددراه بددا کفریند مفدداهیم از و  هدددمد تگددصی   ا اجتمدداجد مگددک  یددک بدد  ازددن فددر ه

 بدد حالد   ی بندددمد ازددتفا   تغییددر ایبددا  بددراه زددرمای  مدددیرین و ایبددا ، زددازماندهد،

 با کفرینددان پر ازنددد،مد باز گددتد زددو  و بدداز هد بر زددد بدد  معمددواً تبددا ه با کفرینددان

 بدد  اجتمدداجد بددا کفرینی بنندددمد ایبددا  غیرانتفدداجد هاهزددازمان و هددا رو  معمددواً اجتمدداجد

ی  ا   وجدو  تقاضداید کن حد  بدراه و ازدن جامعد  مگدک  واقعداً بد  پدر از  مدد مگکلد ح 

 اجتمداجد یددماو توانددمد محصدول ایدنی شدو  تولیدد محصدولد مگدک  حد  بدراه ازن قرا 

 هدداهانرژه از ازددتفا   م ددال) یو شددیده هاهزددلول م دد  تولیددده محصددول یددک یددا باشددد

 از بصگددد حددداق  و باشددد  اشددت  بددازا ه بایددد هسددن بدد  ایددزه هددر محصددول(ی پدددیرتبدید

 محصددول هاههزیندد  پر ایددن بددراه اهج قدد  و باشددند کن از ازددتفا   بدد  ج قمنددد جامعدد 

 تولیددد محصددولد و  هددد نگددان اهج قدد  اجتمدداجد بددا کفرین نیسددن قددرا  باشدددا  اشددت  وجددو 

 ینیسن جامع  نیاز مو   واقعاً ب  بند

 هدداهم ال امددا ازددن یافتدد   واج اییددر زددال 18 تددا 10    تنهددا اجتمدداجد بددا کفرین ایدد   

 مد زدد  اولددین مؤزدد )نایتین   فلددو ان ی  ا   ترطددواند اهزددابق  اجتمدداجد بددا کفریند

 یهستند افرا  قبی  این هاهم ال از( امروزه پرزتا ه  هند  توزع  و پرزتا ه

 تنهدداید، بدد ی انددد پرابنددد   یتددد زرازددر   [ هایگددان زددازمان و اجتمدداجد فرینددانبا ک ]= کنهددا

 زدوی   و و  ا ندد ا تبدا  یکددی ر بدا امدا کیندد مدد بوادک تظدر بد  هدا فعالیدن ایدن از ییلد

 مانندد هسدتند، شدان جمد  حاید  از بیگدتر بد ، یدک یدو و بد ی بنند مد تقوین  ا یکدی ر

 یددک هدداه زنددد د» نددا  بدد  تومددا  لددوئی  ا ددر    پددی  زددال 35 بدد  اه مو ادد  ه یاندد 

 :ازن شد  تویی «  زلول

 وجدو  فکدره یدحرا    تنهدا ه مو اد  یدک ذهدن    بد  بدر  تصدو  تدوان نمدد ازدن  یدد 

 ذهندد اید  بدر  تصدو  تدوان نمدد هدا ندو ون از فیبدره  شدت  یدک بدا واقد    ی باشدد  اشت 

 یدا اهدا ی ماندد مدد انسدان پداه بدر برکمدد د بد  بیگدتری اندیگ  و فکر ب  برزد ا  باشد  اشت 

 بیگددتر وضددعین ایددن     یرندددی مددد  ا  یددک     ا مددر   ه پرواندد  یددک  و  هددم بددا مو ادد    

 احیاندا امدا برندد مدد تپد  زدمن بد   ا غددا زدصتد بد  کنهای  ا   وجو  اه اید   زد مد نظر ب 

 بد   ا مو اد  هدزا ان فگدر هد هدم بد  تدو هد وقتدد تنهدای  هندد مد انبا  شانسد  ا با  این

 ایدن بد   یددن بد  شدروح کن دا  بیندد مدد اندد بدر   زدیا   ا زمدین و اندد شد  جم  تپ   و 

ی بندد مدد محازدب  و  یدز  مدد برنامد  بندد، مدد فکدر بد  بندد مدد مگداهد  و بند مد غول

 افد  وقتددی بندد مدد ک    اش یزندد  بیتهداه وزدیل  بد  بد  ازدن بدامپیوتر یدا هدوش یک
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 بعضدد و بندیم تصدو  تدوانیم مددی  ا یدم  ا یدو  هداه ایدد  هدم ما باشد محدو  نیز انسان  ید

 یدک بد  ازدن ممکدن مدا فدر ه هداه فعالیدن ا وند  بد  نماییم  قی  بیند پی  حتد اوقاو

 و زدایتا ها تدوانیم مدد باشدد، ندامعلو  مددو بلندد نتدای  ا در حتدد بندد بمدک بز  تر هدم

 بنددد، تقویددن و من قددد هماهنددگ،  ا اوتمددانمتف هدداه تدد ش بدد  بنددیم تدددوین هدداید برنامدد 

 مدد متبدا   ذهدن بد  یدر  اجتبدا  نگسدن و معدا ن ممنوجیدن بدراه بمپین مانند هاید نمون 

 بدد  هددا  ددرو  ایددن تددا بو نددد موفدد   ددرو  هددزا ان بددر ن پیمددان هددم    اینهددا  وه هددری شددوند

 ی1برزند مگتربگان دجهان اهدام

 و  ا نددد اجتمدداجد هدداه  غدغدد  بدد  هسددتند شددنا  وظیفدد  افددرا ه اجتمدداجد با کفرینددان

 هن دا     حتددی نمایندد مدد بریدو   مسدائ  بدا اجتمداجد مسدئولین و  وزدتد بگر با همیگ 

 از ایگددان  رایددد وظیفدد   یرنددد، مددد نظددر     ا  قبددا شددرای  یددو  بددا  و بسدد  ایبددا 

 بددر     ا محی ددد زیسددن و اجتمدداجد مصتلدد  هدداه حددوز  و  فتدد  فراتددر معمددول زددایتا هاه

 ی2 یر  مد

 و بنددد نمددد پر ایددن زددو ه یددو ،  ا ان زددها  یددا  دددا  زددرمای  بدد  اجتمدداجد بددا  و بسدد 

 زدها  یدا  ددا  زدرمای  ایدلد هددمی  ر اندد مدد بداز ایگدان ب   ا اولی  کو    میزان ب  حداب ر

 اجتمداجد بدا  و بسد    ی ازدن اجتمداجد ان یدز  بیگدتر و نبدو   مدالد هداه ان یدز  یرفا  ا 

اولیدد  اش، بدد  یوشددنو ه  زددرمای  میددزان ایدد  باز  یافددن امکددان از غیددر بدد   دددا  زددرمای  ،

نی  ب  هدم اجتماجد یدو  هدم مدد  زدد و بد  همدین  لید  معمدوا بسداند توانسدت  اشد از ن

اند بسد  و بدا  اجتمداجد مدوفقد  ا  انددازه بنندد بد  ک مدان هدا و اهددام اجتمداجد جدده 

 ی3اه  ا ند

بز  تددرین تغییددر    ن ددرش بدد  با کفرینددان امددروز    تدد ش بددراه انبددا  کن هسددتند، متقاجددد 

 ی4ازن ب  بز گ ترین مگک و جهان نیز قاب  ح  مد باشد بر ن مر      این با  

                                                           

 (108, صی 1396) با کفریند اجتماجد )کنچ  هم  باید بدانند(,  1
 (87, صی 1396)مباند و ایول با کفریند اجتماجد,  2
 (212, صی 1396)مباند و ایول با کفریند اجتماجد,  3
 (97, صی 1396) با کفریند اجتماجد )کنچ  هم  باید بدانند(,  4



 و جهان رانی   ا داجتماج دنیاز با  کفر یدنمون  ها 
29 

 و جهان رانیدر ا یاجتماع ینیاز کار آفر ییها نمونه

 در بنگالدش  BRACو شرکت  مانیگر بانک

پدد  از جنددگ ازددتق ل، بن   شددد هدداه زرازددر جهددان بدد  منظددو  بمددک بدد  باززددازه 

و  "بگو شددان فریددن هدداه زددو کو   ا  هددا بددر   بو ندددی    میددان ایددن  ددرو ، محمددد یددون  

قددرا   اشددتندی یددون ، پروفسددو  اقتصددا  بددو  بدد    جدد  ه  بتددره یددو   ا     "فاضدد  جابددد"

تمددا   زدداند، و بانددک  ریمددان  ا ت زددی  بددر ،  انگدد ا  وانددد بیلن    ایددااو متحددد  بدد  ا

بانکد براه زدو  و مبدا ز  بدا فقدر، بد  زدهامدا ان جمدد  ه کن  وزدتاییان زندد بو ندد بد     

 ا ت زددی  بددر ، زددازماند  BRACیدددمن کنهددا بددو ی جابددد، مدددیر اجرایددد پیگددین نفددن شدد ، 

هدداه بواددک، و غیددر انتفدداجد بدد     زمیندد  ه کمددوزش، مراقبددن بهداشددتد، تدد مین بو جدد  

   کن زمدان، بمکهدا بد  شددو اقتصدا ه  وزدتاید فعالیدن مدد بدر ی  توزع  هاه اجتمداجد و

پد زدداا ان  بو ندددی  وابدد  بددین اهدابننددد ان و   یافددن بننددد ان فحددواید از ازددتعما  راید 

تحددن ایددن تصددو  بدد  بن   شددیها تواندداید  ا نددد، و  BRAC اشددنی    مقابدد ، بانددک  ریمددان و 

ایبا  قابلین ها و اجتمدا  بد  نفد      اید  بگدو  مدد باشدند، فعالیدن مدد بر نددی  ب   نبال

کنها ند  تنهدا بدر فقدر مدا ه بلکد  بدر منزلدن یدو  ت بیدد  اشدتند، و از یددقاو    حمایدن از 

بدد  جدداه ازددتصدا  یا جیددان، بومیددان  ا بدد  بددا  کبرومنداندد  اجتنددا  مددد بر ندددی  معددام و

غ  بد   وزدتان و اجضداه یدانوا  ، انانکد  امدره جدا ه بدو ،  رفتند،    جوض وا ددا ه مگدا

کنها با بندان یدو   ا از طرید  فرکینددهاید  قدابتد ازدتصدا  بر نددی همچندین کنهدا از نا یدد  

 درفتن ا تگددا زددر بدداز ز نددد، مددو  ه بدد  بسددیا ه از اهدابننددد ان بمددک بدد  منظددو  پیگددبر  

ا بد  طدو  جدده و مصدمم بدر بدا کید و پروژ  هاه یدو  انبدا  مدد  ا نددی بدی  از همد ، کنهد

نتای  تمربز  اشدتندی کنهدا هدر مدو  ه  ا محازدب  و اندداز   یدره مدد بر ندد: هدر وا  اج داید 

و بازپر ایتد، هدر یر زدال مؤندا  اند  کمویتد  و یدا هدر بسدت  از نمکهداه کبرزداند  هداند 

یصدوص توانداید  توزی  شد ی کنها تد ش مدد بر ندد تدا جواب دوه مگدتریان یدو  باشدند، و   

یو     بمک ب  بهبدو  زدری   وزدتاییان پد  از ب یداه طبیعدد بد  یدو  مدد بالیدنددی بدراه 

ه  ایبا   ا  ح  ها، کنهدا پیداپد کزمدای  مدد بر نددی هدر یدک تغییدراو بیگدما ه  ا    زمیند 

 BRACه بسدد  و با هدداه  وزددتاید کغدداز بددر ی  تدد مین زددرمای  هدداه بواددک و توزددع 

ا    وزدتاید بددا بدا کید بداا و برنامدد  هداه بهداشددن جامعد     بددن   ش پیگد ا  ایبدا  مددد

، بر زددد مددد بنددد بدد  ا وندد  جابددد Freedom From Wantشدددی ایددان ازددمیلد    بتددا  

   حین حفظ بنترل بیفیتدد غیدر قابد  انع دام، فضداه  یسدک پددیره، پی یدره ایدد  هداه 

بددراه  BRAC  ون زددازمان  ا     ه کمویتدد  هددا    ابتکددا ه، و بدد  اشددتراک  دددا ه  سددتر  
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با بنان فراهم زداینی یدون  و جابدد، هدر  و از مزیدن وقدوم بد  ایدن بد     بدا ه طدواند و 

 شوا  قرا   ا ند، بریو  ا  بو نددی کنهدا متوجد  بو ندد بد  ا در ایدد  یدا برنامد  اه موفد  نگدو ، 

بننددی و شکسدن هداه  مد توانند کنرا تع ید  بنندد،     ب یرندد، و مدو    ی دره  ا امتحدان

متعد ه از پ  کن کمدندا حتدد بریدد از کندان بد  بحدران هداید انبامیددی امدا کنهدا از شکسدتها 

ه  فد  مگدک و بگدو  ازدتفا    ب  جنوان فرین هاید بدراه تفکدر جمید  تدر   بدا   ه نحدو 

بر ندددی امدددا  ران یددا جد معمددوا وقددن بمددد بددراه کزمددای  و ی ددا  اشددتندی هماننددد 

 ان، از  بددو  بدد      و   هدداه  و زددال  موفدد  شددوند، زیددرا کن مدددو زمدداند زیازددتمدا

متوز  بدو  قبد  از ایدن بد  ا امد   هنددی ا راد  اهدابنندد ان بمدک یدرفا ازدتی ه  دا  و 

بی دا  بددر بددن   ش  اشددتند، امددا اغلدد  تدد ش مدد بر نددد تددا ایددد  هدداه یددو   ا    زمیندد  ه 

ی هدر  و ایدن زدازمانها طغیدان بر ندد،    اید  بدا تحمید  نمایندد BRACتوزع  بدر  ریمدان و 

اظها  این بد : شدما مدد توانیدد تصدمیم ب یریدد بد  زدرمای  ه مدا  ا تد مین نکنیدد، امدا نمدد 

توانید مدیرین مدا  ا تحدن تد  یر قدرا   هیددی وقتدد بد  موضدوح بدن   ش باشدد، یو مدان بد  

از   یافدن بنندد ان بدد زدابق   بهترین نحو میدانیم ب  اد  بدا  بایدد بکندیمی اندین مقداومتد

بددو ی امددا،    کن زمددان، یددنعن بمددک  زدداند جکدد  العملددد زیازددد  ا تبربدد  مددد بددر  و 

اهدابننددد ان احسددا  کزددی  پدددیره مددد بر ندددی  وزنامدد  ن ددا ان و  ی ددر محققددین شددروح 

بددر   بو نددد بدد  بر زددد  زددتاو  هاه  دشددت  بدد  ایدد    ا بابددان فقددر، و اگددم  یددر نبددو ن 

   بهتددرین حالددن و فبیدد  بددو ن کنهددا    بدددترین حالددن نگددان مددد  ا ندددی اهدددا   کنهددا  ا

بنندد ان بدراه حفدظ قابلیدن  وا  زیازدد    بگددو هاه یدو ، بد  جسدتبوه زدازمان هدداید 

مهددم تددرین  قبددا  BRACبدد  مددد توانسددتند نتددایبد  ا جرضدد   ا نددد، پر ایتندددی  ریمددان و 

مددد بر نددد، و ظرفیددن  شددد و حفددظ بیفیددن  ا بو ندددی کنهددا مددوفقیتد قابدد  توجدد   ا تبربدد  

 ینگان  ا   بو ند

 جندداحد هدداه یگددونن و فسددا  پایدددا  ه حمازدد  بددن   ش،  یرپدداه فقددر  غددم جلدد  امددروز ،

 شددد  موفدد  بوشددد زددصن بددا بگددو  ایددن طوفددان، و زددی  برابددر    کن پدددیره کزددی  و کن

 قابد  هداه پیگدرفن بد   هدد، بداه  نصد  بد   ا فقدر  هدد، توزدع   ا یدو  اقتصدا  تدا ازن

 بد ی  هدد افدزای   ا ابتدداید تحصدی و ندر  و یابدد،  زدن بدو ک و مدا   زد من    توجهد

    پسدران و  یتدران بدین برابدره بد  بد  ازدن جندوبد کزدیاه بگدو  تنهدا این زری نکا، جز
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و بدددون تر یددد نقدد  بددد بدددی   و زددازمان اجتمدداجد 1ازددن یافتدد   زددن مد زدد  بدد  و و 

 این تحواو بد بدی  ازنیمدبو     

 (رانی)امحک  هیریخ سازمان

 ،غیر ولتددد زددازماند جنوانبدد ( محک)زددرطان بدد  مبددت  بو بددان از حمایددن ییریدد  موزسدد 

 انبددا  موزسدد  ایددن هدددم یازددن  زددید   بددن بدد  1370 زددال    غیرزیازددد و غیرانتفدداجد

 بهداشددتد، یدددماتد،   مدداند، پیگدد یره، پژوهگددد، پزشددکد، هدداه زمیندد     ییریدد  امددو 

 یازن زرطان ب  مبت  بو بان از حماین براه فق   فاهد بیما زتاند،

 بدی  ازدن توانسدت  1390 زدال تدا "بصواهیدد یدا ه مدا از  هیدد یدا ه  ا مدا "شدعا  با محک

 یبند حماین  ا هایگانیانوا   و زرطان ب  مبت  بو ک هزا 11 از

 یازددن زددایت  نیددز بددو ک زددرطان زمیندد     تصصصدددفوق بیما زددتاند موزسدد  ایددن

 مصتلدد  هدداهبص  و شددد  زددایت  مربدد  متددر هددزا 18از بددی  فضدداید    محددک بیما زددتان

 :از جبا تند کن

 و د  مددان شددیمد همدداتولوژه، کنکولددوژه، ازددکن، تدزددد اه، ک  ا   ا یولددوژه، او ژاندد ،

 یدددو، زدددد بو بدددان،که قلددد ،  وانگنازدددد،  ندانپزشدددکد، هددداه بلینیدددک  ا یدددوتراپد،

 ییی و   ماند ک  ، فیزیوتراپد هماتولوژه، و میکروبیولوژه بیوشیمد، هاهکزمایگ ا 

 و ندد بتابصا بو بددان، اتدداق ماننددد تفریحددد و  فدداهد فضدداهاه بیما زددتاند مبموجدد  ایددن   

 ی ا   وجو  نیز تئاتر کمفد زالن

 از ازددتفا   بدا توانسدت  هازدال ایدن طدد    مربدز، ایددن زداین ا جداه بد  بند  محدک موزسد 

 تصصصددد و جلمددد هدداه وش اجددراه و  اوطلدد  اجضدداه مددر  ، ، متصصدد  موزسددان همراهددد

 کمددا  ،پزشددکد جلددم هاهپیگددرفن بنددا     هایگددانیانوا   و بیمددا ان از ویددژ  اههددمراقبن   

 یبرزاند 80  ه       ید 25 ب  60  ه       ید75 از  ا میر و مرگ

                                                           

 (29-26, صی 1396) با کفریند اجتماجد )کنچ  هم  باید بدانند(,  1
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 هبیمددا  بدد  ابددت   هنددد  نگددان شددان پدداتولوژه کزمددای  بر دد   بدد  زددال 14 زیددر بو بددان

 وانندددت مددد باشدند،   مددان حدال     انگدد اهد -  ولتدد هدداه بیما زدتان     باشددد،یا زدرطان

 یشوند بریو  ا  محک حماین از

 اش ا  یددانو و او تددا ی  کن از و شددد  تگددکی  اه پرونددد  بیمددا  بددو ک بددراه یددو و ایددن    

 ی بنند ازتفا   موزس  معنوه و ما ه هاهحماین از توانند مد

 از 1999 زددال    بگددو ، زرازددر    ایرانددد بو بددان از حمایددن بددر جدد و  محددک موزسدد  

 بد  ندزدازما جندوان بد ( ا  زدد اید  ان یدو) ملد  زدازمان پناهندد ان جدالد بمیسا یاه طرم

 ، ندددب مددد بمددک ا  و ددا  از یددا ج زددرطان بدد  مبددت  افغدداند و جراقددد پناهنددد  بو بددان بدد 

 یشد تعیین

  سددترش بگددو  زدد       انگدد اهد -  ولتددد بیما زددتان 45 بدد  بصدد  ایددن فعالیددن  امندد 

 بدراه نشدا یدانوا   و بیمدا ان مراجعد  مصصدوص  فتدره ، بیما زدتان 45 ایدن   ی ازن یافت 

 یازنشد   ا   ایتصاص ومعنوه ما ه هاه حماین   یافن

  محددک  فدداهد بیما زددتاند مبتمدد     محددک حمددایتد بصدد  مربددزه  فتددر حاضددر حددال   

 یدانوا   و نبیمدا ا مراجعد  بدراه هندوز ایدد  میددان  فتدر حدال ایدن بدای  ا   قدرا   ا کبا    

 یازن فعال نقده، غیر هاهبمک اهداه براه کنها هاه

 اجددا   جملدد  از مصتلدد  هدداه یددو وب   ا زددازماند یددا فددر ه هدداهبمک ییریدد  زددازمان ایددن

 جنوانبدد  همراهددد نقددده، غیددر و نقددده هدداهبمک مصتلدد ، هاهبرنامدد  بر ددزا ه بددراه زددالن

 ی1پدیر مد غیر  و  اوطل  نیروه

 (  کایآمر)  نور یطراح شرکت

م ددال منازددبد ازددنی     نیدداید بدد     کن  و میلیددا   نفددر  D light Designشددربن بواددک 

بدد  نیددروه بددرق  زترزددد ندا نددد، ایددن شددربن زددعد مددد بنددد تددا امدد  هدداه بددم هزیندد  

 ا بدد   وزددتاییان و زاغدد  نگددینان بگددو هاه    حددال توزددع  جرضدد   یو شددیدهالکتریسددیت  

                                                           

 (1390) وزنام  همگهره کن ین,  1
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ه نازدالم و ی رنداک بد     ا  نماید، تدا کنهدا بتوانندد کن  ا جدای زین نفدن زدفید نمایندد، مدا 

 ی1 ر  شدن بر  ه زمین زهیم ازن

 یاجتماع یسازمان ها یکارکردها

 جاهینت در هیاریخ یهاا ساازمان باا سهیمقا در کارامد یمال تیریمد

 شتریب یبهرور

 از بد  ایدن کن و  ا ندد  اید  ییرید  مؤزسداو بد  نسدبن مزایداید اجتمداجد، هاه با  و بس  

 بدد  نیددازه  ایدد ، انتفدداجد غیددر مؤزسدداو بددری م و هسددتند یددو  ر ان بددام  اقتصددا ه نظددر

 ییرید  بنیدا  یدک وا   بد  پدولد»  یدون ، محمدد تعبیدر بد ی ندا ندد اهداید و مالد هاه بمک

 شدو  اجتمداجد بدا  و بسد  یدک وا   پدول همدان ا در ولدد  ا  ، جمدر بدا  یک فق  شو  مد

 ی2بند مد شا   ا افرا  با ها و با ها و  ر   مد زیستم    با ها و با ها

 گونااگون یهاا دهیاا پاردازش و شیآزما جهت مناسب ییفضا جادیا 

 آنها کردن حل و یاجتماع مشکالت موناریپ

 بدد  ا وندد  بدد  میدددانیم ایددما شددد  محایددر  اجددرا قابدد  ال وهدداه و یددو  هدداه ایددد  بددا مددا 

 هدداه مراقبددن و  هددیم، بدداه   ا انددرژه مصددرم  هددیم، کمددوزش  ا یواندددن محددرو  بو بددان

 شددر از ا وندد  بدد   انددیم مددد حتدددی بصگددیم بهبددو  هزیندد  بدداه  حددین     ا بهداشددتد

 تدا امدروز ی شدویم ید ص میدهدد    مد زد  ه محوطد     بد  هداید اذیدن و کزا  از بسیا ه

 بد   اندیم نمدد امدای شدوند مدد  فد  باندا ا و متحدد  ایدااو    مگک و این ه هم  اندازهاه

 بدا  بد  هسدتیم مواجد  کنهدا بدا بد  مگدک تد مقیدا  بدا متنازد   ا یدم بد   ا  انگد ا ون 

  یددره اگددم هدداه پددروژ  بددا المللددد بددین ه توزددع  و  ولتددد هدداه طددر  از بسددیا ه بددریم،

 از زدالد و مدا تین ال،  اجدری  زدند مدد پایدان بد  ناامیدبنندد  نتدایبد بدا و شدوند مدد شروح

 بدد  بننددد مددد ازددتدال یددو  «تعریدد  ازددتدال: اجتمدداجد بددا کفریند» ه مقالدد     بددرگ

 تعددا لد» بدد  «ناجا اندد  ذاتددا امددا پایدددا  تعددا لد» از جامعدد  انتقددال اجتمدداجد بددا کفرین نقدد 

 مدد بدز گ مقیازدد     ند  و     بداه  و پتانسدی   هداید موجد  بد  ازدن جدیده پایدا 

                                                           

 (46, صی 1396) با کفریند اجتماجد )کنچ  هم  باید بدانند(,  1
 (214, صی 1396)مباند و ایول با کفریند اجتماجد,  2
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 مدد  یگد  هدا ایدد  بد  شدو  حاید  اطمیندان تدا بنندد مدد تد ش اجتماجد با کفرینانی شو 

 ی1 هند مد تغییر جامع  زرتازر     ا مر    فتا  و تفکر جم  و  یرند

 ادیاازد باه توجاه باا رییاتغ یبارا یدولت یها ارگان به یرسان کمک

 مشکالت

 زددر   م تغییددر   یوازددن بدد  نسددبن پازدد  ه نحددو  ه   بددا   غالبددا فگددا  معددرض نها هددا 

 شدربتها مددیران بد  بنندد مدد فدرض اغلد  زیسدن محدی  فعداان م دال، جندوان بد  هستند،

    امدای بمانندد بداقد زدو کو  و  هندد تغییدر  ا یدو  بدا ه هداه شدیو  ا وند  بد   انندد مد

 و بسدد   هبددران از بسددیا ه محی ددد، زیسددن و جهدداند اقتصددا  جدیددد فگددا هاه بددا مواجهدد 

 بدر ن  هدا بدراه کنهدا بدر ن مبدا  جهدن باشدند، مدد تددافعد حالدن    و  دم    زر با ها

 نگدان کنهدا بد  بایددی باشدد نمدد بدافد کندان شدربتهاه تحدریم بدا کنهدا بدر ن محکو   دشت ،

 - جنبد  ایدنی هسدتیم کنهدا بدا  قابدن یدا تویدی  بد  مببدو  مای بسازند  ا کیند  ا ون  ب   هیم

شددواهد شددو ی  د رفتدد  مدد د یددنا  دکتدد ر هنددد انییتغ  توزدد  – تغییددر ه زددازند  جنصددر

متعد ه وجو  ا تبا  بدین زد   ان یدز  ه موفقیدن و قابلیدن پیگدرفن یدک جامعد   ا نگدان 

 بددراه زیازدد بسددی  ق د ، طددو  بد ی ب یریددد نظدر     ا پددرو ش و کمدوزش حی دد  مدد  هنددی

 ایبددا  ه نحددو  شددناین بدد  امددروز  امددای ازددن ضددرو ه کموزشددد هدداه مگددد یدد  ایدد  

 بدد  ایددن تضددمین و ا ددربص  معلمددان تربیددن و ن هدددا ه شنازدداید، بددراه هدداید زیسددتم

ی  ا یدم نیداز  هندد، مسدیر تغییدر  ی دره مگداغ  بد  ممکدن زدرجن حدداب ر با ا ر بد معلمان

ی  ا یددم نیدداز اه شددد  ا بدداو هدداه حدد   ا  بدد  زیازددد، قددد و از جدددا منظددو ، ایددن بددراه

 مگددک  حدد  جهددن یگددم ابددراز بدد  بیگددتر بدد  یابددد مددد ظهددو   رایددد جمدد  نددوجد بنددابراین،

 " بریسددتومی  ه نددیک   تددایمز، نیویددو ک نددوی  مقالدد  بدد  طددو  همددانی شددو  مددد مربددو 

 هدداه فعالیددن همددوا   بدد  ایددن حددین    بدد  ازددن توجدد  جالدد » : ازددن بددر   مگدداهد 

     رفددن، مددد قددرا  اجتددراض مددو    دشددت     جمدددتا ولددد ازددن،  اشددت  وجددو   انگددبوید

 با هدداه انبددا  بددراه زددازمان یددک اندددازه  ا  از جنصددره شددام  اغلدد   وزهددا ایددن بدد  حددالد

 ی«2حیرتم    کن از من و ازن، اجتماجد با کفریند انق   اینی ازن م بن

                                                           

 (33, صی 1396باید بدانند(, ) با کفریند اجتماجد )کنچ  هم   1
 (57-56, صی 1396) با کفریند اجتماجد )کنچ  هم  باید بدانند(,  2



 داجتماج هزازمان ها هبا بر ها 
35 

  نمونه یاجتماع نیآفر کار یها مشخصه

 کاار و کساب یماال نیتاام یرانایا - یاساالم مدل: الحسنه قرض

 یاجتماع

 بسددیا  مفهددو  مددا، ازدد مد -ایرانددد فرهنددگ    ، اجتمدداجد بددا  و بسدد  مددالد تدد مین شددیو  

 مدددل ایددن  شددد بددراه ظرفیتددد یددو  ایددن و ازددن «الحسددن  قددرض»نددام   بدد   ا   نز یکددد

 ی1باشد تواند مد ایران    با  و بس  هاه

  تیموفق به یازمندین هیروح

 ه توزدع  و  شدد باجدا تواندد مدد بد  ازدن بدا کفریند    بدالقو  جامد  یدک موفقیدن ب  نیاز

 یدک شدام  بد  کیدد مدد شدما  بد  ان یدز  از ویدژ  اه  وند  موفقیدن بد  نیدازی شدو  اقتصا ه

 با هدداه انبددا  انتظددا  مبندداه بددر نیدداز ایددن ازددن موفقیددن بدد  نسددبن قددوه و   ونددد احسددا 

 متعدد ه شدواهدی ازدن  دشدت  بد  نسدبن با هدا ایدن بهتدر انبدا  با  ی ران از تر زری  و بهتر

 مددد نگددان  ا جامعدد  یددک پیگددرفن قابلیددن و موفقیددن ه ان یددز  زدد   بددین ا تبددا  وجددو 

 پیگددرفن توانددد مددد موفقیددن ه ان یددز  بدد   ا نددد اشددا   موضددوح ایددن بدد  شددواهد ایددنی  هنددد

 ی2شو  کن  سترش موج  و بند تغدی   ا تکنولوژیکد و اقتصا ه

 یدرون منبع بر داشتن کنترل

  ا بدااید امتیداز «  وندد بنتدرل منبد » ویژ دد    کفریندان بدا  بد   ویند مد شنازان  وان 

 فاقددد کنهددا ا ددری یابنددد مددد یددو    ون    یددو ، از یددا ج جدداه بدد   ا قددد و کنهددای  یرنددد مددد

 مگداهد  انددوزه، تبربد  بدا کندرا توانندد مدد بد  باو ندد ایدن بر باشند، مگکلد  ف  هاه مها و

 کنهدا کیدد، مدد پدی  اشدتباهد بد  وقتددی نمایندد بسد   ی دران از  رفتن بمک با ماهر، افرا 

 تصدحی  بایدد ایدزه اد  و ازدن افتدا   اتفداقد اد  اول ه   جد     بد  بدانندد یواهندد مد

 بفددایتد بددد جنددوان بدد   ا شکسددن کنهددای نماینددد زددرزن   ا  ی ددره فددر  بدد  ایددن ندد  شددو ،

                                                           

 (213, صی 1396)مباند و ایول با کفریند اجتماجد,  1
 (39, صی 1396)مباند و ایول با کفریند اجتماجد,  2
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 مدد تلقدد یدو  شدناین    شدکافد از اه نگدان  جندوان بد  بلکد   یرندد، نمد نظر    شصصد

 ی1ازن جبران قاب  بیگتر ت ش با ب  مو  ه نمایند،

 ! کردن خطر سکیر بدون

  وزددن  ا پدددیره  یسددک کنهددا بدد  ازددن ایددن با کفرینددان   بددا   ه غلدد  تصددو  تددرین  ایدد  

 achieving Society) یدو ، ه برجسدت  بتدا  بدراه بد  هن دامد بلنددا مدک  یویددی  ا ندد

The)،  تعیددین جامدد  بو نددد معتقددد بدد  زمددان کن با کفرینددان بدد    یافددن بددر   مددد پددژوه 

 او نظددر ازی شددوند مددد هددا اددال  مبدددو  ازددن، مهددا و شددان ، جدداه بدد  موفقیددن بننددد 

 میدان از  ا  یسدکها تدا  وندد مدد پدی  بینهایدن تدا کنهدا واقد ،   ی نیسدتند قما بداز با کفرینان

  نبدال بد  زحمدن و  قدن بدا موفقیدن شدان  افدزای  بدراه و برزدانند، حدداق  بد  یدا بر ا ند

 همدین بد   یرندد، مدد بداا  زدن  ا یدو  موفقیدن شدان  معمدوا کنهدا امدای هسدتند اط جاو

 ی2بینند مد پدیر  یسک  ا کنها  ی ران ب  ازن  لی 

 ها تیموفق در بودن شاد ییتوانا

 موفقیددن از بددو ن شددا  و  ددرفتن جگددن تواندداید شددو   رفتدد  نا یددد  نبایددد بدد  ویژ ددد یددک 

 بددا کفریند باشددد،  شددوا   و پددی  باقیمانددد  مسددیر بدد  هن ددامد حتددد ازددن، بواددک هدداه

 بدد  بسدداند بسددیا ، هدداه نومیددده و مگددک و بددا ازددن، مدددو طددواند تعهددده اجتمدداجد

 بددراه  ا هدداید  ا  همددوا   شددوند، موفدد   ی ددران بددا  یره بدد     و  هنددد یددرج بدد  ازددتقامن

 ی3یابند مد مسیر این از بر ن لدو

 خطا رشیپذ البته و یفروتن و مانیا تعهد،

 از یدا ج معمدوای  ا   جریدان بداا بد  پدایین از اجتمداجد بدا کفریند  ولتدد، اقدداماو بری م 

 ،«بددر یم  مددد امتحددان  ا X ا ددر میگددد ادد »: زددا   زددؤال و مگددک  بددا فددر  مسددتقیم تعامدد 

 پژوهگد ره و تنظیمداو، بریدد پازد ، پدژوه ، کیدد مدد  نبدال بد  بد  کنچد ی دیابد مد  شد

 منداب  جدد  بدراه اوی پدر از  مدد انددوزه تبربد  بد  بدا کفرین زمدان،  دشدن بای ازن بیگتر

                                                           

 (41, صی 1396) با کفریند اجتماجد )کنچ  هم  باید بدانند(,  1
 (42, صی 1396) با کفریند اجتماجد )کنچ  هم  باید بدانند(,  2
 (44, صی 1396) با کفریند اجتماجد )کنچ  هم  باید بدانند(,  3
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 بد  تدا بندد ترغید  مرزدو  مگداغ  بدر ن  هدا بد   ا مدر   بایسدتد معموا و بند، مد فعالین

 بدد  فرکینددد ایددن ابتدددا   ی بپیوندنددد نگددد   ابددن اه ایددد  بدد  متعهددد افددرا  از بددواکد  ددرو 

    زیددرا ازددن، ایمددان و فروتنددد مسددتلز  همچنددینی  ا   نیدداز تعهددد از معمددول غیددر زدد وحد

 تددا بگدد مدد طدول هدا زددال و هسدتند، ی دا از پدر و بوادک اولیدد  هداه تد ش مدوا  ، اب در

 نهدا ه شدو  مدد پدیددا  کنچد  شدو ، موفد  فرکیندد ایدن ا دری  هند نگان  ا توج  قاب  نتایبد

 نفددوذ و  اندد  هدداه مهددا و کن حامیددان و مدددیر ، هیئددن اجضدداه با بنددان، بدد  ازددن جدیددد

 ی1کو ند مد  ر  هم با  ا جدید  ویکر ه پیگبر  براه

 تیریمد و گوناگون یاستعدادها یخطا و آزمون یبرا فضا یساز فراهم

  افراد صبورانه

 انبددا  بیگددتره بددا  یو شددان ازددتعدا  هدداه بددا  از بر اشددن بددراه بایددد اجتمدداجد با کفریندان

 همچنددین بایددد هسددتند جهددان    تغییددر پیگددبر  جسددتبوه    بدد  زددازمانهایدی  هنددد

 و تبربدد  طریدد  از کنهددا پتانسددی  ازددن قددرا  بدد  بننددد فددراهم بسدداند بددراه  ایلددد فضدداهاه

 وقتددد حتددد ازددن مبتکددر افددرا  بز  داشددن معندداه بدد  ایددن جمدد ،   ی  ددر   بگدد  کزمددای 

 کغداز ران، - یدو  از بسدیا ه هداه طلبدد جدا  ا غدا  و ترغید ی شدو  نمدد جملد هایگان اید 

 ادال  ایدن امدای  در   منتهدد  ایلدد تدن  بد  تواندد مدد و ازدن اه پیچیدد  مدیریتد شغ 

 ی2فعال شهروندان از جهاند زایتن: مواجهیم کن با ب  ازن جهاند

  موجود امکانات و منابع از٪۲۰۰ یبهرور

 بایدد همدوا   بد   ا   مدد ابدراز بدا  و بسد  محدی  جندوان بدا یدو  بتا     هابن پال کقاه

 منظددو  بدد ی کو    زددن بدد   ا انتظددا  مددو   بدداز هد برابددر  و بتددوان موجددو  مندداب  از نیمددد بددا

 ایددنی بددر  تبعیددن االگدها بددا مواجهدد     بو اییهدا ن ددرش از بایددد نظددر نق د  ایددن بدد   زدیدن

 بد  نسدبن بد  ازدن تفکدر از ندوجد شدو ، مدد یواندد  «مبتدده ذهدن» جندوان بدا بد  ن رش

 مددو  ه همددان ن ددرش ایددن واقدد    ی باشددد مددد تعصدد  هر وندد  از کزا  و هوشددیا  بدداز  مسددائ 

  اههدداه امددروز ی ازددن بددر   معرفددد «ابتسددابد ندداتواند جنددوان بدد  وبلددر تو زددتن بدد  ازددن

 از پددی  م ددال، بددراهی  ا نددد قددرا  مددا  زددتر     ان یددزش ایبددا  و  اهنمدداید بددراه زیددا ه

                                                           

 (49, صی 1396) با کفریند اجتماجد )کنچ  هم  باید بدانند(,  1
 (80, صی 1396باید بدانند(,  ) با کفریند اجتماجد )کنچ  هم  2
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 و تدک تدک بصدو و بایدد وامهدا بد  بو ندد تصدو  ایدن بدر  ا ها بانک بواک، هاه قرض  معرفد

 ا ائدد  از پددی ی شددد نمددد فقیددر افددرا  شددام  ایددن بدد  شددوند ا ائدد   و اندد  جبرانددد ضددمانن بددا

 همکددا ان ، و فددا مر پددال توزدد  ایدددز ویددرو  و زدد  مددرض شددد  بنتددرل و مسددتقیم   مددان

 موفقیددن بددا بگددو ها فقیددر افددرا  بددین  ا بیما یهددا ایددن بتددوان بدد   اشددتند بدداو  بمددد افددرا 

 ی1بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر  مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددیرین

 یگر پرسش

 اولددین:  ا نددد برجسددت  ویژ ددد زدد  بیننددد  مددد  ا معمددول شددرای  از فراتددر بدد  انسددانهاید 

 بد  نبایدد ادرا: مانندد زدؤااتد ازدن، بچ اند  حتدد و زدا   زدؤااو بد  وافر ج ق  کنها ویژ د

 ویژ دد  ومدین بنندد  نمدد توجد      بد   بد  کمدوزان  اند  ادرا یدا  ا   وا   وزتاییان

 مؤزسداو    هدا ن درش ایدن نقد  بازتدا  و جامعد  هداه ن درش مدو      زوال و بر زد کنها

 کمددوزش  وش فقیرنگددین، هدداه محلدد  بو بددان بددا  اب دد     مددا ن ددرش ا ددو : ازددن یددو 

 بددراه  ازدد  جزمددد و بددر ن جسددتبو بددر ایددرا  ویژ ددد زددومین میدهددد  تغییددر  ا مدددا  

 بددراه کنهازددن والدددین و کمددوزان  اندد   وزددتاییان، مددو  ، ایددن    بدد  زرمنگددا  بدد   زددیدن

 ی2ازن موجو  مگک و ب  نسبن جمی    بد ب   زتیابد

  باال ییفردگرا

  یسدک و جمد  ابتکدا  بدو ن، ندوکو  نظیدر بدا کفریند بد   درای  ابعدا  با کفریندان  شدد بستر

 هدداه فرهنددگ بددا همدداهن د    و بنددد مددد  شددد بدداا فر  رایددد بددا هدداید فرهنددگ    پدددیره

 و بدا کفریند هداه ا زش شدرای د اندین   ی شدوند مدد ظداهر(   درا جمد )  پدایین فر  راید

 مبندداه ا زشددد، تنازدد  انددینی هسددتند هددم متنازدد  پددایین، فر  رایددد بددا هدداه فرهنددگ

 بد  اندد بدر   ا جدا محققدان  یدد ا  ایدن از حمایدن   ی ازدن جمد  - فرهندگ تناز  پا ا ایم

    جمدد  ابتکددا  و پدددیره  یسددک نددوکو ه، نظیددر بددا کفریند هدداه فعالیددن موفقیددن میددزان

 و توزدع  و تحقید  هداه  درو  اه پدروژ  هداه تدیم از بد  باازدن ژاپندد هداه زدازمان میان

 همد  و بنندد مدد ازدتفا   جدیدد محصدول توزدع  هداه تدیم و بیفیدن بنترل حلق  بازا یابد،

 ی3هستند(  را جم ) پایین فر  راید با هاید فرهنگ ویژ د جزو ها این

                                                           

 (88, صی 1396) با کفریند اجتماجد )کنچ  هم  باید بدانند(,  1
 (90, صی 1396) با کفریند اجتماجد )کنچ  هم  باید بدانند(,  2
 (194-193, صی 1396) با کفریند اجتماجد )کنچ  هم  باید بدانند(,  3
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  صداقت

 اقدددا  یددک شددروح ازددن، یددداقن اجتمدداجد، بددا افریند    موفقیددن حیدداتد جامدد  نصسددتین

 بندابراین ازدن، مگدک  بدافد اندداز  بد  کمدد،    بسد  ازدتراتژه یدک حتدد یدا کمیز صاطر م

 بسددیا ه و منددابع   قددابت ، بددازا ش، یدددمت ، یددا تولیددد    بایددد اجتمدداجد بددا کفرین یددک

 ی1باشد یدی  هستند، ت  یر دا  موفقیت  یا شکسن    ب   ی ر جوام 

 شوق و شور و یدلبستگ 

  اشدت   لبسدت د بدا  ایدن بد  بایدد  ا  ، مدد بدر  دا  اجتمداجد با کفریند مسیر    ب  فر ه 

 بدا  ایدن انبدا     بایدده بد  بندد فکدر ا در باشدد، اشدتیاق بدا و شو  پر امر این    باید و باشد

 ی2باشد موف  اجتماجد با کفرین یک تواند نمد بند، فعالین اجبا  ب  و  ا   وجو 

 کن    یابدد،  زدن اه جمدد  اجتمداجد تد  یر بد  جدیدده مهدم ه ایدد  بد  باشد قرا  انانچ  

 و جدوید، ادا   اندرژه، مراقبدن، تد مین بدا بد  ازدن، نیداز کن پیگدبر  بدراه دنیروی ب  یو و

 اجتمدداجد با کفرینددانی باشددد اتکددا قابدد  زیسددتم، طریدد  از ایددد  کن هددداین بددراه از  پگددتکا 

 تغییددر کینددد ، فددائ  مصالفددن و ج ق ددد بددد بددر بننددد  جددد   ا  دددا ه زددرمای  و توجدد  بایددد

 اه شدیو  بد  و بصگدند بهبدو   ا ایدد  مسدتمرا باشدند، مبهدز زیازدد ه ا ا   ب  و  هند  فتا 

 -ی انبامدد مدد ب دول مددو اد  تدا بد  نیسدن مهدم باشدند، جزئیداو تمدامد مراق  - زاجیان 

    امدو  -   ر دوند ه نحدو  بیندد پدی   نبدال بد  شدما ا در بد  بدو  ایدن کشوبا مهم بین 

 پگدن بد  ازدن شصصدد بدر تمربدز شدما بدراه انتصدا  بهتدرین هسدتید ، جدیدد ایدهاه برابر

 بددر بتوانددد بدد   ا    ا  روهددد  هبددره ه ان یددز  و تواندداید شددص  کن کیددای  ا   قددرا  ایددد  کن

 کیدد  فدائ  باشدد، هدا پریگداند و مگدک و مواند ، از ناپددیر پایدان منبعدد ازن ممکن ب  کنچ 

 اندین تقریبدا بد  ایدن بدا ازدن، شدص  ایدن بدراه جهدان    ایز مهمترین اید  کن تحق  کیا

 مبددا زاتد بدددا  هددر دجابدد و یددون  ،BRAC و  ریمددان بانددک بدد  مربددو  مددوا      باشددد  مددد

 تنهددا زیددا  ییلددد کنهددا ابتدددا    ی بو نددد بددر   کغدداز  ا مگددک و و ومیدددیهان از حددابد طددواند

 بدد   ی درانی تربیددد یواهدد بدالند همچددون  ریمدان باندک بدد   فتندد یدون  بدد  مدر  ی بو ندد

 کنهدا  وه هدری بدر   هدا شد  نفدن     ا یدو  پر  کمدد شدغ  بد  بدو   یوان  او ب   فتند جابد

 مدددهبد،  رایددان ایددول بددا بو نددد مببددو  کنهددا  وه هددری بر نددد تبربدد   ا شصصددد ضددر هاید

                                                           

 (79, صی 1396) با کفریند اجتماجد )کنچ  هم  باید بدانند(,  1
 (79, صی 9613) با کفریند اجتماجد )کنچ  هم  باید بدانند(,  2
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  شددو  جددا و همدد ، از تددر زددصن شدداید و زوزیالیسددن، انق بیددون نظددامد،  یکتاتو هدداه

 بد  کنهدای بپر ازندد مبدا ز  بد  بدو ، بدر   بدین از  ا اه معاملد  هدر اجتمدا  ه جدوهر  ب  یوا ه

 مندداب ، کو ه جمدد  بددراه بر نددد، مددد جمدد  یددو  هدداه ایددد  ه جرضدد  بددراه هدفمنددد طددو 

 زیازدددد، قدددد و  اان ال دددام جلددد  و  شدددمنان، زددد   یلددد  هدددا، مگدددا بن تگدددکی 

 بدد  بو نددد شددد  متعهددد کنهددا  وه هددری بر نددد مددد تکددرا  با هددا و با هددا  ا یکسددان  ازددتانهاید

 ی1 رفن مد بر     ا کنها زند د تمامد ا ر حتد د،نباش کیر ب  تا فرکیند این شاهد

 : بااه ویاااه کااارآفرینی روی کااارآفرینی چااالش هااای پاایش

 اجتماعی

 موفق افراد از یزیر برنامه میت دادن لیتشک

 مددوفقد با کفرینددان و مربیددان از متگددک  شددما  یددزه برنامدد  تددیم بدد  باشددید  اشددت  اطمینددان 

ی اندد بدر   جمد  یدوبد بد  یدو  متوزد  یدا و بوادک با هداه و بسد  زداین    بد  ازن

 ی2زازند مد مگص  یوبد ب   ا ا زشمند و واقعد معیا هاه افرا   ون  این

  یریپذ انعطاف

 بدد  بسددد) زددایتن البداهدد  فددد تواندداید و  اشددتن انع ددام موفقیددن، حیدداتد جامدد  کیددرین

 تنهدا همیگد  بدا ، یدک  ا ن انبدا  بدراهی ازدن( زداز  مدد  ا ایدزه کمدا  د و مقدم  بدون

  فدن یواهدد زدازمانهاید و افدرا  زدوه بد  زدرفرازه و موفقیدنی نددا   وجدو    زدن  ا  یک

 ازدا  بدر حربدن  هندد ت بید  شدرای  و محدی  بدا زدرجن بد   ا یدو  ا ون  ب یرند یا  ب 

 نها هدداه ایبددا  بددا همزمددان اجتمدداجد با کفرینددان  روتمنددد،  موبرازددد هدداه    جامعدد  نیدداز

 ضددعی ، بگدو هاه    امدای بنندد مددد قددیمد نها هداه تبدیدد یددرم  ا زیدا ه زمدان جدیدد،

    بدد  اه اولیدد  نیازهدداه بددر اوقدداو بیگددتر اجتمدداجد با کفرینددان و شکسددت ، ایدد تهیدزددن

  غدم جلدد هندد،    مد  ی  ا ندد تمربدز شدو ، مدد تلقدد مسدلم امدره غدر  هداه  موبرازد

 از بسدددیا هی  ا ندددد وزن بسدددر بو بدددان   یدددد 40 از بدددی  اقتصدددا ه، اگدددم یر  شدددد

  زترزددد  سددترش بددر توزددع  حددال    بگددو هاه زددایر    و کنبددا    اجتمدداجد با کفرینددان

                                                           

 (37, صی 1396) با کفریند اجتماجد )کنچ  هم  باید بدانند(,  1
 (81, صی 1396) با کفریند اجتماجد )کنچ  هم  باید بدانند(,  2
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 و الکتریسددیت  ا ائدد  اولیدد ، بهداشددتد هدداه مراقبددن و کمددوزش ا ائدد  زددالم، کشددامیدند ک  بدد 

 توزدع  حدال    بگدو هاه    مدوا   ایدنی  ا ندد تمربدز یافتد ، بهبدو  تغدید  و بهداشن تروی 

 ی1شوند مد  رفت  نظر    جمومد بااهاه

 ۲کننده دشوار و مانع نیقوان وجود

  کشور در تیرا یکپ حق نشدن تیرعا

 ازددن،  ایددن بپددد قددانون  جایددن بحددا هسددتیم مواجدد  کن بددا مددا مگددک تد و مسددائ  از یکددد

 تولیدده محتدواه ایراندد هداه زداین و ی شدو   جایدن  ایدن بپدد قدانون ب  ازن مهم بسیا 

 مبددازه فضدداه    بدد  هدداید بانددال هدداه فعالیددن از و ن دا نددد مددر   ایتیددا      ای ددان  ا مددا

 ی3شو  جلو یره بنند مد جرض   ای ان ب   ا ما با هاه

  یخصوص بخش داتیتول عرضه یبرا عیتوز بستر نبود 

  ند فروشدد بسدتر ازدن، توزید  بسدتر فقددان  لدیل  بد  ازدن مدالد مباحدا ما جمد  مگک 

 مددا ایددلد مگددک ی نیسددن فکددر بدد  هددم  ولددنی ندددا   وجددو  بگددو     یصویددد ندد  و  ولتددد

   ی فروشدیم مدد  ا مدان قبد  محصدواو و  یدریم مدد وا ی ازدن جهدا ه مدا فکر ازن، همین

 زدال زد  طدد بدازه و  هدیم مدد انبدا  شصصدد هداه  ددا ه زدرمای  با  ا با  ما حاضر حال

 ی4بیاو یم    فروش با  ا کن یرج حداق   ا یم زعد و شو  مد زایت  زال پن 

 یاجتماع یها سازمان کار فهم عدم

 یایددد ا  اک مددا بددا  بدد  بدد  مسددوولین و مددر   مازددن، بددا  فهددم جددد  مددا جمددد  مگددک  

   ک  ا مهدم بحدا ایدن بدافد اندداز  بد  هدم بداز ولدد ازدن شدد  بهتدر ییلدد اان نداشتند،

 ی 5بنند نمد

                                                           

 (82, صی 1396اجتماجد )کنچ  هم  باید بدانند(,  ) با کفریند 1
 (1398: با کفریند    ایران,  "جملیاو انهدا ")مصاحب  با مدیر تولید بازه  2
 (1398)مصاحب  با کوانام  : با کفریند    ایران,  3
 (1398: با کفریند    ایران,  "جملیاو انهدا ")مصاحب  با مدیر تولید بازه  4
 (1398: با کفریند    ایران,  "جملیاو انهدا ")مصاحب  با مدیر تولید بازه  5
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 غلط فرهنگ

  کشور در غلط فرهنگ ساز نهیزم نادرست تیترب 

 بکندیم بمدک جامعد  افدرا  بد  بتدوانیم ا در مدای ازدن مگک  بز  ترین یو زازه و یو ک اهد

 بد  باشدیم امیددوا  تدوانیم مدد بنندد، تربیدن و بگنازدند  ا یو شدان طفولیدن زنین همان از

 بد  هدر بد  اه جامعد ی بدو  نصواهندد  ولتدد شدغ  و با مندده حقدوق  نبدال مدا کیند  نس 

 ی1بند مد ت ش یو ش با  و بس  زایتن براه تما  نف  ب  اجتما  با

 یزدگ شتاب فرهنگ

 پگدن فرهندگ هدم طرفدد ازی  ا   وجدو  بگدویم پولددا  شدب  یدک ندو با  یک با ب  این ح  

 هدا بچد  و بگدو  حد  پدرو ش و کمدوزش توزد  بایدد فرهندگ ایدنی ازدن معضد  نگستن میز

 فرهندگ و بندد حد   ا مگدک  ایدن بایدد نمدو و  شدد جای دا  ایدنی بگدوند تربین محی  کن   

 ی 2بند ایبا   ا   زن

  التیتحص اتمام از بعد به کار کردن موکول فرهنگ

 3  زومد  بدا لیسدان  از بعددی هسدتید یدک تدر  ا در حتدد بگدوید بدا  بد  مگدغول اان همین

 بدا  لیسدان  از بعدد هدا ییلدد ادون بنیدد، بدا  بدا کفریند بدراه توانیدد مد بهتر ییلد زال 

  4غاتیتبل نهیهز بودن باال ی3شوند مد با مند نهاین و یواهند مد

 یعموم منافع برابر در میتصم اتخاذ و یسهام یها شرکت هیرو یب رشد

 شدربن زیصددی اندد شدد  قد تمندد اندداز  بدد یافتد   شدد زدهامد شدربتهاه[ حاضر   حال] 

 اوقداو بیگدتر کنهدا مددیرانی  ا ندد بنتدرل تحدن  ا جهدان  دروو اها   یک تقریبا ملیتد اند

 زددهامدا ان حتددد و جمددومد مدددو بلنددد مندداف  بددری م بدد  بننددد مددد اتصدداذ  ا تصددمیماتد

 بددد ایددن بریددد ازددن،  ا   نگددان اییددر مددالد بحددران بدد  طددو  همددان ازددن، کنهددا یددو 

                                                           

 (1398ان , )مصاحب  با ایتا : با کفریند    ایر 1
 (1398)مصاحب  با ایتا : با کفریند    ایران ,  2
 (1398: با کفریند    ایران,  "جلم نن  ")مصاحب  با  3
 (1398, : با کفریند    ایران "توپ ما بن  ")مصاحب  با  4
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ی  انندد مدد شدربن حقدوقد زدایتا  از ناشدد اجتندا  قابد  غیدر پیامدد جنوان ب   ا مسئولیتیها

 مددد ،«بن ددا » جنددوان تحددن یددو  بتددا     بابددان، جوئدد  حقددوق، پروفسددو  م ددال، جنددوان بدد 

 تد  یر تحدن ازدن، بریدو  ا  شصصدیتد حقدوقد وضدعین از زدهامد شدربن بد  ما امد  وید

 م د  ازدن، واقعدد مر مدان زدوه از یدحی   فتدا  متضدمن بد  قدانوند و اجتمداجد فگدا هاه

    بد  انسدان  ویدد، بدری م مدد اوی  یدر  نمدد قدرا  زنددان، تهدیدد و  ضداین، جد  همدلد،

 و باشدد مدد یدو  منداف  بندد    فدر  بد  منحصدر اه شدیو  بد  زدهامد شربن  ا  ، حضو  کن

 از بسدیا ه امدروز ،ی «ازدن جداجز زمیند  ایدن     ی دران بدراه واقعدد ن راندد احسا    ک از

 و قواجددد ایددن تددا بننددد مددد تدد ش مالیدد  و حقددوق    هدداید پیگددین  بددا اجتمدداجد با کفرینددان

 هدداه شددربن زددوه از بیگددتر اجتمدداجد مسددئولین تدد مین منظددو  بدد   ا ان یزشددد زددایتا هاه

 ی1 هند تغییر زهامد،

  نهاد مردم یاجتماع یها سازمان نگرفتن قرار تیحما مورد

ن هداه زدازماند اجتمداجد بد  بد  پگدتیباند از زدازما –بی    یتون، موزد  زدازمان کشدوبا 

واند اجتماجد و فرهن د    زرازدر  نیدا مدد پدر از  بدا هددم بسد  اط جداو    زدنین نوجد

 زفره ب  هند  ا کغاز بر ی

هدا    زرتازدر بگدو  یدک  کنچ  ب    یتدون بد     زدفرهاه یدو   یدد ایدن بدو  بد  هندده

پد یز یزتدالل، قیطدیتریودمیمین تد  یودمییهندیهای یهدنیل د با   ا انبا  میدا نددی 

بودلی.یآلاییتی نینیهدیه یازیدایهدمیتد ب یبدمز یبماتد ینادت،ایز التدی  ی د ی

  یتدون بدا  روههداه بسدیا ه بد  طرفددا   لیدهیهیگمفال یشیهیبودلدییبمپدییند یتدی.النی.

هدر مدو  ه اجدم از بهسدازه زیسدتم تصلید   -اید  هداید بدراه اید حاو جامعد  هندد بو ندد 

 ، تقویددن مگددا بن زیازددد طبقدد  ه پددایین، ایبددا  زددایتا هاه جدیددد حقددوقد بددراه فاضدد 

هدا ا دربص  نبو نددی او شدروح بد  بگد  ال دوید   فت و بدر ی همد  ه  درو  ۔حفظ حقوق زنان

بددر : زددازمان هدداید بدد  تفدداوتد  ا ایبددا  مددد بر نددد هددم  ا اه ایدددهاه یددو  بو نددد و هددم 

ید ق، و جمد   درا  اشدتند: حدامد ایدد  یدا بدا کفرینی زمامدا ه ب  طدو  فدوق العدا   متعهدد، 

زمیبمیزه ی لییهیبودی د یزهد ی یاآفمهندینیپالیل دی ی  یتد یبدمز یاهلدم ی ت یدیای

دگمگول یدزشالنیقیزندیی وزند ینالددید یندیلریز ی م دنیآلدینیند یشدیویآلادییپدو ی

 هید یلیزشالنیقیز یتو ی.دیلوزدهیمیدمتدالینیبد یداتدال یداییلتد یشدیلیقیمیز  د ی

                                                           

  (15, صی 1396) با کفریند اجتماجد )کنچ  هم  باید بدانند(,  1
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یسیآتی یپذهم یمیلیچیزیبودنیازیدزشالنیقیز یهدنیدهردمینادززیبودلدییمیودیی دییز  

 ی1 هید یووتطیاتیل یهیقیبخشیوایا قیمیدملنیلیدهیهیگمفال ین یشیلی

  دهیا رساندن جهینت به تا ثبات حفظ

ی شدو  مدد ت بازد کنهدا ا ربصگدد از اجدرا    امدا  ا ندد، یدو  بسدیا  شروجد ها اید  از بسیا ه

 یدا  تقدا ا بد  قدا   بدر  مدد پدی   ا ایدد  کن بد  نهدا ه یدا زدازمان ب  باشد این شاید مگک 

 دشدایی ازدن زدازماند هداه ادال   شدوا ترین از یکدد یدو  ایدن بد  نیسن، کن بیفین حفظ

 یفیددنب بدد  زمدداندی ندددا    ا نددد،  ا  شددد مدددیرین ه تبربدد  بدد  افددرا ه ازددتصدا  ازددت اجن

 حدولدت - باشدد یافتد  وقدوح بحراندد شداید یدای یابدد مدد بداه  هدم ان یدز  یابدد، مدد نقصان

 اندددبتو بدد  ایددن از قبدد  ضددعی  زددازماند و - طبیعددد ب یدداید زددها ، بددازا  زددقو  زیازددد،

 یشو  محو یابد  یگ 

 ایددهاه ندابو ه موجد  توانندد مدد بد   ا ندد وجدو  بیگدما ه بیندد پدی  قاب  غیر ی راو

 جالدد  توانددد مددد نفسدد  فددد جدیددد ه ایددد  یددک پددر از، نظریدد  یددک  یددد ا  ازی شددوند یددو 

ی زئیدیایذ دمیبدیمنیزهدیهیهدنی یدابدیاهی مدنیصبلنی یاآفمه قیهنینن میز ی باشد

ی یلبددوهی ددیاقینددیل یوددینی ی یلبددوهیچددونیزتددنینددوزاد یشددین ی دد یآنقیز ددمز 

یودیند یهدییتییتد ی و هدی یزهادیدی یلبدوهیشیهییمیناالمهینقیمی یا نینیبمزلریخال 

 2یزتنیندنیی یا یب یهیفال قیتی نینینخیلفینیبی

 ینیکارآفر یضرور رساختیز یاجتماع نظم و یتیامن یمبنا خط

 یاجتماع

ندداه امنیتددد و نظددم اجتمدداجد،  شددوا  ازددنی هددم  شددد بددا کفریند اجتمدداجد بدددون یدد  مب

ه زددرمای  هدداه بواددک و زددایر یدددماو     بز  تددرین تدد مین بننددد  BRACابنددون 

  هداه بز  دد  ا بد  همدرا   اشدت  ازدنی اندد تدن یندکن هزافغانستان ازن، اما  زدتاو  هاه 

 ی3از با بنان کن  بو   شد  و ب  قت   زید  اند

                                                           

 (31, صی 1396) با کفریند اجتماجد )کنچ  هم  باید بدانند(,  1
 (36, صی 1396اجتماجد )کنچ  هم  باید بدانند(, ) با کفریند  2
 (61, صی 1396) با کفریند اجتماجد )کنچ  هم  باید بدانند(,  3
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 ینیکارآفربا  سهیدر مقا یاجتماع یسازمان ها یمال نیتام یدشوار

 یتجار

بری م با کفرینان تبا ه بد  همدان طدو  بد   ابدن شدد  مدد توانندد از بازا هداه زدرمای  ه 

 ، از طریدد  او اق قرضدد  یددا زددها  پددول فددراهم بننددد، با کفرینددان بدد  یددوبد ت بیددن شددد

هدداه غیددر انتفدداجد  ا مددد  ر اننددد توزدد  بنیا هددا، بگر وزددتان یددا  اجتمدداجد اه بدد  زددازمان

 ولن هاید ب  انداز  ه زدرمای   ددا ه هداه معمولگدان نسدبتا بدم و بوتدا  مددو مدد باشدد 

تدد مین مدد شددوندی بریدد از مؤزسدداو )میدان ین مددو اج دداه بمدک مددالد یدک زددال ازدن( 

اجتمدداجد   کمدددزا از زددرمای   دددا ان ت  یر دددا  بدد  بدد   نبددال اهدددام مددالد و تدد  یراو 

اجتماجد هستند( ب  زدرمای   زدن یافتد  انددی امدا بازا هداید بدا ایدن ندوح تد مین بو جد  هندوز 

  ه مگدترک    مراح  ابتدداید یدو  هسدتندی تنهدا تعددا  ان گدن شدما ه از بنیا هدا، زدرمای

و بمددک مددالد بیگددتره    ایتیددا  زددازمانهاه اجتمدداجد مددد  دا نددد،    حددالد بدد   ولددن 

هاید ب  مناب  بافد بدراه تد مین  شدد زدرمای     ایتیدا   ا ندد، تدرجی  مدد  هندد بد  جداه 

 ی1زرمای   دا ه    زایتن مؤزساو براه یدماتد پول یرج بنند ب  ا ائ  مد شوند

 یسازمان اجتماع عملکرد بر گذاران هیرماس نظارت معد شدن یمنته

 و ناموفق فیضع جیبه نتا تیتحت حما

بدددون فگددا  یددا جد از زددرمای   دددا ان، زددازمانهاه اجتمدداجد غالبدد  از طریدد   شددد بو جدد  

هاه کنها با تعدا  افرا ه ب  مدو   یددمن  زداند بدو   اندد، از ا زیدابد جملکدر  یدو  بد  یدا  

ه نابا کمدد بعدد از مد زد  مدد تواندد  انددی از ایدن  و، یدک برنامد ها یگدنو  بدو    ترین  وش

 ی2هر زال  با هد   ا ن وقن تعدا  بیگتر بچ  ها ا جاه موفقین بند

                                                           

 (66, صی 1396) با کفریند اجتماجد )کنچ  هم  باید بدانند(,  1
 (82, صی 1396) با کفریند اجتماجد )کنچ  هم  باید بدانند(,  2
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 ها آن تیموفق زانیم و یاجتماع یها تیفعال جینتا یریگ اندازه یدشوار

  آنها مدت بلند یبازده به توجه با

اجتمدداجد،  شددوا تر ازددنی    بددااترین زدد و ، انددداز   یددره نتددای  بلنددد مدددو    بصدد  

با کفرینددان اجتمدداجد بدد   نبددال تغییددر ن ددرش بدد  زددوه موضددوجاتد همچددون معلولیددن،  ددر  

مدد باشددندی تغییددر ن درش هددا    زدد   اجتمدداجد  محافظدن از مندداب  طبیعددد شددن زمددین یددا

ایددن هددا کشددکا  مددد شددوند، بنددابراین نحددو  ه تعیددین ا ددون د و ارایددد  معمددوا طددد  هدد 

تغییددراو تقریبددا غیددر ممکددن ازددن و   ون بصدد ، اددال  مقایسدد ،  لهددر  کو  ازددنی اولویددن 

 بدین حفاظدن از جن د  هداه بدا ان زا ، بنده بدین کمدوزش جنفدوان بدو بد یدا  انگد اهد، یدا

 ی1شی و یا مرات  غیر ممکن ب  نظر مد  زد

 یاجتماع یها سازمان چالش نیتر بزرگ نگرش، رییتغ

وضدی  جلد  فقدر، اغلد  افدرا  فقیدر  ا بد    یدن بونسداه تگدبی  مدد بنددی محمد یون     ت

 اندد    یددن بونسدداه تواندداید  شددد بددر ن بدد  انددداز  ه یددک   یددن بامدد   ا  ا   ولددد    

یو تد ب     یک  لددان بوادک باشدت  شدو ،  شدد کن متوقد  یواهدد شددی از نظدر یدون ، 

  مدد ماندد مانندد   یدن بونسداه انساند بد  از تحصدی و یدا فریدتهاه  ی در زندد د محدرو

ازنی محدو ین از  اند  نیسدن بلکد  از  لددان ازدنی یدون  با هدا ت بیدد بدر   بد  بز  تدرین 

اال  زند د اش تغییدر ن درش هدا نسدبن بد  افدرا  فقیدر، مؤزسداو مدالد، و ماهیدن زدرمای  

مدا   دا ه ازدن بد  مدان  از  شدد میلیونهدا انسدان    زرازدر جهدان شدد  ازدنی بد  بداو  وه

 ی2جهان  ا همان ون  مد بینیم ب  ذهنمان ب  ما  زتو  مد  هد

  

                                                           

 (83-82, صی 1396) با کفریند اجتماجد )کنچ  هم  باید بدانند(,  1
 (97, صی 1396باید بدانند(, ) با کفریند اجتماجد )کنچ  هم   2
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 بانوان و اشتغال

  ها بیآس 

  زنان کردن سالح خلع و سمیفمن " فرهنگ "

 محدی  بهتدرین بد  یاند  محدی  بد  ، بدا  بدازا  بد  زندان  وید  بدد زدایتن  وان  با فمینیسم

 اجضدداه بددر ت  یر دددا ه و اجتمدداجد مگددا بن بددراه زن ابددزا  تددرین مهددم و زن هنرنمدداید

 ی1ازن بر   وا   جده هاه کزی  ازن، یانوا  

  یدار خانه بلندمرتبه گاهیجا به نداشتن توجه " فرهنگ "

 ، ن ددا  ایددن    ، ازددن شددد  ن ریسددت  اقتصددا ه   یچدد  از غددر     زنددان اشددتغال و کزا ه

 انسدان و فرهن دد جمید  فعالیدن ایدن بد  تنهدا ند  و شدو  مدد تحقیدر همسدره و ما  ه نق 

 اقتصدا ه و ه بهدر     کن نقد  و  ا ه یاند  اقتصدا ه تد  یر از حتدد شدو ، نمدد توجد  زاز

 ی2شو  مد غفلن جامع 

  خانواده و خانه بر زنان اشتغال یرهایتاث

 مدر  اینکد  یعندد زندان اشدتغال زیدرا - ازدن شدد  افدرا   ادا  زندان اشدتغال بد  جوامعد   

 وقددن بمبددو  بددا زنددان -  ا ه یاندد   ی ددره و اه حرفدد  یکددد: شددغ   و زن و  ا   شددغ  یددک

 بد  مربدو  وظدای  تدرین زدن ین بندد، بدا  مندزل از یدا ج    زن ا در حتددی هستند  و ب   و

  ادا   ا او تواندد مدد او جسدمد تدوان بدو ن محددو  بد  توجد  بدا ب   ا    وش بر  ا منزل با 

 ی3نماید حویل د بد و جصبانین ، افسر  د

 بددا ه، محددی  و شددغ  بددا شددص ، شددنایتد  وان و جسددمد هدداه ویژ ددد بددین نازدداز ا ه 

  وان فیزیولدوژه، مگدک و بدروز باجدا شدو ، مدد شدغلد ازدتر  شدیوح باجدا اینک  بر ج و 

 ی4 ر   مد نیز زازماند و  فتا ه شنایتد
                                                           

)اددال  هدداه ای قددد اشددتغال زنددان بددراه یددانوا   )بر زددد ت بیقددد ازدد   و فمینیسددم و ا ائدد   اهکا هددا(,  1

 (2, صی 1394
ت بیقددد ازدد   و فمینیسددم و ا ائدد   اهکا هددا(,  )اددال  هدداه ای قددد اشددتغال زنددان بددراه یددانوا   )بر زددد 2

 (3, صی 1394
)اددال  هدداه ای قددد اشددتغال زنددان بددراه یددانوا   )بر زددد ت بیقددد ازدد   و فمینیسددم و ا ائدد   اهکا هددا(,  3

 (8, صی 1394
, صی 1396اجتمدداجد و  وان شددنایتد,    ه اشددتغال و تولیدددا  اهبر هدداه ای قددد د)مصددونین زنددان    حددوز 4

11) 
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 مصدر  ا در زد  کندان، اقتصدا ه ازدتق ل و بدانوان اشدتغال فدر ه، حقدوق بر  ون  افرا  تابید

 بدد  یددانوا   اجضدداه متقابدد  نیازمنددده  یسددمان اوا،: ازددن  داشددت  یددانوا   نهددا  بددر مهددم و

 و م لدو   زدید د جدد  زدب  بد   انیدا، ازدنا بدر   زسدن یکددی ر بد   ا شوهر و زن ویژ 

 افددزای   ا هددا نازدداز ا ه و یددانوا  د ایت فدداو  ا ه، یاندد  و یاندد  امددو  بدد  بددانوان بامدد 

 مگددترک  ندد  از  هدداید و جددداید طدد ق، بددراه  ا زنددان زنددد ااندد  قددد و  ال ددا، ازددنا  ا  

 ی1ازن افزو  

 بد  یدوی  حقدوق بد  ایگدان فزایندد  اجتقدا  کن بدا زمدان هم و زنان اقتصا ه ازتق ل افزای 

 بریدد    او ندد  وه طد ق بد  زناشدوید از  ضداین جدد  یدو و    بد  ازدن  ا   اجداز  کنها

 ی2اند بر   تقاضا زنان  ا (  ید 73) ها ط ق بیگتر بگو ها

 نقدد  تعددا ض بددا منددزل مسددؤلین و اشددتغال  و اندد  لینمسددئو  لیدد  بدد  شدداغ  زنددان اغلدد  

 بدا ه محدی     همکدا ان بدا هدم و یدانوا   بدا هدم معمدول، طدو  بد  زنان اینی هستند مواج 

 از ناشددد ازددن ممکددن زن نقدد  تعددا ض نیسددتند، بریددو  ا   ضددایتمنده از و  ا نددد مگددک 

 بدد  نسددبن شددوهر ه  مدا اندد  یازددن افکددا  همسددر، اشددتغال بدد  نسددبن شددوهر منفددد ن ددرش

 هدداه کشددفت د فرزندددان، مرافبددن بدد  مربددو  مگددک و منددزل، امددو     زن بوتدداهد همسددر،

 زنددان اشددتغال بدد  جامعدد  منفددد ن ددرش و متفدداوو نقدد   و مدددیرین    زن ندداتواند زن،  واندد

 ی3باشد

 یاجتماع یها بیآس و یجسمان ضعف

 ضددع  و زیبدداید و زددو یددک از مر اندد  غریددزه شدددید تمددای و و جسددماند برتددر قددد و 

 ، زددو  زددوه از کنهددا بددو ن منظددر    و  ی ددر، زددوه از مددر ان بددا مقایسدد     زنددان جسددماند

 و کزا  ایددنی بپیونددد  وقددوح بدد  بددا  محددی     زنددان جلیدد  مددر ان کزا  و اذیددن تددا شددد موجدد 

 و اه حاشددی  با هدداه وا دددا ه طریدد  از زنددان بدد  تددوهین و تحقیددر شددک  بدد   ددا  هددا اذیددن

 و کزا هدا قالد      دا  و مدر ان بدا مقایسد     بمتدر مزایداه و حقدوق پر ایدن و کنان ب  پسن

 ی4 رفن مد یو و کنان شتم و ضر  و همکا  مر ان جنسد هاه یگونن

                                                           

)اددال  هدداه ای قددد اشددتغال زنددان بددراه یددانوا   )بر زددد ت بیقددد ازدد   و فمینیسددم و ا ائدد   اهکا هددا(,  1

 (11, صی 1394
)اددال  هدداه ای قددد اشددتغال زنددان بددراه یددانوا   )بر زددد ت بیقددد ازدد   و فمینیسددم و ا ائدد   اهکا هددا(,  2

 (32, صی 1394
, صی 1396اجتمدداجد و  وان شددنایتد,  )مصددونین زنددان    حددوز  ه اشددتغال و تولیدددا  اهبر هدداه ای قددد د 3

19) 
)اددال  هدداه ای قددد اشددتغال زنددان بددراه یددانوا   )بر زددد ت بیقددد ازدد   و فمینیسددم و ا ائدد   اهکا هددا(,  4

 (9, صی 1394
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 منظددو  بدد  قددد و بددا شددغلد اقتدددا  از ازددتفا   نددوجد توانددد مددد بددا  محدد     جنسددد کزا  

 یدو  بد  یگدتد هداه  وند  ازدن ممکدن بدا  ایدنی شدو  تعرید  جنسد هاه یوازن تحمی 

 جنسدد بریدو   یدک بد  یدا:  شدو  مدد  فتد  زن با مندد یدک بد  بد  هن دامد مانندد ب یر ا

 مبددازاو نددوجد نگددو ، بددرکو    هددا یددواه  ا ددر اینکدد  یددا شددو  ایددراج یددا  هددد  ضدداین

 و زنددان واقعددد و زیسددتد هدداه تفدداووی  اشددن یواهددد  نبددال بدد  او بددراه ترفیدد  از جلددو یره

 غدر     زندان تدا شدو  مدد موجد  و  ا   وجدو  هدا فمینیسدن ان دا ه نا ید   غم ب  ، مر ان

 جنسددد، کزا  و یگددونن تبدداوز، افددزای  بدد   و کمددا   ر نددد، مددر ان جنسددد تمددای و قربدداند ،

 ی1ازن واقعیاو همین ان ا ه نا ید  پیامد

 و باشدند نداشدت  ای قدد و  واندد امنیدن احسدا  اشدتغال محدی     شداغ  زندان انانچ  ا ر

 تهدیددد معددرض    زنددان جفددن و ای قددد امنیددنی باشددند مصددال  جددن  بددا ا تبددا  معددرض   

 کن تضدعی  هداه زمیند  بایدد و ازدن ازشدمند  دوهره زندان پابددامند و جفدامی  یر  مد قرا 

 ی2نمو  زد  ا

  تیجمع رشد کاهش: زنان اشتغال

 و شنازددان جامعدد  ن ددا     جمعیددن  شددد زددقو  و زنددان اشددتغال متغیددر  و میددان ا تبددا 

    جمعیددن  شددد تعدددی  و بنتددرل بددراه بدد  ازددن بدددیهد قددد ه بدد  شنازددان جمعیددن

 ! بنند مد تویی   ا بانوان اشتغال زو ، جهان بگو هاه

  یاسالم یکشورها در بانوان اشتغال نهیزم در مناسب استیس و یاستراتا فقدان

 بددا متنازدد  و  وشددن هدداه ازددتراتژه و هددا زیازددن فقدددان  لیدد  بدد  ازدد مد بگددو هاه   

 ابدد  ا یکددال هدداه  یددد ا  تقابدد  و مسددلمان زنددان اشددتغال یصددوص    جهدداند موجددو  شددرای 

 یشو  دم  وبرو بیگتره مگک و و موان  با  وز   وز ب زنان اشتغال معمول، هاه زیازن

                                                           

ا(, )اددال  هدداه ای قددد اشددتغال زنددان بددراه یددانوا   )بر زددد ت بیقددد ازدد   و فمینیسددم و ا ائدد   اهکا هدد 1

 (10, صی 1394
, صی 1396اجتمدداجد و  وان شددنایتد,  )مصددونین زنددان    حددوز  ه اشددتغال و تولیدددا  اهبر هدداه ای قددد د 2

12) 
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 بانوان اشتغال موانع

 بانوان اشتغال نهیزم در حیصح یساز فرهنگ به یآموزش نظام یتوجه یب 

 ریدددب بددا سدد یمقا     بیرزددتان و  انمدداهد ابتددداید هدداه  و   فا زددد هدداه بتددا  مددتن    

 یمداووتعل وفدن حرفد  جربدد زبدان ان لیسدد زبدان هداه بتدا  ویدژ  ب   ی ر   زد هاه بتا 

 یازن شد  واق  توج  مو   تره بمرنگ بسیا  طو  ب  زنان اشتغال موضوح اجتاجد

 و شددد  تبیددین و تعریدد  زنددان بددراه یاندد   ایدد  جنسددیتد هدداه نقدد    زددد بتدد    

    زوندداای بمرنددگ بسددیا  فرزندددان از مراقبددن و یددان د با هدداه انبددا     مددر ان مگددا بن

 ازن یافت  انعکا    زد هاه بتا  این تصاویر و متن

  زن نیمتخصص لیس حضور حال در شغل نبود

 تولیددد فددراوان طبیعددد مندداب  و مسددتعد و هوشددمند جمعیتددد  اشددتن بددا ایددران حاضددر حددال   

 نعمدن از بدر   تحصدی  وحگدد جدوان نیروهداه از تدوجهد قابد  نسدبن بمدد  ایلد نایال 

 زندان امدروز ی باشدد مدد بددتر بیکدا  زندان یعندد بیکدا ان از نیمدد وضد  ولد محرومند اشتغال

 تحصددی و  ا اه و  یددد  مهددا و متقاضددیاند بلکدد  نیسددتند نگددین یاندد   ی ددر تنهددا ندد 

 از بدی  ابندون بد  اه  وند  بد  اندد یافتد  برتدره مدر ان بدر نظدر این از ب  هستند  انگ اهد

 زددهمد ایددران بددا  بددازا     امددا انددد  ا   ایتصدداص یددو  بدد   ا  انگدد اها ظرفیددن   یددد 60

 ی ا ند اایزن

 و جددالد هدداه کمددوزش زدد و  بدد   یتددران و و  ظرفیددن افددزای  بددا اییددر، هدداه زددال طددد

 بهدر  هداه زمیند  امدای ازدن شدد  انبدا  اقدداماتد  انداید، شدای  بهبدو  جهدن    تصصصد،

 فددراهم بلددد، طددو  بدد  شددد  ایبددا  هدداه توانمنددده و هددا تصصدد  از جامعدد  منازدد  منددده

 تولیددد،    یددو  مگددا بن زددهم از   یددد 50 مقابدد     زنددان ایددران    م ددال، بددراهی نیسددن

  ویکددر ه انددینی بننددد مددد   یافددن  ا بددا  نیددروه  زددمد   کمدددهاه از   یددد 14/  9 تنهددا

    زن بددا  بدد  اقتصددا ه  ددزا ه ا زش جددد  یعنددد جامعدد ، نا  زددن فکددره بر اشددن از ناشددد

 یازن اقتصا ه ه توزع     زنان مگا بن زهم انکا  و یان 

  غلط یها فرهنگ

 کمیدز تبعدی  و  و اند  هداه  وش اجمدال قبید  از زندان اشدتغال پیگدروه مواند  ازدن بدیهد

 یدانوا      زندان هداه مسدئولین بد  ن داشدتن ا ج زندان، هداه توانداید نداشدتن بداو  یاطر ب 

 نظدا  بدر کن مانندد مدوا  ه و مدر ان بدا مگداب  بدا  مقابد     بدم مدز   زدن فرزندد، تربین و
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 و بمددد مگددا بن از  ا زنددان و  دددا   مددد جدداه بددر منفددد تددا یره زنددان اشددتغال ان یزشددد

 ی ا   مد باز پایدا  توزع  ب  یابد  زن براه اجتماجد واقعد بیفد

  و  وبدد  جامعدد     زیددا ه مواندد  بددا پیگددرفن، بسددتر    نهددا ن قددد  و اشددتغال بددراه زنددان

 مدر ان هدوش برتدره بد  جامعد  اجتقدا  هدا محددو ین ایدن جلد  از یکدد  دشدت ،   ی هستند

 مدر ان بدا برابدر هداید فریدن زندان بدراه ا در حتدد: معتقدندد  ید اهد انین  ا ان طرمی بو 

 یشوند واق  مفید مر ان انداز  ب  ب  شو  مد کن مان  هوشد هاه بمبو  شو ، فراهم

 اشتغال شدن یجهان

 شددن جهداند بد  بدر  ازدتنبا  اندین تدوان مدد شددن جهداند هداه بحدا از بلد، طو  ب  

 زدایتا  جندوان بد   ا ه زدرمای  نظدا  جملدد و نظدره موقعیدن بیگدتر اد  هدر ت بین موج 

 جهدداند جریددان از ناشددد هدداه پیامددد زمیندد     همچنددینی ازددن شددد  جهدداند تولیددد مسددل 

  ا ، یواهندد ا امد  یدو  حیداو بد  جریدان ایدن    هدا  ولدن  فدن بایدد ها حکومن    شدن

   ( 1383) طاهریدداند بددو   یواهددد متفدداوو تددوجهد قابدد  طددو  بدد  حکومددن شددیو  امددا

 ک ددا  شدددن جهدداند ا رادد   اشددت ، اظهددا  زنددان بددر شدددن جهدداند ک ددا  مددو      یددو  م العدد 

 و ه، بهدر  افدزای  اجتمداجد، زدرمای  توزدع  ، اشدتغال  شدد   کمدد، افدزای  همچدون م بتد

  اشدت ، همدرا  بد  زندان بدراه  ا موالیدد بداه  و ک داهد زد   افدزای  انتصدا ، ح  افزای 

 انددک،  زدتمز هاه پر ایدن  زدمد، غیدر اشدتغال  شدد نظیدر منفدد ک دا  نیز نسبن همان ب 

 بد  شدغلد امنیدن جدد  و مصدرم فرهندگ  سدترش مهداجرو، افدزای  غدداید، امنیدن باه 

  لید  بد   هدد مدد نگدان ایدران زندان بدا بر ه هداه ویژ ددی ازدن بر   تگدید  ا زنان زیان

 تبربدد  و زنددان جامعدد  بددر حددابم فرهن ددد و زیازددد اقتصددا ه، اجتمدداجد، هدداه محدددو ین

 پددی  هدداه فریددن از تددر بددی  بگددو   وه فددرا تهدیدددهاه شدددن، جهدداند از حایدد  جهدداند

 تبددا و زددازه کزا  بددا بدد   فددن انددین تددوان مددد کمددد   زددن بدد  نتددای  از ازددنی کنددان  وه

 حدال    بگدو هاه    ولدد یافتد  بداه  یافتد  توزدع  بگدو هاه بدا  بدازا     زنان مگا بن

    زنددان حضددو   ایلددد نایددال  تولیددد    یددا  او زددهم و وا  او زددهم بدد  توجدد  بددا توزددع 

مبدزا( ا در  طدو  بد  وا  او و یدا  او ا در لحدا  بدا) جلدن همدین بد  یابد مد افزای  با  بازا 

منفددد کزا زددازه تبددا ه بددر اشددتغال زنددان    بگددو هاه    حددال توزددع     مقایسدد  بددا 

 بگو هاه توزع  یافت  بمتر مد باشدی
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 راهکارها

 (ای)مزا یخانگ مشاغل:  یمورد راهکار

از جهداو « شدغ  یدان د»بنابر تحقیقاو انبا  شد     این حدوز ، بد  نظدر مدد  زدد بد  ایدد  

و بددا ا تددر از اشددتغال    یددا ج از محددی  زنددد د بددراه بددانوان ازددنی    بسددیا ه م لددو  تددر 

ا امدد  تعدددا ه از ویژ ددد هددا و شایصدد  هدداه م بددن ایددن نددوح از مگدداغ   ا م حظدد  یواهیددد 

  بر ی
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 1کالن یراهکارها
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 یاسالم فرهنگ در اشتغال
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 اشاتغال در آن نقاش و اساالم یاقتصااد اخاالق یسااز نهینهاد

 جوانان

  مقدمه
بدد    یددن مبددین ازدد   بدد  جنددوان کیددرین ، بامدد  و جددامعترین  یددن الهددد بددراه هددداین بگددر

فدر ه  زوه او فرزتا   شد  ازنی ازمد  جامعیدن  یدن ازد   ، پازد  بد  تمدا   غدغد  هداه

   )قدرکن، اجتماجد و معنوه او مد باشددی بد  همدین  لید  ا در اشصایدد    منداب   یدن ازد 

نسداند اجق ( زیره  اشدت  باشدد ، مدد توانندد پازد  زدوااو یدو     مدو   زندد د ، زنن ، 

  ا   یافن بنندی

 ندد حدابمبا تگکی  جوام  انسداند و ایبدا   ولدن هدا،    جامعد  نظامداتد بدر ازدا  جهدان بی

ن و بددر کن جامعدد  شددک   رفددن و ایددن نظامدداو  اب دد  بددین انسددان و یددو  ،  ی ددران ، حکومدد

 اه  یددن مبددین ازدد   بدد  لحددا  جددامعیتد بدد   ا   بایددد  ا مددد بنندددییداونددد  ا تنظددیم 

ظددا  نظامدداتد باشددد بدد   اب دد  هدداه مدددبو   ا تنظددیم  ر اندددی از جملدد  ایددن نظامدداو ، ن

 اقتصا ه حابم بر هر جامع  ازنی

   نظددا  اقتصددا ه ازدد   ، بصگددد وجددو   ا   بدد  از کن بدد   زددن نددامرئد اقتصددا  ازدد مد 

بددا نها یندد  شدددن ایدد ق  یمددد باشدددکن بصدد  ایدد ق اقتصددا ه ازدد   1نددامبر   شددد  ازددنی

و اهددام  2اقتصا ه از   ، نظدا  اقتصدا ه ازد   بد   ا اه هددم جدالد حیداو طیبد  انسداند

بد   3میاند از جملد  جددالن و امنیدن اقتصدا ه و بدا و بر ن ازدتعدا  هداه طبیعدن مدد باشدد

هددام یدو  بد      ازدتاه زدعا و بگدر یو و یو با  و بددون  یالدن مسدتقیم  ولدن بد  ا

 ازن مد  زدی

بنابراین با نها یند  بدر ن اید ق اقتصدا ه ازد   ، بد  اهددافد از جملد  بدا و  بدر ن ازدتعدا  

هدداه طبیعددن یددواهیم  زددیدی یکددد از ازددتعدا  هدداه موجددو     طبیعددن ، ازددتعدا  نیددروه 

ازدتعدا  هداه یددا ا ه انساند ازن ب  بدا و  شددن کن بد  معنداه حصدول اشدتغال متنازد  

                                                           

 (583, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -1
 (172, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -2
 (176, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -3
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کن هازددنی پدد  بددا نها یندد  بددر ن ایدد ق اقتصددا ه ازدد   ، مگددک  جددد  اشددتغال منازدد  

 یواهد شدی ح  براه نیروه انساند ب  یصوص جوانان

 ر  و   ب  همدین لحدا     فصد  اول مصدا یقد از اید ق اقتصدا ه ازد    ا بیدان یدواهیم بد

مددالد ن ایدد ق اقتصددا ه ازدد   بدد  یددو و اجفصدد   و   اهکددا  هدداید  ا بددراه نها یندد  بددر 

 تبیین یواهیم نمو ی

 اسالم یاقتصاد اخالق قیمصاد:  اول فصل
زدد   همچنانکدد     قبدد  بیددان شددد ، ایدد ق اقتصددا ه ازدد    زددن نددامرئد نظددا  اقتصددا ه ا

 و بددون مد باشد و با نها یند  شددن کن ، نظدا  اقتصدا ه ازد   بد  یدو و یو بدا  و مر مدد

 تقیم  ولددن بدد  اهدددام یددو  از جملدد  با و زددازه ازددتعدا هاه طبیعددد یواهددد یالددن مسدد

  زید و    پرتو کن معض  اشتغال    جامع  ح  یواهد شدی 

  بدبدر ازدن    این فص  ب  ذبر برید از ایدن اید ق اقتصدا ه مدد پدر ازیمی البتد  از  بد  ذ

    ق هدا ا یراو ایدن ایدبرید از ای ق هداه اقتصدا ه ازد    ، جدا  مدد باشدند و یکدد از تد

مدا    اجری  اقتصا  مگص  مد شدو ی  بریدد نیدز بد  یدو و مسدتقیم ا در اقتصدا ه ندا ندد ، 

 زلسل   واب  جل  ، تا یراو اقتصا ه غیر مستقیم یواهند  اشنی

 توکل

،  د، تنبلدد دگددانی، پر دو اضدد را  ازددن بدد   لمر  دد هدیددبگددر ناام داز جوامدد  نابددام دکددی»

 ونددا ون  ههددا  یکزدد  یدد      نهددایکن ازددن و همدد  ا  یاز نتددا دتیهددو دو بدد دزددریو   

هدا و   مدان   یکزد نیداز ا هبداز ا  دازازد ه ا   و از  ا  هدا هجدا هب  امدو  اقتصدا  دزند 

ازددن بدد   ل و  و   هو جوامدد  معنددو دیددام  یدایددپ  یدداز طر دبددا مبدددا هسددت وندددیکن ، پ

و  دجدد و  بددر ک دداه دبنددد و ک مدد دمتصدد  مدد انیددپا دبدد انو یددانسددان  ا هماننددد ق ددر  بدد  اق

بندد بد      دو احسدا  مد ابددی د زدن مد دندوح ک امد  واقعد کی، ب   گ ی ل و اند هدا یب

 ی1« ا   بانیپگت هاقتصا  ههم  امو  از جمل     با ها

توبد  بدر یداوندد متعدال بد  »یکد از  ا  هاه اتصال ب  مبدا هسدتد ، توبد  بدر یداوندد ازدنی 

معناه کن ازن ب  بندد  یددا    همد  امدو ش امیدد یدو   ا از مصلدوقین منق د  بندد و تنهدا 

                                                           

 (97, صی ، 1397)زیر  معیگتد معصومان,  -1
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ب  یداوند تکی  نمایدی توبد  بدر یددا جبدا و ازدن از اینکد  انسدان بداندد بد  مصلدوق ، نفد  و 

  1«یهی  ایز نمد  هد و نمد  یر  و از مر   ب  بلد مایو  باشد ضر  نمد  زاند و

توبد  انسدان  ا قدوه تدرین مدر   مدد بندددی موجد  پیدروزه و مدان  شکسدن ازدنی موجدد  »

بد نیازه و جزو انسان مد شدو ی بسدد بد  بدر یداوندد توبد  بندد یداوندد بد  او بمدک مدد 

شددبه  هددا بددراه او واضدد  مددد  بنددد ، زددصتد هددا بددراه او کزددان و ازددبا  بددراه او تسددهی  و

توبد  بد    یهمد  جانبد  انسدان  ا    زدا هرومنددین السد  (  ید)جلامدا   ضدا »    حددی د 2«یشو 

 3ی«بر ند دیدا    با ها معرف ریاز غ دنییدا و مرز توب   ا نترز

   فعالیددن هدداه اقتصددا ه بددد     مسددیر زددعا و انسددان قددرا   ا ندددد و    »بنددابراین ، 

مبازنددد ، ا ددر انسددان بدد  همددرا  تدد ش و تدددبیر ، بریداونددد توبدد  نمایددد ،  اهددا او  شددریعن

انسدان مدد تواندد از طرید  توبد  بدر »ی همچندین 4«یداوند موفقین او  ا تضدمین یواهدد بدر 

یداوند    فعالین هاه اقتصا ه از نصدرو الهدد بهدر  مندد  گدت  و بدا تکید  بدر یداوندد جزیدز 

تد هددا و مواندد  پیددروز شددو  و بدددین ترتیدد   یسددک و قددوه ، جددزو و قددوو یافتدد  و بددر زددص

 5«یفعالین اقتصا ه  ا ب  یفر نز یک بند

جلددن ایددن بدد  توبدد  بددر یداونددد    با هدداه اقتصددا ه موجدد  تضددمین موفقیددن و بدداه  

د  یسک ازن ، کن ازدن بد   انسدان بدا توبد  بد  یداوندد بد  منبد  ایدلد ییدراو متصد  مد

م ل د  مدا  وجدو او قدرا   ا   ازدن و یداوندد  حدیشو  و تکی   ا  یدو   ا مالدک حقیقدد ت

 یو   ا شام  انین شصصد ب  جز او تکی   اید برن زید  یواهد بر ی

 بنددابراین توبدد  بننددد  حتددد ا ددر    مسددیر یددو   اددا  شکسددن بددواکد شددو  ناامیددد نمددد 

 شو  و ب  ت ش ا ام  یواهد  ا  ارا ب  مد  اند موفقین او تضمین شد  ازنی

                                                           

 (471, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -1
 (472, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -2
 (100, صی ، 1397)زیر  معیگتد معصومان,  -3
 (474, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  - 4
 (474, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -5
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 خداوند  یاه نعمت شکر

 دو لددئن بفددرتم ان جددداب دنکمیددلددئن شددکرتم از» وجددد   ا   ازددن: نییداونددد متعددال اندد

و ا در بفدران  مییافدزا دکن نعمدن هدا  ا مد دیباشد دالهد ها ر زپا   دزا  نعمدن هدا 1«دیلگد

 ازنی دیالبت  جدا  من شد دینعمن بن

 شکر نعمن هاه یداوند بر ازا   وایاو ز  مرحل   ا   :

مد  )جلی  الس  (کنک  انسان باو   اشت  باشد ب  نعمن از یدازنی اما  یا ق»قلبد : شکر  ی1

فرمایند: بسد ب  یداوند نعمتد ب  وه ا زاند  ا   و با قل  یو  این حقیقن  ا   یابد ، 

 2«یشکر نعمن  ا ب  جا کو    ازن

نق   )جلی  الس  (یا ق این نوح شکر با  فتن الحمد هلل تحق  مد یابدی از اما  »شکر زباند:  ی2

شد  ازن ب  هی  نعمتد نیسن ب  یداوند ب  بند  ج ا بند، یر  باشد یا ب ن ، و 

 3«یبند  ب وید الحمد هلل ، م ر اینک  شکر کن  ا  دا    باشد

شکر جملد ب  کن ازن ب  نعمن  ا     اهد ب  مو    ضاین یداوند ازن »شکر جملد :  ی3

مد فرماید:  )جلی  الس  (معصین ازتفا   نکندی اما  جلدب  با  بر  و از کن     ا  

شکر دا ه مومن    بر ا  او ظاهر مد شو  و شکر دا ه مناف  از زبان  فراتر نمد 

 4«ی و 

ا در انسدان بداندد مدال و  دروو  ا یداوندد بد  او  ا   ازدن »بنابراین    فعالین هداه اقتصدا ه 

کن  ا    مسددیر زددعا ت  و    اهددا او   و از ایددن  و بدد  زبددان زددپا   ویددد و    جمدد 

شددرجن ازدد   بدد  بددا  بددر  ، شددکر ایددن نعمددن  ا بدد  جدداه کو    ازددنی    اینصددو و یداونددد 

متعددال بددر کن یواهددد افددزو  و ک ددا   ی ددر شددکر ] از جملدد  کمددرزش  ناهددان و مصددون ماندددن از 

  5«یفتن [ بر کن مترت  مد شو 

                                                           

 (7)قرکن بریم, صی ، ابراهیم ، کی   1
 (474, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  2
 (475, صی ، 1389 )نظا  اقتصا ه از  , -3
 (475, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -4
 (477, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  5
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 یاله یقضا به یرضا

بد  معنداه یگدنو ه از قضداه الهدد ازدنا زیدرا قضداه یداوندد تحقد    ضا حالتد نفساند و»

ا ا   محبددو   ا بددر ا ا   یددوی  مقددد  مددد  ا  یبسددد بدد  بدد   ، ا ا   محبددو  ازددن و محدد 

مقا   ضا برزد ند  تنهدا بد  قضداه پرو   دا  اجتراضدد نمدد بندد ، بلکد  بد  کن یگدو  ازدنی 

اوندد یدا   شدد  ازدن و یداوندد حکدیم زیرا مد  اند بد  همد  موجدو او و همد  وقدای  از ید

 1«یو ییّر ازن

گدای  و زدرو     زندد د ، پدا اش الهدد ، یگدنو ه متقابد   ضاه ب  قضداه الهدد موجد   

 ضداه بد  قضداه الهدد  وزه 2یداوند ، قرا   رفتن    زمدر  یددیقان و تقددیر ییدر مدد باشددی

 3یاز و غند مد  ر اندیانسان  ا وزی  ، فقر  ا برطرم ، زند د  ا شا  و فر   ا بد ن

 ضاه بد  تقددیر الهدد     وزه انسدان موجد  مدد شدو  انسدان از اضد را  و  غدغد  بسد  »

 وزه بیگتر کزا  شدو ی حدرص و زیدا   یدواهد نسدبن بد   نیدا  ا    وجدو  انسدان از بدین مدد 

د بر  و انسان با جلم بد  اینکد  یداوندد  وزه او  ا بد  مقددا ه بد  ید   او ازدن یواهدد  زدان

بددا وجددو  ایددن اجتقددا  ، » بنددابراین 4«ی، بدد  انبددا  وظددای  فددر ه و اجتمدداجد یددو  مددد پددر از 

 5«یجهن زند د انسان  ا تکالی  الهد تعیین مد بند ن  بس   وزه

 خداوند از کردن ریخ طلبو  دعا

بد  بسدد بد  مدد یوازدن بدراه تبدا و بد  زدفر  و  ، اندین زدفا ش  )جلی  السد  (اما  یا ق 

مددد بنددد : زیددا   جددا بددن و از یداونددد طلدد  ییددر بددن ا زیددرا پددد   از جددد  نقدد  فرمددو  بدد  

طلدد  ییددر بددر ن  ا بدد  ایددحاب  کمددوزش مددد  ا  همان وندد  بدد   )یدد  اهلل جلیدد  وکلدد  وزددلم( پیددامبر

 6زو   اه از قرکن  ا ب  کن ها مد کموینی

بد  مصدداق بامد  مدومن بو ندد همدوا   بدراه قضداه حاجدن هدا و  )جلیهم السد  (امان معصو  ام»

 ف  مگک و  جا مد بر ندد و  جاهداه مصصویدد  ا بدراه هدر حاجدن یدا مگدک  بد  شدیعیان 

                                                           

 (479, صی ، 1389اقتصا ه از  , )نظا   -1
 (480-479, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -2
 (481, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -3
 (481, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -4
 (482, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -5
 (385، ص  17یق, صی ، ج  1409گریع , )تفصی  وزائ  الگیع  الد تحصی  مسائ  ال -6
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 جددا ، بلیددد اجابددن ازددن و قضدداه حتمددد الهددد  ا بددر مددد  ر انددد و  وزه  ا 1«یمددد کمویتنددد

 زیا  مد بندی

 انددد و همان وندد  بدد   د ا  جددا مدد ه    امددو  اقتصددا  نیدداز ازددبا  موفق دکددیانسددان جاقدد  »

 ه، بددرا دیددنما دمدد ریازددن تدددب  یددبدد  او    کن  ی دازددباب  یددته هیددو  بددرا نیددموفق هبددرا

    نیددموفق هاو بددرا ریاز تدددب د جددا بصگدد قددنی جددا بندددی    حق دیددبا زیددازددبا  ن ریزددا  یددته

  ی ا بد  پد دشدو ی یداوندد مدوانع داز ک دا  کن بریدو  ا  مد ر  جدا بد دامو  ازدن و وقتد نیا

 دحتمد ها در قضدا دبندد و حتد دمد  یدااو  ا ز ه ا   و  وز دنکر   بو  از زدر  ا  بدر مد دنیب

 2ی«شو  دجوض م دحتم ه جا قضا ل یباشد ب  وز نییداوند بر جد  موفق

گددک و و انسددان بددا وجددو  مبنددابراین  جددا شددم  امیددد  ا     ل انسددان  وشددن ن دد  مددد  ا   و 

 تدد قضداهزصتد ها با اجتمدا ه بد  بد  یداوندد  ا   و اینکد  مدد  اندد  جداه بد     دا  او ح

 حتمد  ا بر مد  ر اند ب  ت ش ا ام  مد  هد و ب  موفقین مد  زدی

 عمل در تقوا

یداونددد    قددرکن مبیددد وجددد   ا   ازددن بدد  بددا  متقددین  ا کزددان بددر   و  وزه کن هددا  ا از 

و مددن یتدد  اهلل یبعدد  لدد  مصرجددا و یرزقدد  :»اید بدد  انتظددا  کن  ا نمددد بگددند فددراهم کو   جدد

 ی4«و من یت  اهلل یبع  ل  من امر  یسرا»،  3«من حیا ا یحتس 

مدد فرمایندد : تقدوا ایدن ازدن بد  یداوندد    جداید بد  تدو  ا فرمدان  )جلید  السد  (اما  یدا ق »

 5«ینهد بر   حاضر نیابد ا   غای  نبیند و    کنبا ب  تو  ا 

    وایدداو زددبقن    ییددر و نیکددوید ، موفقیددن ، نیرومنددده و امنیددن و کزا  ددد و  هدداید از 

 6جمل  ک ا  تقوه شمر   شد  ازنی

 انسان متقد    فعالین هاه اقتصا ه یو   ا اه ویژ د هاه زیر ازن :»

                                                           

 (484, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -1
 (485, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  2
 (3-2)قرکن بریم, صی ، ط ق ، کی   3
 (4)قرکن بریم, صی ، ط ق ، کی   4
 (486, صی ،1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -5
 (487, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -6
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هدم ،  اشد ب  اینتکلی  محو  ازن ن  زو  محو ی ا ر تکلیف     حداب ر بر ن زو  ب ی1

لیف   ا تولید و زرمای   دا ه یواهد بر  و    غیر اینصو و زو   ا  ها بر   و تک

 انبا  مد  هدی

 مد شو یفعالین یو   ا    اها او  شریعن و قوانین کن انبا   ا   و مرتک  حرا  ن ی2

    ه باون وجد  هاه الهد ب  متقین  ا باو   ا   ،  یسک پدیر ازنی یعند    موا ی3

ل رمد ب   ی ران ب   لی  احتمال جد  موفقین اقدا  نصواهند بر  ، انسان متقد با  

 وجد  هاه یداوند اقدا  مد نمایدی

ی اجمال   و اندان ازن  ییداوند بریو  ا   گت  و نتا دبیغ هاز امدا  ها دانسان متق ی4

فعالین هاه   وزه او از  ا  هاید ب  محازب  نمد بر  ب  بهترین وج  تامین مد شو  و

 1«یاقتصا ی  ب  فض  الهد با بربن  گت  و نتای  کن بیگتر و پایدا  تر مد شو 

 زنیاد بهر  بنابراین ، انسان متقد از محسناتد بریو  ا  ازن ب  انسان ا ابالد از کن ب

 یعباد اعمال

موجدد  بسددیا ه از اجمددال جبددا ه  ا اه ک ددا  اقتصددا ه مددد باشددند ، بددراه نموندد  ، ازددتغفا  »

توزددع   وزه ، بددا ش بددا ان و بربددن یددافتن مددال و اوا  مددد شددو  انمدداز موجدد   فدد  فقددر ، 

بربن و  گدای   وزه و قضداه حاجدن هدا مدد شدو ا حد  جمدر  موجد   فد  فقدر و  ندا  و 

 2«ییحن بدن و وزعن  وزه مد شو 

 نکته

قدرا   ها جلد  مبدر  بد     طدول جلد  مد  یداز طر دبر ازدا  قدانون الهد هجبا  ه فتا  ها»

  بددکن هددا  ریتددا  نیددفی دا نددد و ب دمدد ریجددالم تددا  نیدد ا نددد بددر زرنوشددن انسددان و حددوا   ا

 3ی«شد  ازن انیما ب همتصلند برا دب  ب  منب  وح دبسان ل یوز

                                                           

 (489, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -1
 (490-489, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -2
 (490, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,   -3
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 زهد

مدد فرمایدد: همد  زهدد     و جملد  از قدرکن کمدد  ازدنی یدداه تعدالد  )جلید  السد  (اما  جلدد »

ی ایدن بد  یداطر کن ازدن بد  بدراه 1ا فداتکم و ا تفرحدوا بمدا کتدابمفرمو : لکی  تازوا جلدد مد

کنچدد  از  زددن  ا   ایددد تازدد  نصو یددد و بدد  کنچدد  بدد  شددما  ا   ازددن  لبسددت  و شددا مان 

نباشیدی بنابراین بسدد بد  بدر  دشدت  انددو  نصدو   و بدراه کنچد  بد   زدت  مدد  زدد شدا  

 2«ینگو  زاهد ازن

زهددد موجدد  فددرو  کمدددن  حمددن یداونددد ، اگددیدن شددیریند ایمددان ،  هدداید از بدددبصتد »

هاه  نیدا و  زدتیابد بد  زدراه جاویددان کیدرو ، کزدان شددن مصدیبن هدا و  رفتدا ه هداه 

مدد فرمایدد: هدرب  بد   نیدا بدد اجتندا باشدد ،  )جلید  السد  ( نیا و موج   احتد ازنی اما  جلدد 

 3«یب   نیا  و بند ،  نیا او  ا ب   ن  و بدبصتد افکند نیا از  زت  نرو  و هرب  

وجدد   بنابراین شدص  زاهدد بد   لبسدت د بد   نیدا  ا    یدو  از بدین بدر   ازدن ، بدر طبد 

  ل او قدرا   نیدا     نصدی  نصواهدد ماندد ، امدا بسدد بد  حد     نیدا بدد )جلی  السد  (اما  جلد 

ا  نیدا نصدیب  شدد  بدم مدد بیندد و هیچ د رفت  ازن ب  زب  همدین حد  کنچد   ا بد      

 از ایزه ب      نیاه فاند نصی  او شد  ازن یگنو  نصواهد بو ی

ا ر اندین ای قدد    جامعد  نها یند  شدو  بد   وند  اه بد  اب در افدرا  بددون وابسدت د بد  »

 نیا و براه بسد   دوا  ایدروه بد  زدوه انبدا  تکدالی  فدر ه و اجتمداجد یدو   وندد ، فقدر 

   یگدد  بددن شددد  و موتددو   شددد و توزددع  اقتصددا ه بددا شددتا  و تددوان بددااید بدددون از جامعدد

 یالن  ولن ازد مد حربدن یواهدد بدر ی زیدرا تدامین یدو  و یدانوا      زد   بفدام جدزو 

تکددالی  فددر ه ازددن و بمددک بدد   شددد و توزددع  بگددو  و تددامین نیازمندددان جامعدد  جددزو 

ا  قدوا و بددون  لبسدت د بد   نیدا بدراه انبدا  تکالی  اجتماجد ازنی از ایدن  و زاهددان بدا تمد

تکلیدد  وا   یددحن  یواهنددد شددد و تددا تکلیدد  یددو   ا انبددا  ندددا   انددد از پدداه نصواهددد 

 4«ینگسن

                                                           

 (23)قرکن بریم, صی ، حدید ، کی   -1
 (491, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -2
 (493, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -3
 (494, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -4
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 قناعت

 )جلید  السد  (   زمدر  ویدایاه یدو  بد  امیدر المدومنین  )ید  اهلل جلید  و کلد  و زدلم(پیامبر  رامد ازد   

 ، هدرب  بد   وزه بد  یداوندد بد « هلل فهدو مدن نغند  الندا بما  زقد  ا من قن »مد فرمایند: 

)جلیدد  همچندین امیدر المدومنین »1ندد تدرین مر مددان یواهدد بدو یاو  ا   ازدن قدان  باشدد ، از غ

  2«یمد فرمایند: ا بنز اغند من القنوح ،  نبد بااتر از قناجن نیسن الس  (

از شدددن ،  احتددد و شددیریند قناجددن موجدد  کزا ه و جددزو یددافتن انسددان ، غنددد و بددد نیدد

 3زند د ، باه  طم  و زبک  گتن مصیبن هاه  نیا مد شو ی

بد  مدن تویدی  بدر  ]   مصدرم و بهدر   )ید  اهلل جلید  و کلد  وزدلم(ابوذ  غفا ه مدد  ویدد : پیدامبر »

 همعتبدر نید    وا»ا  4» یره از مال  نیدا[ بد  فرو زدن یدو  ن دا  بدن و بد  فرا زدن نن در

مصدرم بد  اندداز  ]قناجدن[     یدبندا ریدم لد  و نقد  ز نیدالسد  (  از ا  یدجلاز اما  یا ق )

شدد  بد  ]   مصدرم[ بد    یشدد  و بد  او توید انیدب نیحمدران بدن اجد هبدرا دزندد   یکزا

 رایدازدن ن دا  نکنددا ز گدتریاش از او ب دبد  تدوان مصدرف دتر از یدو  بن در  و بد  بسد نییپا

  یو افدزا هتوزدع  اقتصدا  ند یبدر  بمتدر بپدر از  و زم ند ی ا   تدا بد  هز دبا  او  ا وا م نیا

 5ی«   کمد  ا فراهم زاز 

 اضدد ازدنا ا در زیدا   –هدر اد  باشدد  –انسان قان  پ  از ت ش و تدبیر ، بد  تقددیر الهدد »

ازددن شددکر مددد بنددد و ا ددر بددم ازددن ، بدد  کن ابتفددا  مددد بندددی از ایددن  و همددوا      یددو  

چ دا  بدا   یوازدن از  ی دران یدو   ا ذلید  نمدد بندد و بدراه احسا  بد نیازه مد بنددی هی

 زدتیابد بد  زددهم بیگدتر مرتکدد  حدرا  نمددد شدو ی ادون معتقددد ازدن کنچدد  بدراه او مقددد  

شددد  بدد  وزددیل  یداونددد حکددیم و م دداب  مصددال  او ازددن ،  احددن و ک ا  ازددن و زنددد د بدد  

 6«یمزاق  شیرین ازن

رص و طمدد  ندددا   بدد   احتددد     ا   ی ددران قددرا  بنددابراین انسددان قددان  ، بدد  زددب  اینکدد  حدد

نمد  یر  و ید  زدب  نداشدتن حدرص و طمد     هن دا  تصدمیم  یدره تمدامد جواند  جمد  

                                                           

 (246، ص  15یق, صی ، ج  1409)تفصی  وزائ  الگیع  الد تحصی  مسائ  الگریع ,  -1
 (19، ص  8یق, صی ، ج  1407)الکافد,  2
 (496-495, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -3
 (144, صی ، 1397معصومان, )زیر  معیگتد  -4
 (145-144, صی ، 1397)زیر  معیگتد معصومان,  -5
 (496, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -6
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یددو   ا مددد زددنبدی بددا نها یندد  شدددن قناجددن ضددر  هدداه اقتصددا ه ناشددد از تصددمیم  یددره 

د هدداه طمدد  و زاندد  بدد  حددداق  یواهددد  زددید و زددرمای  هددا    مسددیر یددحی  قددرا  یواهندد

 رفددنی بددا زددرمای   دددا ه یددحی  ، شددکوفاید اقتصددا ه و افددزای  اشددتغال یددواهیم  اشددن و 

 از این جهن قناجن باجا اشتغال جوانان یواهد شدی

بدر قناجدن و بسدند  بدر ن بدر  دید   تول دندی  هن دا  کمدوز  هدا»البت  از  ب  ذبر ازدن بد  

 نیوضددع رییددو تغ دیددتول هضدداب   منددد بدرا هبلکدد     کنبدا بددر تدد ش حدداب ر سددنیحدداق  ن

بد  حدداق  بسدند  بدر   دیدفر  و جامعد  ازدنی تنهدا    مصدرم ازدن بد  با هموجو  برا هبرا

 1ی«ب  با   رفن دیتول  ی ا جهن افزا  یو زرما

 اسراف عدم و شتیمع در اقتصاد

اقتصا  ،  جایدن حدد وزد  و اجتندا  از افدرا  و تفدری     ازدتفا   از امدوال ازدنی یداوندد »

ل    اویام جبدا  الدرحمن مدد فرمایدد: و الددین اذا انفقدوا لدم یسدرفوا و لدم یقتدروا و بدان متعا

ی بسداند بد  هر دا  انفداق بنندد ، ند  ازدرام مدد نمایندد و ند  زدصن  یدره 2بین ذلک قوامدا

 3«یبلک     میان این  و حد اجتدالد  ا ند

مددد شددو ی حضددرو  اقتصددا     معیگددن از فقددر جلددو یره بددر   و موجدد  غنددد و بددد نیددازه»

مدد فرمایدد: اقتصدا  مدال بدم  ا زیدا  مدد بندد و نیمدد از مووند  زندد د ازدنی  )جلی  الس  (امیر 

بسد ب  اقتصا   ا  جایدن بندد مدال  تلد  نمدد شدو  و مگدک و بدر او کزدان  گدت  و بدراه 

 اندد یم السدد  (  یدد)جلاز امددا  بدداظم  دتددی    وا» 4«یتحمدد  زددصتد هدداه  وز ددا  کمددا   مددد شددو 

نعمدن  انسدت  شدد  ازدن بد  همدان اندداز  بد   هدا یدهمرا  بدا قناجدن موجد  بقدا  و پا ه و

 5ی«از کن شمر   شد  ازن نیو ازرام موج  محروم ه و ا  یز

ا ر اقتصا  ]ب  معناه ازتفا   از امدوال بد  مقددا  نیداز متعدا م[    زندد د فدر   جایدن شدو  »

  بسدیا  بدم ازدن ا اد  برزدد بد  کنکد  امدا  ، بر ازا  محازب  هاه ما ه امکان فقیدر شددن

جدد  فقدر  ا ضدمانن بنددی ا در اندین ای قدد    جامعد  نها یند  شدو  و بد   )جلی  الس  (معصو  

                                                           

 (147-146, صی ، 1397)زیر  معیگتد معصومان,  -1
 (67)قرکن بریم, صی ، فرقان ، کی   -2
 (497, صی ، 1389ظا  اقتصا ه از  , )ن -3
 (500-499, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -4
 (67, صی ، 1397)زیر  معیگتد معصومان,  -5
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یددو و یددک فرهنددگ اجتمدداجد    کیددد ، بدد   شددد و توزددع  اقتصددا ه بمددک مددد بندددا زیددرا 

بسدیا  م یدم بدا  تبم   رایدد ، ازدرام و تبددیر وجدو  نددا   ، از ایدن  و مصدرم بد   وندده

شی  م بن پیدا مدد بندد و بدرجک  ، تولیدد بد  بد   لید  تربید  یدحی  بدا  و زدرمای     

ی    1«فرایند تولید افدزای  مدد یابدد و مدازا  از  جهدن افدزای  زدرمای  بد  فدراهم مدد کیدد

این یو و ب  زدب  افدزای  زدرمای   ددا ه مولدد ، اشدتغال نیدز توزدع  پیددا بدر   و معضد  

 ب  فراموشد زپر   مد شو یاشتغال 

 تالش و کار هیروح

نقد  شدد  ازدن بد  طلد  بسد  واجد  ازدن و  )ی  اهلل جلید  و کید  وزدلم(    وایاو از  زول یدا »

یداونددد  وزددن  ا   بنددد  یددو   ا    حددال تدد ش بددراه طلدد  حدد ل ببینددد و هددر بدد   وز 

یددو   ا شدد  بنددد    حددالد بدد  از تدد ش بددراه طلدد  حدد ل یسددت  شددد  ، مگددمول غفددران 

  2«یالهد مد شو 

نسدان  ا بد  مقدا  شدهدا با  و ت ش انسان  ا مدو    حمدن و غفدران الهدد قدرا   ا   و مقدا  ا»

و مباهدددین     ا  یدددا نز یددک بددر   و فقددر  ا از بددین مددد بددر ی بیکددا ه ، زسددتد و تنبلددد 

انسددان  ا از زددعا و  و  مددد بنددد، موجدد  فقددر و محرومیددن  گددت  و از ازددتبابن  جدداه 

 3«یانسان جلو یره مد بند

 ، معتبددر اوید وا طبد »   جامعد  ازد مد بددا  بد  منزلد  جبددا و بد  شدما  مددد کیدد ادرا بدد  

معدداش فرزندددان و  نیتددام هالسدد  ( پددا اش بددا  و تدد ش بددرا همددایامامددان یددا ق و  ضددا )جل

 4 ی«یانوا    ا معا ل با جها      ا  یدا بلک  فزونتر  انست  اند

 دمد دا زش م بدن تلقد کیدمعداش بد  جندوان  نیتدام هبدا  بدرا د   جامعد  ازد م»بنابراین 

یدو   د گدتن و بدا  زندد  کدا یو ب دو تنبلد دبندد و زسدت دا مدشو  ب  انسان  ا محبو  یدد

شددو  بدد  انسددان  ا مددو    دمدد دضددد ا زش تلقدد کیدداندددایتن بدد  جنددوان   ددرانی ا بدد   وش  

   انددین جامعدد  اه     وندد  و  بددو    هدددی دیگددم و لعنددن یداونددد و  زددول  قددرا  مدد

اقتصا ه همد  مسدلمان هدا بد   نبدال بدا  بدراه تدامین معداش یدو  هسدتند ، از ایدن  و بدا  

                                                           

 (501-500, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -1
 (501, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -2
 (503-502, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  - 3
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پسن و بدا هدر  زدتمز ه  ا بدر بیکدا ه تدرجی  مدد  هندد و از با هداه زدصن و پدر زحمدن 

 1نمد  ریزندی

 انصاف

ز ایگدان نقد  بدر   ازدن ، تحقد     حددی د بد  جدا و  ابدد المندد  ا ()جلید  السد  اما  یدا ق 

انصام  ا مندو  بد  ایدن مدد  انندد بد  هدر کنچد  بدراه یدو  مدد پسدنده بدراه  ی دران نیدز 

 2همان  ا بصواهدی

 گددانی ا ندددی ا ریو  لپددد  یددبوتددا  ، جم د  بددا   ک ددا  انصددام بلمددات )جلیدد  السدد  (حضددرو امیددر »

،  دیددافزا دیداونددد بددر جددزو او مدد د،یددمددر   و نفسدد  انصددام نما نیهددرب  بدد :ندددیفرما دمدد

انصددام  ی زددد دشددو  ، بدد  مراتدد  اشددرام مدد دمدد ن یددشدددن  وزددتان و محب ا یددموجدد  ز

 3«یشو  دقلو  و  ف  ایت م  م  یو  وا  محبن و ایوو و تال دموج   احت

ا ر فعاان بدازا  منصد  باشدند  و ا در جمدد  بد   نبدال  ا   : یکدد  ایدن بد  موجد  جا اند  »

و جلو یره از اجحام    بدازا  مدد شدو  ا زیدرا هدر فدر  جرضد  بنندد  یدو   ا بد  شدن قیمن 

جاه فر  تقاضدا بنندد  مدد  ددا   و بداا  ا بد  قیمتدد جرضد  یواهدد بدر  بد  ا در یدو ش 

تقاضددا بننددد  بددو  کن قیمددن  ا تاییددد مددد بددر ی  ی ددر اینکدد  موجدد  مددد شددو  ک ددا  منفددد 

هدرب     هدر فعدالیتد بد  باشدد یدو   ا بد  جداه جملکر  بازا  ب  حدداق  بداه  یابدد زیدرا 

 4«ی ی ران  دا    و   با   فعالین یو  قضاوو مد بند

تا یر  جاین انصام    اشدتغال نیدز    زد  حدوز  بدازا  بدا  ، تعیدین  زدتمز  و حفدظ اشدتغال 

یو   ا نگان مد  هدی بد  ایدن یدو و بد  با فرمدا بد  لحدا  اینکد  بد  بیکدا ه    حد  یدو  

د باشد ، انصام او باجدا مدد شدو  بد  بیکدا ه  ی دران  ا نیدز    حدد امکدان برطدرم  اضد نم

بنددد و    تددا جدداه ممکددن از بیکددا  شدددن  ی ددران جلددو یره بنددد و بددراه بدد   زددن کو  ن 

زو  بیگدتر شدغ   ی دران  ا قربداند نکنددی    تعیدین  زدتمز  نیدز  جایدن انصدام باجدا مدد 

رمدا  داشدت  و  زدتمز ه بد  یدو  ا در با فرمدا بدو  شو  ب  هم با  ر یدو   ا بد  جداه با ف

                                                           

 (503, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -1
 (144، ص  2یق, صی ، ج  1407)الکافد,  -2
 (505, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -3
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ب   ا ن کن  اضد مدد شدد  ا طلد  بندد و هدم با فرمدا یدو   ا بد  جداه بدا  ر مدد  ددا   و 

 ب   ا ن  زتمز ه ب  یو  ا ر با  ر بو  ب   رفتن کن  اضد مد شد مبا  و مد و ز ی

 مدارا و رفق

ا یددا  فدد   ا   ، مددد فرمایددد: مرحددو  مبلسددد    بحددا     ضددمن بیدداند بدد  نسددبن بدد  اح»

نر  یوید و مهربداند و تدرک یگدونن و   شدتد    افعدال بدا یلد  یددا    همد  احدوال  ،  ف 

 1«یازنا اجم از اینک  از مر   نسبن ب  او ی ق ا   یا   شد باشد یا یا   نگد  باشد

 ف  نص  زندد د و موجد  وزدعن  وزه ازدنا بسدد بد  نسدبن بد  مدر   مهربدان ازدن ، »

جر بیگدتره مدد بدر  و ندز  یداوندد محبدو  تدر ازدن و بد  کنچد  از مدر   مدد یواهدد مدد ا

 زدی بسد ب  ب  مر   بیند   ا   و مدر   نیدز بد  او بیند   ا ندد ، شدرو  تدرین مدر   ازدن و 

شرو تر از او بسد ازن بد  از هدی  لغزشدد اگدم نمدد پوشدد و هدی  معدد تد نمدد پددیر  و 

  تدر از ایدن فدر  بسدد ازدن بد  مدر   از شدر او    امدان هی  ی داید  ا نمدد بصگدد و شدرو

 2«ینیستند و ب  ییر او امید ندا ند

 جایددن ایددن ایدد  ای قددد    همدد  جریدد  هدداه اجتمدداجد و از جملدد   فتا هدداه اقتصددا ه 

زدفا ش شددد  ازددن و ظهددو  کن    فرایندد بسدد    کمددد بدد  یدو و  جایددن حددال  ی ددران    

بد  جندوان م دال    جرید  تولیدد بایدد با فرمدا بدا نیدروه جری  هاه مصتل  اقتصدا ه ازدن ا 

با  و زایر جوام  تولیدد مددا ا بندد و بدر کندان زدصن ن یدر ی مگدک و کندان  ا  زدید د بندد 

و حقددوق مکفددد بدد  کنددان بدهدددی نیددروه بددا  نیددز بایددد  جایددن حددال با فرمددا  ا بنمایددد و بددا او 

 3مدا ا بندی

موجد  مدد شدو  جملکدر  بدازا  بد  یدو و یو بدا  بد   نها ین  شدن انین ای قدد    بدازا »

  4«ی ون  اه شو  ب   زتمز ها و قیمن ها جا ان  شو  و ب  بسد اجحام نگو 

و بدا  یبا  جایدن مددا ا    جرید  فعالیدن اقتصدا ه ، جددالن اقتصدا ه    جامعد  بد  یدو و 

 مد نیسنیجا ه یواهد شد و براه حصول جدالن اقتصا ه نیازه ب   یالن  ولن از 

                                                           

 (507, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -1
 (509-508, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -2
 (510-509, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -3
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 احسان

احسان بد  معنداه نیکدد بدر ن ازدنی بدا  نیدک بدا ه ازدن بد  از  وه ییدر یدواهد و    »

ی یداوندد    قدرکن بدریم بد  بسداند بد      نیدا 1« ازتاه زعا و انسدان هدا انبدا  مدد شدو 

للدددین احسددنوا فددد هددد  الدددنیا » نیکددد مددد بننددد وجددد  نیکددد  ا   ازددن و فرمددو   ازددن: 

ی بدراه بسداند بد     ایدن  نیدا نیکدد بر ندد 2«یدر  ییدر و لدنعم  ا  المتقدینحسن  و لدا  اآل

،    ایددن  نیددا نیکددد ازددن و زددراه کیددرو از کن هددم بهتددر ازددن و ادد  یددو  ازددن زددراه 

 پرهیز ا ان!

احسان    جری   فتا هاه اقتصا ه بد  ویدژ   فتا هداید بد  بد  ان یدز  نفد  یدا زدو  شصصدد »

بد  زدو  بمتدر و قبدول اقالد  و بید  و وزن بد  نفد  مگدتره و انبا  مد شو  ب  یو و قناجدن 

 3«یجو  و بصگ     معام و و مانند کن ظاهر مد شو 

مناف  احسان ب  مر   ب  یدو  انسدان بدر مدد  در  ی هدم از ایدن جهدن بد      نیدا  وزدتان »

او زیددا  مددد شددوند و قلددو  تحددن تصددرم او    مددد کیددد و    مگددک و افددرا  زیددا ه بدد  او 

یواهند بدر  و ا در همد  اهد  احسدان باشدند ، زندد د پداک و شدیریند یواهندد  اشدن  بمک

 4«یو هم از این جهن ب     کیرو    برابر پا اش مد  یر 

نق  ایدن اید ق    جا اند  شددن قیمدن هدا و زدالم زدازه جملکدر  بدازا  بسدیا  بیگدتر از »

جدا مدد شدو  بد  شدص  یدو  ادرا بد  انصدام ، تنهدا با5«ینق  انصام و مدا ا با مر   ازدن

 ا    جای دا  طددرم مقابدد   داشدت  از طددرم او بدد  تصدمیم یددو  ن ددا  بندد و  فدد  مدددا ا تنهددا 

باجا مد شوند ب  انسدان م حظد  افدرا   ا    معاملد   اشدت  باشدد ا امدا احسدان نیکدد بدر ن 

    معاملدد  ازددن و باجددا مددد شددو  بدد  انسددان حتددد بیگددتر از حددد انصددام و مدددا ا ، مراجدداو

حال طرم مقاب  یو   ا بر   و بدا او بد  نیکدد  فتدا  بندد و بد  تبد  تدا یر احسدان    جا اند  

 شدن قیمن بیگتر از انصام و مدا ا یواهد بو ی

                                                           

 (510, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -1
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 در اموال مواسات

از احا یددا ازددتفا   مددد »  1«یموازدداو بدد  معندداه مگددا بن و تقسددیم    معدداش و  زق ازددن»

شو  بد  تقسدیم امدوال یدو  بدین یدو  و  ی دران و شدریک بدر ن  ی دران    امدوال یدو     

مواق  ضرو ه م د  قح دد و یگکسدالد واجد  و    غیدر ایدن مدوا   موازداو بدر قدرا  بدر ن 

  2«ی   اموال با مومنین مستح  ازن

و بربددن مددال ازددنی امیددر المددومنین  یکددد از ک ددا  موازدداو بددا بددرا  ان  ینددد ، افددزای   وزه»

   ویدین یدو  بدد  بمید  بدن زیددا  مدد فرمایدد: بربددن    مدال بد  وزددیل  پر ایدن زبدداو و 

موازدداو بددا مددومنین و یددل   حددم حایدد  مددد شددو ی ایگددان    حدددیا  ی ددره مددد فرمایددد: 

 3«یموازاو با برا   ] یند[     ا  یدا موج  افزای   زق ازن

منین از ن دا  یدر   و ا در  ا  : یکدد کنکد  فقدر فقیدران  ا از بدین مدد موازاو با فقیران از مدو»

و بدری م تصدو او و محازدب  هداه  )جلدیهم السد  (بر  و  ی ر اینکد  برازدا  احا یدا معصدومین

مددا ه ،  وزه موازدداو بننددد   ا افددزای  مددد  هدددی    جامعدد  اه بدد  ایددن ایدد ق بدد  یددو و 

 ا از زد   یدر  بد  بد ن تعمدیم  هدیم بد  ایدن نتیبد  فرهنگ    کمد  ازن ، ا ر این  و ا ر 

یواهیم  زید ب     انین جامعد  اه  شدد و جددالن بد  یدو و هدم زمدان حاید  مدد شدو ی 

ب  جبدا و  ی در ، یکدد از  ا  هداه  فد  تنداق  بدین  شدد و جددالن ) بد   روهدد    ا بیداو 

 4«یتوزع  مدجد کن هستند( نها ین  شدن این ای ق    جامع  ازن

 صداقت

مدد فرمایندد: الوفدا و الصددق یبدران الدرزق ، وفدا و یدداقن )ید  اهلل جلید  و کلد  و زدلم( پیامبر ابدر  »

نیدز مدد فرمایندد: یددق  و  بد   و حیداو  )جلید  السد  ( وزه  ا ب   نبال  ا ندی امیدر المدومنین 

  تقددوا و موجدد  ترفیدد  مقددا  انسددان و برامددن و ج لددن یددافتن اوزددنی یدددق موجدد  تکمیدد

                                                           

 (35، ص  14, صی ، ج یق 1414)لسان العر ,  -1
 (515, صی ، 3891)نظا  اقتصا ه از  ,  -2
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مددروو ، تقویددن ازددتدال و حبددن انسددان و موجدد  جلدد  اجتمددا  و محبددن مددر   و مهابددن 

 1«ییافتن    نز  مر   ازن

 یددداقن    بددازا  موجدد  جلدد  اجتمددا  و محبددن مددر   مددد شددو ی انسددان یددا ق    بددازا »

ضددر ازددن اجتبدا  ویددژ  اه  ا   و همد  تددرجی  مدد  هنددد بدا او معاملدد  بننددی حتددد انسدان حا

  و ره بدهدد ولدد بدا بسدد معاملد  بندد بد  اطمیندان  ا     و  نمدد  ویدد و غدپول بیگدت

قلددد ، غددر  و ماننددد ایددن امددو  از او یددا   نمددد شددو ی بدددین ترتیدد  برازددا  محازددب  هدداه ج

 و  یکانسان یا ق    بازا  زمین   شد بیگتر  ا   و مد تواند  وزه بیگتره ب   زن 

بد  یدو و فرهندگ   کیدد و    بدازا  هدا بسدد   و   از بعد بد ن ا در ایدن اید ق    جامعد  

ن ویدد ، زددرجن معددام و بددااتر  فتد  و هزیندد  کن هددا بدداه  یافتد  و    تنیبدد  بددا اید بددازا  

بندابراین زدرمای  هدا بد  جداه اینکد  یدرم بد   زدن کو  ن ابدزا  هداید 2«یها افزای  مد یابدد

 ه بیگددتر یواهنددد شددد و    بددراه اطمینددان بدد  باز گددن زددرمای  شددو  ، یددرم زددرمای   دددا

 نتیب  زرمای   دا ه بیگتر اشتغال بیگتر نیز حای  یواهد شدی

 به عهد یوفا

ا بد  جهدد )یدو ( وفدا  3یداوند    قرکن بریم مدد فرمایدد: اوفدوا بالعهدد ان العهدد بدان مسدئوا

 ه بد  ]نیدز[ مدد فرمایندد: بدا )جلید  السد  (امیدر المدومنین »بنید ، ب  از جهد زدوال مدد شدو ی 

ب  انبا  کن اطمیندان نددا ه وجدد  ند یبسدد بد  بد  وجدد  یدو  وفدا نکندد بد  یداوندد یقدین 

 4«یندا  ی انسان بریم وجد  یو   ا ب  یو و نقد و با جبل  وفا مد بند

بسد ب  ب  جهدد هداه یدو  وفدا بندد ، مدر   از ییاندن او    امانندد و او از حسدن بدرا  ه و »

بدد  قرا  ا هددا و جهددد هددا    بعددد یددر  و  هوفددا  ا  مددد شددو ییددفا و یددمیمین  ی ددران بریددو 

 ندانیبندد ، مدو   و دوق و اطم دبد  جهدد مد هبد  وفدا هشو  فدر  دموج  م هفر  ه فتا  ها

اجتبدا      نیدمعتبدر و یدوش قدول شدنایت  شدو ی بدا ا هاه  بازا  قرا   رفت  و بد  جندوان فدر 

بدا  و   یدطر نیدو از ا د هندد بدا او معاملد  بنند دمد  یب  باشد مر   تدر جد ههر بس  و با 

                                                           

 (519, صی ، 1389 ه از  , )نظا  اقتصا -1
 (520-519, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -2
 (23ازرا  ، کی  )قرکن بریم, صی ،  -3
 (522-521, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -4
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   بعدد بد ن نیدز نها یند  شددن وفداه بد  جهدد زدرمای  اه اجتمداجد  یابددی د ون  مد دبازب

 1«یازن ب  موج  باه  تصلفاو و با اید بازا  مد شو 

 یامانتدار

بهددا  بلدد ی دد   یصددال  دیددناج  مضدد ر الدد هبدد  ذ»فرمو نددد: السدد  (   یدد)جلامددا  یددا ق 

اهددر  2«بمددن ازددتعمل   یمسددتم  یددل ماندد  ف ایددحاذقددا بعملدد  مو  کددونیالمکسدد  و هددو ان 

یدداح  یددنعتد بدد  زدد  یصددلن بدد  بدد  وازدد   کن هددا   کمددد حایدد  مددد شددو  نیدداز  ا   ا 

اینکد     حرفدد  اش زبددر  زددن باشدد ، ا ا  امانددن بکنددد و نظددر بسدد بدد  او  ا بدد  بددا   رفتدد  

 جل  نمایدی

ازددنا اددرا بدد   هجلدد   وز هبددرا همعنددو ]یکددد از جوامدد [ انددنیاز ی زیددو پره هامانتدددا 

بدد   ه ا  ی تددا فددر  هنقدد  محددو  دامانددن اجتما زدداز ازددن و اجتمددا     منازددباو جمددوم

بد  او مراجعد  نصواهدد  اشدن   یهدا ازیدییی اجتمدا  نکندد ،    ننبدا  و مانندد  هیاح  حرف  ا

فدر  بد   زدن  هو اجتمدا  هدم از  ا  امانتددا  د اند دمد ان ید، اون مراجع  بد  او  ا موجد  ز

امانتددا ه موجد  جلد   وزه و تدوان ره و بدد نیدازه ازدنی  زدول یددا » بندابراین 3 یدیک دم
مددد فرماینددد: امانتدددا ه تددوان ره مددد کو   و ییانددن    امانددن موجدد   )یدد  اهلل جلیدد  و کلدد  و زددلم(

 اندنیو ی هموجد  جلد   وز هامانتددا ]نیدز[ مدد فرمایدد:  )جلید  السد  (فقر مد شو ی امدا  جلدد 

 4«ی   امانن موج  فقر ازن

  یافددزا بدد یجددو اجتمددا  و    نت نیدد   بددازا  هددا موجدد  حابم هشدددن امانتدددا  ندد ینها »

 یدشدو   گدت  و بدا ا دمد  یدهدا تحم ازا بداندن بد  یب     ا در ی یدها ن یزرجن و باه  هز

بدازا  ا در مسدتقیم بدر  وه توزدع  اقتصدا ه و  شدد اشدتغال  بدا اید»5ی«شدو  دبازا  مد گتریب

 6«ی  ا  ی

                                                           

 (522, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -1
 (236، ص  75, صی ، ج یق 1403) بحا  األنوا ,  -2
 (103, صی ، 1397)زیر  معیگتد معصومان,  -3
 (524, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -4
 (524, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -5
 (525, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -6
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 سخاوت

بد   هبنندد بد  بد  مدر  دنقد  مد زدلم( و کلد  و  ید)ید  اهلل جلابدر   امبریداز پ السد  (  ید)جلاما  یدا ق 

 1«یاز زو  ازن دجو  و بصگ  جزئ» فروین فرمو ند: د ا م یدباا

، محبددن انسددان  ا     ل هددا قددرا   ا   ، از  جددو  و زددصاوو  ناهددان انسددان  ا پدداک بددر  »

کبددروه او محافظددن بددر   ، موجدد  بز  ددد و برامددن انسددان    کیددرو مددد شددو ی بصگددند د 

انسان هاه کزا    ا بد  بندد د مدد بگداند ، جیدو  انسدان  ا مدد پوشداند و او  ا مدو   حمدد و 

از  زدول  شدو ی  ناه  ی دران قدرا  مدد  هدد و موجد  پا اشدد ماندد ا     زدراه کیدرو مدد

انسددان بددا زددصاوو نقدد  شددد  ازددن بدد  حربددن  وزه بدد  زددوه  )یدد  اهلل جلیدد  و کلدد  و زددلم(یدددا 

 2«ین ااقوید ب  ب   لوه شتر ز   مد شو زریعتر ازن از حرب

جو  زصاوو همچدون موازداو ،    بعدد فدر ه هدم موجد   فد  فقدر از  ی دران مدد شدو  و »

 ی و    بعددد بدد ن ، تعمددیم ایددن  و ا ددر بدد  هددم موجدد  افددزای   وزه فددر  بصگددند  مددد شددو

 3«یمعناه تحق  همزمان  شد و جدالن ازن

 خلق حسن

موجد   شدد مدال  د یو همسدا دبدا  و زندد   یبدا افدرا     محد هو یوش  فتدا  یدیوش و»

حسددن یلدد  موجدد  مددد شددو  بدد  یداونددد انسددان  ا بدد    جدد   وز  » 4ی«انددد ه وز  یو افددزا

انسددان هددر قددد      جبددا و ضددعی  باشددد ، مددد توانددد بدد  زددب   یددر شدد  زنددد   ا  برزدداندی 

 5«ی ای ق نیکوه یو     کیرو ، ب    ج  هاه بز گ و منزلن هاه واا  زن یابد

 ای ق نیکو    زند د اقتصا ه انسان  ا اه ک ا  زیر ازن : 

    ه وز ه ن  هامد فرماید:  )جلی  الس  (موج  افزای   وزه مد شو  ا اما  جلد  ی1

  ی ا افزا ه وز کویای ق ن مد فرماید:  الس  (  ی)جلاما  یا ق و  وزعن ای ق نهفت  ازن

 ی هد دم

                                                           

 (513, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -1
 (527, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -2
 (527, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -3
 (108, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -4
 (528, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -5
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مایند: نیکد مد فر )جلی  الس  (یکد از  و جام  کبا ه یان  ها و طول جمر ازنی اما  یا ق  ی2

 بر ن و یوش یوید یان  ها  ا کبا  و جمر ها  ا زیا  مد بندی

مد فرماید حسن یل     و زلم()ی  اهلل جلی  و کلن مد شو ی پیامبر ابر  موج  افزای   وزتا ی3

 1 شت   وزتد  ا ازتوا  مد بندی

بد تر ید حسن یل     بدازا  نیدز موجد  افدزای   وزدتان و جلد  اجتمدا  فعداان بدازا  مدد »

شددو  و از ایددن طریدد  شددرای  موفقیددن    فعالیددن هدداه اقتصددا ه بددراه انسددان یددوش ایدد ق 

   بدا ران نیدز موجد  جلد  محبدن با فرمدا و زده   یدره او یلد  حسدن  2«یمد کیدفراهم 

    انبا  با  توز  با  ر یواهد شدی

ازد   بد  یدو و فرهندگ  ها در اید ق اقتصدا یبد   رفدن بد  ب  یو و بلدد مدد تدوان نت

انسدان هدا  نصدو وی   ا رایدی زابددی دمد  یافدزا ه، فقدر بداه  و  شدد اقتصدا  دید  ک دجموم

 نیدتقدوا و بدا توبد  بدر یداوندد متعدال بد  فعال نیدبا  و ت ش  ا جبا و یددا شدمر   و بدا  جا

او  ا بد  جدا کو    و بدا  جدا  ه، شدکر نعمدن هدا دالهد ریبد  تقدد نیپر ایت  و با  ضدا هاقتصا 

ن اید )جلدیهم السد  (ی بدر ازدا  کیداو و  وایداو معصدومین  ر ندد داز نصرو یداوند بهدر  مندد مد

افددرا  از امدددا هاه غیبددد بریددو  ا   گددت  و یداونددد متعددال افددزون بددر اینکدد  کن هددا       

فعالیددن هدداه اقتصا یگددان بمددک بددر   و مگددک و  ا از زددر  ا  کنددان بددر مددد  ا   بددر  وزه 

کنددان مددد افزایدددی بددر ازددا   وایدداو معصددومین ایددن یددفن هددا و  فتددا  هدداه ای قددد موجدد  

نسدان از طرید  جلد  مبددر  مدد شدو ی بدر ایدن ازدا  انتظددا    زدن ک امد  و وزدعن  وزه ا

 3کن ازن ب     انین جامع  اه فقر باه  و بهر  و ه و تولید افزای  یابدی

شدرای   بنابراین  جایدن ایدن  فتا هداه ای قدد بد  یدو و مسدتقیم و غیدر مسدتقیم    بهبدو 

 یواهند  اشنیاقتصا ه و افزای  اشتغال و تغییر ن رش جوانان ب  اشتغال تا یر 

 اسالم یاقتصاد اخالق یساز نهینهاد:  دوم فصل
ازدد   ازددنی  هنظددا  اقتصددا  دازدد    زددن نددامرئ هایدد ق اقتصددا »   مقدمدد   دشددن بدد  

،  دیدشدو  و بد  یدو و فرهندگ مدر     ک ند یاید ق    جامعد  نها  نیدمعندا بد  ا در ا نیبد

مدو   نظدر ازد       ههددم هدا هبد  اقتصدا   ا بد  زدو دیدک دب  وجو  مد هیو با  ز یمکان

                                                           

 (529-528, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -1
 (529, صی ، 1389ظا  اقتصا ه از  , )ن -2
 (533, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -3
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زدد  هدددم بدد ن نظددا   دا ،یددا، جدددالن و  شددد پ نیددبندددی امن دمدد نیحددوز  اقتصددا  هدددا

هرادد  ایدد ق  ، یو بددا  قابدد  حصددول ازددنی ز یمکددان نیددازدد   ازددن بدد  بددا ا هاقتصددا 

اقتصددا   درئمیو بددا  و  زددن نددا ز یشددو  ، مکددان  یددمددر    ا نی   بدد گددتریازدد   ب هاقتصددا 

 دبد  زدمن هددم هدا مد هگدتریب نیدفیبندد و اقتصدا   ا بدا زدرجن و ب دبهتر با  م داز م

ازدد      جامعدد  بدد  یددو و مگددص      هشدددن ایدد ق اقتصددا  ندد ینها »بنددابراین  1ی« انددد

جا اند   دروو   یدهمچدون  فد  فقدر ، توز دک دا  م بتد ه ا ا هبد ن اقتصدا  هجهن هدم ها

 اوطلباندد  ،  شددد   یددبدداز توز  یددروو و   کمددد از طرجا اندد   دد  یددبدداز توز  یددو   کمددد از طر

 دمددر   و بریدد ازیددو یدددماو مددو   ن هدداباا دیددتول هوقدد  امددوال بددرا  یدداز طر هاقتصددا 

 2«یازن دجموم هبااها

ن همچنددین مصددا یقد از ایدد ق اقتصددا ه ازدد مد از جملدد  توبدد  بددر یدددا ، انصددام ، یسدد

  یلدد  و ییی بیددان شددد و بصگددد از نقدد  کن هددا     زددیدن بدد  اهدددام اقتصددا ه ازدد   بدد

 امنین ، جدالن و  شد پایدا  ازن تبیین  ر یدی 

  ازدد       ایددن فصدد  ،    بصدد  اول بدد   اهکددا  هدداه نها یندد  زددازه ایدد ق اقتصددا ه 

 و   ضددمن بیددان بددا  زا ان نها یندد  زددازه ایدد ق اقتصددا ه ازدد   مددد پددر ازیم و    بصدد 

 ب  موان  نها ین  زازه ای ق اقتصا ه از   یواهیم پر اینی

 اسالم یاقتصاد اخالق یساز نهینهاد یها زمیمکان و کارگزاران: اول بخش

بد   درو   ر یپدد دتحقد  مد دمشددن هن دا هنهدا »ب  یو و بلد مد تدوان بیدان نمدو  بد  

 هبدرا هاز ا زش هدا ، هنبا هدا و نقد  هدا بد  اندداز  ا د هدد شدبک  یاید  یتگدص داجتماج

بنندددی جامعدد  از  نیددالزامددا کن  ا  جا دیددبددر   انددد بدد  اجضددا  کن  ددرو  با دایددپ نیدداهم  یبقددا

بندد  دو هنبدا  هدا مد ااز ا زش هد هرویدبد  پ  یپا اش ها و مبازاو بد  اجضدا   ا تگدو  یطر

شدددن بامدد  و  ندد ینها » 3«یبنددد دمدد ه ا   ،  فتا هددا  ا نهددا  دکن هددا  ا از کن بددازم ایدد

 نیددمصددال  ، حما ها زش    اذهددان جامعدد  ، بدد  مقاومددن بمتددر  ددرو  هددا کیددم لددو  

 ههددا امدددیکن و پ نیبدد هطرفدددا  و  اب دد  م بددن و قددو ه ددرو  هددا نیددمددداو  ، حما دفرهن دد

                                                           

 (538, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -1
 (537-536, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -2
 (205 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -3
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 دمددوا   ا زش  ا    طددول زمددان جاو اندد  مدد نیدد  ی ا ا دن )پددا اش هددا( بسددت کم لددو  

 1ی«بند

 ه   اقتصدابدبنابراین تا زمداند بد  جامعد  ایدران ، بد  ایدن نتیبد  نرزدد بد  تنهدا  ا   زدیدن 

 مددد تددوانجا اندد  و امددن و  ا اه  شددد پایدددا  ، بدد  بددا  یره ایدد ق اقتصددا ه ازدد   ازددن ن

       فن ب  ای ق اقتصا ه از      حدال نهدا ه شددن ازدنی پد  تدا زمداند بد  ایدن  دزا

عدد  د  باشددد ،  زددیدن بدد  جدداید بدد  ایدد ق اقتصددا ه ازدد      جاممیددان جامعدد  قبددول نگدد

 نها ین  شد  باشد بسیا  زصن ازنی 

   نها یندد  زددازه بدد  یددو و بلددد زدد  مکددانیز  وجددو   ا   بدد  هددر بدددا   ا اه زددرجن 

 شددنایتد تا یر دددا ه و مدددو تا یر دددا ه متفدداوتد هسددتندی ایددن مکددانیز  هددا ، مکددانیز  هدداه

 هستندی ، هنبا ه و تنظیمد

مکانیز  هداه شدنایتد از شدتا  بمتدره ]   تا یر ددا ه[ بریو  ا ندد ولدد بدا  بداو زیدا ه »

همراهند و موجد  مدد شدوند ا زش ، مسدلم و بددیهد تلقدد شدد  و بد  یدو و یدک جدا و    

از  ازددن جامعدد  بدد  نحددوه ایددولد و »    ایددن مکددانیز    2«ی فتددا  افددرا  جامعدد  بددروز نمایددد

ا بدراه نموند  زمداند  جایدن اید ق  3« د  و معداند یدک ا زش کشدنا شدوندزیستماتیک بدا من

اقتصا ه از      افدرا  یدک جامعد  بد  یدو و یدک ا زش زدنتد بد  نسد  جدیدد مدد  زدد 

بایددد بددراه نسدد  جدیددد تبیددین و تفسددیر  ددر   و بدد  تعبیددره فراینددد مگددروح زددازه  ا طددد 

ذهنیدن موجد  و قابد  قبدول بسد      فرایندد مگدروح زدازه نها هداه جینیدن یافتد »نمایدی 

بددا نها یندد  شدددن ا زش هددا از طریدد  مکددانیز  شددنایتد ، افددرا  بدد  یددو و »  4«ی مددد بننددد

یو جددوش بددر  ددرای  هدداه ف ددره اددون فضددیلن جددوید ، حقیقددن یددواهد و بمددال طلبددد 

پدداه مددد فگددا ند و بددا تغییددر شددرای  زمدداند و مکدداند ،  نددگ جددوض نمددد بننددد ا همچنددین 

بنتددرل بیرونددد و حتددد بدد   و  از تگددوی  هددا و تنبیدد  هددا ، بدد  یددو و بدددون نظددا و و 

یددو  ر ان و بددا بدداو    ونددد یددو   ا نمایددان مددد بننددد و    اینصددو و ، یددو   ا    زددایتن 

                                                           

 (252 یش, صی ،  9713)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -1
 (219 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -2
 (221-220 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -3
 (221 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -4
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اندیگ  ها و  فتا  هاه یدو  شدریک مدد  انندد و از کنهدا بدا تعصد  و اطمیندان بامد  ،  فداح و 

 1«یحرازن مد نمایند

هنبددا ه از شددتا  و  بدداو متوزدد د بریو  ا نددد و موجدد  تعهددد بدد  ا زش مکددانیز  هدداه »

هنبا  حالن جمومد من بد  بدر اب ریدن مدوا   ازدن بد  غالبدا همچدون قاجدد  و  2«یمد شوند

هنبددا  هددا زیسددتم زددامان یافتدد  اه هسددتندب  بددین افددرا  » 3ازددتاندا   تلقددد مددد شددو ی

وشدن یدا ضدمند هسدتند بد   فتدا  تگکی   هندد  جامعد  مگدترک انددی هنبدا  هدا مقدر او  

مددو   انتظددا   ا مگددص  بددر   و ج یدد  و  جحددان هدداه اجضدداه یددک  ددرو  یکپا ادد  یددا یددک 

اجتماح  ا    قالبد مدد  نباننددی هنبدا  هدا ندوجد زدرمای  محسدو  مدد شدوند بد  اجتمدا  و 

زدو  اطمینان  ا بین انسان ها تقوین مد بنندد، بد   وند  اه بد  افدرا  مبداز نیسدتند بد  نفد  

بندابراین هنبدا  شددن اید ق اقتصدا ه ازد   مکدانیزمد ا در 4«یبوتا  مددو یدو  جمد  بنندد

بصدد  و بصگددد از فراینددد نها یندد  زددازه کن    جامعدد  یواهددد بددو ی    یددو تد بدد   جایددن 

ایدد ق اقتصددا ه ازدد   بدد  یددو و یددک هنبددا  اجتمدداجد پدیرفتدد  شددو  ، تددک تددک افددرا  

 کن یواهند شدی جامع  ضامن حفظ و نها ین  زازه

مکانیز  هداه ]تنظیمدد و[ اجبدا ه از شدتا  زیدا  و  بداو بدم بریو  ا ندد و بد  مقاومدن    »

مکددانیز  هدداه اجبددا ه ، همددان قددوانین و مقر اتددد  5«یبرابددر ا زش تحمیلددد منبددر مددد شددوند

قدانون بد  جندوان یدک اهدر  موجد  هدم شدکلد ند ب  حکومدن ضدامن اجدراه کن ازدنی هست

امعد  مدد شدو  و نتیبد  فگدا هاه  زدمد و غیدر  زدمد نها هدا و زدازمان هدا اجبا ه افرا  ج

  وه افرا  ازنی

ق هدا یدن اید    مو   نها ین  زازه ای ق اقتصدا ه ازد   ، بدا توجد  بد  اینکد  بسدیا ه از ا

م ازددن، جنبدد    ونددد  اشددت  و قابلیددن ازددتفا   از مکددانیز  هددا تن یمددد    کن هددا بسددیا  بدد

 مدد شدو  کن ها بیگدتر از مکدانیز  هداه شدنایتد و هنبدا ه بهدر   رفتد  براه نها ین  زازه

 و مکانیز  ها تنظیمد نق  مکم  و حمایتد  ا یواهند  اشنی

                                                           

 (231 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -1
 (220 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -2
 (222 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -3
 (225 یش, صی ،  1397از مد, )نها ین  زازه ی قین    جامع   -4
 (220 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -5
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 حددال بدد  بر زددد نقدد  هددر یددک از بددا  زا ان نها یندد  زددازه ایدد ق اقتصددا ه ازدد   مددد

ق ، یدن اید زه اپر ازیم و بیان مد بنیم ب  مکدانیز  هدر یدک از بدا  زا ان بدراه نها یند  زدا

 بدا  یک از مکانیز  هاه مدبو  مد باشدی

 خانواده

یددانوا   بدد  جنددوان واحددد زددا   اجتمدداجد بدد  کن  ا  ددرو  اولیدد  جامعدد  نیددز نددا  نهددا   انددد ، »

بسددان مربددزه ازددن بدد     کن جددد  اه انسددان  و   وه هددم قددرا   رفتدد  و هددر یددک از اجضددا  

پدن  یدا هفدن » 1«ی ی در جنایدر  ا باجدا شدوند مد توانند بد  نحدوه  شدد و تربیدن اجتمداجد

زددال نصسددتین زنددد د  ا زمدداند مددد  انددیم بدد     کن مبدداند تربیددن اجتمدداجد شددک  مددد 

 یر ی بدو ک    ایدن زدنین تحدن تدا یر حربداو و  فتا هداه اجتمداجد یدانوا   یدوی  قدرا  

ان نوجدواند مد  یر  و باید اذغدان نمداییم بد  ا در بدو ک    مراحد  بدااتر زدند و حتدد  و 

و جواند    ا تبا  با مسدائ  و بریدو   هداه اجتمداجد ، از یدانوا   متدا ر مدد باشدد ولدد ایدن 

تا یر     و ان اولی  بو بد بیگدتر مدد باشدد و یدانوا   نیدز موظد  مدد باشدد از همدان زدال 

هدداه نصسددتین بددو بد ، فرزنددد یددو   ا بددا مسددائ  و  وابدد  اجتمدداجد مددو   نیددازش کشددنا 

 2«ی ر اند

بددراین ازددا  نقدد  یددانوا      نها یندد  زددازه ا زش هددا ، بدد  یصددوص    زددنین بددو بد، 

یدو  مددهبد »یدانوا   بدر زندد د بدو ک بد  ویدژ     زدال هداید بد  »بسیا  مهم مد باشددی 

   حدال  شدد و شدک   یدره ازدن نقد  تقریبدا انحصدا ه  ا   و معمدوا     درای  « بو ک

ید   شدد بسد  مدد بندد مانندد اجتقدا  بد  امدو  غیدر ها و تفکراتدد بد  بدو ک    مراحد  اول

مددا ه ، انبددا  مرازددم و منازددک و ییی نهددا  یددانوا      ایبددا  و ازددتقرا  کن هددا نقدد  ازازددد 

  3«ی ا  

با توج  بد  مباحدا بداا    مدو   مکدانیز  هداید بد  یدانوا     نها یند  زدازه یدک ا زش یدا 

زددتفا   قددرا  مددد  هنددد مددد تددوان این وندد  مددو   ا -   اینبددا ایدد ق اقتصددا ه ازدد   –ایددد  

فرزنددان یدو  بد  یصدوص  دایدل هال دو نیاجضدا  یدانوا   و بد  یصدوص والددبحا بر  بد  

 ددرفتن جملکددر  و   یو    پدد ای قددد هتواننددد بددا  فتددا  هددا دهسددتند و مدد د    و ان بددو ب

                                                           

 (246 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -1
 (246 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -2
 (252 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -3
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ندوح تفکدر    فرزنددان یدو   اشدت   نیدا هزداز ند ی   نها  دمحو  ، نقد  مهمد ای ق نیفعال

   واقدد  مکددانیز  هدداه هنبددا ه    یددانوا   مهمتددرین مکددانیز  اگددم یر    نها یندد   باشددندی

 1 باشدیمد زازه یک ا زش ب  یصوص ای ق از مد 

 یدبد  جندوان ال وهدا اید ق محدو هدا و تفکدراو  نید درفتن فعال  یبدا    پد نیوالددبنابراین 

 کیددبدد  جنددوان  ایدد ق ازدد مدم بددن    مددو    نیدداندددایتن ذهن فرزندددان یددو  و جددا هبددرا

ایدد ق اقتصددا ه ازدد   و هنبددا  بددر ن ای قددد  هال ددو هددا بددا یا  یددهنبددا  از  و طر

 دفرزندددان یددو  مدد نیبدد ایدد ق اقتصددا ه ازدد   هزدداز ندد ی  یددانوا   باجددا پددرو ش و نها 

ا زش    جامعدد  و  هزدداز ندد ینها  ههنبددا  ز یابددزا  مکددان نی و مهمتددر نیددشددوند بدد  ا

بددیهد ازدن بد  والددیند مدد توانندد اندین نقگدد  ا ایفدا بنندد بد     یدو   فرزندان ازنی

 2کن ها ای ق اقتصا ه از   ب  جنوان یک هنبا  م بن مو   پدیرش قرا   رفت  باشدی

البت  نقد  یدانوا   فقد  بد  ازدتفا   از مکدانیز  هداه هنبدا ه بدراه نها یند  زدازه اید ق 

 ه ازدد   بددین فرزندددان یددو  منحصددر نمددد شددو ی مکددانیز  هدداه شددنایتد هددم ابددزا  اقتصددا

با کمددده هسددتند بدد  والدددین مددد تواننددد از طریدد  کن هددا ا زش هددا  ا بددین فرزندددان یددو  

والدین مدد توانندد بدا تبیدین منداف  اید ق اقتصدا ه ازد   بد  محصدو   3نها ین  زازه بنندی

زدعا و انسدان     نیدا و کیدرو مدد شدو  ، از مکدانیز  ب  مناف   نیداید نمدد باشدد و موجد  

هدداه شددنایتد بددراه نها یندد  زددازه ایدد ق اقتصددا ه ازدد      بددین فرزندددان یددو  ازددتفا   

 بنندی

البت  از ایدن جهدن بد  ازدتفا   از مکدانیز  هداه شدنایتد مسدتلز  احاطد  و شدناین یدحی  

  شددناین بددافد    ایددن زمیندد   ا از ایددن ا زش هددا و مندداف  کنهددا مددد باشددد و اب ریددن یددانوا 

ندا نددد نقدد  مکددانیز  هدداه شددنایتد    نها یندد  زددازه ایدد ق اقتصددا ه ازدد      نهددا  

اید ق اقتصدا ه  ههدا نیدشدنا بدر ن یدانوا   هدا بدا مزیانوا   بم  نگ مدد شدو ی بندابراین ک

ج  و  اهکددا  اشددا نیاز مهمتددر ایدد ق محددو فرزندددان  نیددترب قدد یو کمددوزش کنهددا    طرازدد   

 4شو ی دمحسو  م د   جامع  از م ای ق اقتصا ه از   هزاز ن ینها 

                                                           

 (253 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -1
 (254-253 یش, صی  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -2
 (254 یش, صی ،  1397از مد, )نها ین  زازه ی قین    جامع   -3
 (256 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -4
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یدد ق بددا توجدد  بدد  اینکدد  مکددانیز  هدداه ازددتفا   شددد     یددانوا   بددراه نها یندد  زددازه ا

همتددرین اقتصددا ه ازدد   ، مکددانیز  هدداه هنبددا ه و شددنایتد ازددن ، نهددا  یددانوا   یکددد از م

 اقتصا ه از      جامع  مد باشدی با  زا ان براه نها ین  زازه ای ق

 همساالن یها گروه

 ددرو  هدداه همسدداان بدد   ددرو  هدداید اطدد ق مددد شددو  بدد  اجضدداه کن بدد  طددو  نسددبد از »

موقعیددن اجتمدداجد بددم و بددی  مگددابهد بریددو  ا  بددو   و بددا یکدددی ر پیوندددهاه نز یکددد 

جددز   ددرو  هدداه   ا ندددی  ددرو  بو بددان ، همبددازه هددا ،  وزددتان و  فقددا ، همکددا ان و ییی

  1«یهمساان ب  شما  مد کیند

 رو  هداه همسداان    جامعد  پددیره یدک فدر  نقد  مهدم و ازازدد ایفدا مدد بننددی ایدن »

تددا یر  دددا ه بدد  یصددوص    زددنین نوجددواند بدد  زددایتا هاه فکددره افددرا     حددال جهددن 

نوجواندان  تدا یر  درو  هداه همسداان بدر 2«ی یره و ازدتق ل از یدانوا   ازدن  وه مدد  هدد

، بددین زددنین زددیز   تددا اهددا    زددال شددروح مددد شددو ی ایددن مرحلدد  از زددن و زددال ، نق دد  

ج فد    زند د شصصدد محسدو  مدد شدو ی    ایدن مرحلد  ، اشدتیاق شدص  بدراه فعالیدن 

اجتمدداجد افددزای  پیدددا بددر   و فددر     یددد  یددافتن و -و مگددا بن    امددو  مصتلدد   ینددد

بد  طددو  بلددد  ددرو  » 3«یایددن جهدان و جاقبددن کن ازددن تبیدین پازددصد منازدد  بدراه ارایددد

–هاه همسداان ، شدرای  ت داب   یدد ا  هدا و ن درش هداه  یندد افدرا  بدا  نیداه اجتمداجد 

 یند متغیدره بد  بدا کن مواجد  هسدتند ، فدراهم مدد زداز ی کن هدا نیدروه هداه مهمدد  ا    

 ددرای  هددا  جامعدد  تگددکی  مددد  هنددد و نقدد  پددر اهمیتددد    حفددظ ، تددداو  و تعددا ل

 4«یو فتا هاه  یند مصتل  بازه مد بنند

مهددم تددرین ابددزا  تددا یر  ددرو  هدداه همسدداان بددر اجضدداه یددو  ، هنبا هددا و ا زش هدداه »

پدیرفت  شد   درو  ازدن و اجضدا  بدراه بسد  مقبولیدن بدین اجضداه  ی در و طدر  نگددن از 

بندابراین    اینبدا نیدز کن ب  اجبا  یا از  وه تماید  یدو   ا همرندگ اجضداه  درو  مدد بننددا 

البتدد     بددین »  5«یمهمتددرین مکددانیز  نها یندد  زددازه  فتددا  ، همددان مکددانیز  هنبددا ه ازددن

                                                           

 (256 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -1
 (259 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -2
 (257 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -3
 (257 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -4
 (259 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -5
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اجضاه  رو  افرا ه یافن مدد شدوند بد  از نظدر  فتدا ه مدد توانندد بد  جندوان  هبدر فکدره و 

ک ال ددوه زددایر افددرا  بدد  حسددا  بیاینددد ، نقدد  ایددن  وندد  افددرا  نیددز مددد توانددد بدد  جنددوان یدد

 1«یمکانیز  هنبا ه بسیا ه از  فتا ها و ا زش ها  ا بین اجضا  نها ین  و تقوین بند

 یندد  مددد تواننددد    نهااان از طریدد  مکددانیز  هدداه هنبددا ه بنددابراین ،  ددرو  هدداه همسدد

 زازه ای ق اقتصا ه از   نق  ایفا بنندی 

  یآموزش ینهادها

اجدزا  متگدکل  و زیدر نظدا  هدا بد   وند   نظا  کموزشد یک مبموج  پیچیدد  ازدن بد     کن»

اه زازمان یافتد  ازدن تدا بدر ا در تعامد  مدداو  ، هددم هداه از پدی  تعیدین شدد   ا تحقد  

کنچدد  امددروز از واژ  نظددا  کموزشددد ازددتنبا  مددد شددو  ، ابعددا  بسددیا  وزددی  »البتدد   2«یبصگددد

ابتفدا نمدد  تره  ا م ر  مدد بندد و بد  محدی  بد   و معلدم و بتدا     ادا او  مد زد 

شو  و ب  تعدا  زال هاید بد  فدر  بد  مد زد  مدد  و  یاتمد  نمدد یابدد، بلکد  مفهدو  وزدی  

تر و غند تر یا  یره بددون توجد  بد  اینکد     ببدا ، ا وند  و    اد  زدند یدا  یره انبدا  

 3«یپدیرفت  ازن ، مو   نظر ازن

نی بددااترین زددرمای  مهددم تددرین پایدد  توزددع  و پیگددرفن    یددک جامعدد  نظددا  کموزشددد ازدد»

 دا ه ها و بیفد تدرین برنامد   یدزه هدا بایدد    نظدا  کموزشدد و پژوهگدد یدک بگدو  اجدرا 

شددو ا زیددرا نتیبدد  مسددتقیم کن    بددا  اجرایددد ، تصددمیم  یددره و زیازددن  دددا ه مددنعک  

 4«یمد شو 

نقدد  کمددوزش و پددرو ش بدد  ویددژ  کمددوزش     و   هدداه ابتددداید و متوزدد   اول ، بسددیا  »

ا  و مهم ب  نظدر مدد  زدد ، زیدرا شصصدین  یندد     و   بدو بد شدک  مدد  یدر ی    حس

م   الدده یدتعلم فدد الصدغر بدالنق  فدد الحبدرا م دال  انگدد بد  » واین هم کمد  ازن ب  

بد  طدو  بلدد کمدوزش     و   «ی   بو بد کمویتد  شدو  ، م د  حدک بدر ن بدر زدنگ ازدن

ایدن کمدوزش » 5«یه    ایدن  و   ا زشدمند تدر ازدنبو بد ، مانداتر یواهدد بدو  و برنامد   یدز

                                                           

 (260 یش, صی ،  1397جامع  از مد, )نها ین  زازه ی قین     -1
 (262 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -2
 (262 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -3
 (261 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -4
 (267 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -5
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و پرو ش ازن ب  قسدمن اجظدم  شدد جق ندد و جداطفد بدو ک  ا بدر جهدد  مدد  یدر  و او  ا 

با زلسل  ضواب  ، مقر او و هنبدا  هداه اجتمداجد کشدنا مدد  ر اندد و بد  او مدد کموزاندد بد  

ن  ا ا وندد  بدد  انبددا  بدد  جنددوان یددک جضددو از جامعدد  شددرای  جضددوین و قددوانین مربددو  بدد  ک

 1«ی زاند

اید ق اقتصدا ه هدا و منداف   نیدمگدص  بدر ن مز همنبد  بدرا نیمهمتدر دکموزش هنها  ها

توانندد  دهسدتند بد  مد دکموزشد هنهدا  هدا نیدباشدندی ا دجامع  مد کی   از   و  جاین کن 

 ایدد ق اقتصددا ه ازدد   و تفکددر نیبدد دبدد  ادد  تفدداوت اموزندددیافددرا   ا تحددن کمددوزش یددو  ب

کنددان بدد   هبددرا توانددد دمدد یدایددادد  مزاایدد ق ازدد مد وجددو   ا   و  اشددتن  زددرمای   ا ه

 2بنابراین ، مهمترین مکانیز  نها ها کموزشد ، مکانیز  شنایتد ازنی همرا   اشت  باشدی

قتصددا ه بددر ایددن ازددا  ، نها هدداه کموزشددد ، بهتددرین بددا  زا  بددراه نها یندد  زددازه ایدد ق ا

 ریدد  مکددانیز  شددنایتد ازددن و نها یندد  شدددن ا زش هددا از طریدد ازدد      جامعدد  از ط

 مکانیز  شنایتد  ا اه پایدا ه و ماند ا ه بیگتر ازنی

همچنددین ایبددا  هنبا هددا و اجددراه زیازددن هددا و  وش هدداه   زددن کموزشددد بدد  ایدد ق 

موزشددد کازدد مد  ا بددین  اندد  کمددوزان و  انگددبویان تقویددن بنددد نیددز  ی ددر ابددزا  نها هدداه 

ی نها یندد  زددازه ایدد ق ازدد مد بدد  یصددوص ایدد ق اقتصددا ه ازدد      جامعدد  ازددنبددراه 

 زنیبنابراین  ی ر مکانیز  مو   ازتفا      نها هاه کموزشد ، مکانیز  هنبا ه ا

ج و  بر اینکد  معلمدان و ازداتید    نها هداه کموزشدد ، بسداند هسدتند بد  بیگدترین ا تبدا  

مدوزان  ا ندد و بیگدترین تدا یر  ا بدر نحدو  تفکدر و اندیگد  و تعام   ا بدا  انگدبویان و  اند  ک

بصد  جمدد   فتدا  هداه انسدان ، حاید  فرایندد  »و از کنبدا بد   3 ان  کمویت ان یو   ا ندد

و تقلیددد از ال ددو    مگدداهد یددجامعدد  پدددیره ازددن و قسددمن جمددد   فتددا  اجتمدداجد نیددز از طر

جنددوان ال وهدداه ای قددد منازدد  از ، معلمددان و ازدداتید مددد تواننددد بدد   4«یددو و مددد پدددیر 

طریدد  مکددانیز  هدداه شددنایتد و هنبددا ه ،  جایددن ایدد ق ازدد مد بدد  یصددوص ایدد ق 

 اقتصا ه از    ا     ان  کمویت ان یو  نها ین  زازندی

                                                           

 (268 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -1
 (269-268 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -2
 (270 یش, صی ،  1397ی قین    جامع  از مد, )نها ین  زازه  -3
 (222 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -4
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 ایدداجتقددا  نداشددت  باشددد و  اندد  کمددوزان   ا وا ا  ایدد ق اقتصددا ه ازدد   بدد   دا ددر معلمدد

پدرو ش  زیدن اید ق مددا هتدوان انتظدا   اشدن  اند  کمدوزان  دبا  نکندد ، نمد نیب  ا  یترغ

مددوا   جلددوتر از کن هددا بدد  جنددوان  د   بریدد دو حتدد نیمعلمددان پدد  از والددد بنددابراین هددد ا 

 ایدد ق اقتصددا ه ازدد   هزدداز ندد ی   نها  هریاگددم  ریا  اندد  کمددوزان تدد ه فتددا  هال وهددا

 1   جامع   ا ندی

هدداه کموزشددد از طریدد  مکددانیز  هدداه شددنایتد و بددر ایددن ازددا  مگددص   ر یددد بدد  نها 

 هنبا ه ب  نها ین  زازه ای ق اقتصا ه از      جامع  مد پر ازندی

 یجمع یها رسانه

 زددان  هدداه جمعددد بددا  ا ا بددو ن بددا بر  هدداه مهمددد همچددون اطدد ح  زدداند ، کمددوزش ، »

مهمدد    جامعد  زر ر  زازه و بد  ویدژ  فرهندگ زدازه  و تدروی  ال وهداه  فتدا ه ، نقد  

بد  اجتقدا   انگدمندان جلدو  اجتمداجد ، یکدد از ابدزا  هداه مدو ر و مفیدد    » 2«یایفا مد بنند

زمیندد  ک دداهد بصگددد و شنازدداندن ا زش هددا و هنبا هدداه حددابم بددر جامعدد  ،  زددان  هدداه 

جمعد هستند ، ب   وند  اه بد  کن هدا  ا      ید  جوامد  شصصدین زداز قدرا   ا   اندد و بدر 

و نددد بدد   زددان  هدداه جمعددد مددد تواننددد هنبددا  هدداه اجتمدداجد  ا تقویددن یددا تضددعی  ایددن با

  3«یزازند

ژ     میددان اقگددا  جامعدد  ، قگددر بددو ک و نوجددوان تحددن  تددا یر شدددید  زددان  هددا بدد  ویدد»

  تلوزیددون هسددتند و ایددن امددر از  و جهددن اگددم یر ازددن : نصسددن اینکدد     زمدداند وزددای

ر ایتد  پو بدز گ بریدو   مدد بنندد بد  کندان  ا اه ذهندد ا تبا  جمعد با انسدان هداه بدال  

 ا زیددرا و زددایت  شددد  هسددتند ا از ایددن  و پیددا  هددا بمتددر مددد تواننددد    کن هددا نفددوذ بننددد

ق ایددن امددر    مددو   بو بددان مصدددا ا   فدداجد یایددد بریددو  ا  ازددنی امدداشددص  از زددازوب

او هددا از اندیگدد  هددا و بندددا   ا ذهددن بددو ک ، زددا   و فاقددد شددبک  بدد  هددم پیوزددت  متگددک  

 ازددنی هنددوز ذهددن بددو ک  مددوز تحلیدد  جقایددد ، زددنب  و پدددیرش یددا طددر  من قددد کنددان  ا

 تبددا  ابازنیافتدد  ازددنی بدددین  وه ، بو بددان بدددون هددی  پنددا  یددا حفدداظد    برابددر وزددای  

 جمعد قرا  مد  یرند و زصن تا یر مد پدیرندی 

                                                           

 (313،   یش, صی 1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -1
 (282 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -2
 (273 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -3
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مندان جلددو  اجتمدداجد ، شصصددین افددرا  غالبددا  و  اینکدد  بنددابر تابیددد انسددان شنازددان و  انگدد

   زنین زد  تدا  واز   زدال د شدک   رفتد  ، زدپ     محدی  اجتمداجد بدروز و ظهدو  مدد 

 1«یبند

 دمداید ق اقتصدا ه ازد    هزداز ند ی   نها  میمسدتق ریدو غ میمسدتق  ید زان  ها از  و طر

 ز یاز مکددان هریددبددا بهددر    تددوان دمدد مینموندد      وش مسددتق هباشددند ا بددرا ر دددا یتواننددد تا 

   اینبددا ایدد ق  –ا زش یدداص  ایدد فتددا   دبدد  از نددوج یدمندداف  و  زددتاو  ها دشددنایت ههددا

از افدرا  کمدوزش  ها یدز ه ا بد  انحدا  مصتلد  بد   درو  هدا دیدک دب   زن م -اقتصا ه از  

  2 ا ی

بد  یدو و غیدر  همچنین  زان  ها مد توانندد بدا  ا ن کمدوزش هداه از  بد  یدانوا   هدا نیدز»

مستقیم بد  جندوان مکدانیزمد شدنایتد جمد  بننددی بددین یدو و بد  بدا  ا ن کمدوزش هداه 

از  بدد  والدددین    برنامدد  هدداه یدداص یددا نوشددت  هدداه یددو  ، کنهددا بددراه ک دداهد  ا ن بدد  

 3«یفرزندان یو     این زمین  کما   زازند

بددا زتر مددو   ازددتفا    مکددانیز  هدداه هنبددا ه نیددز مددد تواننددد بدد  یددو تد  سددتر   و حتددد

  یدد  جامعدد  از طر ایدد ق مدددا موفدد   هال وهددا دمعرفدد زددان  هددا قددرا   یرنددد ا بددراه نموندد  

ایدد ق اقتصددا ه شدددن  ندد یباجددا نها  ه فتددا  ه زددان  هددا    بنددا  پددر ایتن بدد  هنبددا  هددا

 4شو ی د  جامع  م از  

د ، مددد بددر کن هددا  ا ندد بنددابراین ،  زددان  هددا بددا  سددتر  د بدد     مصدداطبین و تا یر دددا ه

     اشدتتوانند نقگد فعدال    نها یند  زدازه اید ق ازد مد بد  ویدژ  اید ق اقتصدا ه ازد 

 باشندی

 یمذهب ینهادها

مهم ترین با  زا  براه نها یند  زدازه اید ق ازد مد و بد  یصدوص اید ق اقتصدا ه ازد   

اید ق اقتصدا ه ازد   ، نها هاه مددهبد مدد باشدندی ادرا نصسدتین بدا  زا ه ازدن بد  بدا 

                                                           

 (274 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -1
 (290 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -2
 (290 یش, صی ،  1397ه ی قین    جامع  از مد, )نها ین  زاز -3
 (290 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -4
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بدد  یددو و بامدد  کشددنا مددد باشددد و نقدد  کن    تبیددین ایددن ایدد ق و مندداف  کن بددراه زددایر 

 با  زا ان بد بدی  ازنی

جلددو  ایددلد نها هدداه مدددهبد    جامعدد  ازدد مد ، نهددا   وحانیددن مددد باشددد بدد  شددا ر ان 

میددان جامعدد  بددو   و بدد  نگددر معددا م حقدد  امامیدد      )جلیدد  السدد  (حقیقددد مکتدد  جعفددره

حدوز  هداه جلمید  پدرو ش  هندد  ایدلد نهدا   وحانیدن ازدن بد   امند  فعالیدن »مگغولندی 

 و   هایددن نهددا     بسددیا ه از زددازمان هدداه  ولتددد و  ینددد  سددتر   ازددن ا امددا از زمددان هددا

مسداجد و امدابن مقدد  مهدم تددرین پای دا  هدا و مبدا ه ا تبدا  ایددن نهدا  بدا اقگدا  مصتلدد  

 1ی«جامع  مد باشد

 نیاز مهمتددر دکددی ا    دو افکددا  مددر      جامعدد  ازدد م دیدد   جقا نیددبدد   وحان هنفددوذ

     جامعدد ایدد ق ازدد مد هزدداز ندد ی   جهددن نها  نیدد وحان دغددینقدد  تبل هابزا هددا بددرا

هددا و    ا ائدد  ال و دمدددهب هنها هددا دبددیو ترو دغددیتددوان  فددن نقدد  تبل دازددنی   واقدد  مدد

تواندد  دمد اید ق اقتصدا ه ازد   هزداز ند ی   نها  دمهمد ریتدا   فتا  ای ق محدو شناین 

  اشت  باشدی

و شددر    یا زش و تویدد کیددبد  جنددوان  ایدد ق محددو و  فتددا   گد یاند دبددا معرفدد نها هددا نیدا

 انیددکن هددا و ب هافددرا  بددرا دشصصدد دنددوح  فتددا     جامعدد  و زنددد  نیددم بددن ا ههددا امدددیپ

و  دمدو    از لحدا  شدنایت نیدالسد  (    ا همیو ائمد  اطهدا  ) جلد نیدبز  دان   ههدا د ا ی 

کحددا   نیبدد رشیبدد  بدد   جنددوان افددرا  مددو   پددد دنددی  ههددا نیال وهددا و شصصدد دمعرفدد زیددن

ایدد ق اقتصددا ه ازدد    هزدداز ندد یتواننددد بدد  نها  دمدد هجامعدد  هسددتند از لحددا  هنبددا 

  2یبپر ازند

بیدین ، بد  ت و جنایدر بدازا  نها   وحانین مدد تواندد بدا ا تبدا   یدره بدا جوامد  تولیدد بنندد 

 نددد و ازایدد ق اقتصددا ه ازدد   و نقدد  کن     شددد پایدددا  اقتصددا ه و افددزای   وزه بپر از

 زرجن  رفتن نها ین  زازه ای ق اقتصا ه از   بمک بنندی  این جهن ب 

نهددا   ،جدد و  بددر نقدد  تبلیغددد نهددا   وحانیددن بددراه نها یندد  زددازه ایدد ق اقتصددا ه ازدد   

 ،ق محدو   وحانین مد تواندد یدو  بد  جندوان ال دوید بدراه جامعد     نگدان  ا ن  فتدا  اید 

 نق  مو ره    نها ین  زازه ای ق از مد   جامع   اشت  باشدی 

                                                           

 (295صی ،  یش,  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -1
 (295 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -2
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ند  زدازه اید ق اقتصدا ه ازد      جامعد  نهدا  از کنبا بد  مهدم تدرین بدا  زا  بدراه نها ی

 وحانین مدد باشدد ،    یدو تد بد  ایدن اید ق    جامعد  ازد مد نها یند  ن ر یدد  باشدد و 

د    جامعدد  ازدد مد پدیدددا  باشددد ، مگددص  مددد شددو  بدد  نهددا  یددمضدراو ایدد ق مددا ه  را

  انبدا  نرزداند  و  وحانین وظیف  یو   ا    جهدن نها یند  زدازه اید ق اقتصدا ه ازد   بد

 مقصر ایلد    ضر  وا   کمدن ب  جامع  مد باشدی 

 یبه اخالق اسالم متخلق افراد

افددرا  متصلدد  بدد  ایدد ق ازدد مد ، مددد تواننددد بدد  یددو و مسددتق     نها یندد  زددازه ایدد ق 

اقصا ه از      جامع  نق   اشدت  باشدندی ایدن افدرا  ال دوید یدحی  از انسدان طدراز اید ق 

هسددتند بدد  از طریدد  مکددانیز  هنبددا ه مددد تواننددد    نها یندد  زددازه ایدد ق ازدد مد 

اقتصا ه ازد   نقد   اشدت  باشدندی  فتدا  ایدن ای وند  افدرا  ، باجدا جدد  بیگدتر مدر   بد  

 ای ق اقتصا ه از   مد شو ی

همچنین بد   ایگدان    جهدن تبیدین ایدن اید ق    میدان مدر   نافدد تدر از بد   بسداند  

بد  یدو و بامد  متصلد  بد  ایدن اید ق نیسدتندی بندابراین یکدد از مدو رترین  ا  هدا ب  هنوز 

بددراه تبیددین ایدد ق اقتصددا ه ازدد   و مندداف  کن    جامعدد  و ازددتفا   از مکددانیز  شددنایتد 

   نها یندد  زددازه ایدد ق اقتصددا ه ازدد   ، بدد   و نوشددتا  افددرا  متصلدد  بدد  ایدد ق ازدد مد 

 ازنی

بدد  ایدد ق ازدد مد ، مددد تواننددد از طریدد   و مکددانیز  شددنایتد و  بنددابراین افددرا  متصلدد 

 هنبا ه    نها ین  زازه ای ق اقتصا ه از   تا یر دا  باشندی

  یحکومت ینهادها

مهدم تدرین مکدانیزمد بدد  نهدا  هداه حکدومتد بددراه نها یند  زدازه یدک ا زش    جامعدد     

قدوانین و اجدراه کن هدا    جامعد   ایتیا   ا ندد ، مکدانیز  تنظیمدد ازدن بد  از طرید  وضد 

مدد باشددی از جهددن اینکد  اب ددر  فتا هدا و ایدد ق اقتصدا ه ازد   بدد  یدو تد مددد باشدد بدد  

قاب  قانون  دا ه نمد باشدند و نظدا و بدر  جایدن کن هدا توزد  نهدا  حکومدن ممکدن نیسدن 

د ازدن یو ضامن ایلد  جاین کن ها یدو  بنترلدد فدر  و امیدد بد  پدا اش کیرتدد و نفد   نیدا

، نقدد  نها هدداه حکددومتد    ابتددداه نظددر    نها یندد  زددازه ایدد ق اقتصددا ه ازدد   بددم 

  نگ ب  نظر مد  زدی
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از  و طریدد  مددد تواننددد بدد  نها یندد  زددازه ایدد ق اقتصددا ه ازدد   ،  دامددا ، نها هدداه حکددومت

 بمک شایاند بکنند:

 زیازن  دا ه : ی1

ازدنی ا در نها هداه حکددومتد یکدد از وظدای  نها هداه حکدومتد ، زیازددن  ددا ه 

   زمین  زیازدن  ددا ه ، نها یند  زدازه اید ق اقتصدا ه ازد    ا مدد نظدر قدرا  

 هند ، امر نها ین  زازه توزد  زدایر بدا  زا ان جدده تدر  رفتد  شدد  بد  زدهولن 

بیگددتره انبددا  مددد پدددیر ی بدد  جنددوان م ددال اب ددر  زددان  هدداه جامعدد  ایددران و بدد  

لوزیدون ، توزد  نها هداه حکدومتد ا ا   مدد شدوند و تدا یصوص  زدان  تا یر ددا  ت

زمدداند بدد  ا ا   اه    نها هدداه حکددومتد بددراه نها یندد  زددازه ایدد ق اقتصددا ه 

از   وجو  نداشدت  باشدد ، ان یدز  اه    ایدن  زدان  هدا بدراه تد ش    ایدن جهدن 

 وجو  نصواهد  اشنی

 ب  جنوان ال وه  فتا ه: ی2

بسدیا  مگدهو  مدد باشدد بد     کن اشدا   « وبهمالندا  جلدد  یدن ملد»ضر  الم   

بدد  ال ددو بددو ن حکددا  بددراه مددر      جامعدد  مددد شددو ی نها هدداه حکددومتد    

 فتا هایگددان مددد تواننددد بدد  جنددوان ال ددوید بددراه مددر       جایددن بددر ن ایدد ق 

اقتصددا ه ازدد   باشددندی زمدداند بدد  حکومددن     فتا هدداه اقتصددا ه یددو  همچددون 

بد  زدب  اید ق ازد مد انصدام  ا  جایدن بندد و بدا  زا ان هدا  مناقص  ها و مزاید 

حکومتد    انبا  وظای  یو  بد  یددا توبد  بنندد ، یدوا  و ندا یدوا  ایدن  فتدا     

میددان مددر   تددا یر م بددن یددو   ا یواهددد  داشددنی بدددین زددب  نها هدداه حکددومتد 

ایدن جهدن مد توانند یدو  ال دوید بدراه  جایدن اید ق اقتصدا ه ازد   باشدند و از 

 ب  نها ین  زازه ای ق اقتصا ه از   بمک نمایندی

بنددابراین نها هدداه حکددومتد از  و مکددانیز  تنظیمددد و هنبددا ه    نها یندد  زددازه ایدد ق 

اقتصا ه ازد   بهدر  مدد  یرنددی همچندین مگدص   ر یدد بد  نقد  نها هداه حکدومتد    

ا ان پدر  ندگ تدر نباشدد ، بدم  ندگ نها ین  زازه ای ق اقتصدا ه ازد   ، ا در از زدایر بدا  ز

 تر نیسنی

بددا مگددص  شدددن بددا  زا ان نها یندد  زددازه ایدد ق اقتصددا ه ازدد      جامعدد  و نقدد  هددر 

یک از کنان    ایدن جمد  ، و همچندین ندوح مکدانیزمد بد  هدر یدک از بدا  زا ان بد  بدا  مدد 

 زیمی یرند ، ب  موان  نها ین  زازه ای ق اقتصا ه از      جامع  مد پر ا
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  اسالم یاقتصاد اخالق یساز نهینهاد موانع: دوم بخش

   بصدد  اول ، بدد  معرفددد بددا  زا ان نها یندد  زددازه ایدد ق اقتصددا ه ازدد     جامعدد  و 

تبیین نق  کن ها و نوح مکدانیز  هداه مدو   ازدتفا   توزد  هدر یدک از کن هدا بدراه نها یند  

 زازه ای ق اقتصا ه از   پر ایتیمی

نها یندد  زددازه ، همچنانکدد   اهکا هدداید بددراه نها یندد  زددازه وجددو   ا   ،    زددر    فراینددد 

 ا  کن مددوانعد نیددز وجددو   ا   بدد  فراینددد نها یندد  زددازه  ا مصتدد  یددا بنددد مددد بنندددی بددراه 

جددد  ایددت ل و زددرجن بیگددتر فراینددد نها یندد  زددازه ، از  ازددن بدد  ابتدددا  ایددن مواندد   ا 

 ز بین بر ن کن ها ب  با  بریمیبگنازیم و    نهاین  اهکا  ا

بصدد  بدد  مواندد  نها یندد  زددازه ایدد ق اقتصددا ه ازدد   و ا ددون د برطددرم ایددن بنددابراین    

 زازه کن ها یواهیم پر اینی

 یساز نهینهاد کارگزاران در اختالل

بددا  زا ان نها یندد  زددازه ، همچنانکدد  مددد تواننددد نقدد  م بتددد    فراینددد نها یندد  زددازه 

ازدد    اشددت  باشددند ،    شددرای د مددد تواننددد بدد  مددوانعد بددز گ     ا   ایدد ق اقتصددا ه

نها ین  زازه قرا   یرنددی بد  جندوان م دال نها هداه کموزشدد ا در بد  وظدای  یدو     تبیدین 

ایدد ق اقتصددا ه ازدد   و مندداف  کن نپر ازنددد ، بددا  تبیددین و ازددتفا   از مکددانیز  شددنایتد بدد  

  نگدد  ازدن ، بدر  وش زدایر بدا  زا ان نها یند  زدازه توز  نها هاه کموزشدد بد  با  رفتد

 یواهد افتا ی

حتد ممکن ازن بریدد از بدا  زا ان جد و  بدر ایت لدد بد     وظدای  یدو   ا ندد    نقد  

زایر با  زا ان نق  منفدد ایفدا بنندد ، بد  جندوان م دال ا در نها هداه حکدومتد اجتقدا ه بد  

زیازددن  دددا ه هددا ایدد ق اقتصددا ه ازدد    ا ایدد ق اقتصددا ه ازدد   نداشددت  باشددند و    

لحا  نکنندد ، جد و  بدر اینکد  بدا ایدن زیازدن  ددا ه هدا یدو  باجدا از بدین  فدتن  وحید  

ای قددد    میددان جامعدد  یواهنددد شددد ،    نقدد  م بددن زددایر بددا  زا ان نیددز مددد تواننددد 

حدا  وابسدت د ایت ل ایبا  بنندد ، بد  جندوان نموند  مدد توانندد  زدان  هداه جمعدد  ا بد  ل

شدددیده بدد  بدد  نهددا  هدداه حکددومتد  ا نددد وا ا  زددازند بدد  نها یندد  زددازه ایدد ق اقتصددا ه 

از      جامعد  نپر ازندد و    مقابد   بد   وحید   نبدال  دره نفد  شصصدد    میدان جامعد  

  امن بزنندی
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،  بنددابراین یکددد از مواندد  بددرزگ بددر زددر  ا  نها یندد  زددازه ایدد ق اقتصددا ه ازدد      جامعدد 

ایددت ل و حتددد مددان  تراشددد بددا  زا اند ازددن بدد  وظیفدد  نها یندد  زددازه ایدد ق اقتصددا ه 

 از      جامع   ا  ا ندی

 اهکددا   فدد  ایددن ایددت ل و مددان  تراشددد بریددد از بددا  زا ان ، مکددانیز  هدداه نظددا تد و 

  توجیهد زدایر بدا  زا ان ازدن بد  مدد توانندد از طرید  کن هدا  فتدا  بدا  زا  مصتد  و مدان

 تراش  ا ای   بنندی

بد  جنددوان م ددال ، ا ددر    نها هداه کموزشددد ایت لددد     ونددد نها یند  زددازه وجددو   اشددن ، 

نها هاه حکدومتد مدد توانندد بدا ازدتفا   از اهدر  هداه فگدا ه بد     ایتیدا   ا ندد و وضد  

حانیدن قوانین بد  اید    فتدا  نها هداه کموزشدد بپر ازنددی همچندین نهدا  یدانوا   و نهدا   و

نیددز مددد تواننددد بددا م البدد   ددره ، جدد و  بددر اینکدد  بدد  یددو و مسددتقیم بددر  فتددا  نها هدداه 

 کموزشد تا یر مد  دا ند ،  ا  نها هاه حکومتد براه ای    ا تسهی  نمایندی

همچنددین ا ددر    نها هدداه حکددومتد ایت لددد    مسددیر نها یندد  زددازه بدد  وجددو  کو  نددد ، 

تواننددد بددا م البدد   ددره بدد  ایدد    فتددا  نها هدداه حکددومتد نهددا   وحانیددن و یددانوا   مددد 

 بپر ازندی

   نهایددن مددد تددوان  فددن  اهکددا  ایددلد بددراه ایدد   ایددت ل بددا  زا ان نها یندد  زددازه    

جهددن جلددو یره از ایددت ل و بنددد شدددن  ونددد نها یندد  زددازه ، نظددا و جمددومد هددر یددک از 

هداه فگدا  و م البد   دره و امدر بد  معدروم  با  زا ان بر بدا  زا ان  ی در و ازدتفا   از اهدر 

 و نهد از منکر ازنی 

 یفرد یها عادت

جا و  ا باید یک  فتا  شصصد برشمر  بد     کن فدر  بد  یدک  فتدا  یدا جمد  یداص یدو مدد 

 یر  ا ارا ب  احسا  مدد بندد بد  ایدن  فتدا  بدا موفقیدن همدرا  ازدنی جدا و موجد  مدد 

و بدا  هدای   ا طبد   زدتو  العمد  معیندد انبدا   شو  انسان    اا او  یایدد قدرا   یدر 

  هدیویژ د جا و این ازن ب  ب   احتد تغییر مد بند و از بین نمد  و ی

ا ر جا و هاه فر ه بر ازا  اید ق اقتصدا ه ازد   شدک   رفتد  باشدد ، ایدن جدا و هدا ند  

  بصگددد از تنهددا مددانعد    برابددر نها یندد  زددازه ایدد ق اقتصددا ه ازدد   نیسددتند ، بلکدد  یددو

نتیبد  فراینددد نها یند  زددازه ی قیدن    جامعدد  ازد مد مددد باشدندی بدددین ترتید  بدد  ا ددر 

ایدد ق اقتصددا ه ازدد      جامعدد  نها یندد  شددد  و بدد  یددو و فرهنددگ جمددومد واقدد  شددو  ، 
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افددرا  جامعدد  ایددن ایدد ق  ا  جایددن مددد بننددد و  جایددن مددداو  و پیوزددت  ایددن ایدد ق باجددا 

ه     ازدتاه  جایدن اید ق اقتصدا ه ازد   مدد شدو ی از ایدن پد  تگکی  جا و هداه فدر 

فدر  بدد  یددو و یو بددا  ایدن ایدد ق  ا  جایددن یواهددد بدر  و یددو  بصگددد از فراینددد نها یندد  

 زازه ای ق اقتصا ه از      جامع  یواهد شدی

اما ا ر جدا و هداه فدر ه بدر ید م اید ق اقتصدا ه ازد   شدک   رفتد  باشدد ، باجدا مدد 

بد  فدر     مقابد   جایدن ایدن اید ق و نها یند  شددن کن    جامعد  مقاومدن بندد و    شو  

مسیر نها ین  شددن ایدن اید ق    جامعد  ایدت ل ایبدا  بنددی بد  جندوان م دال ا در فدر  بد  

لحددا  بددر ن منفعددن شصصددد یددو     معددام و جددا و بددر   باشددد و    هن ددا  معاملدد  بدد  

وجهد نداشددت  باشددد ، زمدداند بدد  بصواهددد    هن ددا  منفعددن طددرم  ی ددر معاملدد  و جامعدد  تدد

معاملدد  مندداف   ی ددران  ا جدد و  بددر مندداف  یددو  لحددا  بنددد ایددن جددا و او مددان  انبددا  انددین 

جملددد مددد شددو ی حتددد ممکددن ازددن ایددن شددص  بدد   ی رانددد بدد     هن ددا  معاملدد  مندداف  

ز ا   و ایدن جهدن بد  طرم  ی ر  ا نیز لحا  مدد بنندد یدر   ب یدر  و کندان  ا از ایدن بدا  بدا

 نها ین  زازه ای ق اقتصا ه از      جامع  یدم  وا   بندی

بنددابراین یکددد از مددوانعد بدد      ا  نها یندد  زددازه ایدد ق اقتصددا ه ازدد      جامعدد  وجددو  

  ا  ، جا و هاه فر ه ازنی

ازد     اهکا  مقابل  با جا و هداه فدر ه بد  مدانعد    برابدر نها یند  زدازه اید ق اقتصدا ه

    جامع  هستند  ا مد توان از  و جهن بیان بر  :

 از جهن فر   ا اه جا و ی1

ا ر این فر  ب  نا  زن بو ن جدا و یدو  یقدین پیددا بدر   باشدد و بدا ایدن حدال بد  

یددو و یو بددا   فتددا ش بددر ازددا  ایددن جددا او یددو و مددد  یددر  ، مددد توانددد بددا 

منفدد از بدین مدد  وندد و جدای زیند ازتفا   از  وش هاید بد  بد  وزدیل  کن جدا او 

جددا او م بددن ، یددو  بدد  جنددوان  اهکددا ه بددراه از بددین بددر ن ایددن مددان     برابددر 

 نها ین  زازه ای ق اقتصا ه از   جم  بندی

 از جهن  ی راند ب  با فر   ا اه جا و مان  نها ین  زازه بریو   مد بنندی ی2

و و مدد  یدر  مدد تواندد بد  امر ب  معروم و نهد از منکدره بد  توزد   ی دران ید

جنوان  اهکا ه براه از بین بدر ن ایدن جدا و هداه مدان  نها یند  زدازه واقد  شدو ی 

ا ر  ی ران بد  یدو و مدداو  ایدن شدص   ا    مدو    فتدا ه بد  بدر ازدا  جدا و 

نایددحی  یددو  انبددا  مددد  هددد امددر معددروم و نهددد از منکددر بننددد ، شددص   ا اه 
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  کنددان زددعد    بددازن ره     فتددا  و جددا و جددا و بددراه جلددو یره از طددر  توزدد

یددو  یواهددد بددر  و    ایددن هن ددا   ی ددران مددد تواننددد بددا تبیددین ایدد ق اقتصددا ه 

 از   و مناف  کن    شک   یره جا تد یحی     این فر  تا یر دا  باشندی

 یدار هیسرما یاقتصاد اخالق بودن حاکم

   مقاب  نظا  ازد مد بدا تمدا  زیدر نظدا  هداه کن ، نظدا  مدا ه  رایدد بد  همدرا  تمدا  زیدر 

نظددا  هدداه کن قددرا   ا  ی ایددت م ایددن  و نظددا  از ایددت م    مبدداند هسددتد شنازددد ، یدددا 

 1شنازد ، معرفن شنازد ، انسان شنازد و جامع  شنازد نگاو مد  یر ی 

صدا ه بدا نظدا  اقتصدا ه مدا ه  رایدد بد  نظدا  اقتب  همدین جهدن نظدا  اقتصدا ه ازد   ، 

 ا  یزرمای   ا ه    زمان ما کین  تما  نماه کن ازن ،    تقاب  ید    ید قرا   

هدددم جددالد نظددا  اقتصددا ه ازدد   ، ایبددا  زمیندد  هدداه  فددا  جمددومد و حیدداو طیبدد  انسدداند 

قتصدا ه ازدد   بد  تنازدد  همدین هددم، اهدددام میداند نظددا  ا 2بدراه همد  مددر   مدد باشدددی

امنیددن اقتصددا ه ، جدددالن اقتصددا ه وبددا و  بددر ن ازددتعدا  هدداه طبیعددن و  شددد پایدددا  مددد 

 3باشدی

   نظددا  زددرمای   ا ه ، زددعا و فددر  و جامعدد  بددر ازددا  مکتدد  فایددد   رایددد تفسددیر » امددا 

مد شو ی فاید   راید بدر ندوجد لددو  رایدد یدا ایدالن لددو  واندد مبتندد ازدن و زدابق  اه 

 ددزا   هدداه فلسددفد اه بدد  نظددا  اقتصددا  زددرمای   ا ه بددر کن ازددتوا  ازددن ،  4«ید  ا  طددوان

  زا   هاه زیر مد باشد:

 یوشد و لدو فر ه باید غاین جم  ای قد باشدی ی1

 هر یوشد و لدو فر ه ، قرا  ازن براه یک نفر ن  بیگتر فرض و حسا  شو ی ی2

ی ب  تعبیر بنتا  فیلسوم قرن هدم جم  اجتماجد باید حداب ر بر ن م لوبین ب  باشد ی3

هبدهم و نوز هم می  ه ، جم  اجتماجد باید بیگترین و بااترین یگنو ه و یوشد 

 5 ا براه بیگترین افرا  ا تقا  هدی

                                                           

 (134, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -1
 (172, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -2
 (176, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -3
 (153, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -4
 (155-154, صی 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -5
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بدد  همددین جهددن هدددم نظددا  اقتصددا ه زددرمای   ا ه بدد   زددن کو  ن بیگددترین لدددو بددراه 

   کن هدداین انسدان هددم ایدلد بیگترین افرا  ازدن و ن داهد بد  حیداو طیبد  انسداند بد  

 ندا  ی  ، مد باشد

بددر ازددا  ایدد  اول فلسددفد نظددا  اقتصددا ه زددرمای   ا ه ، ایدد ق اقتصددا ه نظددا  زددرمای  

 ا ه بر ازا  یوشد و لدو مدا ه افدرا  بندا شدد  ازدن و از ایدن جهدن نیدز    تقابد  بامد  

 ه ازدد   بددر ازددا  یدددا بدا ایدد ق اقتصددا ه ازدد   قددرا   ا  ی ایدد ق اقتصدا ه نظددا  اقتصددا

بداو ه و یددا محدو ه و فدددابا ه و ای دا  مدد باشددد بد  ایدن فدددابا ه و ای دا     همدین  نیددا 

 براه فر   ا اه ک ا  م بن ما ه ازنی

بنددابراین ، یکددد از مواندد     نها یندد  زددازه ایدد ق اقتصددا ه ازدد      جامعدد  ، حددابم بددو ن 

و مسدئولین جامعد  مدد باشددی مسدئولد بد  بد  ای ق اقتصدا ه زدرمای   ا ه    میدان مدر   

فکر بیگتر بدر ن لددو فدر ه یدو  باشدد بد  نها یند  بدر ن اید ق اقتصدا ه ازد   تدوجهد 

نصواهد  اشن و حتد    نظدر او نها یند  شددن ایدن اید ق بدراه مندافع  مضدر یواهدد بدو  ، 

  میددان اددرا بدد  باجددا م البدد  مر مددد بددراه  فتددا  بددر ازددا  ایدد ق اقتصددا ه ازدد    

 مسئولین یواهد شدی

همچنین فر ه بد  بد  فکدر بیگدتر بدر ن لددو مدا ه فدر ه یدو  باشدد و ایدن بدا   ا جمد  

ای قددد بدانددد جدد و  بددر اینکدد  نقگددد    نها یندد  زددازه ایدد ق اقتصددا ه ازدد   نصواهددد 

 اشن بلکد  بد   لید  اینکد  منداف  یدو   ا    ید  مدد بیندد زدعد    مدان  تراشدد     وندد 

 ن  زازه ای ق اقتصا ه از   یواهد بر ینها ی

تنها  اهکا  مقابلد  بدا اید ق اقتصدا ه زدرمای   ا ه بد     جامعد  حدابم مدد باشدد ، تبیدین 

ای ق اقتصا ه از   و مناف  کن بدراه مدر   ازدنی مدر   بدر ازدا  ف درو پدابد بد   ا ندد 

ن شددو  کن  ا مددد    یددو تد بدد  ایدد ق اقتصددا ه ازدد   بددراه کنددان بدد  شددک  یددحی  تبیددی

پدیرندددی بعددد از پدددیرش ایدد ق اقتصددا ه ازدد   توزدد  مددر   ، بددا امددر بدد  معددروم و نهددد از 

منکددر مسددئواند بدد  ایددن ایدد ق  ا مددان  با یوشددد مددد بیننددد بدد   لیدد  م البدد  جمددومد 

مببددو  بدد  پدددیرش ایددن ایدد ق و جمدد  بددر ازددا  کن ولددو    ظدداهر مددد شددوند و جمدد  مددان  

ا یندد  زددازه توزدد  کن هددا  بدد  مقاومددن   ونددد    مقابدد  پدددیرش ایددن تراشددد    مقابدد  نه

 ای ق تبدی  یواهد شدی
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 جهینت
دم بر ازا  این مقال  مگص   ر یدد بد  نظدا  اقتصدا ه ازد   نظدامد مترقدد ازدن بد  هد

  ایددلد کن فددراهم کو  ن ضددمین   فددا  جمددومد و  زددیدن بدد  حیدداو طیبدد  انسدداند ازددنی بدد

جدددالن اقتصددا ه ، امنیددن اقتصددا ه و بددا و  زددایتن  همددین جهددن اهدددام میدداند کن

دا  بددا با و زددازه ازددتع ازددتعدا هاه طبیعددن از جملدد  بددا و  زددازه نیددروه انسدداند ازددنی

یند  ر  و زمنیروه انساند ، ن رش نیروه انسداند بد  ویدژ  جواندان بد  اشدتغال تغییدر یواهدد بد

 اشتغال کنان فراهم یواهد شدی

تصدا ه ازد    زدن ندامرئد نظدا  اقتصدا ه ازد   ازدن بد  همچنین بیان شد بد  اید ق اق

ا ددر » ا اه ک ددا  بددد شددما ه    زنددد د مددا ه انسددان و حیدداو حقیقددد مبددر  کن مددد باشدددی 

بد   هیو بدا  ز ی، مکدان دیدشدو  و بد  یدو و فرهندگ مدر     ک ند یای ق    جامع  نها  نیا

 نیمدو   نظدر ازد      حدوز  اقتصدا  هددا ههددم هدا هبد  اقتصدا   ا بد  زدو دیک دوجو  م

ازد   ازدن بد  بدا  هزد  هددم بد ن نظدا  اقتصدا  دا ،ید، جددالن و  شدد پا نیبندی امن دم

 نی   بدد گددتریازدد   ب ههرادد  ایدد ق اقتصددا  ، یو بددا  قابدد  حصددول ازددنی ز یمکددان نیددا

بنددد و  دبهتددر بددا  مدد داقتصددا  ازدد م دیو بددا  و  زددن نددامرئ ز یشددو  ، مکددان  یددمددر    ا

 1ی« اند دب  زمن هدم ها م هگتریب نیفیاقتصا   ا با زرجن و ب

 درش براین ازدا  نها یند  شددن اید ق اقتصدا ه ازد      اشدتغال جواندان و بد  یصدوص ن

   کن هددا بدد  موضددوح اشددتغال نقدد  بسددیا ه  ا   ، اددرا بدد  بصگددد از ایدد ق اقتصددا ه ازدد

ق مددد باشددد بدد  بددا نها یندد  شدددن ایدد  ندداظر بدد   فتددا  هدداه اقتصددا ه    حددوز  اشددتغال

شدتغال ااقتصدا ه ازد   ایدن بصد  نیدز نها یند  شدد  و تدا یر یدو   ا بدر ن درش جواندان بد  

 یواهد  داشنی

ق زه اید    بحا نها ین  زازه نیز تبیدین  ر یدد بد  مهدم تدرین بدا  زا  بدراه نها یند  زدا

همچندین  زمیند  بدر  وش  ا  ی اقتصا ه از   ، نهدا   وحانیدن ازدن بد  وظیفد  ایدلد  ا   

  مدد بدتبیین شد ب  مکانیز  هداه شدنایتد و هنبدا ه بهتدرین و تنهدا مکدانیز  هداید ازدن 

نیدز  ند  زدازهتوان با کن اید ق اقتصدا ه ازد    ا نها یند  زدازه بدر ی    مدو   مواند  نها ی

 منداف  و  بیان  ر یدبد  بهتدرین  اهکدا  بدراه  فد  ایدن مواند  تبیدین اید ق اقتصدا ه ازد 

 کن و زپ  امر ب  معروم و نهد از منکر مد باشدی

                                                           

 (538, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -1
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 حفااظ در آن نقااش و یروز شیافاازا موجااب یمعنااو عواماال

 جوانان اشتغال

  مقدمه

   زددال هدداه اییددر ، جامعدد  ایرانددد  اددا  مگددک و شدددید اقتصددا ه شددد  ازددن بدد  زددصن 

بدا مددیرین نایدحی  ترین کن ها بیکدا ه و نبدو  اشدتغال منازد  مدد باشددی جد و  بدر اینکد  

  ولن هاه مصتل  ، ب  اشتغال موجو  نیز یدماو جبران ناپدیره وا    گت  ازنی

یکد از  ایلد بد  موجد  معضد و اقتصدا ه شددید    جامعد  شدد  ازدن ، توجد  یدرم بد  

جوام  ما ه و جد  توج  بد  جوامد  غیدر مدا ه ازدن بد  یداوندد وجدد   گدای  معضد و  ا 

  هاه ای قد و معنوه و  فتا هاه شرجد مو ر بر کن ها  ا   ازنیب  واز    جاین  فتا

   جهان بیند ازد مد   بندا  جوامد  مدا ه و بلکد  بدااتر از جوامد  مدا ه ، جدواملد مبدر  از 

مددا   وجددو   ا نددد بدد  تددا یر کن هددا بددر جددالم مددا   انکددا  ناپدددیر ازددنی شددناین ا ددون د و 

ز  و طرید  ممکدن ازدن ، شدهو  بداطند و وحدد الهددی بیفین تا یر این جوام  بدر جدالم مدا   ا

از جهددن اینکدد  شددهو  بدداطند    بسددیا ه از مددوا   قابدد  ازددتنا  بددراه  ی ددر افددرا  نیسددتند ، 

 تنها منب  قاب  توج      زتر  ما وحد الهد مد باشدی

بد  وحدد بدر ،)ید  اهلل جلید  وکلد  وزدلم( بنابراین تنها منب  ما براه شناین ایدن جوامد  ، پیدامبر ابدر 

،بدد  ن اهبددان و مفسددر ایددن وحددد  )جلددیهم السدد  (قلدد  ایگددان نددازل شددد  ازددن، و ائمدد  اطهددا  

 هستند، مد باشندی بیفین تا یر این جوام     زنن ایگان قاب   زتیابد ازنی  

    اب   با نق  این جوام     تغییدر ن درش جواندان بد  اشدتغال مدد تدوان این وند  بیدان بدر  

ملد بد  باجدا تغییدر ن درش جواندان بد  اشدتغال شدد  ازدن ، شکسدن بسد  و ب  یکد از جوا

با هاید ازن ب  کشدنایان ایدن جواندان شدروح بد  فعالیدن    کنهدا بدر   انددی ا در ایدن بسد  

وبا ها موفد  مدد شددند ، مدد توانسدتند بد  جندوان ال دو و ان یدز  بدراه جواندان وا   شدد  بد  

 بازا  با  باشندی

یکددد از  ایدد  معضدد و اقتصددا ه و شکسددن ایددن بسدد  و بددا  هددا  همددان و  بدد  بیددان شددد

توجدد  یددرم بدد  جوامدد  مددا ه و جددد  توجدد  بدد  جوامدد  غیددر مددا ه ازددن بدد  یداونددد وجددد  

 گای  معضد و  ا بد  وازد    جایدن  فتا هداه ای قدد و معندوه و  فتا هداه شدرجد مدو ر 

 بر کن ها  ا   ازنی
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دبو  دبیر    جوامدد  مددا ه ، بسدد  وبا هدداه مددبددا شددناین و توجدد  بدد  ایددن جوامدد    بنددا  تدد

 شکسن نصواهند یو   و ب  همین زب  ن رش جوانان ب  اشتغال تصحی  یواهد شدی

اهیم    ایددن مقالدد  بدد   فتا هدداه ای قددد و شددرجد تا یر دددا  بددر جوامدد  مبددر  مدددبو  یددو

 پر اینی

 یمعنو عوامل بر موثر یرفتارها

    نظددا  هسددتد موجددو  مددد باشددند بدد   ا اه همچنانکدد  بیددان شددد ، جددواملد غیددر مددا ه

یفیدن بتا یراتد بر جالم مدا   نیدز مدد باشدندی همچندین بیدان شدد بدراه شدناین ا دون د و 

 تا یر این جوام  باید ب  وحد مراجع  بر ی

د  شدد فتا هدداید موجدد  افددزای   وزه شددمر    )جلددیهم السدد  (   قددرکن بددریم و بدد   معصددومین 

ند وزه باشد تنها بد  زدب  جوامد  غیدر مدا ه مدد توانندد باجدا افدزای   اند ب  برید از کنها ،

تددا یر  و بریددد  ی ددر جدد و  بددر اینکدد  بدد  وازدد   جوامدد  مبددر  مددد تواننددد    افددزای   وزه

ای     افدز  اشت  باشند ،  ا اه تدا یراتد بدر جوامد  مدا ه نیدز هسدتند بد  از ایدن طرید  نیدز

  وزه تا یر  ا ندی

هدد ن هداه ال فتا ها مد توان ب  جندوان م دال بد  توبد  بدر یددا و شدکر نعمدبراه  رو  اول از 

ا    و انبداشا   بر  و براه  زت   و  ایدن  فتا هدا مدد تدوان بد  یدوش  ویدد و انفداق و یددق

اینکد   فداتد بداواجباو مالد م ال ز ی بندابراین ا در یدک  فتدا ه  ا اه ک دا ه مدا ه باشدد ، منا

 باشد ندا  ی  ا اه تا یر بر جوام  مبر 

 بنابراین ب  ذبر مصا ی  این  فتا ها یواهیم پر اینی

 خدا بر توکل

یکددد از جوامدد  نابددامد بگددر ناامیددده و اضدد را  ازددن بدد   لمر  ددد ، پریگدداند ، تنبلددد ، »

 ونددا ون  ازددن و همدد  اینهددا      یدد  کزددی  هدداهزددریو   د و بددد هددویتد از نتددای  کن 

زند د ب  امدو  اقتصدا ه جداه  ا   و از  ا  هداه ازازدد بداز ا ه از ایدن کزدی  هدا و   مدان 

کن ، پیونددد بددا مبدددا هسددتد از طریدد  پیدددای  امیددد و جوامدد  معنددوه ازددن بدد   ل و  و  

انسددان  ا هماننددد ق ددر  بدد  اقیددانو  بددد پایددان متصدد  مددد بنددد و ک مددد جدد و  بددر ک دداهد و 
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یگ  ، ب  یک ندوح ک امد  واقعدد  زدن مدد یابدد و احسدا  مدد بندد بد     بیدا ه  ل و اند

 ی1«هم  امو  از جمل     با هاه اقتصا ه پگتیبان  ا  

توبد  بدر یداوندد متعدال بد  »یکد از  ا  هاه اتصال ب  مبدا هسدتد ، توبد  بدر یداوندد ازدنی 

ق د  بندد و تنهدا معناه کن ازن ب  بندد  یددا    همد  امدو ش امیدد یدو   ا از مصلدوقین من

ب  یداوند تکی  نمایدی توبد  بدر یددا جبدا و ازدن از اینکد  انسدان بداندد بد  مصلدوق ، نفد  و 

  2«یضر  نمد  زاند و هی  ایز نمد  هد و نمد  یر  و از مر   ب  بلد مایو  باشد

ا هدرب  بد  3«و مدن یتوبد  جلدد اهلل فهدو حسدب »یداوند    قرکن بریم وجد  مدد  هدد بد : 

   فعالیددن هدداه »  بنددد و او  ا وبیدد  قددرا   هددد ، پدد  یداونددد او  ا بددافد ازددنی یدددا تکیدد

اقتصا ه ب     مسیر زدعا و انسدان قدرا   ا ندد و    ادا او  شدریعن مبازندد ، ا در انسدان 

بدد  همددرا  تدد ش و تدددبیر ، بددر یداونددد توبدد  نمایددد ، یداونددد موفقیددن او  ا تضددمین یواهددد 

 4«یبر 

رین مدر   مدد بندددی موجد  پیدروزه و مدان  شکسدن ازدنی موجدد  توبد  انسدان  ا قدوه تد»

بد نیازه و جزو انسان مد شو ی بسد بد  بدر یددا توبد  بندد یداوندد بد  او بمدک مدد بندد 

 5«ی، زصتد هدا بدراه او کزدان و ازدبا  بدراه او تسدهی  و شدبه  هدا بدراه او واضد  مدد شدو 

ه اقتصدا ه از نصدرو هداه الهدد انسان مد تواندد از طرید  توبد  بدر یداوندد    فعالیدن هدا»

بهر  مند  گت  و با تکی  بدر یداوندد جزیدز و قدوه ، جدزو و قدوو یافتد  و بدر تمدا  زدصتد هدا 

 6«یو موان  پیروز شو  و بدین ترتی   یسک فعالین اقتصا ه  ا ب  یفر نز یک بند

د ، اشددببنددابراین یکددد از  فتا هدداید بدد   ا اه تددا یر مهمددد بددر جوامدد  معنددوه و مبددر  مددد 

 توب  بر یداوند    انبا  با ها ب  یصوص با هاه اقتصا ه ازنی

                                                           

 (97, صی ، 1397)زیر  معیگتد معصومان,  -1
 (471, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -2
 (473-473, صی 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -3
 (472, صی 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -4
 (474, صی 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -5
 (473-473, صی 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -6
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 یاله یها نعمت شکر

لددئن شددکرتم ازیدددنکم و لددئن بفددرتم ان جدددابد » یداونددد متعددال انددین وجددد   ا   ازددن:

ا ر زپا   دزا  نعمدن هداه الهدد باشدید کن نعمدن هدا  ا مدد افدزاییم و ا در بفدران  1«لگدید

 شدید ازنی نعمن بنید البت  جدا  من

 شکر نعمن هاه یداوند بر ازا   وایاو ز  مرحل   ا   :

مد  )جلی  الس  (کنک  انسان باو   اشت  باشد ب  نعمن از یدازنی اما  یا ق»شکر قلبد :  ی1

فرمایند: بسد ب  یداوند نعمتد ب  وه ا زاند  ا   و با قل  یو  این حقیقن  ا   یابد ، 

 2«یشکر نعمن  ا ب  جا کو    ازن

نق   )جلی  الس  (این نوح شکر با  فتن الحمد هلل تحق  مد یابدی از اما  یا ق »شکر زباند:  ی2

شد  ازن ب  هی  نعمتد نیسن ب  یداوند ب  بند  ج ا بند، یر  باشد یا ب ن ، و 

 3«یبند  ب وید الحمد هلل ، م ر اینک  شکر کن  ا  دا    باشد

عمن  ا     اهد ب  مو    ضاین یداوند ازن شکر جملد ب  کن ازن ب  ن»شکر جملد :  ی3

مد فرماید:  )جلی  الس  (ب  با  بر  و از کن     ا  معصین ازتفا   نکندی اما  جلد

شکر دا ه مومن    بر ا  او ظاهر مد شو  و شکر دا ه مناف  از زبان  فراتر نمد 

 4«ی و 

 دروو  ا یداوندد بد  او  ا    ا در انسدان بداندد مدال و»   فعالیدن هداه اقتصدا ه  بر این ازا 

ازددن و از ایددن  و بدد  زبددان زددپا   ویددد و    جمدد  کن  ا    مسددیر زددعا ت  و    اهددا او  

شدریعن ازدد   بدد  بدا  بددر  ، شددکر ایدن نعمددن  ا بدد  جداه کو    ازددنی    اینصددو و یداونددد 

از  متعددال بددر کن یواهددد افددزو  و ک ددا   ی ددر شددکر ] از جملدد  کمددرزش  ناهددان و مصددون ماندددن

  5«یفتن [ بر کن مترت  مد شو 

                                                           

 (7)قرکن بریم, صی ، ابراهیم ، کی   1
 (474, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -2
 (475, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -3
 (475, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -4
 (477, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  - 5
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 یاله یقضا به یرضا

 ضا حالتد نفساند و بد  معنداه یگدنو ه از قضداه الهدد ازدنا زیدرا قضداه یداوندد تحقد  »

ا ا   محبددو  ازددن و محدد  ا ا   محبددو   ا بددر ا ا   یددوی  مقددد  مددد  ا  یبسددد بدد  بدد  

، بلکد  بد  کن یگدو  ازدنی مقا   ضا برزد ند  تنهدا بد  قضداه پرو   دا  اجتراضدد نمدد بندد 

زیرا مد  اند بد  همد  موجدو او و همد  وقدای  از یداوندد یدا   شدد  ازدن و یداوندد حکدیم 

 1«یو ییّر ازن

 ضاه ب  قضداه الهدد موجد   گدای  و زدرو     زندد د ، پدا اش الهدد ، یگدنو ه متقابد  

الهدد  وزه   ضداه بد  قضداه2یداوند ، قرا   رفتن    زمدر  یددیقان و تقددیر ییدر مدد باشددی

 3انسان  ا وزی  ، فقر  ا برطرم ، زند د  ا شا  و فر   ا بد نیاز و غند مد  ر اندی

 ضاه بد  تقددیر الهدد     وزه انسدان موجد  مدد شدو  انسدان از اضد را  و  غدغد  بسد  »

 وزه بیگتر کزا  شدو ی حدرص و زیدا   یدواهد نسدبن بد   نیدا  ا    وجدو  انسدان از بدین مدد 

ا جلم بد  اینکد  یداوندد  وزه او  ا بد  مقددا ه بد  ید   او ازدن یواهدد  زداند بر  و انسان ب

بددا وجددو  ایددن اجتقددا  ، » بنددابراین 4«ی، بدد  انبددا  وظددای  فددر ه و اجتمدداجد یددو  مددد پددر از 

 5«یجهن زند د انسان  ا تکالی  الهد تعیین مد بند ن  بس   وزه

 ی   زند د معنوه انسان ازن ضاه ب  قضاه الهد یکد از تا یر دا ترین  فتا ها 

 خداوند از کردن ریخ طلب و دعا

بد  بسدد بد  مدد یوازدن بدراه تبدا و بد  زدفر  و  ، اندین زدفا ش  )جلی  السد  (اما  یا ق 

مددد بنددد : زیددا   جددا بددن و از یداونددد طلدد  ییددر بددن ا زیددرا پددد   از جددد  نقدد  فرمددو  بدد  

بدد  ایددحاب  کمددوزش مددد  ا  همان وندد  بدد   طلدد  ییددر بددر ن  ا )یدد  اهلل جلیدد  وکلدد  وزددلم( پیددامبر

 6زو   اه از قرکن  ا ب  کن ها مد کموینی

                                                           

 (479, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -1
 (480-479, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -2
 (481, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -3
 (481ی ، , ص1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -4
 (482, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -5
 (385، ص  17یق, صی ، ج  1409)تفصی  وزائ  الگیع  الد تحصی  مسائ  الگریع ,  -6
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بد  مصدداق بامد  مدومن بو ندد همدوا   بدراه قضداه حاجدن هدا و  )جلیهم السد  (امامان معصو  »

 ف  مگک و  جا مد بر ندد و  جاهداه مصصویدد  ا بدراه هدر حاجدن یدا مگدک  بد  شدیعیان 

ابددن ازددن و قضدداه حتمددد الهددد  ا بددر مددد  ر انددد و  وزه  ا  جددا ، بلیددد اج1«یمددد کمویتنددد

 زیا  مد بندی

انسددان جاقدد  یکددد از ازددبا  موفقیددن     امددو  اقتصددا ه  ا  جددا مددد  انددد و همان وندد  بدد  »

بددراه موفقیددن یددو  بددراه تهیدد  ازددبابد بدد  او    کن  ییدد  ازددن تدددبیر مددد نمایددد ، بددراه 

قیقددن  جددا بصگددد از تدددبیر او بددراه موفقیددن    تهیدد  زددایر ازددبا  نیددز بایددد  جددا بندددی    ح

این امو  ازدن و وقتدد  جدا بدر  از ک دا  کن بریدو  ا  مدد شدو ی یداوندد مدوانعد  ا بد  پدی  

  مدد بندد و حتدد ا در قضداه حتمدد زیدابیند نکر   بو  از زدر  ا  بدر مدد  ا   و  وزه او  ا 

 2«ید شو یداوند بر جد  موفقین باشد ب  وزیل   جا قضاه حتمد جوض م

 گددک و وبنددابراین  جددا شددم  امیددد  ا     ل انسددان  وشددن ن دد  مددد  ا   و انسددان بددا وجددو  م

 تدد قضداهزصتد ها با اجتمدا ه بد  بد  یداوندد  ا   و اینکد  مدد  اندد  جداه بد     دا  او ح

 حتمد  ا بر مد  ر اند ب  ت ش ا ام  مد  هد و ب  موفقین مد  زدی 

زدن وحتدد ایداوندد جد و  بدر اینکد  بدر جوامد  مبدر  تا یر ددا  بر این ازا   جا بد     دا  

 قضاه حتمد الهد  ا برمد  ر اند ، بر جوام  ما ه نیز تا یر دا  ازنی

 عمل در تقوا

یداونددد    قددرکن مبیددد وجددد   ا   ازددن بدد  بددا  متقددین  ا کزددان بددر   و  وزه کن هددا  ا از 

مددن یتدد  اهلل یبعدد  لدد  مصرجددا و یرزقدد  و :»جدداید بدد  انتظددا  کن  ا نمددد بگددند فددراهم کو   

 ی4«و من یت  اهلل یبع  ل  من امر  یسرا»،  3«من حیا ا یحتس 

مدد فرمایندد : تقدوا ایدن ازدن بد  یداوندد    جداید بد  تدو  ا فرمدان  )جلید  السد  (اما  یدا ق »

و     وایداو زدبقن    ییددر 5«ی ا   غاید  نبیندد و    کنبدا بد  تدو  ا نهدد بدر   حاضدر نیابدد

                                                           

 (484, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -1
 (485, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  2
 (3-2)قرکن بریم, صی ، ط ق ، کی   3
 (4)قرکن بریم, صی ، ط ق ، کی   4
 (486, صی ،3891)نظا  اقتصا ه از  ,  -5
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نیکوید ، موفقیدن ، نیرومندده و امنیدن و کزا  دد و  هداید از جملد  ک دا  تقدوه شدمر   شدد  

 1ازنی

و  هداه  زقبنابراین تقوا بدا تدا یره بد  بدر جوامد  مبدر  نظدا  وجدو   ا   ، باجدا  گدای    

  وزه ب   وه انسان مد شو ی

ندد  ، ازددتغفا  موجدد  بسددیا ه از اجمددال جبددا ه  ا اه ک ددا  اقتصددا ه مددد باشددند ، بددراه نمو»

توزددع   وزه ، بددا ش بددا ان و بربددن یددافتن مددال و اوا  مددد شددو  انمدداز موجدد   فدد  فقددر ، 

بربن و  گدای   وزه و قضداه حاجدن هدا مدد شدو ا حد  جمدر  موجد   فد  فقدر و  ندا  و 

زیددا و اباجبددداهلل الحسددین بددر  وزه و »همچنددین 2«ییددحن بدددن و وزددعن  وزه مددد شددو 

 3«یها  ا  ف  مد بند و موج  کمرزش  ناهان ازن جمر مد افزاید و بده

 یر   بدا تدابدبنابراین ، یکدد از تدا یراو اجمدال جبدا ه    زندد د انسدان ، افدزای   وزه ازدن 

    جوام  مبر  و با تا یر بر  وحیاو انساند  وزه  ا افزای  مد  هدی

 زهد

کن کمدد  ازدنی یدداه تعدالد مدد فرمایدد: همد  زهدد     و جملد  از قدر )جلید  السد  (اما  جلدد »

ی ایدن بد  یداطر کن ازدن بد  بدراه 4فرمو : لکی  تازوا جلدد مدا فداتکم و ا تفرحدوا بمدا کتدابم

کنچدد  از  زددن  ا   ایددد تازدد  نصو یددد و بدد  کنچدد  بدد  شددما  ا   ازددن  لبسددت  و شددا مان 

  نباشیدی بنابراین بسدد بد  بدر  دشدت  انددو  نصدو   و بدراه کنچد  بد   زدت  مدد  زدد شدا

 5«ینگو  زاهد ازن

زهددد موجدد  فددرو  کمدددن  حمددن یداونددد ، اگددیدن شددیریند ایمددان ،  هدداید از بدددبصتد »

هاه  نیدا و  زدتیابد بد  زدراه جاویددان کیدرو ، کزدان شددن مصدیبن هدا و  رفتدا ه هداه 

مدد فرمایدد: هدرب  بد   نیدا بدد اجتندا باشدد ،  )جلید  السد  ( نیا و موج   احتد ازنی اما  جلدد 

 6«یز  زت  نرو  و هرب  ب   نیا  و بند ،  نیا او  ا ب   ن  و بدبصتد افکند نیا ا

                                                           

 (487, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -1
 (490-489, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -2
 (490 یش, صی  1389از  , )نظا  اقتصا ه  -3
 (23)قرکن بریم, صی ، حدید ، کی   -4
 (491, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -5
 (493, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -6
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وجدد   بنابراین شدص  زاهدد بد   لبسدت د بد   نیدا  ا    یدو  از بدین بدر   ازدن ، بدر طبد 

 ل او قدرا      نیدا بدد نصدی  نصواهدد ماندد ، امدا بسدد بد  حد   نیدا     )جلی  السد  (اما  جلد 

ا  حد  کنچد   ا بد      نیدا نصدیب  شدد  بدم مدد بیندد و هیچ د  رفت  ازن ب  زب  همدین

 از ایزه ب      نیاه فاند نصی  او شد  ازن یگنو  نصواهد بو ی

 قناعت

 )جلید  السد  (   زمدر  ویدایاه یدو  بد  امیدر المدومنین  )ید  اهلل جلید  و کلد  و زدلم(پیامبر  رامد ازد   

وندد بد  ، هدرب  بد   وزه بد  یدا« بما  زقد  اهلل فهدو مدن نغند  الندا  من قن »مد فرمایند: 

)جلیدد  همچنددین امیددر المددومنین »1نددد تددرین مر مددان یواهددد بددو ی ا   ازددن قددان  باشددد ، از غ

  2«یمد فرمایند: ا بنز اغند من القنوح ،  نبد بااتر از قناجن نیسن الس  (

جددزو یددافتن انسددان ، غنددد و بددد نیدداز شدددن ،  احتددد و شددیریند قناجددن موجدد  کزا ه و 

 3زند د ، باه  طم  و زبک  گتن مصیبن هاه  نیا مد شو ی

بد  مدن تویدی  بدر  ]   مصدرم و بهدر   )ید  اهلل جلید  و کلد  وزدلم(ابوذ  غفا ه مدد  ویدد : پیدامبر »

   وایدن معتبدره  »ا  4» یره از مال  نیدا[ بد  فرو زدن یدو  ن دا  بدن و بد  فرا زدن نن در

از اما  یا ق )جلید  السد  (  از ایدن م لد  و نقد  زیدر بنداید مصدرم بد  اندداز  ]قناجدن[    

کزای  زندد د بدراه حمدران بدن اجدین بیدان شدد  و بد  او تویدی  شدد  بد  ]   مصدرم[ بد  

پایین تر از یدو  بن در  و بد  بسدد بد  تدوان مصدرفد اش از او بیگدتر ازدن ن دا  نکنددا زیدرا 

ا  او  ا وا مد  ا   تدا بد  هزیند  بدر  بمتدر بپدر از  و زمیند  توزدع  اقتصدا ه و افدزای  این ب

 5«ی   کمد  ا فراهم زاز 

 اضدد ازدنا ا در زیدا   –هدر اد  باشدد  –انسان قان  پ  از ت ش و تدبیر ، بد  تقددیر الهدد »

ازددن شددکر مددد بنددد و ا ددر بددم ازددن ، بدد  کن ابتفددا  مددد بندددی از ایددن  و همددوا      یددو  

احسا  بد نیازه مد بنددی هیچ دا  بدا   یوازدن از  ی دران یدو   ا ذلید  نمدد بندد و بدراه 

 زدتیابد بد  زددهم بیگدتر مرتکدد  حدرا  نمددد شدو ی ادون معتقددد ازدن کنچدد  بدراه او مقددد  

                                                           

 (246، ص  15یق, صی ، ج  1409)تفصی  وزائ  الگیع  الد تحصی  مسائ  الگریع ,  -1
 (19، ص  8یق, صی ، ج  1407)الکافد,  2
 (496-495, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -3
 (144, صی ، 1397معصومان, )زیر  معیگتد  -4
 (145-144, صی ، 1397)زیر  معیگتد معصومان,  -5
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ل  یداونددد حکددیم و م دداب  مصددال  او ازددن ،  احددن و ک ا  ازددن و زنددد د بدد  شددد  بدد  وزددی

 1«یمزاق  شیرین ازن

ندد د ،    ز بنابراین قناجدن جد و  بدر اینکد   دن  برز دد ازدن و    افدزای   وزه تدا یر  ا  

  نیاید نیز  ا اه ک ا ه اون توزع  اقتصا ه و جزتمنده مد باشدی

 اسراف عدم و شتیمع در اقتصاد

اقتصا  ،  جایدن حدد وزد  و اجتندا  از افدرا  و تفدری     ازدتفا   از امدوال ازدنی یداوندد »

متعال    اویام جبدا  الدرحمن مدد فرمایدد: و الددین اذا انفقدوا لدم یسدرفوا و لدم یقتدروا و بدان 

ی بسداند بد  هر دا  انفداق بنندد ، ند  ازدرام مدد نمایندد و ند  زدصن  یدره 2 بین ذلک قواما

 3«یاین  و حد اجتدالد  ا ندبلک     میان 

اقتصددا     معیگددن از فقددر جلددو یره بددر   و موجدد  غنددد و بددد نیددازه مددد شددو ی حضددرو »

مدد فرمایدد: اقتصدا  مدال بدم  ا زیدا  مدد بندد و نیمدد از مووند  زندد د ازدنی  )جلی  الس  (امیر 

بدراه بسد ب  اقتصا   ا  جایدن بندد مدال  تلد  نمدد شدو  و مگدک و بدر او کزدان  گدت  و 

میاندد   )جلیدد  السدد  (    وایتددد از امددا  بدداظم » 4«یتحمدد  زددصتد هدداه  وز ددا  کمددا   مددد شددو 

 وه همرا  بدا قناجدن موجد  بقدا  و پایددا ه نعمدن  انسدت  شدد  ازدن بد  همدان اندداز  بد  

 5«یزیا    وه و ازرام موج  محرومین از کن شمر   شد  ازن

بد  مقددا  نیداز متعدا م[    زندد د فدر   جایدن شدو  ا ر اقتصا  ]ب  معناه ازتفا   از امدوال »

، بر ازا  محازب  هاه ما ه امکان فقیدر شددن  بسدیا  بدم ازدن ا اد  برزدد بد  کنکد  امدا  

 6«یجد  فقر  ا ضمانن بند )جلی  الس  (معصو  

                                                           

 (496, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -1
 (67)قرکن بریم, صی ، فرقان ، کی   -2
 (497, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -3
 (500-499, صی ، 1389قتصا ه از  , )نظا  ا -4
 (67, صی ، 1397)زیر  معیگتد معصومان,  -5
 (500, صی 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -6
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 مدارا و رفق

مرحددو  مبلسددد    بحددا     ضددمن بیدداند بدد  نسددبن بدد  احا یددا  فدد   ا   ، مددد فرمایددد: »

نر  یدوید و مهربداند و تدرک یگدونن و   شدتد    افعدال بدا یلد  یددا    همد  احدوال   ف 

 1«یازنا اجم از اینک  از مر   نسبن ب  او ی ق ا   یا   شد باشد یا یا   نگد  باشد

 ف  نص  زندد د و موجد  وزدعن  وزه ازدنا بسدد بد  نسدبن بد  مدر   مهربدان ازدن ، »

محبدو  تدر ازدن و بد  کنچد  از مدر   مدد یواهدد مدد اجر بیگدتره مدد بدر  و ندز  یداوندد 

 زدی بسد ب  ب  مر   بیند   ا   و مدر   نیدز بد  او بیند   ا ندد ، شدرو  تدرین مدر   ازدن و 

شرو تر از او بسد ازن بد  از هدی  لغزشدد اگدم نمدد پوشدد و هدی  معدد تد نمدد پددیر  و 

  از شدر او    امدان هی  ی داید  ا نمدد بصگدد و شدرو  تدر از ایدن فدر  بسدد ازدن بد  مدر 

 2«ینیستند و ب  ییر او امید ندا ند

 جایددن ایددن ایدد  ای قددد    همدد  جریدد  هدداه اجتمدداجد و از جملدد   فتا هدداه اقتصددا ه 

زدفا ش شددد  ازددن و ظهددو  کن    فرایندد بسدد    کمددد بدد  یدو و  جایددن حددال  ی ددران    

یدد با فرمدا بدا نیدروه جری  هاه مصتل  اقتصدا ه ازدن ا بد  جندوان م دال    جرید  تولیدد با

با  و زایر جوام  تولیدد مددا ا بندد و بدر کندان زدصن ن یدر ی مگدک و کندان  ا  زدید د بندد 

و حقددوق مکفددد بدد  کنددان بدهدددی نیددروه بددا  نیددز بایددد  جایددن حددال با فرمددا  ا بنمایددد و بددا او 

 3مدا ا بندی

 احسان

وه ییدر یدواهد و    بدا ه ازدن بد  از   ، احسان ب  معنداه نیکدد بدر ن ازدنی بدا  نیدک»

ی یداوندد    قدرکن بدریم بد  بسداند بد      نیدا 4« ازتاه زعا و انسدان هدا انبدا  مدد شدو 

للدددین احسددنوا فددد هددد  الدددنیا » نیکددد مددد بننددد وجددد  نیکددد  ا   ازددن و فرمددو   ازددن: 

ی بدراه بسداند بد     ایدن  نیدا نیکدد بر ندد 5«حسن  و لدا  اآلیدر  ییدر و لدنعم  ا  المتقدین

                                                           

 (507, صی ، 1389اقتصا ه از  ,  )نظا  -1
 (509-508, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -2
 (510-509, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -3
 (510, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -4
 (30)قرکن بریم, صی ، نح  ، کی   5
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  ایددن  نیددا نیکددد ازددن و زددراه کیددرو از کن هددم بهتددر ازددن و ادد  یددو  ازددن زددراه ،  

 پرهیز ا ان!

احسان    جری   فتا هاه اقتصا ه بد  ویدژ   فتا هداید بد  بد  ان یدز  نفد  یدا زدو  شصصدد »

انبا  مد شو  ب  یو و قناجدن بد  زدو  بمتدر و قبدول اقالد  و بید  و وزن بد  نفد  مگدتره و 

 1«ی و و مانند کن ظاهر مد شو جو  و بصگ     معام

مناف  احسان ب  مر   ب  یدو  انسدان بدر مدد  در  ی هدم از ایدن جهدن بد      نیدا  وزدتان »

او زیددا  مددد شددوند و قلددو  تحددن تصددرم او    مددد کیددد و    مگددک و افددرا  زیددا ه بدد  او 

 بمک یواهند بدر  و ا در همد  اهد  احسدان باشدند ، زندد د پداک و شدیریند یواهندد  اشدن

 2«یو هم از این جهن ب     کیرو    برابر پا اش مد  یر 

د مدهمچنین بساند ب  احسان مدد بنندد بدر ازدا  وجدد  یداوندد    همدین  نیدا بد  نیکدد 

  زند ب  شاید بصگد از کن وزعن  زق باشدی

 در اموال مواسات

مددد از احا یددا ازددتفا   »  3«یموازدداو بدد  معندداه مگددا بن و تقسددیم    معدداش و  زق ازددن»

شو  بد  تقسدیم امدوال یدو  بدین یدو  و  ی دران و شدریک بدر ن  ی دران    امدوال یدو     

مواق  ضرو ه م د  قح دد و یگکسدالد واجد  و    غیدر ایدن مدوا   موازداو بدر قدرا  بدر ن 

  4«ی   اموال با مومنین مستح  ازن

المددومنین  یکددد از ک ددا  موازدداو بددا بددرا  ان  ینددد ، افددزای   وزه و بربددن مددال ازددنی امیددر»

   ویدین یدو  بدد  بمید  بدن زیددا  مدد فرمایدد: بربددن    مدال بد  وزددیل  پر ایدن زبدداو و 

موازدداو بددا مددومنین و یددل   حددم حایدد  مددد شددو ی ایگددان    حدددیا  ی ددره مددد فرمایددد: 

 5«یموازاو با برا   ] یند[     ا  یدا موج  افزای   زق ازن

                                                           

 (513, صی ، 1389 , )نظا  اقتصا ه از  -1
 (513-512, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -2
 (35، ص  14, صی ، ج یق 1414)لسان العر ,  -3
 (515, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -4
 (517, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -5
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 در  ا  : یکدد کنکد  فقدر فقیدران  ا از بدین مدد موازاو با فقیران از مدومنین از ن دا  یدر   و ا»

و بدری م تصدو او و محازدب  هداه  )جلدیهم السد  (بر  و  ی ر اینکد  برازدا  احا یدا معصدومین

 1«یما ه ،  وزه موازاو بنند   ا افزای  مد  هد

 صداقت

فدا و یدداقن مدد فرمایندد: الوفدا و الصددق یبدران الدرزق ، و)ید  اهلل جلید  و کلد  و زدلم( پیامبر ابدر  »

نیدز مدد فرمایندد: یددق  و  بد   و حیداو  )جلید  السد  ( وزه  ا ب   نبال  ا ندی امیدر المدومنین 

تقددوا و موجدد  ترفیدد  مقددا  انسددان و برامددن و ج لددن یددافتن اوزددنی یدددق موجدد  تکمیدد  

مددروو ، تقویددن ازددتدال و حبددن انسددان و موجدد  جلدد  اجتمددا  و محبددن مددر   و مهابددن 

 «ی2ر   ازنیافتن    نز  م

یددداقن    بددازا  موجدد  جلدد  اجتمددا  و محبددن مددر   مددد شددو ی انسددان یددا ق    بددازا  »

اجتبدا  ویددژ  اه  ا   و همد  تددرجی  مدد  هنددد بدا او معاملدد  بننددی حتددد انسدان حاضددر ازددن 

پول بیگدتره بدهدد ولدد بدا بسدد معاملد  بندد بد  اطمیندان  ا     و  نمدد  ویدد و غد  و 

از او یددا   نمددد شددو ی بدددین ترتیدد  برازددا  محازددب  هدداه جقلددد ،  غددر  و ماننددد ایددن امددو 

 ی«3انسان یا ق    بازا  زمین   شد بیگتر  ا   و مد تواند  وزه بیگتره ب   زن کو  

و غیددر بنددابراین یددداقن جدد و  بددر تددا یره بدد  بددر جوامدد  مبددر  افددزای   وزه  ا   بدد  یددو 

  ا  یمستقیم    جوام  ما ه افزای   وزه نیز تا یر 

 یامانتدار

بدد  ذه یددناج  مضدد ر الددد  دد   یصددال یبلدد  بهددا »فرمو نددد: )جلیدد  السدد  ( امددا  یددا ق 

اهددر  4«المکسدد  و هددو ان یکددون حاذقددا بعملدد  مو یددا ل ماندد  فیدد  مسددتمی  بمددن ازددتعمل 

یدداح  یددنعتد بدد  زدد  یصددلن بدد  بدد  وازدد   کن هددا   کمددد حایدد  مددد شددو  نیدداز  ا   ا 

اینکد     حرفدد  اش زبددر  زددن باشدد ، ا ا  امانددن بکنددد و نظددر بسدد بدد  او  ا بدد  بددا   رفتدد  

 جل  نمایدی

                                                           

 (517, صی 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -1
 (519, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -2
 (520-519, صی 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -3
 (236، ص  75, صی ، ج یق 1403) بحا  األنوا ,  -4
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امانتدددا ه و پرهیددز از ییانددن ]یکددد از جوامدد [ معنددوه بددراه جلدد   وزه ازددنا اددرا بدد  

ازددن و اجتمددا     منازددباو جمددومد نقدد  محددو ه  ا  ی تددا فددر ه بدد  امانددن اجتما زدداز 

یاح  حرف  اه مانندد ییی اجتمدا  نکندد ،    نیداز هدای  بد  او مراجعد  نصواهدد  اشدن ، ادون 

مراجع  ب  او  ا موج  زیان  مدد  اندد و اجتمدا  هدم از  ا  امانتددا ه فدر  بد   زدن مدد کیددی 
)یدد  اهلل و تددوان ره و بددد نیددازه ازددنی  زددول یدددا  امانتدددا ه موجدد  جلدد   وزه» بنددابراین 1

مدد فرماینددد: امانتددا ه تدوان ره مدد کو   و ییانددن    اماندن موجد  فقدر مددد  جلید  و کلد  و زدلم(

]نیددز[ مددد فرمایددد: امانتدددا ه موجدد  جلدد   وزه و ییانددن     )جلیدد  السدد  (شددو ی امددا  جلددد 

 2«یامانن موج  فقر ازن

 خلق حسن

فتدا ه بدا افدرا     محدی  بدا  و زندد د و همسدای د موجد   شدد مدال یوش وید و یوش  »

حسددن یلدد  موجدد  مددد شددو  بدد  یداونددد انسددان  ا بدد    جدد   وز  » 3«یو افددزای   وزه انددد

 یددر شدد  زنددد   ا  برزدداندی انسددان هددر قددد      جبددا و ضددعی  باشددد ، مددد توانددد بدد  زددب  

 4«ی ن هاه واا  زن یابدای ق نیکوه یو     کیرو ، ب    ج  هاه بز گ و منزل

 ای ق نیکو    زند د اقتصا ه انسان  ا اه ک ا  زیر ازن : 

    مد فرماید:  ن  هاه  وزه )جلی  الس  (موج  افزای   وزه مد شو  ا اما  جلد  ی1

ز  ا افزای  مد فرماید:  ای ق نیکو  و)جلی  الس  ( وزعن ای ق نهفت  ازن و اما  یا ق 

 مد  هدی

مایند: نیکد مد فر)جلی  الس  ( و جام  کبا ه یان  ها و طول جمر ازنی اما  یا ق یکد از   ی2

 بر ن و یوش یوید یان  ها  ا کبا  و جمر ها  ا زیا  مد بندی

مد فرماید حسن یل     و زلم()ی  اهلل جلی  و کلموج  افزای   وزتان مد شو ی پیامبر ابر   ی3

 5 شت   وزتد  ا ازتوا  مد بندی

د حسن یل     بدازا  نیدز موجد  افدزای   وزدتان و جلد  اجتمدا  فعداان بدازا  مدد بد تر ی»

شددو  و از ایددن طریدد  شددرای  موفقیددن    فعالیددن هدداه اقتصددا ه بددراه انسددان یددوش ایدد ق 

                                                           

 (103, صی ، 1397)زیر  معیگتد معصومان,  -1
 (524, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -2
 (108, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -3
 (528, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -4
 (529-528, صی ، 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -5
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   بدا ران نیدز موجد  جلد  محبدن با فرمدا و زده   یدره او  یلد  حسدن 1«یفراهم مد کید

    انبا  با  توز  با  ر یواهد شدی

 وتسخا

مددر    ا بدد  اهددا   ددرو  زددصد ، بددریم ، بصیدد  و لئددیم  )یدد  اهلل جلیدد  و کلدد  و زددلم(پیددامبر ابددر  »

تقسیم بر   و مد فرمایند: زصد بسد ازدن بد  هدم یدو  مدد یدو   و هدم بد   ی دران مدد 

بصگد ا بدریم بسدد ازدن بد  یدو  نمدد یدو   و بد   ی دران مدد بصگدد ا بصید  یدو  مدد 

 2«ید و لئیم ن  یو  مد یو   و ن  ب   ی ران مد بصگدیو   و ب   ی ران نمد بصگ

نقد  مددد بنندد بد  بدد  مدر ه بدد   )ید  اهلل جلید  و کلد  وزددلم(از پیدامبر ابددر   )جلیدد  السد  (امدا  یدا ق 

 3«یجو  و بصگ  جزئد از زو  ازن» بااید  ا مد فروین فرمو ند:

 ل هددا قددرا   ا   ، از  جددو  و زددصاوو  ناهددان انسددان  ا پدداک بددر   ، محبددن انسددان  ا   »

کبددروه او محافظددن بددر   ، موجدد  بز  ددد و برامددن انسددان    کیددرو مددد شددو ی بصگددند د 

انسان هاه کزا    ا بد  بندد د مدد بگداند ، جیدو  انسدان  ا مدد پوشداند و او  ا مدو   حمدد و 

از  زدول   ناه  ی دران قدرا  مدد  هدد و موجد  پا اشدد ماندد ا     زدراه کیدرو مدد شدو ی

انسددان بددا زددصاوو نقدد  شددد  ازددن بدد  حربددن  وزه بدد  زددوه  یدد  اهلل جلیدد  و کلدد  و زددلم()یدددا 

 4«ین ااقوید ب  ب   لوه شتر ز   مد شو زریعتر ازن از حرب

 جهینت

ا یر تدمگص   ر یدد بد     بندا  جوامد  مدا ه بد     ایدن  نیدا وجدو   ا ندد و    موفقیدن 

ر  در بیگدتاا ندد بد  تدا یر  ددا ه کن هدا مد  دا ند ، جوام  غیر ما ه و مبدر ه نیدز وجدو   

ر حصدول از جوام  مدا ه نباشدد ، بمتدر نصواهدد بدو ی شدناین ایدن جوامد  و  فتا هداید بد  بد

و و یدکن ها تدا یر  ا ندد از  ایدر  جقد  یدا ج ازدن و بدا شدهو  شصصدد نیدز نمدد تدوان بد  

 جوامد  ین ایدنقاب  تدوجهد بد  شدناین ایدن جوامد  ناید  کمددی بندابراین تنهدا  ا  بدراه شدنا

 وحد یواهد بو ی
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زپ     ذید  بیدان مصدا ی   فتا هداید بد  بدر حصدول جوامد  مبدر  تدا یر  ا ندد بصگدد از 

فددر ه بدد     انبددا  فعالیددن هدداه  وجددد  هدداه الهددد بددراه وزددعن  زق و  وزه بیددان  گددنی

اقتصددا ه یددوی   جایددن  فتا هدداه مدددبو   ا بکنددد بدد  وجددد  ق عددد یداونددد تعددالد و پیددامبر 

وزددعن  وزه یواهددد یافددن و از بربدداو کزددمان هددا  و زمددین  )یدد  اهلل جلیدد  و کلدد  وزددلم(  ابددر

بریددو  ا  یواهددد شدددی انددین شصصددد از نصددرو الهددد    فعالیددن هدداه یددوی  بریددو  ا  

 ازن و موفقین او تضمین شد  ازنی

البتد  از  بدد  ذبددر ازددن بریدد از زددصتد هدداه مددا ه بدد  افدرا   جایددن بننددد  ایددن  فتا هددا 

اددا  مددد شددوند ای لددد بدد  یدددق وجددد  یداونددد وا   نمددد کو   ، ارابدد  ممکددن ازددن ایددن  

زصتد ها بد  زدب  تدزاحم جوامد  مبدر  بد  بد  زدب   ندا  مدان  یدا کزمدای  الهدد از  بد  

 وجو  کمد  اند با جوام  مبر  موج  موفقین باشدی

  جوانان در اشتغال حیصح فرهنگ یساز نهینهاد

  مقدمه
یددر ، اشددتغال جوانددان بدد  بحددا  ا  یدددا و زددیما ،  یبر ددزا ه هددا و  وزنامدد     زددال هدداه ای

شدد  انددی بریدد نیدز زدعد    ا ائد   ا  ک دا  ها تبدی  شد  ازن و هم  از وجدو  ایدن مگدک  

بدراه با یدابد ایبددا   نمدو   انددی از پیگددنها  اینکد  پای دا  الکترونیکددحد  بدراه ایدن معضد  

شددو  و جوانددان    کن  بددن نددا  بننددد و تسددهی تد بدد  بسدداند بدد  کنددان  ا جددد  بننددد 

پر این بنیم تا پیگدنها  اینکد  بایدد زدرمای   ددا  یدا جد بیایدد و بدراه مدا با یاند  بزندد و 

 بعد جوان ایراند ب  زر با   فت  و    زیر  زن با فرما یا جد باشد ، بیان شد  ازنی

با شنازاند بد  ن دا  تیزبیناند  و انصدام  ا بدا هدم کمیصتد  اندد ، بیدان مدد بنندد بد   ا  حد  

هاه مدبو  بر فرض   زدن بدو ن کنهدا ، زمداند بد   مدر مدد نگدینند بد  جدوان ایراندد  ا اه 

فرهنگ اشتغال یحی  بدو   و تنهدا مگدک  نبدو  فریدتد بدراه انبدا  فعالیدن اقتصدا ه باشدد 

نددد  منصددفد    مددد یابددد بدد  فرهنددگ اشددتغال    جوانددان ایرانددد ، ا    حددالد بدد  هددر بین

 فرهن د یحی  و از مد نیسنی

 ین از   ، جام  تدرین  زدتو  زندد د فرزدتا   شدد  از زدوه یداوندد بد  زدوه بگدر ازدن 

ب  تما  کن ایزه ب  انسدان بدراه زدعا و بد  کن نیداز  ا      تعدالیم کن یافدن مدد شدو ی بدر 

 اشتغالد یحی  ازن ب  بر پای  تعالیم از   شک   رفت  باشدیاین ازا  ، فرهنگ 
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   جامعد  ازد مد بدا  بدراه تدامین معداش »    فرهنگ از مد با  بد  منزلد  جبدا و ازدنی 

ب  جنوان یدک ا زش م بدن تلقدد مدد شدو  بد  انسدان  ا محبدو  یددا مدد بندد و زسدتد و 

ان اندددایتن بدد  جنددوان یددک ضددد تنبلددد و بیکددا   گددتن و بددا  زنددد د یددو   ا بدد   وش  ی ددر

ا زش تلقد مد شدو  بد  انسدان  ا مدو   یگدم و لعندن یداوندد و  زدول  قدرا  مدد  هددی    

انددین جامعدد  اه     وندد  و  بددو  اقتصددا ه همدد  مسددلمان هددا بدد   نبددال بددا  بددراه تددامین 

معاش یو  هستند ، از این  و بدا  پسدن و بدا هدر  زدتمز ه  ا بدر بیکدا ه تدرجی  مدد  هندد 

 « 1از با هاه زصن و پر زحمن نمد  ریزندی و

ش یدک ا ز تا زماند ب  با  ب  جنوان جبدا و تلقدد نگدد  و بدا  بدراه تدامین معداش بد  جندوان

براین م بددن تلقددد ن ددر   ، فرهنددگ اشددتغالد بدد     جامعدد  وجددو   ا   ازدد مد نیسددن ، بنددا

 ا  یفرهنگ اشتغال یحی     جامع  و ب  یصوص    میان جوانان وجو  ند

وح ندد ا  ایدد   فرهنددگ اشددتغال ،  اهددد طددواند و بسددیا  زمددان بددر ازددن ، همچنانکدد  هددر 

  ایدد   فرهن ددد پددروژ  اه طددواند مددد باشدددی امددا طددواند بددو ن ایددن بددا  نبایددد موجدد

 ناامیده و  زن بگیدن از  ا  ای   فرهنگ باشدی

   یدو  واقتصدا ه و شدغ براه اید   فرهندگ اشدتغال    میدان جواندان ، ابتددا بایدد فعالیدن

یددحی  تعریدد  شددو  و بریددد از شایصدد  هدداه کن تبیددین  ددر   تددا     ا  ایدد   ن ددرش 

ا  جوانان ، مد ک بدا  یدحی  مگدص  باشدد ا ادرا بد  زمداند مدد تدوان ن درش بد  اشدتغال 

ا و هدتصحی  بر  بد  بددانیم بد  بددا  زدو بایدد ن درش فدر  تغییدر بنددی زدپ  بد  مکدانیز  

 ن  زازه فرهنگ اشتغال یحی  یواهیم پر اینیبا  زا ان نها ی

ن ا  زا ابنابراین    فص  اول بد  شایصد  هداه بدا  یدو  و    فصد   و  بد  مکدانیز  هدا و بد

 نها ین  زازه فرهنگ اشتغال یحی  یواهیم پر اینی

 خوب کار یها شاخصه: اول فصل
  باشدد ، وقدن    جامع  این تفکدر وجدو   ا   بد  شدغلد یدو  ازدن بد   ا اه    کمدد یدو

زیددا ه از انسددان ن یددر  ، شددان اجتمدداجد بددااید  اشددت  باشددد و ییی ی امددا کیددا بدد  یددرم اینکدد  

شددغلد    کمددد یددو  و محی ددد منازدد  و شددان اجتمدداجد بدداا  اشددت  باشددد شددغلد یددو  
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ازددن  شدداید ایدد  هیچکدددا  از مدد ک هدداه مدددبو  ،    یددو  بددو ن شددغلد تددا یر نداشددت  

 باشندی 

هاید ب  یک فر     جامعد  ایدران بدراه یدک شدغ  یدو  مدد شدمر  بدر ازدا  تمامد م ک 

ن ددا  مددا ه او بدد  زنددد د ازددنی    حددالد بدد  برازددا  جهددان بینددد ازدد مد ، زنددد د انسددان 

 ا اه ابعددا  مددا ه و مبددر  بدد  لحددا  هددر یددک بدددون لحددا   ی ددره یددروج از جهددان بینددد 

هدداه یددک بددا  یددو  ، ن دداهد  ازدد مد ازددنی بددر ایددن ازددا  یددرم ن ددا  مددا ه بدد  ویژ ددد

 از مد نیسنی

با این حال یک انسان ما ه ن در ، تمدا  مد ک هداه مدا ه یدک بدا  یدو   ا نیدز لحدا  نمدد 

 بند ، ب  جنوان م ال هی  وقن ب  شایص  جزتمند بو ن اشا   اه نصواهد بر ی

نددد و    منظددر انسدداند ازدد   مدددا  ، شددغلد یددو  ازددن بدد  یداپسددندان  ، ی قاندد  ، جزتم 

هدفمند باشدی با تبیین این شایصد  هدا ، شدغ  یدوبد بد  ن درش جواندان  ا بایدد بد  زدوه او 

  وان  بر  مگص  مد  ر  ی

 خداپسندانه

مقصددو  از یداپسددندان  بددو ن شددغ  ایددن ازددن بدد     شددریعن و فقدد  ازدد مد ، شددغلد حدد ل 

ن فعالیددن هدداه باشدددی    فقدد  ازدد مد ، بصگددد بدد  نددا  مکازدد  محرمدد  وجددو   ا   بدد     ک

اقتصا ه حدرا  شدمر   شدد  ازدنی شدغلد بد     میدان ایدن مکازد  نباشدد ، حدرا  نبدو   و 

 انبا  کن ح ل مد باشدی

براه یداپسندان  بدو ن شدغ  ، جد و  بدر حد ل بدو ن کن    شدریعن ازد مد ، نیدن وقصدده 

 بدد  فددر     بسدد    کمددد از طریدد  کن شددغ   ا   نیددز شددر  ازددنی ا ددر شددص  فعددالیتد

اقتصا ه  ا براه  روو انددوزه ، قدد و طلبدد ، فصدر فروشدد و  ی در نیدن هداه غیدر یدحی  

انبددا   هددد ، هرانددد فعالیددن او  ا اه   کمددد بسددیا  بدداا و محددی  شددغلد منازدد  و ییی باشددد ، 

 شغ  او از منظر از   شغ  یوبد ب  حسا  نمد کیدی

شدریعن ازد   حد ل شدمر   شدو  بنابراین هی  فعالیدن اقتصدا ه و شدغلد تدا زمداند بد     

و انسددان بدد  قصددد بسدد   وزه حدد ل و جلدد   ضدداه یداونددد کن  ا ایتیددا  نمددو   باشددد ، 

پسددن و حقیددر نیسددن ا اددرا بدد  شددغلد  ا بدد  یداونددد بددراه انسددان  وزددن مددد  ا   هر ددز 

حقیر نصواهدد بدو ی فعالیدن اقتصدا ه و شدغلد حقیدر ازدن بد      ایدر  حد ل هداه شدریعن 
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  یدا قصدد انسدان بدراه بسد    کمدد از  ا  کن بسد   وزه حد ل نباشدد ، مد   بد  قرا  ن یدر

  نبال  روو اندوزه و  نیا پرزتد و قد و طلبد باشدی

یددر بددراین ازددا  ، یکددد از نتددای  نها یندد  زددازه فرهنددگ یددحی  اشددتغال    جامعدد  ، تغی

ای  صدد بد  زدرمن رش جامع  ب  مرتب  اجتمداجد شدغ  هدا یواهدد بدو  ا  ی در    جامعد  شص

و      ددا ه بددا بهدر   ابددن انبددا  مدد  هددد ،  ا اه شدان اجتمدداجد بدداا محسدو  نمددد  ددر  

قیدر حمقاب  هر ب  ب  شغلد بدا زحمدن بداا م د  پاببداند و ن هبداند مگدغول ازدن پسدن و 

 شمر   نمد شو ی

د و سدتنه   این بص  ، ذبر این نکتد  نیدز از  ازدن بد  بریدد از شدغ  هدا یداپسدندان  تدر 

ن بریددد بددا اینکدد  حدد ل مددد باشددند    نددز  یداونددد محبوبیددن بمتددره  ا نددد ا بنددابرای

یددو   یداپسددندان  بددو ن  ا اه مراتدد  مصتلفددد مددد باشددد و ایددن مراتدد     بیگددتر یددا بمتددر

 بو ن شغ  نیز تا یر  ا ندی 

بگدداو زه بددا نقدد  ازازددد و پیوزددت  اه بدد  بددراه کبددا اند زمددین و  فددا  و »بددراه نموندد  

زدای  انسددان بلکدد  همدد  جانددا ان  ا   مددو   تابیددد فددراوان کیداو و احا یددا ازددن و بددا نددا  ک

هدداه کبددا اند زمددین ، بهتددرین حرفدد  ، پددابیز  تددرین و محبددو  تددرین شددغ     نددز  یددداه 

ازدنی    مقابد  ا در  1«بز گ شمر   مد شدو  و از کن بد  ندا  شدغ  پیدامبران الهدد یدا  شدد 

حیوانداو مگدغول  در   بد  زدب  زدن دلد بد  ممکدن ازدن بد  بسد ب  حرف  قصابد و ذبد  

ایددن شددغ  بددراه او حایدد  شددو  ، شددغ  او بددراه یداونددد  ا اه محبوبیددن     اشددتغال بدد 

 بمتره ازنی

 خالقانه

 اه شغلد ی قان  ازن بد  شداغ  کن فدر ه ید ق باشددی فدر  ید ق نیدز فدر ه ازدن بد   ا

 ویژ د هاه زیر باشد :

بتکران  ا تفکر ی ق تفکره ازن ب  زیال و انع ام پدیر و م  ا اه تفکر ی ق باشد ی1

 ازنی

  ا اه امید و ک ام  باشدی ی2

 پگتکا   اشت  باشد و    تحم  نام یماو از ظرفیتد باا بریو  ا  باشدی ی3
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 1بنبکاو و متمربز و جلم اندوز باشدی ی4

نسدان بد  ا اینک  یکد از مولف  هاه شدغ  یدو  ، ی قاند  بدو ن کن ازدن از ایدن جهدن ازدن

ر  ا اه  وحیدد  بمددال طلبددد ازددن و نیدد  بدد  بمددال جددز بددا ی قیددن ممکددن نمددد باشددد و ا دد

یدز نیمدو  د و بسدلد  شغ  او ی قان  نباشدد  وحید  او  ادا  یمدو  د و بسدلد مدد شدو ی

    نیز از   نکوه  شد  ازنی 

  ر  شداغر فدالبت  اینکد  شدغ  ی قاند  باشدد بیگدترین تکید   ا بدر یدو  فدر  شداغ   ا  ی ا د

  ی ق باشدد    هدر شدغلد حتدد    شدغ  هداید بد     بددو نظدر ی قیدن    کن هدا مسدصر

   جندوانبدب  نظر مد  زد نیدز مدد تواندد ی قاند  جمد  بندد و شدغلد ی قاند   اشدت  باشدد ا 

هدد  انبدا   م ال یک پاببان نیز مد تواند ید ق باشدد ، بد  اینکد  ا وند  بدا  یدوی   ا بهتدر

پگدتکا      انبدا  با هداه یدو  ابتکدا  بد  یدرج  هدد و    انبدا  ایدد  هداه یدو فکر بندد و 

  اشت  و از تمسصر  ی ران نهرازدی

بنددابراین ، بددراه ی قاندد  بددو ن یددک شددغ  از  نیسددن بدد  مدد   شددغلد     شددت  هدداه 

شداغ   مهندزد یدا پزشدکد یدا هندره و ییی باشدد ، ادرا بد  مد ک ی قاند  بدو ن شدغ  ، فدر 

نیدز  پ  حتد یک پاببان نیدز مدد تواندد شدغلد ی قاند   اشدت  باشدد و یدک پزشدک کن ازنی

 مد تواند    شغ  یو  از ی قین بد بهر  باشدی

 عزتمند

جزتمندده یکدد از مد ک هداه مهدم شدغ  یددو  ازدنی شدغلد بد   اشدتن کن بدراه شدداغ  ، 

 تدد ا درجزو نداشت  باشد و حتد موجد   رفتد  شددن جدزو او  در   شدغ  نیکدد نیسدن ا ح

بتد  ا اه   کمدد بسددیا  بدراه یدداح  کن شدغ  باشدددی بدد  جندوان م ددال ا در مهندزددد    شددر

 فرمدا با  مد بند بد  بدا  بدر ن او    شدربن مسدتلز  قبدول تحقیدر هداه بسدیا  از زدوه با

 مد باشد ، شغ  او شغ  نیکوید ب  حسا  نمد کیدی

تصددا ه و اظهددا  نیدداز بدد   ی ددران  ا وابسددت د اق )جلیدد  السدد  ( امیددر المددومنین »بدد  همددین جهددن 

مای  یوا ه ، تحقیر ، جدد  موفقیدن    با هدا ، بلیدد فقدر و یدو  ذلتدد  انسدت  اندد بد  جدزو 

                                                           

 (111 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -1
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ایددن اظهددا  نیدداز محدددو  بدد   1«یو زددربلنده انسددان  ا مددد زددتاند و حسدد  او  ا مددد ز ایددد

 شو ی داید نمد باشد ا   یوازن شغ  از بسد ب  تکبر مد و ز   ا نیز شام  مد 

منددده البتد  جزتمندده بد   اشددتن شدغلد  ا اه شدان اجتمداجد بدداا نیسدن ، بلکد  مد ک جزت

بدد      شددغ  کن ازددن بدد  انسددان    هددر شددغلد بدد  قددرا   ا   ،    بددا  بدد   وندد  جمدد  بنددد

  ی ران احسا  نکنند ب  او براه ب   زن کو  ن   کمدش محتاج  ی ران ازنی

توبدد  انسددان  ا قددوه تددرین مددر   »بدد  بددر یدازددنی یکددد از  ا  هدداه جزتمنددده    شددغ  تو

مد بندی موجد  پیدروزه و مدان  شکسدن ازدنی موجد  بدد نیدازه و جدزو انسدان مدد شدو ی 

بسددد بدد  بددر یدددا توبدد  بنددد یداونددد بدد  او بمددک مددد بنددد ، زددصتد هددا بددراه او کزددان و 

 ی«2ازبا  براه او تسهی  و شبه  ها براه او واض  مد شو 

د مدیدان بد   لید  اینکد  ازدا  کن بدر نیداز  ی دران بد  جلدم شداغ  همچنین شدغ   اند  بن

 باشد ، جزو کفرین ازنی

نکتدد  اه بدد  از  ازددن    اینبددا ذبددر بددنم ، ایددن ازددن بدد  بریددد پیگددنها  قبددول زددرمای  

مدد  )جلید  السد  ( دا ه یا جد براه ایبدا  اشدتغال    ایدران  ا م در  مدد بننددی حضدرو امیدر

 ی«3ازمندد باشدد ازدیر اویدد واز هدرب  بدد نیداز باشدد همتداه اویددبد  هدرب  نی» فرمایند: 

بعددد بدد ن     بنددابراین ، انددین زددرمای   دددا ه هدداید وابسددت د اقتصددا ه  ا بدد  همددرا   ا   و

 موج  تحقیر و ذلن امن از مد مد  ر  ی

ا  بنددابراین بدد  یکددد از ایددول  یددن مددا جددزو منددده ازددن و یداونددد هر وندد   ا   زترزددد 

د بد  ا  بر مسدلمین از نظدر شدرجد حدرا   انسدت  ازدن ، قبدول زدرمای   دداه یدا جبراه بف

  اندین باجا ذلن و تحقیر ملدن مسدلمان  در   جدایز نمدد باشددی جد و  بدر اینکد  اشدتغال  

 شغ  هاید نیز م لو  نمد باشد ارا ب  جزتمند نیستندی

 هدفمند

ی بریدد بد   نبدال پیگدرفن و بصگد از مر   براه  دد ان زندد د فعالیدن اقتصدا ه مدد بنندد

فت  قل  هاه موفقیدن    زمیند  شدغلد هسدتندی بریدد بدراه نا احدن نگددن یدانوا   تدن بد  

                                                           

 (116, صی ، 1397)زیر  معیگتد معصومان,  -1
 (472, صی 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -2
 (183, صی 1389)نظا  اقتصا ه از  ,  -3



 اشتغال  یفرهنگ یح هزاز ن یفص   و  : نها  
115 

بدا  مددد  هندددی امدا نمددد تددوان فعالیدن اقتصددا ه ایگددان  ا فعالیدن اقتصددا ه هدفمنددد نامیدددی 

ارابدد  زمدداند فعالیددن اقتصددا ه هدفمنددد یواهددد بددو  بدد  ایددن هدددم  دددا ه     ازددتاه 

 باشدی  انسان زعا و

تعریدد  مددا ه  رایددان از زددعا و  زددیدن بدد  بیگددترین لدددو    بیگددتر زمددان ممکددن ازددن ، 

یعنددد هرادد  لدددتد بدد  انسددان مددد اگددد بیفیددن بیگددتره  اشددت  باشددد و    زمددان طددواند 

تددره  ا اه ایددن لدددو باشددد ، انسددان زددعا تمند تددر ازددنی امددا بدد  لحددا  اینکدد  تنهددا مددا    ا 

 ن لدو ب  لدو هاه ما ه محدو  مد شو یواقعین مد  انند ای

اما    جهان بیندد ازد مد ، انسدان بعدد از  دشدن از ایدن  نیدا ، وا   جهداند  ی در مدد شدو  

بد  ابددده ازدنی هددرب     کن  ادا  جدددا  باشدد ، جدددابد طدواند یواهددد اگدید و هددرب  

 نبدال لددو     ا نعمن  هندد نعمدن او جاو اند  یواهدد بدو ی از همدین  و انسدان مسدلمان بد  

 نیا و کیرو مدد باشدد ا امدا از جهدن اینکد  لددو کیدرو طدواند تدر و  ا اه بیفیدن بیگدتر 

 ازن    هن ا  تعا ض با لدو  نیا ، لدو کیرو  ا انتصا  مد بندی

بنابراین مدد تدوان  فدن    جهدان بیندد ازد مد نیدز زدعا و  زدیدن بد  بیگدترین لددو    

ان    لحدا  کن جد و  بدر  نیداه فداند ، زدراه جداو ان بیگترین زمان ممکن ازدن امدا مسدلم

  ا نیز منظو  مد  ا  ی

بددراین ازددا  شددغلد هدفمنددد ازددن بدد      ازددتاه  زددیدن بدد  بیگددترین لدددو    طددواند 

تددرین زمددان ممکددن     نیددا و کیددرو باشددد ، و    غیددر اینصددو و شددغ  مدددبو  هدفمنددد 

 نصواهد بو ی 

یدان مد ک هداه شدغ  یدو  قدرا  مدد  یدر  بد  انسدان هدفمند بو ن شغ  از این جهن    م

فعالیددن جبددا و بیهددو    ا بدد  حکددم جقدد  و ف ددرو م لددو  نمددد  ا  ی بنددابراین شددغلد یددو  

 هدفمند باشدیب  ازن 

  اشتغال حیصح فرهنگ یساز نهینهاد:  دوم فصل
   مقدم   دشن بد   اهکا هداه ایبدا  اشدتغال تدا زمداند بد  فرهندگ یدحی  اشدتغال شدک  

ن رفتدد  باشددد ، مددو ر نصواهنددد بددو  ، بنددابراین ضددرو ه ازددن بدد  فرهنددگ اشددتغال    میددان 

 جامع  و ب  یصوص جوانان ب  موتو  محرب  اقتصا  مد باشند تغییر یابدی
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 ،   فصدد  اول نیددز تبیددین  گددن بدد  شددغ  یددو  ، شددغلد ازددن بدد  یداپسددندان  ، ی قاندد  

ز اگ اشددتغال جوانددان ایددن انددین شددغلد جزتمنددد و هدفمنددد باشددد و بایددد    تصددحی  فرهندد

 منظر ایگان ب  جنوان شغ  یو  محسو   ر  ی

 ن فرهندگ   این فص  از  ازن افدرا  یدا نها هداید بد  قدرا  ازدن وظیفد  نها یند  زدازه اید

ر اییمی بد ا ب   وش ب یرند مگص  بندیم و شدیو  جمد  کندان  ا بدراه نها یند  زدازه بیدان نمد

نددگ ان بدد  وزددیل  کن هددا فرهلددد مکددانیز  هدداید بدد  بددا  زا ایددن ازددا  ابتدددا بدد  یددو و ب

و ندوح  غال  ا نها ین  زدازه مدد بنندد تبیدین بندیم و زدپ  بد  تعیدین بدا  زا انیحی  اشت

 مکانیزمد ب  ب  وزیل  کن نها ین  زازه انبا  مد  هند بپر ازیمی

 یساز نهینهاد یها زمیمکان: اول بخش

بد  زدمن نها یند  شددن مدد  و  بد  یدو و بلدد مدد    مو   اینک  یک فرهنگ اد  زمداند 

نهددا ه شدددن ]ایددن فرهنددگ[ هن ددامد تحقدد  مددد پدددیر  بدد   ددرو  »تددوان بیددان نمددو  بدد  

اجتماجد تگدصی   هدد شدبک  یایدد از ا زش هدا ، هنبا هدا و نقد  هدا بد  اندداز  اه بدراه 

ندددی جامعدد  از بقددای  اهمیددن پیدددا بددر   انددد بدد  اجضددا  کن  ددرو  بایددد الزامددا کن  ا  جایددن بن

طری  پا اش ها و مبازاو بد  اجضدا   ا تگدوی  بد  پیدروه از ا زش هدا و هنبدا  هدا مدد بندد 

نها یندد  شدددن بامدد  و » 1«ییددا کن هددا  ا از کن بددازمد  ا   ،  فتا هددا  ا نهددا ه مددد بنددد

م لددو  یددک ا زش ]و فرهنددگ[    اذهددان جامعدد  ، بدد  مقاومددن بمتددر  ددرو  هدداه مصددال  ، 

مدداو  ، حمایدن  درو  هداه طرفددا  و  اب د  م بدن و قدوه بدین کن و پیامدد حماین فرهن د 

هدداه م لددو  کن )پددا اش هددا( بسددت د  ا  ی ایددن مددوا   ا زش  ا    طددول زمددان جاو اندد  مددد 

 2«یبند

   نها یندد  زددازه بدد  یددو و بلددد زدد  مکددانیز  وجددو   ا   بدد  هددر بدددا   ا اه زددرجن 

 شددنایتد سددتندی ایددن مکددانیز  هددا ، مکددانیز  هدداهتا یر دددا ه و مدددو تا یر دددا ه متفدداوتد ه

 ، هنبا ه و تنظیمد هستندی

                                                           

 (205 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -1
 (252 یش, صی ،  1397زازه ی قین    جامع  از مد, )نها ین   -2
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 یشناخت زمیمکان

مکانیز  هداه شدنایتد از شدتا  بمتدره ]   تا یر ددا ه[ بریو  ا ندد ولدد بدا  بداو زیدا ه »

همراهند و موجد  مدد شدوند ا زش ، مسدلم و بددیهد تلقدد شدد  و بد  یدو و یدک جدا و    

از  ازددن جامعدد  بدد  نحددوه ایددولد و »    ایددن مکددانیز    1«ینمایددد  فتددا  افددرا  جامعدد  بددروز

ا بددراه نموندد  زمدداند فرهنددگ  2«زیسددتماتیک بددا من دد  و معدداند یددک ا زش کشددنا شددوند

یحی  اشتغال    افدرا  یدک جامعد  بد  یدو و یدک ا زش زدنتد بد  نسد  جدیدد مدد  زدد 

مگددروح زددازه  ا طددد  بایددد بددراه نسدد  جدیددد تبیددین و تفسددیر  ددر   و بدد  تعبیددره فراینددد

   فرایندد مگدروح زدازه نها هداه جینیدن یافتد  ذهنیدن موجد  و قابد  قبدول بسد  »نمایدی 

بددا نها یندد  شدددن ا زش هددا از طریدد  مکددانیز  شددنایتد ، افددرا  بدد  یددو و »  3«ی مددد بننددد

یو جددوش بددر  ددرای  هدداه ف ددره اددون فضددیلن جددوید ، حقیقددن یددواهد و بمددال طلبددد 

غییددر شددرای  زمدداند و مکدداند ،  نددگ جددوض نمددد بننددد ا همچنددین پدداه مددد فگددا ند و بددا ت

بدددون نظددا و و بنتددرل بیرونددد و حتددد بدد   و  از تگددوی  هددا و تنبیدد  هددا ، بدد  یددو و 

یددو  ر ان و بددا بدداو    ونددد یددو   ا نمایددان مددد بننددد و    اینصددو و ، یددو   ا    زددایتن 

تعصد  و اطمیندان بامد  ،  فداح و اندیگ  ها و  فتا  هاه یدو  شدریک مدد  انندد و از کنهدا بدا 

 4«یحرازن مد نمایند

 یهنجار زمیمکان

مکددانیز  هدداه هنبددا ه از شددتا  و  بدداو متوزدد د بریو  ا نددد و موجدد  تعهددد بدد  ا زش »

هنبا  حالن جمومد من بد  بدر اب ریدن مدوا   ازدن بد  غالبدا همچدون قاجدد  و  5«یمد شوند

بدد  بددین افددرا   ان یافتدد  اه هسددتندهنبددا  هددا زیسددتم زددام» 6ازددتاندا   تلقددد مددد شددو ی

تگکی   هندد  جامعد  مگدترک انددی هنبدا  هدا مقدر او  وشدن یدا ضدمند هسدتند بد   فتدا  

مددو   انتظددا   ا مگددص  بددر   و ج یدد  و  جحددان هدداه اجضدداه یددک  ددرو  یکپا ادد  یددا یددک 

اجتماح  ا    قالبد مدد  نباننددی هنبدا  هدا ندوجد زدرمای  محسدو  مدد شدوند بد  اجتمدا  و 

                                                           

 (219 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -1
 (221-220 یش, صی ،  7139)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -2
 (221 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -3
 (231 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -4
 (220 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -5
 (222 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -6
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طمینان  ا بین انسان ها تقوین مد بنندد، بد   وند  اه بد  افدرا  مبداز نیسدتند بد  نفد  زدو  ا

بندابراین هنبدا  شددن فرهندگ یدحی  اشدتغال مکدانیزمد ا در 1«یبوتا  مدو یدو  جمد  بنندد

بصدد  و بصگددد از فراینددد نها یندد  زددازه کن    جامعدد  یواهددد بددو ی    یددو تد بدد   جایددن 

 و یددک هنبددا  اجتمدداجد پدیرفتدد  شددو  ، تددک تددک افددرا  ایدد ق اقتصددا ه ازدد   بدد  یددو

 جامع  ضامن حفظ و نها ین  زازه کن یواهند شدی

 یاجبار و یمیتنظ زمیمکان

مکانیز  هداه ]تنظیمدد و[ اجبدا ه از شدتا  زیدا  و  بداو بدم بریو  ا ندد و بد  مقاومدن    »

انین و مقر اتددد مکددانیز  هدداه اجبددا ه ، همددان قددو 2«یبرابددر ا زش تحمیلددد منبددر مددد شددوند

قدانون بد  جندوان یدک اهدر  موجد  هدم شدکلد »هستند ب  حکومن ضدامن اجدراه کن ازدنی 

اجبا ه افرا  جامعد  مدد شدو  و نتیبد  فگدا هاه  زدمد و غیدر  زدمد نها هدا و زدازمان هدا 

  وه افرا  ازنی

 ر  بر ی   مو   نها ین  زازه  فرهنگ اشتغال جوانان ، از هر ز  مکانیز  مد توان به

حددال بدد  بر زددد نقدد  هددر یددک از بددا  زا ان نها یندد  زددازه فرهنددگ یددحی  اشددتغال مددد 

گ یدن فرهنداپر ازیم و بیان مد بنیم بد  مکدانیز  هدر یدک از بدا  زا ان بدراه نها یند  زدازه 

 ، بدا  یک از مکانیز  هاه مدبو  مد باشدی

 یساز نهینهاد کارگزاران: دوم بخش

زددایتن نیازهدداه ازازددد اجضدداه جامعدد  ، نها هدداه     همدد  جوامدد  بگددره بددراه بددرکو   » 

اجتمدداجد )بددا  زا ان( اولیدد  اه ایبددا  شددد  و هددر یددک با بر هدداه مهمددد بددر جهددد   رفتدد  

   یک تقسیم بندده مدد تدوان بدا  زا ان  ا بدا توجد  بد    جد  اهمیدن ، بد   و  زدت   3«یاند

 با  زا ان اولی  و  انوی  تقسیم بر  :

 هاه یانوا  د و یویگاونده ،  رو  همساان )هم زن(با  زا ان اولی : نها  

                                                           

 (225 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -1
 (220 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -2
 (242 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -3
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  با  زا ان  انوی : مد ز  و نها هاه کموزشد ، نها هاه مدهبد ، وزای  ا تبا  جمعد

 1«ی) زان  ها( و نها هاه حکومتد

ل مدد بر این ازا  ب  نقد  هدر یدک از ایدن نها هدا    نها یند  زدازه فرهندگ یدحی  اشدتغا

 پر ازیمی

 خانواده نهاد

یددانوا   بدد  جنددوان واحددد زددا   اجتمدداجد بدد  کن  ا  ددرو  اولیدد  جامعدد  نیددز نددا  نهددا   انددد ، »

بسددان مربددزه ازددن بدد     کن جددد  اه انسددان  و   وه هددم قددرا   رفتدد  و هددر یددک از اجضددا  

پدن  یدا هفدن » 2«یمد توانند بد  نحدوه  شدد و تربیدن اجتمداجد  ی در جنایدر  ا باجدا شدوند

اند مددد  انددیم بدد     کن مبدداند تربیددن اجتمدداجد شددک  مددد زددال نصسددتین زنددد د  ا زمدد

 یر ی بدو ک    ایدن زدنین تحدن تدا یر حربداو و  فتا هداه اجتمداجد یدانوا   یدوی  قدرا  

مد  یر  و باید اذغدان نمداییم بد  ا در بدو ک    مراحد  بدااتر زدند و حتدد  و ان نوجدواند 

ز یدانوا   متدا ر مدد باشدد ولدد ایدن و جواند    ا تبا  با مسدائ  و بریدو   هداه اجتمداجد ، ا

تا یر     و ان اولی  بو بد بیگدتر مدد باشدد و یدانوا   نیدز موظد  مدد باشدد از همدان زدال 

هدداه نصسددتین بددو بد ، فرزنددد یددو   ا بددا مسددائ  و  وابدد  اجتمدداجد مددو   نیددازش کشددنا 

 3«ی ر اند

نین بددو بد، بددراین ازددا  نقدد  یددانوا      نها یندد  زددازه ا زش هددا ، بدد  یصددوص    زدد

یدو  مددهبد »یدانوا   بدر زندد د بدو ک بد  ویدژ     زدال هداید بد  »بسیا  مهم مد باشددی 

   حدال  شدد و شدک   یدره ازدن نقد  تقریبدا انحصدا ه  ا   و معمدوا     درای  « بو ک

ها و تفکراتدد بد  بدو ک    مراحد  اولید   شدد بسد  مدد بندد مانندد اجتقدا  بد  امدو  غیدر 

و منازددک و ییی نهددا  یددانوا      ایبددا  و ازددتقرا  کن هددا نقدد  ازازددد مددا ه ، انبددا  مرازددم 

 4«ی ا  

با توج  بد  مباحدا بداا    مدو   مکدانیز  هداید بد  یدانوا     نها یند  زدازه یدک ا زش یدا 

مددو   ازددتفا   قددرا  مدد  هنددد مددد تددوان این وندد   -   اینبددا فرهنددگ یددحی  اشدتغال –ایدد  

                                                           

 (243 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -1
 (246 یش, صی ،  1397, )نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد -2
 (246 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -3
 (252 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -4
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یصدوص والددین ال دوه ایدلد فرزنددان یدو  بد  یصدوص  بحا بر  بد  اجضدا  یدانوا   و بد 

    و ان بو بد هستند و مدد توانندد بدا تصدحی  شدیو  ن درش یدو  بد  بدا  و انتقدال کن بد  

فرزندان یو  ، نقد  مهمدد    نها یند  زدازه ایدن ندوح ن درش بد  اشدتغال    فرزنددان یدو  

ن مکددانیز  اگددم یر     اشددت  باشددندی    واقدد  مکددانیز  هدداه هنبددا ه    یددانوا   مهمتددری

 1 نها ین  زازه یک ا زش مد باشدی

بنددابراین والدددین بددا    پددی   ددرفتن فعالیددن هدداه  اقتصددا ه بددر ازددا  ن ددرش یددحی  بدد  

هنیددن م بددن    مددو   اشددتغال ، بدد  جنددوان ال وهدداید بددراه فرزندددان یددو  و جددا اندددایتن ذ

طریدد  ایبددا  ال ددو     ن بدد  موضددوح اشددتغال بدد  جنددوان یددک هنبددا  از  واین وندد  ن ریسددت

نها یندد  زددازه هنددگ یددحی  اشددتغال   یددانوا   باجددا اشددتغال یددحی  و هنبددا  بددر ن فر

فرهنددگ اشددتغال یددحی   بددین فرزندددان یددو  مددد شددوند بدد  ایددن  و مهمتددرین ابددزا  مکددانیز  

هنبددا ه نها یندد  زددازه ا زش    جامعدد  و فرزندددان ازددنی بدددیهد ازددن بدد  والدددیند مددد 

 ا ایفدا بنندد بد     یدو  کن هدا فرهندگ یدحی  اشدتغال بد  جندوان یدک توانند انین نقگدد 

 2هنبا  م بن مو   پدیرش قرا   رفت  باشدی

البت  نق  یدانوا   فقد  بد  ازدتفا   از مکدانیز  هداه هنبدا ه بدراه نها یند  زدازه فرهندگ 

یددحی  اشددتغال بددین فرزندددان یددو  منحصددر نمددد شددو ی مکددانیز  هدداه شددنایتد هددم ابددزا  

هسددتند بدد  والدددین مددد تواننددد از طریدد  کن هددا ا زش هددا  ا بددین فرزندددان یددو   با کمددده

والدددین مددد تواننددد بددا تبیددین نقدد  ن ددرش یددحی  بدد  اشددتغال     3نها یندد  زددازه بنندددی

زددعا و و موفقیددن فددر  ، و تبیددین اینکدد  نداشددتن انددین ن رشددد    مددو   اشددتغال موجدد  

جد مدد  در   ، بدا ازدتفا   از مکدانیز  یدماو جبران ناپددیره همچدون جقد  ماندد د اجتمدا

 شنایتد ب  نها ین  زازه فرهنگ یحی  اشتغال بپر ازندی

البت  از ایدن جهدن بد  ازدتفا   از مکدانیز  هداه شدنایتد مسدتلز  احاطد  و شدناین یدحی  

از ایددن ا زش هددا و مندداف  کنهددا مددد باشددد و اب ریددن یددانوا   شددناین بددافد    ایددن زمیندد   ا 

نیز  هدداه شددنایتد    نها یندد  زددازه فرهنددگ یددحی  اشددتغال    نهددا  ندا نددد نقدد  مکددا

یانوا   بم  نگ مدد شدو ی بندابراین کشدنا بدر ن یدانوا   هدا بدا مزیدن هداه فرهندگ یدحی  

اشددتغال  و کمددوزش کنهددا    طریقدد  تربیددن فرزندددان  ا اه انددین ن رشددد بدد  اشددتغال از 

                                                           

 (253 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -1
 (254-253 یش, صی  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -2
 (254 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -3
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شددتغال    جامعدد  ازدد مد مهمتددرین  اهکددا  اشدداج  و نها یندد  زددازه فرهنددگ یددحی  ا

 1محسو  مد شو ی

رهنددگ بددا توجدد  بدد  اینکدد  مکددانیز  هدداه ازددتفا   شددد     یددانوا   بددراه نها یندد  زددازه ف

تددرین یددحی  اشددتغال ، مکددانیز  هدداه هنبددا ه و شددنایتد ازددن ، نهددا  یددانوا   یکددد از مهم

 با  زا ان براه نها ین  زازه فرهنگ یحی  اشتغال    جامع  مد باشدی

 همساالن یها هگرو

 ددرو  هدداه همسدداان بدد   ددرو  هدداید اطدد ق مددد شددو  بدد  اجضدداه کن بدد  طددو  نسددبد از »

موقعیددن اجتمدداجد بددم و بددی  مگددابهد بریددو  ا  بددو   و بددا یکدددی ر پیوندددهاه نز یکددد 

 ا ندددی  ددرو  بو بددان ، همبددازه هددا ،  وزددتان و  فقددا ، همکددا ان و ییی جددز   ددرو  هدداه 

  2«یکیندهمساان ب  شما  مد 

 رو  هداه همسداان    جامعد  پددیره یدک فدر  نقد  مهدم و ازازدد ایفدا مدد بننددی ایدن »

تددا یر  دددا ه بدد  یصددوص    زددنین نوجددواند بدد  زددایتا هاه فکددره افددرا     حددال جهددن 

تدا یر  درو  هداه همسداان بدر نوجواندان  3«ی یره و ازدتق ل از یدانوا   ازدن  وه مدد  هدد

    زددال شددروح مددد شددو ی ایددن مرحلدد  از زددن و زددال ، نق دد  ، بددین زددنین زددیز   تددا اهددا

ج فد    زند د شصصدد محسدو  مدد شدو ی    ایدن مرحلد  ، اشدتیاق شدص  بدراه فعالیدن 

اجتمدداجد افددزای  پیدددا بددر   و فددر     یددد  یددافتن و -و مگددا بن    امددو  مصتلدد   ینددد

و  بلددد  ددرو  بد  طدد» 4«یتبیدین پازددصد منازدد  بدراه ارایددد ایددن جهدان و جاقبددن کن ازددن

–هاه همسداان ، شدرای  ت داب   یدد ا  هدا و ن درش هداه  یندد افدرا  بدا  نیداه اجتمداجد 

 یند متغیدره بد  بدا کن مواجد  هسدتند ، فدراهم مدد زداز ی کن هدا نیدروه هداه مهمدد  ا    

جامعدد  تگددکی  مددد  هنددد و نقدد  پددر اهمیتددد    حفددظ ، تددداو  و تعددا ل  ددرای  هددا 

 5«یزه مد بنندو فتا هاه  یند مصتل  با

                                                           

 (256 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -1
 (256 یش, صی ،  1397, )نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد -2
 (259 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -3
 (257 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -4
 (257 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -5
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مهددم تددرین ابددزا  تددا یر  ددرو  هدداه همسدداان بددر اجضدداه یددو  ، هنبا هددا و ا زش هدداه »

پدیرفت  شد   درو  ازدن و اجضدا  بدراه بسد  مقبولیدن بدین اجضداه  ی در و طدر  نگددن از 

کن ب  اجبا  یا از  وه تماید  یدو   ا همرندگ اجضداه  درو  مدد بننددا بندابراین    اینبدا نیدز 

البتدد     بددین »  1«ینیز  نها یندد  زددازه  فتددا  ، همددان مکددانیز  هنبددا ه ازددنمهمتددرین مکددا

اجضاه  رو  افرا ه یافن مدد شدوند بد  از نظدر  فتدا ه مدد توانندد بد  جندوان  هبدر فکدره و 

ال ددوه زددایر افددرا  بدد  حسددا  بیاینددد ، نقدد  ایددن  وندد  افددرا  نیددز مددد توانددد بدد  جنددوان یددک 

 2«یا و ا زش ها  ا بین اجضا  نها ین  و تقوین بندمکانیز  هنبا ه بسیا ه از  فتا ه

 یندد  بنددابراین ،  ددرو  هدداه همسدداان از طریدد  مکددانیز  هدداه هنبددا ه مددد تواننددد    نها

 زازه فرهنگ یحی  اشتغال نق  ایفا بنندی 

  یآموزش ینهادها

 نظا  کموزشد یک مبموج  پیچیدد  ازدن بد     کن اجدزا  متگدکل  و زیدر نظدا  هدا بد   وند »

اه زازمان یافتد  ازدن تدا بدر ا در تعامد  مدداو  ، هددم هداه از پدی  تعیدین شدد   ا تحقد  

کنچدد  امددروز از واژ  نظددا  کموزشددد ازددتنبا  مددد شددو  ، ابعددا  بسددیا  وزددی  »البتدد   3«یبصگددد

تره  ا م ر  مدد بندد و بد  محدی  بد   و معلدم و بتدا     ادا او  مد زد  ابتفدا نمدد 

بد  فدر  بد  مد زد  مدد  و  یاتمد  نمدد یابدد، بلکد  مفهدو  وزدی  شو  و ب  تعدا  زال هاید 

تر و غند تر یا  یره بددون توجد  بد  اینکد     ببدا ، ا وند  و    اد  زدند یدا  یره انبدا  

 4«یپدیرفت  ازن ، مو   نظر ازن

مهددم تددرین پایدد  توزددع  و پیگددرفن    یددک جامعدد  نظددا  کموزشددد ازددنی بددااترین زددرمای  »

تدرین برنامد   یدزه هدا بایدد    نظدا  کموزشدد و پژوهگدد یدک بگدو  اجدرا  دا ه ها و بیفد 

شددو ا زیددرا نتیبدد  مسددتقیم کن    بددا  اجرایددد ، تصددمیم  یددره و زیازددن  دددا ه مددنعک  

 5«یمد شو 

                                                           

 (259 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -1
 (260 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -2
 (262 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -3
 (262 یش, صی ،  1397ز مد, )نها ین  زازه ی قین    جامع  ا -4
 (261 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -5
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نقدد  کمددوزش و پددرو ش بدد  ویددژ  کمددوزش     و   هدداه ابتددداید و متوزدد   اول ، بسددیا  »

 یندد     و   بدو بد شدک  مدد  یدر ی     حسا  و مهم ب  نظدر مدد  زدد ، زیدرا شصصدین

م   الدده یدتعلم فدد الصدغر بدالنق  فدد الحبدرا م دال  انگدد بد  » واین هم کمد  ازن ب  

بد  طدو  بلدد کمدوزش     و   «ی   بو بد کمویتد  شدو  ، م د  حدک بدر ن بدر زدنگ ازدن

ن کمدوزش اید» 1«یبو بد ، مانداتر یواهدد بدو  و برنامد   یدزه    ایدن  و   ا زشدمند تدر ازدن

و پرو ش ازن ب  قسدمن اجظدم  شدد جق ندد و جداطفد بدو ک  ا بدر جهدد  مدد  یدر  و او  ا 

با زلسل  ضواب  ، مقر او و هنبدا  هداه اجتمداجد کشدنا مدد  ر اندد و بد  او مدد کموزاندد بد  

بدد  جنددوان یددک جضددو از جامعدد  شددرای  جضددوین و قددوانین مربددو  بدد  کن  ا ا وندد  بدد  انبددا  

 2«ی زاند

اه کموزشدد مهمتدرین منبد  بدراه مگدص  بدر ن مزیدن هدا و منداف  ن درش یدحی  نها  هد

ب  اشتغال    یک جامع  مد باشندی ایدن نهدا  هداه کموزشدد هسدتند بد  مدد توانندد بد  افدرا  

تحن کموزش یدو  بیاموزندد بد  اد  تفداوتد بدین ن درش یدحی  بد  اشدتغال و ن درش یدرفا 

ازد مد اد  مزایداید مدد تواندد بدراه کندان  ما ه ب  کن وجو   ا   و  اشدتن ن درش یدحی  و

بدد  همددرا   اشددت  باشدددی بنددابراین ، مهمتددرین مکددانیز  نها هددا کموزشددد ، مکددانیز  شددنایتد 

 3ازنی

حی  بددر ایددن ازددا  ، نها هدداه کموزشددد ، بهتددرین بددا  زا  بددراه نها یندد  زددازه فرهنددگ یدد

   زش هددا از طریدداشددتغال    جامعدد  از طریدد  مکددانیز  شددنایتد ازددن و نها یندد  شدددن ا

 مکانیز  شنایتد  ا اه پایدا ه و ماند ا ه بیگتر ازنی

همچنددین ایبددا  هنبا هددا و اجددراه زیازددن هددا و  وش هدداه   زددن کموزشددد بدد  ن ددرش 

ها هداه نیحی  بد  اشدتغال  ا بدین  اند  کمدوزان و  انگدبویان تقویدن بندد نیدز  ی در ابدزا  

   جامعدد  ازددنی بنددابراین  ی ددر کموزشددد بددراه نها یندد  زددازه فرهنددگ یددحی  اشددتغال 

 مکانیز  مو   ازتفا      نها هاه کموزشد ، مکانیز  هنبا ه ازنی

ج و  بر اینکد  معلمدان و ازداتید    نها هداه کموزشدد ، بسداند هسدتند بد  بیگدترین ا تبدا  

و تعام   ا بدا  انگدبویان و  اند  کمدوزان  ا ندد و بیگدترین تدا یر  ا بدر نحدو  تفکدر و اندیگد  

                                                           

 (267 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -1
 (268 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -2
 (269-268 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -3
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بصد  جمدد   فتدا  هداه انسدان ، حاید  » و از کنبدا بد   1ان  کمویت ان یدو  مدد  دا ندد 

  مگداهد  و تقلیدد از یدفرایند جامع  پددیره ازدن و قسدمن جمدد   فتدا  اجتمداجد نیدز از طر

، معلمدان و ازداتید مدد توانندد بد  جندوان ال وهداید منازد  از طرید   2«ال و یو و مد پدیر 

هنبددا ه ، ن ددرش یددحی  بدد  اشددتغال و فرهنددگ یددحی  اشددتغال  ا مکددانیز  هدداه شددنایتد و 

     ان  کمویت ان یو  نها ین  زازندی

ا ددر معلمددد بدد  فرهنددگ یددحی  اشددتغال اجتقددا  نداشددت  باشددد و  اندد  کمددوزان   ا وا ا  یددا 

ترغیدد  بدد  این وندد  ن ددرش نکنددد ، نمددد تددوان انتظددا   اشددن  اندد  کمددوزان  ا اه ن ددرش 

ا بندابراین معلمدان پد  از والددین و حتدد    بریدد مدوا   جلدوتر از  یحی  نیز پدرو ش  هدد

کن ها ب  جندوان ال وهداه  فتدا ه  اند  کمدوزان تدا یر اگدم یره    نها یند  زدازه فرهندگ 

 3یحی  اشتغال    جامع   ا ندی

بددر ایددن ازددا  مگددص   ر یددد بدد  نها هدداه کموزشددد از طریدد  مکددانیز  هدداه شددنایتد و 

 زازه فرهنگ یحی  اشتغال    جامع  مد پر ازندیهنبا ه ب  نها ین  

 یجمع یها رسانه

 زددان  هدداه جمعددد بددا  ا ا بددو ن بددا بر  هدداه مهمددد همچددون اطدد ح  زدداند ، کمددوزش ، »

زر ر  زازه و بد  ویدژ  فرهندگ زدازه  و تدروی  ال وهداه  فتدا ه ، نقد  مهمدد    جامعد  

بد  اجتقدا   انگدمندان جلدو  اجتمداجد ، یکدد از ابدزا  هداه مدو ر و مفیدد    » 4«یایفا مد بنند

زمیندد  ک دداهد بصگددد و شنازدداندن ا زش هددا و هنبا هدداه حددابم بددر جامعدد  ،  زددان  هدداه 

جمعد هستند ، ب   وند  اه بد  کن هدا  ا      ید  جوامد  شصصدین زداز قدرا   ا   اندد و بدر 

ننددد هنبددا  هدداه اجتمدداجد  ا تقویددن یددا تضددعی  ایددن باو نددد بدد   زددان  هدداه جمعددد مددد توا

  5«یزازند

   میددان اقگددا  جامعدد  ، قگددر بددو ک و نوجددوان تحددن  تددا یر شدددید  زددان  هددا بدد  ویددژ  »

تلوزیددون هسددتند و ایددن امددر از  و جهددن اگددم یر ازددن : نصسددن اینکدد     زمدداند وزددای  

                                                           

 (270 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -1
 (222 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -2
 (313 یش, صی ،  1397   جامع  از مد, )نها ین  زازه ی قین  -3
 (282 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -4
 (273 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -5
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 ا اه ذهندد پر ایتد   ا تبا  جمعد با انسدان هداه بدال  و بدز گ بریدو   مدد بنندد بد  کندان

و زددایت  شددد  هسددتند ا از ایددن  و پیددا  هددا بمتددر مددد تواننددد    کن هددا نفددوذ بننددد ا زیددرا 

ایددن امددر    مددو   بو بددان مصددداق  ا   فدداجد یایددد بریددو  ا  ازددنی امدداشددص  از زددازوب

ندددا   ا ذهددن بددو ک ، زددا   و فاقددد شددبک  بدد  هددم پیوزددت  متگددک  از اندیگدد  هددا و باو هددا 

وز ذهددن بددو ک  مددوز تحلیدد  جقایددد ، زددنب  و پدددیرش یددا طددر  من قددد کنددان  ا ازددنی هندد

بازنیافتدد  ازددنی بدددین  وه ، بو بددان بدددون هددی  پنددا  یددا حفدداظد    برابددر وزددای  ا تبددا  

 جمعد قرا  مد  یرند و زصن تا یر مد پدیرندی 

را  غالبددا  و  اینکدد  بنددابر تابیددد انسددان شنازددان و  انگددمندان جلددو  اجتمدداجد ، شصصددین افدد

   زنین زد  تدا  واز   زدال د شدک   رفتد  ، زدپ     محدی  اجتمداجد بدروز و ظهدو  مدد 

 1«یبند

 زددان  هددا از  و طریدد  مسددتقیم و غیددر مسددتقیم    نها یندد  زددازه فرهنددگ یددحی  اشددتغال 

مددد تواننددد تا یر دددا  باشددند ا بددراه نموندد      وش مسددتقیم مددد تددوان بددا بهددر   یددره از 

   اینبدا  –ایتد منداف  و  زدتاو  هاید بد  از ندوجد  فتدا  یدا ا زش یداص مکانیز  هداه شدن

ب   زن مدد کیدد  ا بد  انحدا  مصتلد  بد   درو  هداه زیدا ه از افدرا   -فرهنگ یحی  اشتغال 

  2کموزش  ا ی

همچنین  زان  ها مد توانندد بدا  ا ن کمدوزش هداه از  بد  یدانوا   هدا نیدز بد  یدو و غیدر »

نیزمد شدنایتد جمد  بننددی بددین یدو و بد  بدا  ا ن کمدوزش هداه مستقیم بد  جندوان مکدا

از  بدد  والدددین    برنامدد  هدداه یدداص یددا نوشددت  هدداه یددو  ، کنهددا بددراه ک دداهد  ا ن بدد  

 3«یفرزندان یو     این زمین  کما   زازند

مکددانیز  هدداه هنبددا ه نیددز مددد تواننددد بدد  یددو تد  سددتر   و حتددد بددا زتر مددو   ازددتفا   

ا   یرندد ا بدراه نموند  معرفدد ال وهداه موفد   ا اه ن درش یدحی  بد  اشدتغال  زان  هدا قدر

  جامع  از طرید   زدان  هدا    بندا  پدر ایتن بد  هنبدا  هداه  فتدا ه باجدا نها یند  شددن 

 4فرهنگ یحی  اشتغال   جامع  مد شو ی

                                                           

 (274 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -1
 (290 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -2
 (290 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -3
 (290 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -4
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د د ، مددبنددابراین ،  زددان  هددا بددا  سددتر  د بدد     مصدداطبین و تا یر دددا ه بددر کن هددا  ا ندد

 توانند نقگد فعال    نها ین  زازه فرهنگ یحی  اشتغال  اشت  باشندی

 یمذهب ینهادها

جلددو  ایددلد نها هدداه مدددهبد    جامعدد  ازدد مد ، نهددا   وحانیددن مددد باشددد بدد  شددا ر ان 

بددو   و بدد  نگددر معددا م حقدد  امامیدد     میددان جامعدد   )جلیدد  السدد  (حقیقددد مکتدد  جعفددره

و ش  هندد  ایدلد نهدا   وحانیدن ازدن بد   امند  فعالیدن حدوز  هداه جلمید  پدر»مگغولندی 

 و   هایددن نهددا     بسددیا ه از زددازمان هدداه  ولتددد و  ینددد  سددتر   ازددن ا امددا از زمددان هددا

مسداجد و امدابن مقدد  مهدم تددرین پای دا  هدا و مبدا ه ا تبدا  ایددن نهدا  بدا اقگدا  مصتلدد  

 1«یجامع  مد باشد

رین ر      جامعدد  ازدد مد  ا   یکددد از مهمتددنفددوذه بدد   وحانیددن    جقایددد و افکددا  مدد

  ابزا هددا بددراه نقدد  تبلیغددد  وحانیددن    جهددن نها یندد  زددازه فرهنددگ یددحی  اشددتغال  

  جامعدد  ازددنی   واقدد  مددد تددوان  فددن نقدد  تبلیغددد و ترویبددد نها هدداه مدددهبد    ا ائدد

 ال وهددا و شددناین فرهنددگ یددحی  اشددتغال تددا یر مهمددد    نها یندد  زددازه فرهنددگ یددحی 

 اشتغال مد تواند  اشت  باشدی

این نها ها بدا معرفدد فرهندگ یدحی  اشدتغال بد  جندوان یدک ا زش و تویدی  و شدر  پیامدد 

هدداه م بددن ایددن نددوح  فتددا     جامعدد  و زنددد د شصصددد افددرا  بددراه کن هددا و بیددان  یددد ا  

ز هدداه بز  ددان  یددن و ائمدد  اطهددا  ) جلددیهم السدد  (    ایددن مددو    از لحددا  شددنایتد و نیدد

معرفد ال وهدا و شصصدین هداه  یندد بد  بد   جندوان افدرا  مدو   پددیرش بدین کحدا  جامعد  

  2هستند از لحا  هنبا ه مد توانند ب  نها ین  زازه فرهنگ یحی  اشتغال بپر ازندی

نهددا   ،جدد و  بددر نقدد  تبلیغددد نهددا   وحانیددن بددراه نها یندد  زددازه ایدد ق اقتصددا ه ازدد   

  بددجنددوان ال ددوید بددراه جامعدد     نگددان  ا ن ن ددرش یددحی   وحانیددن مددد توانددد یددو  بدد  

 ی اشتغال ، نق  مو ره    نها ین  زازه فرهنگ یحی  اشتغال   جامع   اشت  باشد

                                                           

 (295 یش, صی ،  1397ی قین    جامع  از مد, )نها ین  زازه  -1
 (295 یش, صی ،  1397)نها ین  زازه ی قین    جامع  از مد,  -2
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 یحکومت ینهادها

    مهدم تدرین مکدانیزمد بدد  نهدا  هداه حکدومتد بددراه نها یند  زدازه یدک ا زش    جامعدد 

   جامعد ایتیا   ا ندد ، مکدانیز  تنظیمدد ازدن بد  از طرید  وضد  قدوانین و اجدراه کن هدا  

 مد باشدی 

نها هدداه حکددومتد مددد تواننددد بددا تصصددی  بو جدد  بددراه ایبددا  و حفددظ مگدداغلد بدد   ا اه 

سددتند ، بدد  تغییددر ن ددرش جامعدد  بدد  اشددغال بمددک بنندددی ا ددر شایصدد  هدداه شددغ  یددو  ه

مگدداغ  یددو     جامعدد   سددترش پیدددا بننددد ، بدد  یددو و یو بددا  زمیندد  نها یندد  زددازه 

فرهنگ یحی  اشتغال    جامعد  فدراهم مدد کیددی همچندین نها هداه حکدومتد مدد توانندد بدا 

گ یددحی  اشددتغال    حمایددن هدداه مددالد و قددانوند از  ی ددر بددا  زا ان نها یندد  زددازه فرهندد

 جامع  ،  امر نها ین  زازه  ا تسهی  نمایندی

ابددزا   ی ددره بدد  نها هدداه حکددومتد مددد تواننددد از کن بددراه نها یندد  زددازه ی قیددن بهددر  

ببرنددد ، ابددزا  قددانون  دددا ه ازددنی    قددانون  دددا ه ا ددر  ویکددر  نها هدداه حکددومتد ، 

باشدد مدد توانندد بدا ازدتفا   از ابدزا    ویکر ه ناظر ب  نها ین  زدازه فرهندگ یدحی  اشدتغال

 قانون  دا ه    نها ین  زازه فرهنگ یحی  اشتغال نق  ایفا بنندی

 یریگ جهینت

   ایددن مقالدد  مگددص   ر یددد بدد  تددا زمدداند بدد  فرهنددگ اشددتغال    جامعدد  ایدد   نگددو  ،  

شدد  چندین بیدانتبد  کن  وند  اقتصدا  امیدد  اشدنی همنمد توان ب  ح  معض  اشدتغال و بد  

ب  براه ای   ن درش بد  اشدتغال و نها یند  زدازه فرهندگ یدحی  اشدتغال    جامعد  ، نیداز 

 ازن ب  شایص  هاه یک شغ  یو   ا بگنازیمی

شایصدد  هدداه شددغ  یددو  جبا تنددد از ، یداپسددندان  بددو ن ، ی قاندد  بددو ن ، جزتمنددد بددو ن و 

ن درش بد  شدغ  یدو  ، هدفمند بو نی بر این ازدا  ن درش جامعد  بایدد بد  زدوه ایدن ندوح 

 تغییر بندی

براه نها ین  زازه زد  مکدانیز  وجدو   ا   بد  بدا  زا ان نها یند  زدازه از کن هدا بهدر  مدد 

برنددی مکددانیز  هدداه شدنایتد ، هنبددا ه و تنظیمددد زد  مکددانیز  مدددبو  هسدتندی هددر یددک از 

هددا بهددر   بددا  زا ان نها یندد  زددازه بدد  مقتضدداه وظددای  و با بر هدداه یددو  از ایددن مکددانیز 

 مد برندی 
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همچنددین    ایددن مقالدد  بددا  زا ان نها یندد  زددازه فرهنددگ یددحی  اشددتغال نیددز مگددص  

 ر یددد و مکددانیز  مددو   ازددتفا   هددر یددک یدد  یددو و مصتصددر توضددی   ا   شدددی از  ازددن 

تابید  ر   ب  تدا زمداند بد  فرهندگ یدحی  اشدتغال   جامعد  ازد مد نها یند  نگدد  باشدد 

 اشتغال و اقتصا  انتظا ه بد جا مد باشدیانتظا  ح  مگک و 
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 رهبر یراهبردها
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   پددا   مهمددد از م ددالبد بدد   ددر کو    ایددم،  اهنمدداید هدداید ازددن بدد  توزدد   هبددر انقدد

ا و بدر تهدیددهتحریر شد  ازنی ایدن  اهنمداید هدا شدام  ترزدیم وضدعین فعلدد بگدو  مبندد 

فریددن هددا، تبیددین وضدد  شددرای  ایددد  کل بگددو  شایسددت  مددان و همچنددین  اهکا هددا و 

فد  ا اهبر هاه ایرا  شد  توزد  مقدا  معظدم  هبدره بدراه جبدو  از وضد  موجدو  بد  زدمن 

  وشن م لو  ازنی

 دهایتهد

  یجهان فشار

 یواهدد مدد بد   نیدا     ا   وجدو   شدمندی  ا یدم قدرا  جهداند فگدا  یدک مقاب     امروز ما

 اهریمنددد هزددل    انیددد، مددد شددماها بدد  با هددائد ایددن بددا و تحددریم بددا و اقتصددا ه فگددا  بددا

 همد  ایدن بدا یدوبد، ایدن بد  بگدو  یدک یازدن ایدن هددمی بگدو  ایدن ب  بر ر اند  ا یو ش

 یددک ن ددین زیددر امکاندداو، ههمدد  بددا البیگددد،زوق موقعیددن ایددن بددا طبیعددد، مندداب  مندداب ،

 نظددا  واقدد     - بو نددد هددا کمریکددائد  وز یدک بو نددد، ان لیسددها  وز یددک بددو  ا  نیددا    قدد تد

 ازدن امپراتدو ه ایدن از اه وشد  یدک کمریکدا حداای زدل   امپراتدو ه زدل  ،  زدت ا  زل  ،

 یواهددد مددد زددل  ی بددر   بوتددا   ا اینهددا  زددن انقدد   بگددو ا ایددن بددر بو نددد مسددل  اینهددا -

 بهاند  اههسدت  اندرژه همسدئل ی ازدن ایدن بدراه ت شدها ایدن ههمد ی بگدو  ایدن بد  بر ر  

 بددر یم، حدد   ا اههسددت  انددرژه همسددئل  مددا ا ددر بننددد مددد ییددال بدد  بسدداند کنی ازددن

 ی1بنند مد ی ا شد، یواهد ح  مگک و

 واردات

   ی  ا   جقیددد  کن بدد  بنددد   فتنددد،  وزددتان از نفددر انددد بدد   ا وا  او همسددئل  مددن

 هدم مبلد ، بد  هدم  فدتما بدر  ، اجد    مضدان مدا  اوائد  جدا همدین    مسئولین، هجلس 

 زددؤال  ا  تددو باز  داند محتددر  وزیددر از هدم حدداا بپر ازنددا وا  او همسددئل  بدد  بد   ولددن بد 

  ازدن بلد  می یدر ا انبدا   ا   زمیند  ایدن    یدوبد با هداه بد   ا ندد اطد ح ایگدان بر  ،

 مدر   ازدنا بز  دد ی در ازدن، بز  دد ضدر  من د  بدد و  وید  بدد وا  او همسدئل ی ازن

یدای ندی قیند ینصدم یدزاهد یندییازی.دیا  ینبصدو یهنیمطال ی بدانندد  ا این باید هم

                                                           

 (1389)بیاناو     یدا  جمعد از با کفرینان زرازر بگو ,  1
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یبد یدزاهد یازیدهردمی دیاگمیهدنی ندی قیند ی دیایب یازی.ودنینی یاگمیهنیدزاه یمزطر

 ی1 نی ین یمزدزای یا

یکدنمی هدا زدفا ش بدر  ا اان هدم ت بیدد م ه مددیرین وا  او بد   ولتددمن نسبن ب  مسدئل 

گددوه یمزادزاینالوطددویباددودییچدونیهددنی یهددیئ یو ریزتددنی دد یمزادزاییند یلتدد 

گددو ا ی یدک جدائد وا  او م لقدداً نبایدد بزلادیریبریددمدییزندییمزادزایبیهددییندیهمهنیباددود

 ن محتددر ی البتدد  مسددئولییددک جاهددائد بایددد انبددا  ب یددر ی بددا مدددیرین، وا  او انبددا  ب یددر 

ه  هدد جلدو ولتد ب  من  فتندد بد  قدوانیند بد  مبلد  تصدوی  بدر  ، بد  مدا اجداز  نمدد 

د وجددو  بددنم ایددن قضددی   ا حدد  بنندددی ا ددر واقعدداً قددانون وا  او  ا ب یددریما مددن یددواه  مددد

ه ننددا جدو بندد از جلدو یره از وا  او، ایدن قدانون  ا اید   ب  ا   ب   ولدن  ا ممندوح مدد

 باشد ب  مدیرین بگو ی باید تولید ملد باا برو ی 

   هر شرای د بایدد م حظد  تولیدد  ایلدد از جملد  محصدواو بگداو زه  ا بدر  ضدمن ایدن 

 ندیقیدزاز یوو ید ی د یمزادزایبد یاطیبدنیپدذهم یوولیدییدز. د ی تدنین ب  ایدن 

 ی2لی نینن قیطو 

  یدوره پهلو منحوس راثیم یو غرب زدگ یخودناباور

ه  و   -ه منحددو  پا شدداهد مت زددفان  بعضددد هسددتند بدد  بددر ا ددر فرهنددگ غلدد    و  

.یهدنیام  یبدودهیزتدنی د یودویهنوز اگمگان ب  یدا ج ازدن -ه وابست د طاغوو،  و  

هِنگی زه ی ادواین د ولی یدملالد یندییآنیلدییصدمهدیگفالندیی د یزهمزلد یهدنیلولد

و ه طداغوی    همدان  و  لتیالوزلییداتدنی ندیعی تد،میهد یهتد یچیدزیازیمزادی مدلدی

مدا بد  بدا اینهدا هدی   -یک فر ه از بلندپای ان  ولتد بد  تصدا فاً بندد   ا تدوه یدک مبلسدد 

 یددد، مددن  اشددتم انتقددا  میکددر   از همددان  -وقددن ا تبدداطد نداشددتیم، م قدداو هددم نمیکددر یم 

بنیددد  مددا م دد  کقددا  ن  و بددر  بدد  مددا و  فددن: اددد اددد  ا انتقددا  مدددایزهددائد بدد  بددو ی ایدد

فرزدتند  اید ا  بنندد، بداا مدد نگستیم، بگو هاه  ی ر م   ندوبر  ا ندد بدراه مدا بدا  مدد

ه طداغوو بددو ! حداا ظدداهرش ایددن ایدن بددد ازدن  شددما ببینیددا ایددن من د   ولتمددر ان  و  

صددا ه فددراوان و فسددا هاه ای قددد من دد  ازددن، بدداطن  ایزهدداه  ی ددر بددو ا فسددا هاه اقت

                                                           

 (1389)بیاناو     یدا  جمعد از با کفرینان زرازر بگو ,  1
 (1390هاه اقتصا ه با  هبر انق  , ) یدا  فعاان و بر زید ان بص  2
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ه وا  او و مددیرین وا  او مهدم ازدنی مدا کن  وز بد   وزدتاند بد  اینبدا فراوانی بلد ، مسدئل 

ه مسددئولین و بددا  زا ان نظددا ، تویددی  بددر یم،  فتددیم وا  او  ا مدددیرین بو نددد،    جلسدد 

د نیایددی یددک  ددوئیم متوقد  بنیدددی یدک ایزهددائد بایدد بیایدد، یددک ایزهدائد بایدد بنیددا نمدد

 ی1مدیرین یحیحد باید انبا  ب یر ا این مسلماً هسن

هداه  هداه اجتمداج   موجدو  و جدا و هداه   وندد جبدا و ازدن از تربیدن یکد  ی ر از ضع 

هدا شداید از حدااو  واندد  تا یصد، ب  اینها    ما ملن ایدران    کغداز انقد   بدو ی شدما جدوان

هداه تدا یص   مدا    هن دامد بد  انقد   پیدروز شدد، تصدویر   زدتد نداشدت  باشدیدی  و تربین

دایهتد یه دن.یمزطددیمیهد یزگدمیبروهندیی«یودوزلی ینیین »بینی ی  ی نوزنییزنمم ینیین 

ومه یومه یمیظمهدوووزلیدییبزلیدییام یدتدنیصدندالرمزنیپیادممِیدطیدقیآطییشتیین 

ودوزلی .یمزطددیمییی قیود، ی ندی قیند گوئیییب د ییزگدمیهتدنی ندیصنیهریدلییقیشتیین 

ی وزنیدزلاتنیِین د تینِیدای تادوا یزتد،ن ی.دود یازیطدیدایبدمیهدمی دیا یند 

هداه قبلدد   زدن جکد  ایدن بدو ی هدر بدا ه  ا این    اول انقد   اینبدو  نبدو ی تربیدندزلی

مدا  فتندد  تدوانیم! کقدا فد ن ایدز  ا بسدازید، مدد  فتند کقا ما بد  نمدد شد، مد ب  م ر  مد

  فتندد کقدا مدا بد  زو مدان نمدد توانیم! با ف ن شدعا  غلد      نیدا مقابلد  بندیم، مدد ب  نمد

بددو ی ایددن، کن « تددوانیم مددا نمددد»امددروز، کن  وز « تددوانیم  مددا مددد»تددوانیم!   زددد، مددا بدد  نمددد

 ی2ه از  و ان  دشت  ازنتربین ای قد و تا یص   بازماند 

.وزهیدیییی یپدیشیول یدکی مدلدیی د یزگدمیند هیقیز یصدییتد دهز یز ی مبهنی یّه

 اواوینیپیامفال یباودیمیزهمزنی  دویبیفالدیقیبیه دال یبممهدییدایذهد ی دمبیودمهدوی

ز تدیین دمکی دمدیمی دگد ی د ینم دوریآ  دگد ییهتدینیودلیدمی مب مب-باوهیی

زه یفتمِی    یبودیی یویدایندوادیبدید یز یآنی  دیل ی د یزهد یفتدمیازیزللدییی-لوشن

، ]امّدا[ بعضدد یائناند  نبدو ، جاه ند  بدو ی امدروز هدم هندوز بسداند ئنیل یه یبودنیتمدلیقی.ی

مددا    »همددین فکرهددا  ا تددروی  میکننددد بدد   -هاه کنهدداو بایددد  فددن تفالدد -هاه کنهددا از  نبالدد 

ا ند ، پنبدا  زدال، بگدو     زمدان  و ان پهلدوه    ذید  «ذی  غدر  بایسدتد پیگدرفن بندیم

ل! یدک مددّتد    کن اوازد    ضدایان    ذید  کلمدان، بعدد یدک غر  زندد د بدر ا پنبدا  زدا

مدددّتد    ذیدد  کمریکددا تددا کیددرا ادد  پیگددرفتد بددراه بگددو  حایدد  شددد  جددز بدددبصتد، جددز 

هاه ازازددد بگددو ، ادد  جایددد بگددو  شددد  نصیددر،    افتددا  د، جددز نددابو  شدددن زددرمای جق 

                                                           

 (1390انق  , هاه اقتصا ه با  هبر ) یدا  فعاان و بر زید ان بص  1
 (1387هاه شیراز,     یدا  ازاتید و  انگبویان  انگ ا  )بیاناو 2
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م  ا بزندد بد  بگدو  بسدد بد  ایدن حدرتدوان ]پیگدرفن بدر [ا کن شدو ، نمدد ذی  غر  نمد

 ویددا     ذی  غر  ممکدن ازدن پیگدرفن بکندد، یدائن بد  بگدو  ازدن ا در بداندد اد  مدد

 ی1ممکن هم هسن جاه  باشد

 کارگر گاهیجا به نادرست نگرش

اه ازددن    یدددمن  ا ه، بددا  ر یددک ابددزا  ازددنا وزددیل    من دد  بگددو هاه زددرمای 

اه بدد  ا جدداه طرفدددا ه از نابو شددد شددد  و هدداه مضمح  با فرمددای    من دد  کن مکتدد 

هدا  بر ند، وجو  جنگ میدان با فرمدا و بدا  ر بدو ی از ایدن جندگ بدو  بد  کن نظدا  با  ر مد

یوازددتند نددان بصو نددد و ازمگددان  ا ب دا نددد مدددافعین بددا  ری کن وقددن    نظددا  بدد   مددد

ان  ا ه، همددان ازددرافها، همددایدد    زوزیالیسددتد شددو وه زدداب ، همددان بسددا  زددرمای 

ه بددا  ر وجدو  پیدددا بددر   فسدا هاه  ونددا ون مدالد بدد  ازددم بدا  ر و بدد  نددا   فداح از طبقدد 

 ی2بو ی من قگان، من   تضا  و تعا ض بو 

 کارگر قشر به مربوط مشکالت و مسائل

 همسدددئل  مسکنگدددان، همسدددئل  شدددان،بیم  همسدددئل  - بدددا  ره هجامعددد  مگدددک و

 - بددا  محددی  مقابد     کنهددا وظدائ  کنهددا، مقابدد     با فرمدا وظددائ  با فرمدا، بددا ا تباطاتگدان

 قدرا  ت بیدد مدو   بایسدتد بدا  اتقدان و بدا  وجددان اهمیدن و شدو   نبال  ائم طو  ب  بایستد

 اهد  ملدن هدم ملدن ایدن ازدنا مگصصدد هددم هددم، ایدن ازدنا  وشند  ا   ا ، اینی ب یر 

 ی3ازن ت شد اه  و با 

 یپندار آسان

 طلبد احدن ازدن، جق ندد هداه ضدع  ازدن، فکدره هداه ضدع  هازدنا ضع    وند، موان 

 تحقد  مواند  از یکدد یدو ش اوقداو  داهد ایدن ازدنا پندا هکزدان ازدن،  رائدکزدان ازن،

یهدییمزطدریبدیین دیبقی دیاقینادت،ایمی دیایب یل لنیولوه یمیبمآمادیبیهیی ازدن ایز کن

یزلریا تددا یمیگیم آتددینینثد یهدد یپنیزا آتدین.یبیشددییمزطددریبد یلزدهددنیوزطد 

                                                           

 (1396)بیاناو     یدا  نصب ان جوان جلمد,  1
ه مبلدد  ه  و   انتصابدداو هگددتمین  و  شددربن    مرحلدد )مصدداحب  بددا یبرن ددا  یدددا و زددیما پدد  از  2

 (1387شو اه از مد, 
 (1387)بیاناو     یدا  معلمان ازتان فا  ,  3
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   ونددد هدداه ضددع  از یکددد هددم اددال  از  ریددزی ازددن  ا  مواندد  از یکددد هددم کن ازتددن

 ی1مازن

 چالش از زیگر با یطلب تیعاف گرفتن اشتباه

ن طلبد ایددز یددوبد ازددنی جافیددطلبدی جافیددنغلدد  می وینددد جافیددن  بدد   ریددز از اددال ، بدد

یمزلدیّلییییملدّّیزلدیفیدنیل د  نیزلدیفیدنیی یفیدنهیی»یکد از بز  ترین نعمتهاه الهد ازدنا 

 یفینیب یندنی یپناد یلیفتندینیلی دنییبد یندندی یداتدنی تد ی دمدنقی«.یزأل.مة

 ی جافیدن از بد ، م د  ایدنباییطیریگذزشال قیباییضمبنی دنیمیبادیی لد ی ادیینیزتدن

ز بد   رید طلبد ایدز بدده نیسدنا لدیکن بغلد ازن ب  ب وئیم جافین از  ندا ی بندابراین جافیدن

ه بددا مگددک و  ا طلبد، مواجهدد طلبدا یعنددد    واقدد  همدان  احددناز ادال  می وینددد جافیددن

 وندد هداه   ه بدا مگدک وی اینهدا ضدع زشن و ناپسند  انسدتن، کمدا   نبدو ن بدراه مواجهد 

 مازنی

  یزدگ شتاب

ه اقتصددا ه بددا   شدد  مددا  و یددک زددال و  و زددال نیسددنا حربددن بلندمدددّو از  حمازدد 

ی از  ولن بنوند هم ند  مدر  ، ند  مدا و ند  هدر انسدان منصدفد انتظدا  نددا   بد  حداا    ازن

ه این مگک و  ا ح  بنددا ند ، انتظدا   ا ندد بد  حربدن بد  زدوه حد  کغداز مدّو هم بوتا 

بگددو  و ایددن  ا احسددا  بننددد بدد  یددک حربتددد بدد  زددمن حدد ّ مگددک و هسددن و ن ددا  

 ی 2ضایا هسناه پگن زر قاه و مدبّران حکیمان 

 

 یخارج عوامل از استفاده با یداخل مشکالت حل

ه بد   ی دران، بدا  شدو   ا ن بد  یواهندد مگدک و  ا بدا بمدک  ی دران، بدا تکید  بعضد مدد

یواهندد مگدک و  ا بدا  هدا هدم ند ، مدد  ی ران، با تدلّ     مقاب   ی دران حد  بننددا بعضدد

بیهدییبد یاجتقا مدان ایدن ازدن بد   -نیروه یو شدان، بدا تدوان  ایلدد یو شدان حد  بنندد 

                                                           

 (1387هاه شیراز,     یدا  ازاتید و  انگبویان  انگ ا  )بیاناو 1
 (1392)فرهنگ اقتصا  مقاومتد    بیاناو  هبر معظم انق   از مد,  ا 2
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ولوهددنیتددی.نیداملدد یل ددیریزهتّیّددنیبددیهی ییزهدد یزتددیسی ددیایزتددن.یز یدامنقی

ه بامدد ، بددا ن ددا  جاق ندد  و تقویددن   ونددد بددا اندیگدد  .ودنددینیازیبیهددییولوهددنی نددی .

ه زدداین و وزددیل ه پیگددرفن جلمددد، ادد  ب وزددیل ا ادد  ب یر منداندد  ایددزه ازددن ممکددن

 ی 1مدیریّن   زن اقتصا ها اینها با هاید ازن ب  ب  نظر ما ممکن ازن

  یته درون و یظاهر شرفتیپ دام

هی یگولدیگونیوتدینیندید یپیادمفنی ندیقیزندییزگمی اوا یدای   یمیفنیما یمی  وه

ی میبدیینن دقیزتد،ریپیادمفنیلی دن یزلنیز التی  یدایآنیللیشیقیزه یبد یل دمیندیی

امددروز    بسددیا ه از بگددو ها جلددم پیگددرفن بددر   ازددن، یددنعن پیگددرفن بددر   ازددن، 

تر و شددکام ه طبقدداتد جمیدد هاه  ونددا ون زنددد د پیگددرفن بددر   ازددن، امددا فایددل شددیو 

طبقدداتد بیگددتر شددد  ازددنا ایددن پیگددرفن نیسددنا ایددن پیگددرفن  زدد حد و ظدداهره و 

ه مددا ه  ا از بدد     یددک بگددو ه، جمعیددن معدددو ه بیگددترین بهددر بددا بنکد ازددنی وقتددد 

میرندد، جددالن  هدا مدر   از زدرما و  رمدا مدد کن بگو  میبرندد و    همدان بگدو ،    ییابدان

 ی2اینقد  نامفهو  و غیر جملد    کن بگو  ازن

  نفت از حاصل درآمد به حد از شیب یوابستگ

شدویم،  کو ندد، مدا  ادا  مگدک  مدد ا فگدا  مددامروز شما م حظ  بنیدد، وقتدد  وه نفدن  مد

ه جندگ مان  ا بد  نفدن از بعدد از  و  این ناشد از ایسدن  ناشدد از ایدن ازدن بد  مدا تکید 

بدر یم،  مان  ا بد  نفدن بدم مددو پایان جندگ تدا امدروز، نتوانسدتیم بدم بندیم، ا در مدا تکید 

 ی 3شد قد  براه ما زصن تما  نمدفگا  بر  وه نفن این

ه بد  نفدن ازدنی مدا بایدد اقتصدا  یو مدان  ا از ما  اا  ایدن اشدکال ازدن بد  وابسدت  اقتصا 

هاه ازازدد  یو شدان ایدن  ا ب نباننددی مدن هفدد  هداه مدا    برنامد  نفن جدا بندیما  ولدن

هبد  زال قب  ب   ولتد ب     کن زمدان زدر بدا  بدو  و بد  مسدئوان  فدتم بدا ه بنیدد بد  

هدداه نفددن  ا ببندددیمی کقایددان  بدد  قددول یو شددان  تددوانیم     اددا مددا هددر وقددن ا ا   بددر یم، ب

بیهدییشدو ا بایدد  نبدال بدر ،  شدو  ! بلد ، مدد لبصندد انکدا  ز ندد بد  م در مدد "تکنوبراو"

                                                           

 (1387هاه شیراز,     یدا  ازاتید و  انگبویان  انگ ا  )بیاناو 1
 (1387هاه شیراز,  ا     یدا  ازاتید و  انگبویان  انگ )بیاناو 2
 (1387هاه شیراز,     یدا  ازاتید و  انگبویان  انگ ا  )بیاناو 3
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 یزطالصدید یهدنی ادوایبد یهدنیاهز ی دمد.یمطالد یبملیند زطیزری مدقیبیهدییبملیند 

یصیوتم دزیپیدیزی ی.د ی.یصینالصد یمیمزب دال یبیشدیقیدشدتنینیام یآنیلل د لل  

   ننی.ین 

 ها آن به مربوط یها چالش و یاقتصاد یها کارگاه و ها بنگاه

هدداه اقتصددا ه  ا وا دددا  بنددیم و ب ددوئیم وا دددا  شددد، مسددئل  فقدد  ایددن نیسددن بدد  مددا بن ا 

بیه ددال ییو مددان  ا یدد ص بددر یما    بنددا  ایددن وا دددا ه، با هدداه  ی ددره از  ازددن: 

 ی 1بیهییزنتینینیهمهنِی.وبیپییزی نیبخشی.صوص یووزلتنییباودقی

ه متوزددّ  و بواددک    بگددو  هسددنا ا رانانچدد  ایددن اان اندددین هددزا  با  ددا  و با یاندد 

انددد و بنددد   فددتم بدد  شصددن   یددد از اینهددا اان  اددا  بیکددا ه و کمددا ه بدد  بدد  مددن  ا  

 ی2تع ی  هستند   زن باشد، یسا و ازن

  یزدگ دل و دیترد

ها ایدن بدو  بد  ملدن  ا     ا  یو شدان مدر   بننددا بدین ملدن ایدران  تحریمهدم کنها از این 

  3و نظا  از مد جدائد بیندازندا مر    ا  لسر  بنند، ناامید بنندی

 مددی بندد یدا ج میددان از  ا مدر   بدر  زدعد  وندا ون اقتصدا    فگدا  بدا و تحریم با  شمن

 فگدا  بیگدترین! وقاحدن بدا  احدن، ا ویندد مدد   و ی نیسدتیم  شدمن مدر   بدا مدا ب   ویند

 قدرا  فگدا  زیدر مدر   ب یرندد، قدرا  تن ندا    مدر   شدوند، نا احدن مدر   بد  ازدن این براه

 هددم،ی بنندد ایبدا  فایدل  ازد مد نظدا  و مدر   بدین وزدیل  ایدن بد  بتوانندد شداید ب یرند،

 ی 4ازن مر   بر فگا 

 جمدددتاً بددو ا مصتلدد  هاهجریدد  و هایددحن  بو نددد،  رفتدد  هدددم مددا  شددمنان بدد  کنچدد 

 بدد  بر نددد تصددری  و  فتنددد اقتصددا ، هجریدد    ی بددو  زیازددن هجریدد  و اقتصددا  هجریدد 

 بنندد فلد   ا ایدران ملدن نتوانسدتند امدا بننددا فلد  تحدریم هوزدیل ب   ا ایران ملن میصواهند

                                                           

 (1387هاه شیراز,     یدا  ازاتید و  انگبویان  انگ ا  )بیاناو 1
 (1395هاه بواک تابید  ا ند , انق   بر توج   ولتمر ان ب  بن ا  )ارا  هبر 2
 (1387هاه شیراز,     یدا  ازاتید و  انگبویان  انگ ا  )بیاناو 3
 (1387هاه شیراز,     یدا  ازاتید و  انگبویان  انگ ا  )بیاناو 4
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 زیدا ه هداه پیگدرفن بد  پرو   دا ، فضد  بد  و الهدد توفید  بد  مصتلد ، هاه میدان    ما و

 ی1بر یم پیدا  زن

 رانگریو زلزله: یاقتصاد مفاسد

 و جواندددان بدددراه اشدددتغال ایبدددا  و زدددالم اقتصدددا ه فعالیّدددن هتگدددن  مدددا بگدددو  امدددروز

 و  دا زددرمای  کن،    بدد  ازددن نیازمنددد فضددائد بد  همدد  ایددن وی ازددن م مددئن  دا هزدرمای 

 از قگددرها، ههمدد  و بددا  هجوینددد  و جلمددد مبتکددر و بگدداو زه    فعددال جنصددر و یددنعت ر

 اقتصددا ه و مددالد امددو  متصدددیان یددداقن و امانددن و حکددومتد ا تباطدداو زدد من و یددحّن

یمینف دددیزنیدتدددنیزگدددمییبنندددد ک امددد  و امنیدددن احسدددا  و بدددو   م مدددئن

یمیزنالیی ت لددینیزگددمیمیلاددودقیط ددری تددونال قیزنتیلددیایز ی ننیگینتوءزتددالفیده

یمی ننددیهیوولیددییمیگذزاتددمنیه یلاددولیقیتددمدیزلبصددیا وقیمیپمنددیّ یی.وزهددین هیده

یبد یآلدینیز ی  دیل یمی دمدی.وزهندییلونیدی یمیلدیزنن یز  دیسیهتد یت  قزشالغی 

 ی2شیی.وزهنییواوهقی یمطیلول یمیلیناممعیهی یازهیز یزتالفیده

 یچدم ی یف دیدیزطالصدید یمیز.،طد یمیتییتد قیودودهاین  و از  و ملدزو  یکدی رنددی 

 یمهمزلردمیمیهدیی دیاشیشدودقی لزلد ی ی توندنهدییمیزگدمیدایبیلد یل یری اواهییم

ا و ایدن بدراه نظدامد ادون جمهدو ه ازد مد بد   لنیهیبد ینادمم یّنیآلادییزتدنضمب 

تر از مقبولیّددن اجتمدداجد ازددن، نیازمنددد مگددروجیّتد فراتددر از مگددروجیّتهاه مرزددو  و مبنددائد

ه مدال و مقدا  و  یازدن، حتّدد    ازدنی وزوزد  هدا تر از  ی در نظدا تر و بنیداندبسیا  جددّه

السددّ  ( بسدداند المددؤمنین )جلی ترین حکومددن تددا ی  یعنددد حکومددن یددو  حضددرو امیرجَلَددوه

 ا لغزانددد، پدد  ی ددر بیددروز ایددن تهدیددد    جمهددو ه ازدد مد هددم بدد   وزه مدددیران و 

نبددو   و نیسددنا و  ا نددد، هر ددز بعیددد  زیسددتد مددده زهددد انق بددد و زا  مسددئوان  مسددابق 

بنددد بدد   زددت اهد با کمددد بددا ن دداهد تیددزبین و  فتددا ه قدداط     قددواه  ایددن ایبددا  مددد

معناه واقعددد بددا فسددا  مبددا ز  بنددد، بددویژ       ون  ان  حضددو   ائددم  اشددت  باشددد و بدد زدد 

 ی3هاه حکومتد زت ا 

                                                           

 (1387هاه شیراز,     یدا  ازاتید و  انگبویان  انگ ا  )بیاناو 1
 (1387هاه شیراز,     یدا  ازاتید و  انگبویان  انگ ا  )بیاناو 2
 (1397ب  ملن ایران, ی ا  «  ا   و  انق  »)بیانی   3
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 ییزدا استقالل و شدن یجهان

بنددد بازا هدداه جهدداند بدد   فکددر مددد شدددن، ازددم ییلددد قگددن د ازددن و هددر بگددو هجهاند

اه    شددو ی امّددا جهدداند شدددن بدد  معندداه تبدددی  شدددن بدد  یددک پددی  و مهددر   ویدد  بدداز مددد

 ا ه غددر ، نبایددد مددو   قبددول هددی  ملّددن مسددتقلد باشدددی ا ددر قددرا  ازددن ماشددین زددرمای 

 -جهاند شددن بد  معنداه   زدن بلمد  تحقّد  پیددا بکندد، بایدد بگدو ها ازدتق ل یو شدان 

 یره یو شدان  ا حفدظ بننددا والّدا و قدد و تصدمیم -ازدتق ل اقتصدا ه و ازدتق ل زیازدد 

المللددد پددول و هددا زددال پددی  از طریدد  بانددک جهدداند و یددندوق بین جهدداند شدددند بدد    

بد   -بد  همد  ابزا هداه امریکداید و ازدتکبا ه بو ندد  -زازمان تبدا و جهداند و ام دال اینهدا 

 یزتدالل، یزتدنیی د یزگدمیهدنیزصد یناد قین د   بنابراین،  وجو  کمد ، ا زشد ندا  ا

 ی 1زه یللیشییپیامفنیلی نقیتمزبِیپیامفنیزتن

  تورم و یگران

بصگدد از ایددن مگدک و، ناشددد از تدو   ازددنی مددا    بگدو  بمبددو  بداا ندددا یما یوشددبصتان  

ه  رانددد و بااهداه  ونددا ون  مددو   نیدداز مددر      بگددو  فددراوان یافددن میگددو ا لددیکن مسددئل 

هداه مصتلد   ه بصد باه  قد و یرید وجو   ا  ا ایدن  ا بایدد جد ج بنیددا ایدن بد  جهدد 

هداه جملیدات   اقتصدا ه  هداه زدتا    اقتصدا ه، هدم بصد  اقتصا ه ازنا یعندد هدم بصد 

بدد   -هدداه  ی ددر  م دد  وزا و یددنعن و معدددن و تبددا و، وزا و جهددا  بگدداو زه، بصدد  -

  ایدددددددن  ا  نبدددددددال بننددددددددیشدددددددا اهللبایدددددددد بددددددد  طدددددددو  جدددددددد ان

زگدمییافتد  بنتدرل شدو ی ید ، ایدن  وشدن ازدنا باید  اهد پیددا بنیدد بد  نقددین    افزای 

داینلیب یللدیهنر یوولیدییم دودیدزشدال یبیشدیقی دیویم دودیدزشدال یبیشدیقی تلدودی

ا ا در انانچد  ند ، نقددین د بدی  از  ندییم ودیلیزشدال یبیشدیقینادت  یازیزهادیدیلتد 

 ی 2ای  یا ب  شک    زن  وا  او بو ، طبعاً مگک  ایبا  میکندتولید باا     

                                                           

 (1387هاه شیراز,     یدا  ازاتید و  انگبویان  انگ ا  )بیاناو 1
 (1387هاه شیراز,     یدا  ازاتید و  انگبویان  انگ ا  )بیاناو 2
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 مردم در یدیناام جادیا و اسی

 مباهددو  بربدن بد  ها،زدازهتمدن ههمد  هدا، پیگدرفن ههمد ی ازدن همد  نیاز مداو ، جها 

 جهددا ،ی نیسددن بگددیدن  ندد  معندداه بدد  اشهمدد  هددم  ائددم مباهدددو ی ازددن شددد   ائددم

  ا یددم، جهددا  ایددن بدد  نیدداز بدد  امددروزی ازددن کفددرین نگددا  و شددا ه جهددا ،ی ازددن کفرینشددوق

 میگددو  اینهددا بنددد،  جددوو بیکددا  د و بیکددا ه و انددزوا و بسددالن و تنبلددد بدد  بیایددد بسددد

 ایدن ا«البدوا   ا  قدومهم احلّدوا و بفدرا اللَّد  نعمدن بددّلوا الّددین الدد تر لم ن» الهدا نعمن بفران

 ی1بگو  نباید

ه یلدیزادقیگدو یلتیتنندییی  دطیزتدن.یبادوه یمیبردوهی یفیهدیه  ینییندیهوسیزه 

هددییفیهددیهیدزاد...یشددتیهیینیالوزلیددییوغییددمزایی یودد، هتدد یچیددزیفیهددیهیدزادییهتدد 

هدی ینتتد یمیوایهدیهییازییهدی ینتتد قیفمصدنینبی  یازی ین،میاصیی نییییظمفین

یددها مدنعک  اش تهدطدو  هدم نباشدد بد  همد البتد  این نندت ی نییییبیهییهد یبتنیدی.

نمی ددویم کنهددا  -اش شددو ا بعضددیها با شددان فقدد  مددنعک  بددر ن تهدیدهازددن، بدد  نتیبدد 

 ی 2مرجو  بر ن مسؤوان باازنا ا ر قاب  مرجو  شدن باشند -قصدشان این ازن 

 

 یمل افتخارات و کشور یها یبالندگ از مردم یاطالع یب

هاه اگددم یره    نهاه جلمددد و فنددد، پیگددرفبددا همددن مغزهدداه متفکددر، و شصصددین

بنیددان بدد  وقددوح پیوزددت  بدد  هاه تولیددد، یدددماو، بگدداو زه، یددنعن و یددنای   ان جریدد 

مت زددفان  اغلدد  مددر   از کن م لدد  نیسددتند و بایددد ایددن افتصددا او ملددد بدد  متعلدد  بدد  ملددن 

 ی3ایران ازن، ب  اط ح مر    زاند  شوند

                                                           

 (1392    یدا  جمعد از مداحان, )بیاناو  1
 (1392)فرهنگ اقتصا  مقاومتد    بیاناو  هبر معظم انق   از مد,  2
 (1390هاه اقتصا ه با  هبر انق  , ) یدا  فعاان و بر زید ان بص  3
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 یاقتصاد و یعلم یماندگ عقب

جهددان، هددر بگددو ه بدد  نتوانددد از لحددا  اقتصددا ه، جلمددد و    اوضدداح بنددوند من قدد  و 

 یدر  بندابراین بایدد  حماند  مدو   ت داول قدرا  مدها از  شدد از  بریدو  ا  شدو  بدزیرزاین

 ی1با ازتحکا    وند و پیگرفن اقتصا ه، اهدام زند اگم انداز  ا محق  بر 

هددمی  د ی دد یآنیازییهدند یزطالددیزایی  د قیزطالددیزایزتدنی«یتدد  ین»زَلدِ د  یتد   ینیی

قیهدند یدتدنیطیاوتندییازی.وزهدییدزشدنییهدم  ی د یآنیازی«صدی َ»دزشال یبیشدیی

هدن یدتنیطیاوتنی یبدمیتدمیزمی.وزهدییآندییهدند ی هدمِی«یصی َی َ َی »لیزشال یبیشیی

هدا و بنیددا کمریکاید ا ایدن جلدم ]ازدن[ی امدروز شدما ایدن  ا مگداهد  مدددتنی.وزهییشدی

ه  نیدا  ا تصدرّم بننددی شدما اند همد اندد، توانسدت   تحصدی  بر  یاطر جلمدد بدها ب ا وپاید

حتّددد بگددو هاه - انیددد کمریکددا، ان لددی ، فرانسدد  و بسددیا ه از بگددو هاه ا وپدداید  مددد

هددا، توانسددتند بگددو هاید  ا تصددرّم بننددد،  شددان قددرنهدداه متمددا ه، بعضد زددال -بواددک

ملّتهددا اقتدددا  پیدددا بر نددد و مسددلّ  هاه کنهددا  ا بدد  بددا  بدهنددد و نابو شددان بنندددا بددر هسددتد

ه جلدم جقد  مانددیم، بدا کن یاطر جلما  نبدال جلدم بو نددی مدا غفلدن بدر یم، از قافلد شدند، ب 

ه تا یصد، با این ازدتعدا    یگدان! ]امّدا[  ی دران جلدو افتا نددا مدا بایدد ایدن  ا جبدران زابق 

 ی2بنیم

 

 کشور یها تیها از استفاده از ظرف میتحر تیمانع توهم

ووزل دالیییی. قینتت یزتدنی  د یبروهدییزگدمیوبدمه یللدودیز یزهد یظمفیّالادییند 

هدیییووزلیدییز یزهد یظمفیّدنی.وبیزتدالفیدهی نیدیقیزنّدیینچدونریوبدمه یه دنیلتد 

زتالفیدهی نییییزه ی. ییزتنییزهد ی دم قیداتدنیلی دن.یندییدایب دییا یز ین دیئ ی

ب دییایبم  دال یمیبدیویدتدنیهی یزه یبد یلل د دهرمیه یدای دی یوبدمه یووزل دال 

ا یدک م دال کن، یدنعن و فنداو ه ازدنا    پییزی نی ییهنینثدی یآنقیوولیدیی  د یزتدن

اینهدا مدا تحدریم بدو یم، اان هدم تحددریم هسدتیمی    مدو    انگدهاه پیگدرفت  و  وز، اان هددم 

ن،   هاه مرابز جلمد مهدم ب دروز  نیدا بد   وه  انگدمند ایراندد و  انگدبوه ایراندد بسدت  ازد

                                                           

 (1390هاه اقتصا ه با  هبر انق  , ) یدا  فعاان و بر زید ان بص  1
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اه پیگددرفن بددر یم،    زددلّولهاه ل، مددا    نددانو پیگددرفن بددر یم،    هسددت حدداامّددا   جین

بنیددا ه پیگددرفن بددر یم،    یددنای   فدداجد پیگددرفن بددر یم،    یددنای  پهپددا  و موشددک، بدد  

بددو ه اگددم  شددمن، پیگددرفن بددر یما اددرا    اقتصددا  نتددوانیم پیگددرفن بنددیم ! مددا بدد     

 وندا ون ایدن همد  موّفقیّدن بد   زدن کو  یدم،    اقتصدا  هدم  هاهها و جرید این زر یدحن 

ا در جزممدان  ا جدز  بندیم و  زددن بد   زدن هدم بدددهیم، میتدوانیم اقتصدا   ا شدکوفا بنددیمی 

اگددممان بدد   زددن  شددمن نباشددد بدد  ب ددد ایددن تحددریم  ا برمیدددا  ، ب ددد فدد ن نق دد   ا 

 ی1توانیم بکنیم مدبا  موافقن میکندا ب    ک! ن ا  بنیم ببینیم یو مان ا 

 ها فرصت

 امکان کردن باور و ها آن رییتغ یبرا تالش و ها تیواقع با آمدن کنار

  رییتغ بودن ریپذ

ن  اینک  ییال بنیدد مدا بد  ایدن ایزهدا قدانعیم، یدا ندر  بیکدا ه    بگدو   ا اطد ح نددا یم و 

 ه ایدن با هدا قدد همد ه این با هدائد بد  انبدا   رفتد ، قدد  اول ازدنا بینیما ن ، هم  نمد

هداه بعدده  ا بایدد بدر ا یمی مهدم بدراه بر اشدتن قدد  بعدده ایسدن   هاه اول ازنی ما قد 

شددو  قددد  بر اشددنی بعددد از کنددد بدد   ه اول ایددن ازددن بدد  مددا بدددانیم مدددمهددم      جدد 

ه فهمیدیم اقدا ، ممکن ازدن، احسدا  بندیم بد  ایدن اقددا  یدک وظیفد  ازدنا یدک وظیفد 

 ی2جظیمد ازن

 شرفتیپ یسو به میعظ جهش کی یبرا کشور یآمادگ

 ی م دنیبد ی یندییزندمم یفلدطین د    ی اشیدایپیامفالی .ین د   نییزنمم یآنیده

ووزلدییهدنی م دنییز یشدیهی د یزهد ین دنیند   ویلی ن.یشمزئطی اوایبد یگولد 

 ی ادرا  اواً زیرزداین  ی قیهنی اشیدایپیادمفنیبدمز ی.دود یبد یم دودیبیدیماد

هداه قدوه بد  وجدو  کمدد  ازدنی  کما   شدد ا جلدم    بگدو  بداا  فتد ا مددیرینهاه زیا ه 

ها، نبدو ن مددیریتهاه قدوه و زدالم    بگدو مان بدو  ی امدروز یکد از مگدک و مدا     دشدت 

ه یددک مدددیرین انق بدد   قددو   زددد زددال   ا یددمی پدد  ایددن یددک زیرزدداین ازددنی مددا تبربدد 
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 کینددد مددد پیگددرفن زیدا  شددد  ازدنی وقتددد مدد هاه بددا  فدراهم شددد  ازدنا امیددد بد زمیند 

ه  نیدا هدم ه  نیدا بد  کن احتیداج  ا ندد، همد  ویند ما  ا وئد  ا    بگو  زدایتیم بد  همد 

ب  کن مبت  هسدتند، هدی  بددا  از مرابدز جلمدد  نیدا هدم هندوز کن  ا و  ا نتوانسدتند بسدازند، 

بندد  وقتدد بد  ملدن مگداهد  مدد هدد بد  جدوان مدای  ما توانستیم بسازیم، این ی ، امید مدد

ایم از   ون یو مدان  اند  ب  مدا بددون اینکد  یدک بگدو  پگدتیباند  اشدت  باشدیم، توانسدت 

 ی1اه  ا  شد بدهیم، فو ان بدهیم، ب  پیگرفن برزانیم، ی  جوان امیدوا  میگو هست 

یتددوایبدد یازیزهدد یز ه ددال یدزلددشی دزالددیهی اددواهی یز یوددییچنددییدلیددییدا

یزنددییه ددالنیق.ی دد یب ددییایبییمالددی یم ددودیبدد ی.ودشددینیدایزلی ووزل ددالیبددون 

ی-یزونی دد یهددیئ هتی یز یب ددییا .یزلددیگمفال یدهرددمزنیز یلددیداییب ددییایب ددییا

ی-ینیتددن ی ددمشیدزاریزتدد،عیام یز ینیددیزل ییبنددیهیدزاهدد قیزتدد،عیازیزهدد ینددی

یازیدزلددشی ب ددال یآلاددییبدد یپاددالیلینی اددواهی یدزالددیقیز ه ددال یدزلددش

یلدد یینددی.یچیزهددیی بلیدد یمیتییتدد یمیزهددیئولوکهت یدوئدد یام ی مدلددیییزهددیزء

  ا نددد،  ددزا ش بدد  طددو  همددان .بددیهی یزلاددیریازی ددیایزهدد ی.ودنددینیووزل ددالی ینددی

 جدددوان بنیدددا ه، زدددلولهاه هزمینددد    ی  رفتددد  انبدددا  زمینددد  ایدددن    بز  دددد با هددداه

 انبدددا   ا بز  دددد با هددداه فرا یدددره، بدددا پگدددتکا ، بدددا پی یدددره، بدددا توانسدددتند مدددا هددداه

 ی2ازن امیدبص  ییلد اینها ی ،ی بدهند

 و ازدن، زیدا تر زیرزدایتهامان ازدن، بیگدتر امیددمان ازدن، بیگدتر مانتبربد  مدا امدروز پ 

 شددنایت ا  ا یددو  جددوان  شددنایت ا  ا یددو  ملددنی  زددید  فددرا جهدد  فصدد  و توانددائد فصدد 

 جهد  فصد  وقتددی ازدن جهد  فصد  پد  ازدنا شدد  شدنایت  بگو  هوشد بااه ضری 

 اهمیددن نسددبن همددین بدد  هددم بددا کفریند بندددا مددد پیدددا مضدداج  اهمیددن بددا  پدد  ازددن،

 ی3بند مد پیدا مضاج 

 یرانیا کارگر ازیامت ،یکار وجدان

شداید     -ه با  ره بگدو  مدا یدک امتیداز  ی دره  ا   بد     اغلد  بگدو ها نیسدن جامع 

بعضد از جاهداه  ی در هدم بدو   ازدن، مدا اط جدد نددا یما امدا    بگدو  یو مدان ایدن  ا بد  
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 ی ددیاگم ینددییدایزنالبددینیبددزا یدمازنی ینددد و کن ایددن ازددن بدد   -اگددم  یدددیم 

 دد یز یبدد یدلددیزنیدزاز یم ددیزنیدهندد یمییزللدد،بیمیدمازنیدفددیعینلددیسیلاددینیدزد

بدد  بدد   -ه قگدرهاه بگددو  ا ددر جلدوتر نیسددن ا نگدان  ا  بدد  از بقیدد م ددیزنین دد یزتددن

ااقدد     یددفوم مقددد  ازددنی     و ان انقدد  ،  -احتمددال زیددا  از بقیدد  جلددوتر هددم هسددن 

ه نقددا  با  رهددا نقدد  ایفددا  بر ندددی بصصددوص     و ان  فدداح مقددد ، بددا  ران از همدد 

هاه  وندا ون بد  ایدن کزمدای  بدز گ ملدن ایدران پگدتیباند  زداندندا جانگدان بگو ، ب  شیو 

 ا، تنگددان  ا، با شددان  ا    یدددمن  فدداح مقددد  قددرا   ا نددد و یدددق و یددفاه یو شددان  ا 

 ی1ه با  ره مازن ابن بر ندی این هم امتیاز  ی ر جامع 

 کارگر به یاسالم یجمهور منطق و نگرش

زتد،ن یمی تادوا یزتد،ن ینداللدییزتدنی د یزهد یدمی یند قیهدند ییزت،ریمیل یر

هددی یزشددالغی یمی ددیاآفمهن یهددنیبی متددنقیم ددودی یندد ی ددیاآفمهن یمیزهاددیدیبنریه

ی نقد  لیمم ی یایهنیبی م یدهردمیزتدن.یزهنادییبیهدییهدمدمیبیشدنییمیهتتدیا ی نندی

ی ند  کنهدا بد  اینهدا ه میان  بدراه ایدن همکدا ه ازدنا ظلدم نگدو  ولن، ایبا  یک ی  جا ان 

تعرض بنندد، ند  اینهدا از بدا  کنهدا بدم ب دا نددا هیچکددا  بد  حقدوق یکددی ر تعدرض نکننددی 

هدا و  ا ر اینبو  باشد، کن وقن جامعد  بدا زد من و یدفا پدی  یواهدد  فدنا ند  کن پریدو ه

ها فرهندگ  ائد  یواهدد شدد، ند  محرومیدن یدک طبقد  بدراه کن طبقد    وهها و زیا   ازرام

 ی2نگ  ابن یواهد شدی این، من   نظا  جمهو ه از مد ازنفره

 دشمنان یدیو نا ام رانیملت ا ییریناپذ یخستگ

ن نینییلاینیدزدهیزتدنی د یز ینایهدیای. دال یلتد یشدودییمیهتدی قیدشدتنینیازی

یعنددد همددین مسددتکبرین  -امددروز طمدد  و امیددد  شددمنان ملددن ایددران   نددی.ینددیهوسیندد 

نسددبن بدد  غلبدد  پیدددا بددر ن  -و ی رندداک یهیونیسددم     نیددا ه شددی اند کمریکددائد و شددبک 

بینندد ملدن ایدران بدا اد   بر ملن ایران، از بیسن زدال پدی  بمراتد  بمتدر ازدنا ادون مدد

نگاطد مگغول حربدن بدر ن ازدنی البتد  تبلیغداو  زدن کنهازدنی یو شدان بدا کن فبدای  و 

   فلسدد ین، بددا همددین  جنایدداتد بدد  انبددا   ا ندددا ادد     جددراق، ادد     افغانسددتان، ادد 
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 -هداه پنهدان  بگدتا  مدر  ، زنددان - هندد  جنایاتد ب  این  وزهدا    جدراق  ا ندد انبدا  مدد

بدا  -شدکنب ، اد ، اد   - هدد  کلو ه بد  کمریکدا امدروز  ا   انبدا  مدداین هم  با هاه ننگ

 زننددد و زننددد،    از  موبرازددد مددد ه اینهددا بددا بمددال وقاحددن،    از حقددوق بگددر مدددهمدد 

بننددی یدو ، اینهدا تبلیغداو ازدنی وقتدد  جمهو ه از مد  ا بد  حرفهداه موهدو  مدتهم مدد

زنندد، تبلیغداو  بننددا حدرم مدد    میدان جم  تیغگدان بیرندد د نددا  ،  هانگدان  ا بداز مدد

بنندا این ب  یاطر پیگرفن ملن ایدران ازدنی بداز هدم بایدد شدما پدی  برویدد، بدازهم ایدن  مد

ن بنددی ایدن  هانهدا هدم بسدت  یواهدد شددا بعدون اللَّد  تعدالدی یدداه ملن باید بد  جلدو حربد

بندد،  متعال وجد  بر   ازدن بد  ملتدد  ا بد    یدد   زدتیابد بد  ک مانهازدن و تد ش مدد

 ی1ب  موفقین برزاند

هائد از زمددان تحریکدداو ه بددا  ره شددما، مددا اطدد ح  ا یددم بدد     برهدد همددین جامعدد 

 -د ایدن جامعد   ا یدک جدو ه مگدوش بننددی افدرا  جامعد  شدد بد  بلکد  بتوانند  ونا وند مد

بددا هوشددیا ه، م لدد   زتگددان بددو ا تسددلیم  -ه بددا  ره افددرا  جددا ه جامعدد ، افددرا  جامعدد 

نگدددند، تحریددک نگدددندی ایددن، هوشددیا ه ملددن ایددران ازددنی ایددن، جددزو بز  تددرین نعمتهدداه 

 ی2یدازن

 ها نهیزم تمام در ییخودکفا یبرا رانیا ملت ییتوانا

ها و یددن ملددن، ملتددد بددا شصددن میلیددون نیددروه انسدداند و بددا ذییددر  بسددیا  باا زشددد از تبربدد ا

هاه معنددوه و  اندد  و تبربدد  هاه انسدداند، زددرمای هاه مددا ّه، زددرمای زددرمای  -ها زددرمای 

هیهتدینیازیهد ی یدامز هندییزگدمیهتد ازنی این ملن، ییلدد ایزهدا  ا      ون یدو   ا  ی 

 ی 3زهی یزفالیدبلنیه قیز یپییلخو

 نیبنز حوزه در یمقاومت اقتصاد برنامه بودن جوابگو

بنده ه زددهمی  هدددی همددین مسددئل  جددوا  مددد« اقتصددا  مقدداومتد»هدداه  بدد  نظددر مددا طددر 

شدد، امدروز مصدرم  بنده نمددبنزین ب  اشا   بر ندد، جدوا   ا ی ا در انانچد  بندزین زدهمی 

 فددنی توانسددتند ایددن  ا بنتددرل بنندددا بدد   بنددزین مددا از یددد میلیددون لیتددر     وز بددااتر مددد

                                                           

 (1387)بیاناو     یدا  با  ران و با کفرینان,  1
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یدد ، امددروز    یددک حددد ییلددد یددوبد هسددنی حتّددد بایددد جددو ه باشددد بدد  هددی  بدد  بیددرون 

نیسددنی تحددریم بنددزین  ا    برنامدد   اشددتندا اقتصددا  مقدداومتد  نیددازه نباشددد، بدد  الحمدللّدد 

 ی 1ه ایزهائد ب  مو   نیاز بگو  ازنتحریم بنزین  ا ین د بر ی و بقی 

 نیدشمن با توجه به همت مسئول میسالح تحر یاکارامدن

 شددمن بددا زدد   نابا کمددد تحددریم   یددد  زمددین ز ن ملددن ایددران و نظددا  ازدد مد ازددن امددا 

ماندد و ملدن بدز گ ایدران، این هدم یصدمان ، بدا جهدا  اقتصدا ه مسدئوان و مدر   نابدا  مد

 ی2یافن با امید زرشا  ب  کیند ، ب  جای ا  شایست  یو   زن یواهد

 یمقاومت اقتصاد تحقق ضامن کشور یها تیظرف

ن ایددن هدداا اددو یاطر ظرفیّددن  بدد  اقتصددا  مقدداومتد بددام ً، جمدد ً، حتمدداً ممکددن ازددنا اددرا

 ا  تهدداه بگددو  العددا   ازددنی مددن حدداا انددد قلددم از ظرفدددّهدداه فوق بگددو ،  ا اه ظرفیّددن

از  ندددا  ، جلددوه اگددم غریدد  وجددرض میکددنمی اینهددا ایزهدداید ازددن بدد  کما هدداه جبی 

 بینندیهم  ازن، هم  مد

هی یناد ّیندیقیظمفیّدنیلیدمم یزل دیل یندییزتدن.یلیدمم یزل دیل یداییهت یز یظمفیّن

هدی ی ادوایندییزتدنییزهد یهدنیفمصدنیبدزا یومه یظمفیّن اواینیقیهت یز یبزا 

زتن.ی مشی مده قی تدیّنی وزنی اوایدددیز یپدیلزدهیتدی یودییتد یتدی یدددیهدنی

ی تعددا  دهندیییزهد ی.دود یهدنیظمفیّدنیزتدنیز ین ّنینییازیواتی ین ی ا ی  ی 

هدداه مددا    طددول ایددن  ها  ا  ا یددما    میلیددون از جددوانه  انگدد ا کمویتدد    میلیددون  ان 

التّحصددی  شدددندی همددین حدداا بددی  از اهددا  میلیددون  انگددبو هددا فا   هددا از  انگدد ا  زددال

شدوندا جواندان جزیدز بدانندد، ایدن  التّحصدی  مدد   ا یم ب  اینها    طول اندد زدال کیندد  فا

برابددر تعدددا   انگددبو    پایددان  ژیددم طدداغوو ازددنا جمعیّددن  25اهددا  میلیددوند بدد  می ددویم، 

 25بگددو  نسددبن بدد  کن موقدد  شددد   و برابددر، امّددا تعدددا   انگددبو نسددبن بدد  کن موقدد  شددد  

هدا نیدروه  ه بدر اینهدا، میلیدون و التّحصدی   ا یدمی جدبرابرا امروز ما این تعدا   انگدبو و فا  

هدداید بدد      و ان جنددگ بدد   ا  نیروهدداه مسددلّ  مددا  مبددرّ  و مدداهر  ا یددمی ببینیددد، همددین

هاه مددا،  زددیدندی     و ان جنددگ تحمیلددد، یکددد از مگددک و مددا، از بددا  افتددا ن  زددت ا 
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م د  وزدای   بمبا ان شدن مرابز  وندا ون مدا، تهیدزدن مانددن نیروهداه مدا از وزدای  از  د

حم  و نق  و این ایزها د بدو ی یدک جددّ  افدرا  یدنعت ر، مداهر، مبدرّ ،  ا  افتا ندد از تهدران 

 یددد ا اییددراً هددم  و شهرزدتانها د بدد  بنددد     اوایدد  جنددگ یددو   شدداهد بددو  ، اینهددا  ا مددد

 بحمداهلل توفید  پیددا بدر یم، یدک جمداجتد از اینهدا کمدنددا کن  وز جدوان بو ندد، حداا زدنّد

هدداه  از کنهددا  دشددت ، امّددا همددان ان یددز  و همددان شددو     کنهددا هسددن د  فتنددد  ایدد  میدددان

وزدداز هایگددان هددم شددهید شدددندا تعمیددراو بر نددد، زاینجنددگ،    یددفوم مقدددّ ، بعضد

وغریبد بدد     جنددگ بدد      نیروهدداه وزددازهاه یددنعتدا ایددن پلهدداه جبیدد بر نددد، زاین

ه همددین نیروهدداه وزددیل و  و، جددا ّ ، ام ددال اینهددا، ب مسددلّ  مددا یددو  ، امکاندداو فددراوان، یدد

ماشددا اهللا وجو  کمدددا امددروز هددم هسددتند، امددروز هددم    بگددو  مددا الدمبددرّ  و مدداهر بدد 

ها هددم بسددیا  بر  و مهددا تد  ا نددد بدد   دداهد از تحصددی  بر   نیسددتند، امّددا تبربدد تحصددی 

نیروهداه مدا ازدنا هدم    بگداو زه بیگتر و بهتر و مفیددتر ازدنا ایدن هدم یکدد از امکانداو 

 ی1این  ا  ا یم، هم    ینعن  ا یم

هدی یناد ّی ادوایندیینندیبریتلیدد یزتدن.یند یتدی یگذشدال یداییهت یز یظمفیّدن

 یهدنی ییاز ریب یلفنیمیگی یگفال ی د یناتدوعیلفدنیمیگدی یندییدایدلیدییدا د هتی 

طدیایزهدمزنقیبدمیام یهد یلفدنیمیگدی یلدیزاد.یزتنییهدن یهدی ی ادوا یدایدلیدییب 

میبیادالیدددشدم یمی دمبی دیل ییددد ی ادواهی یدلیدییناتوعیلفنیمیگدی یندییز یهتد 

گدان نامسال ب  من  ا   بدا شدما حدرم میدزنم، بگدفیّاتد   مدو    داز شدد  ازدن بد   زتن.

ه اب   دازمیدهد ب  از کن مقدا ه بد  زدال  دشدت     کما هداه مدا بدو ، از کن مقددا  هدم مند

یگدترین هاه  ازه ما افدزای  پیددا بدر   ازدنا ایدن وضد  نفدن و  داز مدا ازدنی بما و ذییر 

 ه  نیدا  وشدند یددو ،  رمداه یدو ، یددنعن یدو ،  وندد ددد بد  همدد  ه منداب  انددرژهذییدر 

 ن طد  ه بدر ایدن، معدایو   ا از انرژه  ا  ، از نفدن و  داز  ا   ددد    بگدو  مدا ازدنی جد و 

ن، و معددا ن فلددزّاو بمیددا     زرتازددر ایددن بگددو  پرابنددد  ازددن و وجددو   ا  ی زددنگ کهدد

یگدوند مازازدد ددد بد  مدا   یدنای  محسدو  زن هاه قیمتد، اندواح و اقسدا  فلزهداه از  و 

 دد    بگو  وجو   ا  ا

.یظمفیّدنیدهردمینوطدیّدنی غمزفیدیه یندییزتدنییندییبدییاین هم یک ظرفیّن بز  د ازن 

مآندییدزالدی.ی تد یمیللد یومزلزهدنیهتد یپیلزدهی اوایهت یه یه الی ی  یزهناییافن

هی یبدزا ی ادواهییزتدنییزهد یبدمز ی ادوایندییه دنیمیدای ندوبیبد ییز یفمصن
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هاه مدا،    ی    ایدن همسدای داهی یآ زدیمیدایشتی یبد یآبادی ینبدیمدیننالاد ینیادود

ها، بددراه میلیددون جمعیّددن زنددد د میکننددد بدد  ایددن مقدددا  ا تباطدداو و همسددای  370حدددو  

 و  بدر بدازا   ایلدد یدو  مدا  ون  اقتصا ه یک بگو  یک فرین بسدیا  بز  دد ازدنی ایدن جد

 ی1میلیوند ب  براه هر اقتصا ه، یک انین بازا ه بازا  مهمّد ازن 75ازنا یک بازا  

 کشور رینظ یب کرده لیتحص و جوان یانسان هیسرما

ومه یظمفیّنیزنیدیبخشی ادواقیلیدمم یزل دیل ین دالدییمی یاآندییبدیی همبندی ینا 

تدی ی د یبخدشیناتّد یز یی۴۰ دوزنی هدمیی تیقیمیزصی یزهتیل یمیدهن یزتن.ی تدیّن

زتدنقیفمصدنیزا شدتنی یبدمز یی۶۰ ی ینوجی تدیّال یزهایدشدیهیدایدهد آنیلالیا 

میلیددون  14زددال د، نز یددک بدد   40و  15ه میلیددون نفددر    زددنین میاندد  36  اددوایزتددن.

کمویت ددان جلددو  و مهندزددد، انبددو  ه  وّ  جهددان     ان نفددر  ا اه تحصددی و جددالد،  تبدد 

ه تد ش جهدا ه بدراه بگدو ند، و جمد  ه انق بدد  شدد بدر   و کمدا  واناند ب  بدا  وحید ج

هدداه جلمددد و فرهن ددد و یددنعتد و  اگددم یر جوانددان محقّدد  و اندیگددمنده بدد  بدد  کفددرین 

ه مدا ّه بدا کن غیر  اشتغال  ا ندا اینهدا  دروو جظیمدد بدراه بگدو  ازدن بد  هدی  اندویتد 

 ی2تواند شد مقایس  نمد

یدزلدیه قیدهردمیام .یزتدنی ادوایهدنیطدیاایمی دزّای متدی  یآشتیاومه یقدزلش

یمیثدممای.دودیبدمز یووزل دنی د یبدودی.ودیدزلشیبم نیب ی مبیدلیی .یزتنیووزلیه 

 و ای قددد بنیانهدداه    تهیدزددتد وجددو  بددا و  نددییفددمزه یتددیل دمه نیطددیاایمیلفددوذ

 ایتیددا  جلددم، بددا وان از مانددد جق  جوامدد  بدد  غربددد زنددد د زددبک تحمیدد  بددا اجتقددا ه،

 بدر ، غدر  کنچد  مانندد  اند  از زو ازدتفا   بد  مدای  یدر   زدن بد   ا کنها اقتصا  و زیازن

 یددو  میددان     اندد  هاگددم  جوشدداندن بدد  بگددو  نیدداز بدد  مؤبّددداً امّددا بنددیم، نمددد تویددی 

ی ازدن بدااتر جهدان متوزّد  از مدا ملّدن    تحقید  و جلدم ازدتعدا  بحمدداهللی و زیممدد ایرا 

 بدد  زددرجتد بددا و شددد  کغدداز بگددو     جلمددد  زددتاییز بدد  ازددن  هدد   و بدد  نز یددک ابنددون

    جلددم متوزددّ   شددد شددتا  برابددر یدداز   یعنددد- بددو  غافل یربننددد  جهدداند ندداظران بددراه

 بدد   ا مددا بدد  مدددّو ایددن    مددا فنّدداو ه و  اندد   زددتاو  هاهی ازددن  فتدد  پددی  بدد  -جهددان

 ندداظران شدد فتد همایدد  و  زددانید جهددان بگددو   ویسددن از بددی  میددان    شددانز هم ه تبدد 
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ا  هاه شددت  از بریددد    و شددد جهدداند   ا ، ا تقددا  نصسددتین هاه تبدد  بدد  نوپدیددد و حسددّ

 مدای ازدن بدو   جلمدد تحدریم و مدالد تحدریم  ادا  بگدو  بد  افتا   اتّفاق حالد    وهم هم 

 ایدن و ایمیافتد   زدن بدز گ  بو  هداه بد  زداز، شمن جریدان مصدال  جهن    شنا وجو  با

 ی1 فن زپا   ا یدا ش  و  وز باید کن یاطرب  ب  ازن بز  د نعمن

  کشور یماد یها فرصت یطوالن فهرست

فمصالای ینیدّ ی اوایلیزیفامتال یتدوول یازیوادتی ینییهدیی د یندیهمزنی یاآندیی

ز یآنقیداآنددیهی ییگیددم ووزلنددییبددییفدّددی ی ددمدنیمیبامهیمیپ مزلریددزهیمی.مدننددییندد 

لیددی یمیبد یندندد ین ّد یازیبددیی ااد یلتیهددینیزفدززهشیدزدهیمی اددوایازیثمموتندییمیب 

ایدران بدا  ا ا  لف ی نندییمینادت،ای ندول یازیبمتدم یلتیهندی.مزطد یدزاز یز التیدبد 

  یددد ذیددایر معدددند جهددان ازددن: مندداب  جظددیم  7بددو ن یددک   یددد جمعیّددن جهددان،  ا اه 

زدت نائد جغرافیدداید میدان شددرق و غدر  و شددمال و جندو ، بددازا  بددز گ زیرزمیندد، موقعیددن ا

میلیدون جمعیّدن، زدواح    یداید  600همسدای  بدا  15اه بدا  اشدتن ملّد، بازا  بدز گ من قد 

طددواند، حایددلصیزه زمددین بددا محصددواو متنددوّح بگدداو زه و بدداغد، اقتصددا  بددز گ و متنددوّح، 

نصو    ماندد  ازدنی  فتد  از ظرفیّتهدا  زدنهداید از ظرفیّتهداه بگدو  ازدنا بسدیا ه  بص 

ه اوّل ه طبیعددد و انسدداند     تبدد نگددد هدداه ازتفا   ازددن بدد  ایددران از نظددر ظرفیّددن شددد 

شددک شددما جوانددان مددؤمن و پیددرت ش یواهیددد توانسددن ایددن جیدد  بددز گ  ا جهددان ازددنی بد

از  زددتاو  هاه  بددر ا هانداز، بایددد زمددان تمربددز بددر بهر ه  وّ  اگددمبرطددرم بنیدددی  هدد 

نگدد  باشدد و پیگدرفن بگدو  از جملد     بصد  تولیدد و هداه ازتفا    دشت  و نیدز ظرفیّدن

 ی2اقتصا  ملّد ا تقا  یابد

  کشور داخل در مشکالت تمام حل راه وجود

هدییدایدز.د ی ادوایزتدن.ی   یازه وزلینی زهزیدایتمزتمی ادوایبیزلندیی د یهتد 

زطالصدید یصدمفیمیلیشد یز یوبدمه یزتدنیمی  ّدنیینات،ا»زهنت ی   یگتینی نیی  ی

وبمه یه ینلیمندنیضدیّیزتدالتلیا یمیو د ی یلادینیدایبمزبدمیدشدت یزتدنییپد ی

. دیه ی«ی یگدم یزتدن  قی زلدوی دنیدایبمزبدمیدشدت یمیبوتد ی دنیبدمیپناد ازه
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ز  دان ایدن تحلید  زدراپا غلد ، هراندد  دا  از زبدان و قلدم بریدد غفلن لیبخاودل یزتدن.

ه یددا جد ازددن بدد  بددا یددد هدداه فکددر و توطئدد    میگددو ، امّددا منگدد  کن، بددانون ایلددد یددا 

 ی1 یران و افکا  جمومد  ایلد القا  میگو زازان و تصمیمزبان ب  تصمیم

 

 

 شرایط چگونه باید باشد ؟

 ینیکارآفرکار و  فرهنگ

  عمل و علم مداوم یهمراه

ی  د قیی«زاوبد یزلّدییمیز دیبیفدینیبیلدتد یهاالدویزلد د »وی د یه نیشمهویامزهنیدا

یآنیآندیقی  د یدللدی یبد ی تد یزگدم.ینیتنیید واینیخوزلیقیفمزی.ودیدللی یب یازی ت 

ی ندیقیند یپیدیزیووتدد یگفدنیبادودیشدیهییهدیی-ینیلدییند یبیط ینیلیقین ی   یمطن

 الّددا و»ی ماندددنمد بدداقد هددم جلددم نیامددد، جلددم  نبددال بدد  جمدد  ا ددر -  نددییندد یپیددیزیاشددی

 اهمیدن فهمیددا شدو  مدد اینبدا  ا جمد  اهمیدنی  و  مدد هدم جلدم نبدو ، بد  جم  ا«ا تح 

ی ازدن ا در بدد بدا ، بددون جلدم ازدنا ا دربم جلدم، بددون بدا ی فهمیدد شدو  مدد اینبدا  ا با 

 ی2ازن این با  اهمین

 عبادت با کار دانستن برابر

 ی3 ی یایازیفمزه یبتنیقیهنی لیدایزلایریدزدهیزتنزگمی   یبالوزلیی نین 

جبدا و ازدنا ایدن بددا کفریند یدک جبدا و ازدنا یددک  -بدا کفریند    بگدو   سدتر   ازددن 

 ی4کفریند ازنبا  باا زش ازنا یک ا زش

                                                           

 (1397ی ا  ب  ملن ایران, «  ا   و  انق  »)بیانی   1
 (1389کفرینان زرازر بگو , )بیاناو     یدا  جمعد از با  2
 (1389)بیاناو     یدا  جمعد از با کفرینان زرازر بگو ,  3
 (1389)بیاناو     یدا  جمعد از با کفرینان زرازر بگو ,  4
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 یمزوئد یدزاد.یزللالد ی دیاقیفلدطی ت یمی یاقیدایزدبییایطمآل یمیزت،ن ینیقیهدنیاولد 

هدی یدهردمیلی دنییزندیی تد یصدیلدی د یدایطدمآنیی یایدای یا.یل یهیینزا  یهییبخش

یعندد شدما وقتدد بدا ه زه یهت یبمیام یآنیوتی یشیهیزتنقیشدین یزهنادییهد یه دن.ی

انبا  میدهید ب  با وجدان بدا ه همدرا  ازدن، بدا احسدا  مسدئولین همدرا  ازدن، بدا جددین 

مدرا  ازدن، ه زندد د یدک جائلد  هو ت ش همرا  ازن، با ندوکو ه همدرا  ازدن، بدا هددم ا ا  

جمد  یدال  شدام   -« الّدا الّددین امندوا و جملدوا الصّدالحاو» -یو  این، یک جمد  یدال  ازدن 

اینها هم هسدنا اد  بهتدر از ایدن  اد  بهتدر از ایدن بد  انسدان مگدغول بسد  و بدا ه ازدن 

ب    کمد زند د او وابست  بد  کن ازدنا    جدین حدال همدین بدا  جمد  یدالحد ازدن بد     

الحاو»ان قددرا   ا   شددد  ازددنا قددرکن، ج دددل ایمدد   ا زش بددا  بدد   فتدد  «امنددوا و جملددوا الصددّ

 ی1میگو ، یعند این

ه از مد، مسدئوان ازد مد، نسدبن بد  بدا ، نسدبن بد  بدا  ر اظهدا  تبلید  اینک     جامع 

بننددد، ایددن لفدداظد نیسددنا تعددا م نیسدنی بلدد ،     نیددا بسدداند هسددتند بدد  بدد   و تکدریم مددد

 ا ممکن ازن بد  زدین  بزننددا امدا فدرق ازدن بدین کن بسدد بد  میصواهدد زبان، زنگ با  ر 

شعا  بدهد تا  ل یک جمعیتد  ا بد  یدو  متوجد  بندد، و کن بسدد بد  حقیقتداً بدراه بدا  بد  

جنوان جمد  یدال ، ا زش معندوه و الهدد قائد  ازدنی من د  ازد  ، ایدن  ومدد ازدنا یعندد 

 ی2با  ر    حال جبا و ازنا با  او جبا و ازن

 استخراج گنج ! یعنی ینیکارآفر

بنیددی یدک  یک بعد  ی ر اهمین اشتغال این ازن بد  شدما یدک  دن   ا  ا یدد ازدتصراج مدد

انسداند بدد     او ازدتعدا هائد وجددو   ا  ، میتواندد تولیددد بندد، میتوانددد بیافریندد، ایددن افتددا   

زدتصراج شددا ییلدد ه   وندد ابو  کنبدا، شدما  زدن او  ا بد  بدا  بندد بر یدد، ایدن  نبیند 

.یزل ددیل ی دد ی ددیایلددیزادقیزشددالغی یلددیزادقیهددنیزتددالدیزدیپناددینِینخفددِّیاهمیددن  ا  

.یزدزدهیازی یللدیمیبدیمنیز.الیدیای.دود یاز دییگذزشدال قیمطالد یشدتییزهد یزل دینیازی

شدیقییز یلتد  نیدیقیزهد یچادت ی د یدایدامنیبدودیمیز یزمیزتدالفیدهیناغو ی یایند 

پد   زلیز هدی.یهد یچادت یازیشدتییبد ی مهدینیند شدیقیزیز یز یزمیتیمزبیلتد وان 

                                                           

 (1387با  ران و با کفرینان, )بیاناو     یدا   1
 (1387)بیاناو     یدا  با  ران و با کفرینان,  2



 
 فرهنگ اشتغال : جوانان و مسئولین 152

ه انسددان   ییلددد ه اقتصددا ه بز  ددد  ا  ، هددم جنبدد کفریند، هددم جنبدد اشددتغال و اشددتغال

 ی1واائد  ا  

  زاست شرفتیپ کار

   ( السددّ  جلیهم) ائمدد  از فراوانددد  وایدداو همدد  ایددن یدد  ازددن، مهددم ازدد      بددا   فتنددد

 از هائدنموند  بر یدد، ذبدر شدما بد  با هدائد ایدن بد  شدد  وا   بدا  فضدیلن    بدا ، اهمین

 یا  اشددن اینبددا  ا  وایددن ایددن مددن حدداا بدد  ازددن، فضددیلن مددو   بدد  ازددن ایددزه همددین

میند یمیطدوّةیهزددیهدت ین »: بدر   یبتنیدیقی د ی دیایی«فالدمةیهدزددیزلدتد یفد یهلصدّ

یزتدنییزفدززهشیلی دنقی دیهشی دیاقی.یصدین.ینیتندییپیدیزیزفدززهشیه ی یایلیمم 

 افدزای  ازدن معلدو  بد  بدا  محصدول ید ، . دیاینبصدو یلد ی یاقیلیمم ی.ودِیزفززهشِ

  وایددن، ایددن    امددا -  ا   محصددولد یددک بددا  بر یددد، بددا  وقتددد - بنددد مددد پیدددا

 هددم بددا  نیددروه و بددا  قددد و بر یددد، بددا  وقتددد بدد  میفرمایددد( السددّ  جلی ) امیرالمددؤمنین

ر مددن و»ی بنددد مددد پیدددا افددزای   بنددد، بوتدداهد بددر ن بددا     بدد  بسددد ،«العمدد  فددد یقصددّ

 مددال ایددنی بنددد مددد پیدددا افددزای  او زسددتد و فتددو  ،«ف تددر » یددا «فَتددر  یددز  » بکنددد، تقصددیر

 هدر بد  نیسدن ایدن فقد  معنداش ،«یعمد  مدن»: فرمدو  بد  «مَدن» ایدن نیسدنا فق  شص 

 ملتدد، هدر: هسدن هدم جوامد   وه نیسدن، اشدصاص  وه ایدن ید ، بکنددا  ا بدا  ایدن بسد

  اشدت  انسدان تحدرک هراد ی میگدو  بیگدتر با تدان نیدروه بکنیدد، بدا  هراد ی اهجامعد  هر

 بدا  ه  بدا   ازد      بد  ازدن بدا  مدال ید ، ایدنی شدو  مدد بیگدتر حربت  نگا  باشد،

 ی2یواند  اینبا من  ا  واین این حاا جمل  از ب  هسن، حرم هم  این

  یرانیا مرغوب یکاال دیتول

اه بدد     بددا  بددا  وجددو   ا   و با کفرینددان بایددد بدد  او توجدد  بننددد،  ه ازازدددیددک نکتدد 

 ی3ه مرغوبین تولید  ایلد ازنا بیفین تولید  ایلد ازنا این ییلد مهم ازنمسئل 

                                                           

 (1389)بیاناو     یدا  جمعد از با کفرینان زرازر بگو ,  1
 (1389با کفرینان زرازر بگو , )بیاناو     یدا  جمعد از  2
 (1389)بیاناو     یدا  جمعد از با کفرینان زرازر بگو ,  3
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 ! بایز البته و نو یکاال دیتول

ز یه نددوکو ه و ابتکددا  و زیبددائد ازددن    تولیددداو بگددو ی ه  ی ددر هددم مسددئل یددک نکتدد 

 ی یچیزهددیئ ی دد یبیهددیینددوادیوو دد یطددمزایبریددمدقیلددوآما ی ددمدنیدایهتدد  ت دد 

شنیتد یداییداپ یمیلبدی ی د قیهدند یزشدلیعی د ی هلدیئ یوولییزایب یصواایپ 

ی ایددن یکددد از مسددائ  قابدد  توجدد  هسددن بدد  بایسددتد بدد  کن اهمیددن  ننیهیزتددننصددم 

بنندد، تگدکر  بنندد، بدا  مدد مددها تد ش بدهیمی من حقیقتاً از  وزدتاند بد     ایدن زمیند 

 ی1بنم مد

 قشرکارگراز  یاجتماع یقدرشناس

 یددک    معنددوه، و ازدد مد و الهددد معندداه ایددن بددر هجدد و  جامعدد ، یددک    بددا  ر ا زش  از

 بد  هوابسدت  بگدو ، یدک ازدتق ل بد  ازدن ایدن کن و ازدن نهفتد  هم  ی ره مهم بسیا  امر

ی دیایبد یز الندیئ یبد یمیپدمما و یمیبیتدیاگ یبدیین الد یهی یمی اوا یهی ی ازن با 

 ایدزه نفتدد، م د  - الهدد غیدر یدا الهدد بصد  یدک از ازدن ممکنی اتیییلخوزهیی یئ یب 

 یددا جد محصددواو ب د اننددد، یددوش ظدداهر حسدد  بدد   ا زنددد د باشددند،  اشددت    کمددده -

  ا اه بد  ملتدد یدک جدزوی  اشدن نصواهندد ازدتق ل امدا بنددا پدر  ا کنهدا زند د فضاه بیاید

 ایدن بدا مدای ازدن ایدن بدا  ا زشی کمدد نصواهدد  زدن بد  بدا  هوزدیل  بد  جز ازن، ازتق ل

 مدد  دوا  یدک  ا بدا  ر  زدن بوزدیدن اگدم، ایدن بدا مدا بندیما مدد ن دا  بدا  ر بد  اگم

 ازدنا  ا   انبدا  یدحی  و یدوا  حربدن یدک ببوزدد،  ا بدا  ر یدک  زدن بسدد هری  انیم

 بدا ،ی ازدن بدر   تبلید   ا یدو  بگدو  و یدو  ملدن ازدتق ل بدراه وزدیل  یدک اینکد  براه

 ی2 ا   ا زش اینقد 

 و  ینددد مفدداهیم جددرم    بایددد مددای بدانددد  ا یددو  بددا  ره هجامعدد  قددد  بایددد ایددران ملددن

ی  ا   قدازددن یددک بددا  ری باشددیم قائدد  قدازددن «بددا  ر» هبلمدد  بددراه یو مددان، اجتمدداجد

 پیددا  زدن ازدتق ل جدزو  بد  بگدو ش و ملدن تدا بندد مدد با   ا   ب  ازن بسد کن با  ر

 بدا  ر بد  بددانیم همد ی بیایدد    ق عدد بداو  یدک جندوان بد  مدا ههمد  بدراه بایدد اینی بند

یند ی دیایدزالدیی د یزتدنی  دیل ی هت یشین ی« یاگم»ی نوزن ایدنی  ا   اهمین اقد 

                                                           

 (1389)بیاناو     یدا  جمعد از با کفرینان زرازر بگو ,  1
 (1387با  ران و با کفرینان, )بیاناو     یدا   2
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ی دیایمضدریبالدودیبدمز ی ادواقیدایوولیدیی ووتدد یبمز ی اواقیپیامفنیبمز ی ننی

 ی1ازن با  ر برامن و با  اهمین ب   اج  ب  م ل ، یک اینی  اوایدا

 یمنطق محاسبات و یبند زمان

میگدنو  بد  ایدن بدا   ا  -ه جدواند یو مدان م د   و   -من    ی ل حرفهداه شدما جوانهدا 

  ، همدد  جدا قیددد   زددتد نیسددنی بعضددد از با هددا طبیعددت«زددریعاً»زدریعاً انبددا   هیدددی ایددن 

طبیعن زرجن نیسنی ا ر  ادا  زدرجن شدد،  ادا  اشدکال یواهدد شددی بایدد ب ددا یم بدا  بدا 

 ی2طبیعن یو  انبا  ب یر 

  یساز میتصم بر توانا:  انیدانشجو

 یره یکددد از مگددک تد ازددن بدد  زددازه ییلددد یددو  ازددنی توانددائد تصددمیمتوانددائد تصمیم

ا ر وا   محدی   انگدبوئد شدد، ییلدد از هنبا هداه م لدو  و   زدن  ا بد  هدم یواهدد ز ا 

برذزاه یدزلااویبدییفتدمی.دودقیبدیی بدینیبدی ی.دودقیبدییود دقی د یه مازنی این تبرب 

 یره  ا ب ددا یم بسدد بکندد تصدمیم   ی ندی.تدی.ودقیبدییگفالدیایمی تد ی.دودقیوصتی 

بدد  بتددوان از او زددؤال بددر  و او مسددئول و پازددص و باشدددی بنددابراین  نبددال ایددن نباشددیم بدد  

 یر   بدراه اقددا  باشددا ایدن ند  بد  نفد   انگبوزدن، ند  بد  محی   انگبوئد، محی  تصمیم

نددددا یعندددد زدددازه بنفدد  کن اقددددا ی  نبدددال ایددن باشدددیم بددد  محدددی   انگددبوئد تصمیم

 ی3زازه بنید فتمان

  یآسمان برکات نزول و یزکاریپره

و لدو انّ اهد  القدره امندوا و اتّقدوا لفتحندا جلدیهم بربداو مدن »فرماید بد :  ه قرکن ب  ما مدکی 

ا ایمدان و تقدوا بد  باشدد، بربداو کزدمان و زمدین جدا ه یواهدد شددی بربداو «السّما  و األ ض

اللَّد  ازدن،  مدان  حمدن الهدد ازدن، همدان تقدر  الددکزمان، همدان فتدو  معندوه ازدن، ه

ه جددرش بددراه بنددد ان یدددا     وه زمددین ازددنی ه کزددمان و حمَلدد همددان ازددتغفا  م ئکدد 

بنددا یعندد  ه کنچد  بد  بد  زندد د زمیندد انسدان ا تبدا  پیددا مددبرباو ا ض، یعندد همد 

                                                           

 (1387)بیاناو     یدا  با  ران و با کفرینان,  1
 (1387)بیاناو     یدا  با  ران و با کفرینان,  2
 (1387هاه شیراز,  انگ ا      یدا  ازاتید و  انگبویان )بیاناو 3
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زدد من بدددن و از ایددن ه  زق، کزا ه، یعنددد  فددا ، یعنددد ازددتق ل، یعنددد امنیددن، یعنددد زددع 

 ی1قبی ی ا ر ایمان و تقوا باشد، هم کن برباو و هم این برباو براه بگر وجو   ا  

 کار با تعهد و سرعت باال جهادگونه انجام

باید زدری  جمد  بنیددا بدا   ا جهدا ه بایسدتد  نبدال بکنیددی یکدد از یصویدیّاو جمهدو ه 

جددو  هددم هسددنا هدداید همین   بصدد ازدد مد بایددد همددین بددا   جهددا ه باشدددی یوشددبصتان   

 یددر ی مددا قبدد  از انقدد    جددو  بددا   جهددا ه انبددا  مدددبینددد همین    بصگددهاید انسددان مددد

 وقددن  ا بدد  هددی  احسددا  مسددئولیّتد واقعدداً نمدددهاه مسددئول کن یدددیم بریددو    زددت ا 

رایگددان ا  بدد     واقدد ، با  و  یددد وقددن بنددد  از نز یددک شدداهد بددو  بر نددد بدد  ایددن قضددایای کن

 کو  ندددا ]فقدد  مدددده مهمّددد نبددو ا یعنددد واقعدداً بدد  حسددا  نمز   مسددئل ه زلزلدد مسددئل 

 هدداه مر مددد مدددازددم یددک بددا ه انبددا  بدهندددا بددا   ا  رو یوازددتند[ همددین ب صددو و و ب 

 بننددد، تدد ش مددد جددو  نیسددنا بحمددداهلل مسددئولین    م یداننددد، بددا  مدددبر ندددی امددروز این

یصویددیّاو جمهددو ه ازدد مد ازددنا لکددن بایسددتد بعددد از ایددن، کقایددان و بنندددا ]ایددن[ از 

شددا اهلل مسددئولین محتددر ، بددا   ا بددا مدددیریّن  بهتددر و بددا ازددتمرا  و پی یددره و بددا زددرجن ان

 ی2انبا  بدهند

 یای اید یهدن یز ینوزلری لدوای دمدنقینوزلدری وچدنیازیبدزا یلیهدینقیآانیلادییازی

 ی3لتمدنقیشو یب ی یاییزه ی یای اید یزتنفمزنو یلتمدنقی انیازیفمزنو ی

 !یمونتاژکارنه  ینوآور

هدداید هددم بدد   مددا بایددد یددک فکددره بددراه یددنعن بگددو  بکنددیم بدد  حدداا مددن    ایددن بحددا

بنددی یدنعن بگدو   ادا    وزتان بر ند،  ید  بص  مهمّد بدا ایدن مگدک  ا تبدا  پیددا مدد

ه مونتاژبددا ه سددئل ، مسددئل بدد  مکفددن مونتاژبددا ه ازددن بدد  یددک کفددن قدددیمد ازددنا وقتد

نددا  ا وقتدد ندوکو ه وجدو  نداشدن، پد  تحدرّک جلمدد و  ازن، ندوکو ه  ی در ییلدد معندد

با  جلمد  ی ر وجو  نددا  ا وقتدد بدا  جلمدد م در  نبدو ، ا تبدا  یدنعن و  انگد ا  بد  مدا 

  بندددی یددنعن و  انگدد ا  ا ددر بدد  هددم ا تبددا زنددیم، تحقّدد  پیدددا نمددد همدد   ا یددم  ا  مددداین

                                                           

 (1387هاه شیراز,     یدا  ازاتید و  انگبویان  انگ ا  )بیاناو 1
 (1396ز  ان ازتان برمانگا , ه  زید د ب  مگک و زلزل )بیاناو    جلس  2
 (1392جمهو  و اجضاه هی و  ولن, )بیاناو     یدا   ئی  3
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بندد، هدم یدنعنا ایدن واضد  ازدنی بندد  البتّد   پیدا بر ند، هدم  انگد ا  پیگدرفن پیددا مدد

هدا م در  بدر   بد   ه ا تبا  یدنعن و  انگد ا   ا از ییلدد وقدن پدی  بدا  ولدناین مسئل 

یاطر همدین بد  همین معاونن جلمد بداایر  بدر ا در فگدا ها و ایدرا هاه مدا تگدکی  شدد، بد 

معناه   تحقّدد  پیدددا بندددی منتهددا ا تبددا  یددنعن و  انگدد ا  وقتددد بدد ا تبددا  یددنعن و  انگدد ا

بندد بد  یدنعن احسدا  نیداز بندد بد   انگد ا ا    مونتاژبدا ه  واقعد بلم  تحقّ  پیددا مدد

بدد  یکددد از  وزددتان انددین احسددا   نیددازه نیسددنی بایددد بدد  یددنعن زددفا ش بددر ا همچنان

و ا ید  یوازدتن از یدنای  یددک جزیدز بد  یدحبن بر ندد  فتنددد بد  از یدنای  یوازدت  بگدد

ه  ی در ازدنا ایدن احسدا  نیداز بایدد مسئل  ازن، احسدا   نیداز یدنعن بگدو  یدک مسدئل 

ب  وجو  بیایدی این هدم وقتدد یواهدد شدد بد  ایدن مگدک  قددیمد برطدرم بگدو ی بایسدتد    

ه    یددک بدداز  -یدواهیم بکنددیم ییلددد هددم مدا جبلدد  نمددد-زددال  یدک مق دد  زمدداند مد  ً   

   یددنعن بدد  وجددو  « کو هتبدددی  ن ددا  از مونتاژبددا ه بدد  نددو»ه زددال ، ایددن مسددئل د   زمددان

 ی1بیاید و این باید    بگو  حابم بگو 

 انیبن خوش اقتصاد

 ها میتحر برابر در ریناپذ بیآس

اقتصا  مقاومتد معندای  ایدن ازدن بد  مدا یدک اقتصدا ه  اشدت  باشدیم بد  هدم  وندد  و بد  

اش بداه  پیددا بنددا یعندد وضد  پدیرهبگدو  محفدو  بمانددا هدم کزدی  شد اقتصدا ه    

اقتصددا ه بگددو  و نظددا  اقتصددا ه جددو ه باشددد بدد     مقابدد  ترفندددهاه  شددمنان بدد  

 ی 2همیگ د و ب  شکلهاه مصتل  یواهد بو ، بمتر کزی  ببیند و ایت ل پیدا بند

 جهان و منطقه در یبوم اقتصاد نمونه به شدن لیتبد

ه  نیدا ه حد  مگدک و اقتصدا ه بد  همد بتدوانیم قدد و نظدا  ازد مد  ا    زمیند  ما بایدد

ه نگان  هیما ال دو  ا بدر زدر  زدن ب یدریم تدا ملتهدا بتوانندد ببینندد بد  یدک ملدن    زدای 

 ی 3از   و با تعالیم از   ا ون  میتواند پیگرفن بند

                                                           

 (1396)بیاناو     یدا  نصب ان جوان جلمد,  1
 (1392)فرهنگ اقتصا  مقاومتد    بیاناو  هبر معظم انق   از مد,  2
 (1392)فرهنگ اقتصا  مقاومتد    بیاناو  هبر معظم انق   از مد,  3
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  زا درون و معتبر

هاه زمیند   یو شدان  ا، نفدن یو شدان  ا، بگددک بعضدد از بگدو ها ممکدن ازدن تولیددداو زیر

نفن  ا، منتق  بنند بد  یداحبان  دروو و جلدم     نیدا، محصدواو کنهدا  ا بصرندد، یدک ظداهر  

وقتدد ازدن وجو  بیایدد امّدا ایدن پیگدرفن نیسدنا پیگدرفن کنپیگرفتد هدم ممکدن ازدن بد 

ک ملّددن باشدددی وزن و وقتددد ازددن بدد  متّکددد بدد  ازددتعدا    ونددد یددباشددد، کن "زا  ون"بدد  

زایددد ازددنی ا ددر انانچدد  از ه بدد  همددین   وناجتبددا  بگددو ها و  ولتهددا و ملّتهددا هددم وابسددت 

وجو  کمدد، بد  یدک بگدو ، بد  یدک ملّدن، وزن میدهدد،   ون، یک حربتد، جهگد،  شدده بد 

 ی 1اجتبا  میدهد، ا زش میدهد، ابّهن میدهد

 و مدا بگدو  یدو  ظرفیّتهداه  ل از یعندد اد   یعندد ازدن زا  ونی ازدن زا  ون اقتصدا  ایدن

 بگددو  امکاندداو بدد  ازددن متّکددد   یددن، ایددن و نهددال ایددن  شددد میبوشدددا مددا مددر   یددو 

 یازن معنا این ب  زا  ون یو مانا

  ا یو مدان اقتصدا  مدا بد  نیسدن معندا ایدن بد  مقداومتد، اقتصدا  ایدن یعندد نیسنا  را  ون

 بددا ازددنا  ددرابرون امّددا ازددن، زا  ون ندد ، بگددو ا یددو     میکنددیم محدددو  و میکنددیم محصددو 

ی میگددو  مواجدد  قددد و بددا  ی ددر بگددو هاه اقتصددا هاه بددا  ا  ، تعامدد  جهدداند اقتصددا هاه

 ازدن ایدن یداطر بدراه میکدنم، جدرض بد   ا اینهدای نیسدن  درا  ون امّدا ازن، زا  ون بنابراین

[ بنندد القدا] بد  با ندد مگدغول مغدرض، مغزهداه و زبانهدا و قلمهدا اان هازمیند  همدین    ب 

 و انددواحی «بننددد محصددو   ایدد     و بننددد محدددو   ا بگددو  اقتصددا  میصواهنددد اینهددا بلدد ،»

 جددا د ازدن زدعا و  ا  بد  د  ا  ایدن از  ا مسدئوان و  ا ملّدن اینکد  براه  ا هاتحلی  اقسا 

 ی2باشد  وشن مانجمومد افکا  براه تا میکنم جرض منی میکنند  ا ند بکنند

  انیبن دانش

ه  اند   ا پدی  ببدریم و بد  شدا اهلل بتدوانیم بنیان ددا ه با هداه اقتصدا ه بدر پاید ا ر مدا ان

وج  غالد  اقتصدا  بگدو  تبددی  بندیم، ایدن ند  تنهدا بد  بگدو  قدد و اقتصدا ه یواهدد  ا ، 

و ه بلکدد  قددد و زیازددد هددم یواهددد  ا ، قددد و فرهن ددد هددم یواهددد  ا ی وقتددد یددک بگدد

احسدا  بددر  بدد  بددا جلدم یددو ، بددا  اندد  یددو  میتواندد زنددد د یددو   ا و ملددن یددو   ا ا ا   

                                                           

 (1392)فرهنگ اقتصا  مقاومتد    بیاناو  هبر معظم انق   از مد,  1
 (1393پرز    با   اقتصا  مقاومتد,  10)پاز   هبر انق   ب   2
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بنددد و بدد   ی ددر ملتهددا یدددمن برزدداند، احسددا  هویددن میکنددد، احسددا  شصصددین میکندددا 

 ی 1این   زن همان ایزه ازن ب  ملتهاه مسلمان امروز ب  کن احتیاج  ا ند

 یاقتصاد تلفمخ یها بخش در متعادل بودجه سهام یدارا

ه اقتصددا  بگددو ،     فتا هامددان و    زددایتا هاه تگددکی تد مددا    ن رشددهایمان    مسددئل 

مان، نقگددها و زددهمهاید بدد  هددر بدددا  از  زددت اهها و ا ا یمددان، قوانینمددان و قواجددد موضددوج 

ه  ا نددد، بایددد تغییراتددد بدددهیم و بددر ازددا  ایددن زیازددت دا ه و ایددن زیازددتها، کینددد 

ه  زدت اههاه بگدو  ازدنی بو جد  شدک  بددهیمی ایدن جدزو وظدای  حتمد   همد  یو مان  ا

بر ازدا  ایدن زیازدتها بایسدتد تنظدیم و تصدوی  بگدو ا بایدد فعالیتهداه اقتصدا    بیدرون از 

بو جدد ، بددر ازددا  ایددن زیازددتها تنظددیم بگددو ی    ایددن زمیندد  هددم مبلدد ، هددم  ولددن، هددم 

 ی 2باید انبا  بدهند ه قضائی  وظائ  بسیا  مهمد  ا ند، ب قو 

 خودکفا

نیدداز بلّد بدبگددو     مسددائ  حیدداتد و ازازددد بایددد یو بفددا باشدددی ندد  اینکدد  از  ی ددران بدد 

باشددد، ندد ا امّددا ا ددر بدد  بسددد یددا بگددو ه،    ایددزه احتیدداج  ا  ، طددو ه  واب دد   ا تنظددیم 

باشددد بندد بدد  ا در یوازددن کن  ا بد   زددن کو  ،  ادا  مگددک  نگدو ا او هددم ایدزه  اشددت  

 ی 3ب  مو   نیاز کن بگو  ازنا یو بفاید یعند این

 مستقل

ازددتق ل اقتصددا ه، یعنددد ملّددن و بگددو ،    تدد ش اقتصددا ه یددو   وه پدداه یددو  بایسددتد و 

ب  بسد احتیاج نداشت  باشددی معندای  ایدن نیسدن بد  ملّتدد بد  ازدتق ل اقتصدا ه  ا  ، بدا 

و زدتد،  لید  ضدع  نیسدنی ایدزه  ا یریددن، ب      نیدا  ا  و زدتد نمیکنددا ند ی  ا  هی 

هددا  لیدد  ضددع  نیسددنی امّددا ایددزه  ا فددرویتن، معاملدد  بددر ن،  فت ددوه تبددا ه بددر ن، این

بایددد طددو ه باشددد بدد  یددک ملّددن، اوّاً نیازهدداه ایددلد یددو ش  ا بتوانددد یددو ش فددراهم بندددی 

اننددد او  ا بدد  کزدداند اه باشدددی نتو انیدداً،    معددا او اقتصددا ه  نیددا و مبددا او جهدداند، وزندد 

                                                           

 (1392)فرهنگ اقتصا  مقاومتد    بیاناو  هبر معظم انق   از مد,  1
 (1392)فرهنگ اقتصا  مقاومتد    بیاناو  هبر معظم انق   از مد,  2
 (1392   بیاناو  هبر معظم انق   از مد, )فرهنگ اقتصا  مقاومتد  3
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بنا  ب دا ندا نتوانندد او  ا بد  کزداند محایدر  بننددا نتوانندد او  ا بد  کزداند فدرو  هندد و هدر 

 ی 1ا  میصواهند ب  او ام  بنند

 ییغذا تیامن جادیا در یغن

 بیددرون بدد  نبایددد یددو ، ایددلد غددداید مددوا  تهیدد  و تغدیدد  امددر    زددربلند، و جزیددز ملددن ایددن

 ز ح، و بگددن مسدد ل  بددر تکیدد  امددروز، تددا انقدد   اوّل ازی باشددد  اشددت  اجداحتیدد هددی  مرزهددا

 یازن بو   منظو  این ت مین براه

 ایددلد و جمددد  مصددا م بقیدد  و  ا  یددو اک و لبنیدداو و  وغددن و بددرن  و  نددد  بددراه مددا

 ی2باشیم  ی ران نیازمند نباید بگو مان

 لددا ازدنا مهدم بسدیا  بلندد، هددفهاه  ا اه و پیرجمعیدن بدز گ، بگدو ه بدراه غداید امنین

 کن بددراه بایددد همدد  و ازددن ازددت ناید و ویددژ  بصدد  یددک مددا  امدددا    و بگدداو زه بصدد 

 ی3بنند ت ش

 انیبن دانش یانسان یروهاین دهنده پرورش

بایسدن  -همدان طدو  بد   وزدتان  فتندد  -بنیدان ب  تربیدن نیدرو، بصصدوص    یدنای   ان 

بصگددها یوشددبصتان  ایددن بددا  شددد  ازددنی    بصدد  انددرژه  ییلددد اهمیددن  ا ی    بعضددد از

اه مدا اطد ح  ا یدم،    بصد   ویدان از نز یدک اطد ح  ا یدم بد  تربیدن نیدروه مداهر، هست 

نیروه با کمدد، نیدروه  انگدمند و محقد  انبدا   رفتد ی بایسدن بد  ایدن    بصگدهاه مصتلد  

 ی 4توج  بر 

 یداخل داتیتول یبرا یرقابت یفضا یدارا

ایددد بدد  ایبددا  مزیتهدداه  قددابتد توجدد  بنددیمی مددا می ددوئیم تولیددد  ایلدددی البتدد  امددروز مددا ب

ه تولیددد  ایلددد پیگددرفتهاه زیددا ه بدد  وجددو  کمددد ی م مئندداً کن یوشددبصتان     زمیندد 

ه جمددومد مددر   هسددن، بمتددر ازددن از کن مقدددا ه بدد  بددا  انبددا  مقدددا ه بدد     ذابددر 

                                                           

 (1392)فرهنگ اقتصا  مقاومتد    بیاناو  هبر معظم انق   از مد,  1
 (1392)فرهنگ اقتصا  مقاومتد    بیاناو  هبر معظم انق   از مد,  2
 (1392)فرهنگ اقتصا  مقاومتد    بیاناو  هبر معظم انق   از مد,  3
 (1392)فرهنگ اقتصا  مقاومتد    بیاناو  هبر معظم انق   از مد,  4
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ه بیفیددن ییلددد مهددم ازددنا بدد  ملددد، مسددئل  رفتدد ییی    یصددوص برجسددت  بددر ن تولیددد 

ه قابد   قابدن مدیریتهاه تولیده و با  رهاه جزیدز بایدد بد  ایدن مسدئل  توجد  بننددی مسدئل 

شدد  مهدم ازددن و بایدد بد  کن توجد  بننددا بدد  ایدن البتد  بمدک  ولددن  ا بدو ن قیمدن تما 

ه ا فقدد  بددر جهددد میصواهدددی اینهددا با هدداه فراوانددد ازددن بدد  بایددد انبددا  ب یددر ی ایددن با هدد

هاه  ونددا ون مدددیریتد، بصدد   ولددن هددم نیسددنا  ولددن، مبلدد  شددو اه ازدد مد،  زددت ا 

کن بسداند بد  بدا بیانداو  یو شدان بدراه مدر    -زدازان جامعد  یصوید، کحا  مدر  ، فرهنگ

ه اینهددا بایددد    یدددمن تولیددد ملددد قددرا  تبلیغدداو یدددا و زددیما، همدد  -فرهنددگ میسددازند 

 ی 1ب یر 

 دیمف و فعال ؛ یمل توسعه صندوق

  یدد   کمدد نفتدد هدر زدال بد  ایدن یدندوق  20برازا  قدانون برنامد  پدنبم بایدد حدداق  

 ی 2وا یز و یرم تولید و ینعن شو  ب  یوشبصتان  این با ، شروح شد  و باید ا ام  یابد

د بدد  تغییددر ن ددا  بدد  نفددن و  دداز و   کمدددهاه حایدد  از کن، از منبدد  تدد مین بو جدد  جمددوم

زددنام  و ایبددا  یددندوق توزددع  ملددد بددا تصددوی  ازا« هاه زاینددد  اقتصددا همندداب  و زددرمای »

   از کن    مبلدد  شددو اه ازدد مد    زددال اول برنامدد  پددنبم و برنامدد   یددزه بددراه ازددتفا

ا ایین  زددتد وابسددت  بدددان بددمزیددن نسددبد نفددن و  دداز    زنبیددر  یددنعتد و یدددماتد و پدد

  یدددد از منددداب  حایددد  از یدددا  او نفدددن و  ددداز و  20وا یدددز زددداان  حدددداق    جایدددن:

 هاه نفتد ب  یندوق توزع  ملدی   فرکو 

هدداه یصویددد، تعدداوند و جمددومد ا ائدد  تسددهی و از مندداب  یددندوق توزددع  ملددد بدد  بص 

غیر ولتد با هدم تولید و توزدع  زدرمای   ددا ه     اید  و یدا ج بگدو  بدا    نظدر  درفتن 

 ی 3ز  اقتصا هشرای   قابتد و باز هد منا

 ادیبن مردم

بنیددا  ازددنا یعنددد بددر شددو ، مر   ایددن اقتصددا ه بدد  بدد  جنددوان اقتصددا  مقدداومتد م ددر  مددد

ه مددر  ، محددو   ولددن نیسددن و اقتصددا   ولتددد نیسددن، اقتصددا  مر مددد ازددنا بددا ا ا  
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بد  ایدن معندا نیسدن «  ولتدد نیسدن»ه مدر  ، حضدو  مدر   تحقّد  پیددا میکنددی امّدا زرمای 

زددازه،  یزه، زمین  ولددن    قبددال کن مسددئولیّتد ندددا  ا اددرا،  ولددن مسددئولیّن برنامدد بدد  

زددازه، هددداین و بمددک  ا  ی بددا  اقتصددا ه و فعّالیّددن اقتصددا ه  زددن  مددر   ازددن، ظرفیّن

جنوان یدک مسدئول جمدومد د نظدا و میکندد، هدداین میکندد، مال مر   ازنا امّا  ولن د بد 

ازدتفا   بنندد و  زدن بد  فسدا  اقتصدا ه اند بصواهندد زو بمک میکنددی کن جداید بد  بسد

بزننددد، جلددوه کنهددا  ا می یددر ا کنبدداید بدد  بسدداند احتیدداج بدد  بمددک  ا نددد، بدد  کنهددا بمددک 

 ی1ه  ولن ازنا تسهی  میکندزازه شرای ، وظیف میکندی بنابراین کما  

  هم با تجربه و دانش

پیگددرفتهاه جلمددد ازددتفا   میکنددد، بدد  بنیددان ازددن یعنددد از ایددن اقتصددا ، اقتصددا   ان 

پیگددرفتهاه جلمددد تکیدد  میکنددد، اقتصددا   ا بددر محددو  جلددم قددرا  میدهدددا امّددا معندداه کن ایددن 

نیسن بد  ایدن اقتصدا  منحصدر بد   انگدمندان ازدن و فقد   انگدمندان میتوانندد نقد  ایفدا 

ها یدنعن، تبربد هاه یداحبان ها و مها تهدا د تبربد بنند    اقتصدا  مقداومتدا نصیدر، تبربد 

و مها تهدداه بددا  راند بدد   ا اه تبربدد  و مها تنددد د میتوانددد ا ددر ب دددا   و میتوانددد    ایددن 

محدو ، معنداه کن ایدن نیسدن بد  جنایدر بدا اقتصا  نق  ایفا بنددی اینکد   فتد  میگدو   ان 

ه یددنعت ر یددا بگدداو ز بدد     طددول زددالهاه متمددا ه با هدداه بز  ددد  ا بددر ازددا  تبربدد 

ه اینهدا اند، اینهدا نقد  ایفدا نکننددا نصیدر، نقد  بسدیا  مهمّدد هدم بد  جهدد انبا   ا  تبرب  

 ی2ازن

 یمل ثروت مولد و محور عدالت

  ا ه د ]م د [  شددمحو  ازنا یعندد تنهدا بد  شایصدهاه اقتصدا  زدرمای این اقتصا ، جدالن

ملّد، تولید نایال  ملّدد ددد ابتفدا نمیکنددا بحدا اینهدا نیسدن بد  ب دوییم  شدد ملّدد اینقدد  

زیددا  شددد، یددا تولیددد نایددال  ملّددد اینقددد  زیددا  شدددا بدد     شایصددهاه جهدداند و    اقتصددا  

د  میکنیدی    حدالد بد  تولیدد نایدال  ملّدد یدک بگدو ه ییلدد هدم بداا  ا ه مگاهزرمای 

میددرو ، امّددا بسدداند هددم    کن بگددو  از  رزددن د میمیرنددد! ایددن  ا مددا قبددول ندددا یمی بنددابراین 

شای  جددالن د جددالن اقتصدا ه و جددالن اجتمداجد    جامعد  د یکدد از شایصدهاه مهدم 

یددن نیسدن بدد  بد  شایصدهاه جلمددد موجدو   نیددا    اقتصدا  مقداومتد ازددن، امّدا معنداه کن ا

                                                           

 (1393پرز    با   اقتصا  مقاومتد,  10انق   ب  )پاز   هبر  1
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 فرهنگ اشتغال : جوانان و مسئولین 162

هدم « جددالن»هم بد اجتناید بگدو ا نصیدر، بد  کن شایصدها هدم توجّد  میگدو ، امّدا بدر محدو  

بددا  میگددو ی جدددالن    ایددن بیددان و    ایددن برنامدد  بدد  معندداه تقسددیم فقددر نیسددن، بلکدد  بدد  

 ی1معناه تولید  روو و  روو ملّد  ا افزای   ا ن  ازن

  منعطف

اینکدد   فتددیم اقتصددا  مقدداومتد بهتددرین  ا  حدد ّ مگددک و اقتصددا ه بگددو  ازددن شددکّد    

نیسددن، امّددا معندداه کن ایددن نیسددن بدد  ندداظر بدد  مگددک و بنددوند بگددو  ازددن د بدد  یددک 

مقدا ه از کن مربدو  بد  تحدریم ازدن، یدک مقددا ه از کن مد  ً مربدو  بد  غلد  بدو ن فد ن 

زدازه زدازه، محکمقتصدا  مقداومتد یعندد مقاو برنام  ازن د ند ، ایدن مدال همیگد  ازدنی ا

هاه اقتصددا ا ایددن انددین اقتصددا ه ادد     شددرای  تحددریم، ادد     شددرای  غیددر تحددریم، پایدد 

 ی 2با و  یواهد بو  و ب  مر   بمک میکند

 مطلوب جامعه

 یاخالق تیامن یدارا

 اددون شدددا یواهددد جمدد  یددو  یددو ه بدد  هددم بیکددا ه از ناشددد مفازددد بددو ، اشددتغال وقتددد

 مفازددد اجتمدداجد، مفازددد ای قددد، مفازددد - میددرو    ا مفازددده یددو   نبددال بدد  بیکددا ه

 جمد  یدو  یدو ه بد  اینهدا ههمد  کمدد، وجدو  بد  بد  اشتغال - مفازد اقسا  و انواح امنیتدا

 همدین بدا اشدتغال ایدن بصدواهیم ا در ید ،ی میگدو  بر اشدت   ولدن  وش از هاهزیند  میگو ا

ی  ا   از  ]جددوان[ بددا  بنددد، پیدددا تحقدد  بر نددد،  یرهتصددمیم محتددر  مسددئولین بدد  شددکلد

 ی3شد یواهد جم  یو  یو ه ب  هم بیکا ه از ناشد مفازد بو ، اشتغال وقتد

 دیمف یها تیفعال به مشغول یجوانان

 و بوشد  و بدا  بحدا  رفتد ، قدرا  ازد    یدن ت بیدد مدو   همیگد  بد  هایدموضوح از یکد

 و اوزددن تربیددن و انسدان ازددتعدا هاه شددکوفاید بدراه بددا   ا ن قددرا  مبندا و ب الددن از پرهیدز

    م هدره مرتضدد ازدتا  مرحدو ی ازدن مگداهد  قابد  زدنن    هدم و قدرکن    هدم امر این
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 و  اندددمد بددا      ا افددرا  تربیددن هدداه ا  بهتددرین از یکددد ازدد  ،    تربیددن و تعلددیم بتددا 

 ا در یعندد «شدغلک تگدغل  لدم ان الدنف »: بد  بنددمد نقد ( ص)ابدر نبد از شدریفد حدیا

 ی1بندمد یو ش ب  مگغول  ا تو نف  نکند، با ه متوج   ا یو و تو

 ! استعداد نه کوشش و تالش بودن اریمع

 توزددع ، حددال    حتددد یددا یافتدد  توزددع  بگددو هاه بددین    موجددو  تفدداوو تمددامد وجددو  بددا

   بدا   یصدوص بد  ویژ دد ایدنی شدو مد مربدو  بوشددزصن بد  بدین ایدن    مگترک نق  

 حدابد کندان تبدا   بد  ن داهدی ازدن مگدهو  بدام  کزدیا شدرق جنو  و  و  شرق بگو هاه

 ایددنی اندشددد   ا   تددرجی  ازددتعدا   ا اه افددرا  بددر بوشزددصن شددهروندان همددوا   بدد  ازددن

 از پد  بد  شدای  افدرا  تربیدن جداه بد ی نیسدن مسدتعد افدرا   رفدن نا ید  معناه ب   فت 

 ند  بددهیم بوشددزصن بد   ا یدو  اهتمدا  بایدد کو نددمد    پیگدرفت  بگو هاه از زر مدتد

 ایدن بوشددزصن اولویدن بد  ازدتعدا  اولویدن تغییدر فایدد  بز  تدرینی یدرم ازدتعدا یابد ب 

 شدو ،مد فدراهم نیدز اجتمداجد مسدای     جامعد  از بیگدتره بصد  مگدا بن امکدان ب  ازن

 ی2شد یواهد محق  جم     نیز زاا ه شایست  این، بر ج و 

 دولت یگر یانجیبا م نیکارافرکارگر و  متعامالنه یهمکار

 معتقددد ندددا  ا قبددول  ا طرید   و ایددن از هیچیددک ازدد مد جمهدو ه و ازدد مد نظددا  و ازد  

 یدک بدا کفریند و اشدتغال هداهبن ا  ایبدا  و بدا کفریند جامد  یعندد جامد ،  و ایدن بد  ازن

ی بنندد همکدا ه و باشدند هدر و بایدد اینهدای ازدن  ی در بدازوه یدک بدا  نیروه وجو  بازوزن،

 بد  کنهدا ند ی نگدو  ظلدم ازدنا همکدا ه ایدن بدراه میاند  هجا ان  ی  یک ایبا   ولن، نق 

 تعددرض یکدددی ر حقددوق بدد  هیچکدددا  ب دا ندددا بددم کنهددا بددا  از اینهددا ندد  بننددد، تعددرض اینهددا

 کن ندد   فددنا یواهددد پددی  یددفا و زدد من بددا جامعدد  وقددن کن باشددد، اینبددو  ا ددری نکننددد

 بددراه طبقدد  یددک محرومیددن ندد  شددد، یواهددد  ائدد  فرهنددگ  ویهددازیا   و ازددرافها و پریو یهددا

 ی3ازن از مد جمهو ه نظا  من   این،ی شد یواهد  ابن فرهنگ طبق  کن
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 راه حل چیست ؟!

 یساز فرهنگ

  بوم و مرز نیا استعداد و ییتوانا کردن باور

 بدد   ونددا ون جهدداو    بتوانددد بدد  بنددد پیگددرفن کنقددد  بدد   ا    ا ازددتعدا  ایددن ایددران ملددن

 بدا ادرا باشدیم  بددبین یو مدان بد  مدا ادرای  هدد نگدان  ا یدو ش  نیدا    ال وئد یک جنوان

 میصواهددد  شددمن بنددیم  ن ددا  یو مددان هکینددد  و یو مددان ملددن و یو مددان بدد  تحقیددر نظددر

 اینبددو ی ازددن بددر   تلقددین متمددا ه زددالهاه طددول    و بنددد تلقددین مددا ملددن بدد   ا ایددن

  وزه یددک ندد ، بددر ا حربددن او  نبددال بایددد و ازددن پیگددرو غربددد جنصددر حتمدداً بدد  باو اندنددد

 پیگدرو بدو یما پیگدرو  نیدا    مدای ازدن بدو   بعکد  قضدی  بد  میدهدد نگدان مدا ب  ما تا ی 

 فرهنددگ    پیگددرو بددو یم، زددازهتمدن    پیگددرو بددو یم، یددنعن    پیگددرو بددو یم، جلددم   

 جواندان همدن نگدو   طدو  همدان امدروز ادرا میرمویتنددا می رفتندد، یدا  ما از  ی ران بو یما

 ی 1ب یریم نظر     ا کیند  کن ما ب  باشد کنبو  باید پیگرفن همقول  ب  کنها ن ا  و ما

 یخودباور فرهنگ یساز نهینهاد

  شدد بایسدتد «جلدم» ایم فتد  مدا بنددا پیددا ازدتحکا  بایدد «نظدا    وند زاین» ایم فت  ما

 ن ددا » ایم فتدد  مددا باشدددا بددا  ازددا  بایسددتد « ایلددد تولیددد» ایم فتدد  مددا بندددا پیدددا

 بندددا پیدددا پددرو ش ازددتعدا ها باشددد، جدددّه بایسددتد «بگددو  بددومد ازددتعدا  بدد  یوشددبینان 

 هتکید  بدا   وندد، ازدتعدا هاه بد  هتکید  بدا بگدو ه وقتددی ازدن بدا  ایدلد هاهپای  اینها

 بدا و یدو  ایمدان بد  هتکید  بدا یدو ،  اند  و جلدم بد  هتکید  با یو ، انساند نیروه ابتکا  ب 

 ی 2 زید یواهد م لو  نتای  ب  ق عاً میکند، حربن اتّحا 

 یداخل دیتول از استفاده به کردن عادت فرهنگ

 هدر بد  بددانیم فریضد  یدک یو مدان بدراه بندیم، فرهندگ یو مدان بدراه بنیم، جا و باید ما

 از  ا بدداا کن ازددن، کن بدد  متوجدد   ایلددد تولیددد و  ا   وجددو  کن  ایلددد مگدداب  بدد  بدداائد
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 ههمدد     بنددیما پرهیددز ببددد یددا جد تولیددداو مصددرم از و بنددیم مصددرم  ایلددد تولیددد

 ی 1مهمتر و ترجمد  هاهزمین  و  وزمرّ  مصا م هاهزمین : هازمین 

 یرانیا یکاال تیمرغوب مداوم شیافزا و یرانیا یکاال از استفاده فرهنگ

 بددااه زددرا  برونددد بدد  ازددن ایددن مددر   اقتصددا ه مباهدددو قلمهدداه از یکددد مددن نظددر بدد 

  اید  زداین بدااه بد  ازدن ایدن هدم قضدی  طدرم ایدن البت ی بصواهند  ا کن  ای ا زاین

 بدد  باشددد جددو ه مرغددوبیت  ازددتحکام ،  وامدد ، بایسددتد باشدددا بننددد قان  بایسددتد

 ی 2ازن واجبد و از  با  یک هم، بنا      و هر این بندا قان   ا مگتره

 یجهاد هیروح

 ه وحیّدد  بددا بدد  جدداید هددر    امددروز تددا انقدد   اوّل از مددا ملّددنی ازددن از  جهددا ه ه وحیّدد 

 زدازند د جهدا      یددیم، مقددّ   فداح    مدا  ا ایدن  فتد ا پدی  شدد ، میدان وا   جها ه

 ه وحیّدد   ونددا ون، بصگددهاه    مددا ا ددری میکنددیم مگدداهد   ا یددم جلمددد حربددن     یدددیم،

 انبدا  ناپدیریسدت د یدو و بد  و جددّیّن بدا یددا، بدراه  ا بدا  یعندد باشدیما  اشدت  جها ه

 ی 3 فن یواهد پی  حربن این ب شک - تکلی  ازقا  جنوان ب  فق  ن  -  هیم

  یداخل دیاز تول یبهرور

 الهدد توفید  بد  ا دری  ایلدد تولیدد همسدئل  بد  برمی در   اقتصدا ه مسائ  از مهم بص  یک

  ا،  ایلددد تولیددد همسددئل  بتددوانیم مددا مسددئوان، تدد ش بددا و ملددن  ازدد   جددز  و ا ا   بددا و

 اهجمدد  بصد  تر یدد بددون ببدریم، پدی  و ببصگدیم  وند  ازدن، کن هشایسدت  بد  کنچنان

 تولیدد همسدئل  اقتصدا ه، جهدا  از مهمدد بصد  پد ی ماندد یواهدد نابدا   شمن ت شهاه از

 بددا یددو ، هوشددمنده و ک دداهد بددا یددو ، جددز  بددا یددو ، همددن بددا ایددران ملددن ا ددری ازددن ملددد

 و بندد حد   ا  ایلدد تولیدد مگدک  بتواندد   زدن  یز  برنامد  بدا مسدئوان، بمک و همراهد

 ازددن، بددر   فددراهم  ا کن  شددمن بد  االگددهائد بددر تر یددد بددون بددرو ، پددی  میدددان ایدن   
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 مهمددد همسددئل  ملددد، تولیددد همسددئل  بنددابراینی بددر  یواهددد پیدددا جددده و بامدد  هغلبدد 

 ی1ازن

کردن تمام مشکالت  فروکش یعنی یداخل دیرونق استفاده از تول یمعنا

 کشور

 هل مسدئ شددا یواهدد حد  تدو   همسدئل  ببصگدیم،  وند   ا  ایلدد تولیدد توانسدتیم مدا ا ر

ی ر بد یواهدد پیددا ازدتحکا  بلمد  حقیقدد معنداه بد   ایلدد اقتصدا  شدا یواهد ح  اشتغال

  شدمن وقتددی شدد یواهدد ناامیدد و مد یو  وضدعین، ایدن همگداهد  بدا  شدمن ب  اینبازن

 یشد یواهد تما  هم  شمن بید  شمن، هتوطئ   شمن، ت ش شد، م یو 

 زددهمی ازددن بگدداو زه و یددنعتد  ایلدد   تولیددداو از پگددتیباند بددا ، ایددن     ولددن زددهم

 - مدر   زدهم وی ازدن تولیدد بدا     اتقدان و تولیدد هارید  تقویدن بدا  ران، و  ا انزرمای 

 ی2ازن  ایلد تولیداو مصرم - ازن مهمتر اینها ههم  از من نظر ب  ب 

 اسراف از زیپره و متعادل مصرف

 و متعددا ل مصددرم یعنددد ازددنا مقدداومتد اقتصددا  ا بددان از یکددد مصددرم، مدددیرین همسددئل 

 کحددا  هددم  ولتددد، غیددر هاه زددت ا  هددم  ولتددد، هاه زددت ا  هددمی تبدددیر و ازددرام از پرهیددز

 ی3ازن جها  واقعاً این ب  بنندا توج  مسئل  این ب  باید هایانوا   و مر  

 مصرف تیریمد

 بگددو     مهمددد هقضددی   وه،زیددا   و ازددرام هقضددی  ایددنی شددو  مدددیرین بایددد هددم مصددرم

 اقدددا  ازددن، از  هددم زددازهفرهنگ  رفددن   ا ازددرام جلددوه بایددد ا وندد  حدداا یدد ،ی ازددن

 زمیندد ، ایددن    واقعدداًی هازددن زان  هجهددد  بدد  بیگددتر زددازیاشفرهنگی ازددن از  هددم جملددد

  ی ددر هاه زددت ا  هددم  ا  ، مسددئولین همدد  از بددی  و اول ه  جدد     زددیما و یدددا هددم

 مفدداهیم بدد  مندددج ق  مسددلمان  ملددن یددک مددای بنیددد زددازهفرهنگ بایدددی  ا نددد مسددئولین
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 اهدد  زنددد یمان    مت زددفان  مددا و شددد ، مندد  ازددرام ازدد      اینقددد  هسددتیم، ازدد مد

  زا شددهاه   ی شددو  کغدداز بایددد  ولددن یددو  از مددن نظددر بدد  هددم جملیاتیدداش بصدد ! ازددرافیم

 جوئدیدرف    یدد   ولدن بد  بر ندد اظهدا   وزدتان از بعضدد هدم حداا یواندد ، من شماها

  ولدنی ب یریدد جدده  ا ایدن ازدنا از  ایدن یدو ، بسدیا  بنددا جوئدیدرف  میصواهد و ازن

  ونددا ون، وزدائ  تدا ب یریدد بندزین از شدمای ازدن بز  دد بسدیا  هبنند مصدرم یدک یدو ش

ی بنیددد جوئدیددرف  مصددرم، بددا     حقیقتدداًی ازددن  ولددن بددز گ، هبنند مصددرم یددک

 ی 1ازن مهمد و از  بسیا  ایز جوئد،یرف 

  یرانیا خیتار و فرهنگ حد در کاال دیتول

 بددا همددرا  زیبددا، م لددو ، محکددم، بددااه یددک جنددوان بدد  ایرانددد بددااه بدد  بنددیم بددا ه بایددد

 همددن بایددد ایددنی بمانددد بدداقد ایرانددد غیددر و ایرانددد هبننددد  مصددرم ذهددن    بددا وا  و زددلیق 

 نیازهددائدپی  بددا ، ایددن البتدد ی باشددد امددر ایددن متصدددیان و بددا  ره و بددا کفریند همبموجدد 

 بدا  اینهدا بد  - باشدد از  مهدا و ایبدا  هداه و   از ، مها تهداه کمدوزش ازدن ممکنی  ا  

 ی 2باشد این هدم باید لیکن - ازن  ولتد ام ال و  ولتد هاه زت ا 

 در آن یساااز نااهینهاد یراسااتا در یمقاااومت اقتصاااد الزامااات

  کشور

 یمل دیتول از جانبه همه تیحما

ه ازازددد پیگددرفن مسددئوان بایددد از تولیددد ملّددد حمایددن بنندددی تولیددد ملّددد، ازددا  و حلقدد 

جو ه  یدک جدا بد  قدانون از  اقتصا  ازنی مسدئوان بایدد از تولیدد ملّدد حمایدن بننددی اد 

قانوند بنندا یدک جدا بد  حمایدن قضدائد از  ازدن، انبدا  ب یدر ا یدک جدا بد    ا  ، حماین

حمایددن اجرایددد از  ازددن، بایددد تگددوی  بننددد و با هدداید بکنندددا بایددد ایددن با هددا انبددا  

 ی3ب یر ی تولید ملّد باید  ون  پیدا بند
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 دگرانیتولاز امکانات موجود توسط  یو حداکثر نهیبه استفاده

یدروه بدا  بد  تولیدد ر هسدتند، کنهدا هدم بایسدتد بد  تولیدد ملّدد اهمّیّدن یاحبان زرمای  و ن

و ه، یعنددد از و ه  ا افددزای  بدهندددی بهددر بدهندددا بدد  ادد  معنددا  بدد  ایددن معنددا بدد  بهددر 

ه بهیندد  بگددو ا بددا  ر بدد  بددا  میکنددد، بددا   ا بددا امکاندداتد بدد  وجددو   ا   حدددّاب ر ازددتفا  

و ه ازددنا از قددول مدد  جمدد ً ف تقندد ، ایددن معندداه بهددر  قّددن انبددا  بدهدددا  حددم اهلل امددر  ج

پیغمبددر نقدد  شددد  ازددن:  حمددن یدددا بددر کن بسددد ازددن بدد  بددا ه  ا بدد  انبددا  میدهددد، 

 دا ه میکنددد، زددعد بنددد محکددم انبددا  بدهددد، مددتقن انبددا  بدهدددی کن بسددد بدد  زددرمای 

بدداه  بدهندددا هاه تولیددد  ا حدددّاب ر ازددتفا   از کن زددرمای  انبددا  ب یددر ا یعنددد هزیندد 

و ه ه تولیددد بددرو  بدداا، بهددر ها موجدد  میگددو  هزیندد زیازددتدها، بدتدددبیرهبعضددد از بد

 ی1زرمای  و با  بم بگو 

 دیتول یرو بر داران هیسرما یگذار هیسرما

یاحبان زدرمای     بگدو ، فعّالیّدن تولیدده  ا تدرجی  بدهندد بدر فعّالیّتهداه  ی دری مدا  یددیم 

هداید بد  اه  اشدتند ددد بدم یدا زیدا  ددد و میتوانسدتند ایدن  ا    یدک  ا زدرمای بساند  ا ب  

بددا  بیندازنددد و   کمدددهاه زیددا ه بسدد  بننددد، نکر ندددا  فتنددد زددرا  تولیدددا  فتنددد 

میصواهیم تولید بگو  تقویدن بگدو ا ایدن حسدن  ازدن، ایدن یددق  ازدن، ایدن جدزو بهتدرین 

هاه هاه بددم، ادد  زددرمای د دددد ادد  زددرمای با هددا ازددنا بسدداند بدد   ا اه زددرمای  هسددتن

 ی2افزون دد کن  ا بیگتر    یدمن تولید بگو  ب دا ند

 یمل دیتول یمل جیترو

یعندد اد   یعندد همدین م لبدد بد  مدن ی ه ز و ، تولید ملّدد  ا تدروی  بننددمر      هم 

مددر   اه هددم از  و زدد  زددال قبدد  از ایددن،    همددین جددا بددا ایددرا  فددراوان  فددتم، یددک جدددّ 

مصددرم تولیددداو »یوشدبصتان  جمدد  بر نددد، امّددا همدد  بایددد جمدد  بننددد و کن جبددا و ازددن از 

جداه جددن   جزیدزان مدن! شدما وقتددد بد  یدک جدن   ایلدد  ا یریددد میکنیدد بد ی « ایلدد

ایدد، هدم بدا  ر ایراندد  ا وا ا  تولید یدا جد، هدم بد  همدین اندداز  بدا  و اشدتغال ایبدا  بر  
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بتکددا  یددو ش  ا بیدداو   میدددانا جددن   ایلددد بدد  مصددرم شددد، کن ایددد بدد  اینکدد  ابر  

 وز افددزای  یواهددد  ا ا شددما وقتددد بدد  بدد ه بددا ، ابتکددا اتد  ا  ، ایددن ابتکددا او  ا  وزبننددد 

    دشدددت ،     و ان ی ایددددجدددن   ایلدددد مصدددرم میکنیدددد،  دددروو ملّدددد  ا افدددزای   ا  

زددرا  جددن  بدد  میرفتنددد،  جنوان یددک زددنّن بددو اطدداغوو، تددرجی  مصددرم یددا جد بدد 

]میپرزیدند[  ایلدد ازدن یدا یدا جد  ا در یدا جد بدو ، بیگدتر بد  کن  غبدن  اشدتندا ایدن 

 ی 1جک  بگو باید بر ر   و ب 

 جلو به رو حرکت اساس عنوان به ندهیآ به دیام

بدددون ایددن بلیددد ازازددد  ی بیناندد  بدد  کینددد  ازددنه مددن امیددد و ن ددا  یوشنصسددتین تویددی 

کنچدد  می ددویم یددک امیددد یددا ق و متّکددد بدد  ی قفلهددا، هددی   ددامد نمیتددوان بر اشددنه همدد 

ا ، امّدا یدو  و  و ه جسدت  اینباند  همدوا   از امیدد بداذ  و فریبندد ی واقعیّتهاه جیندد ازدن

   طددول ایددن ی ا  و برحددد  میدددا  همدد   ا از نومیددده بیبددا و تددر  بدداذ  نیددز برحددد   اشددت 

ترین اه  شددمن و فعّددالزیازددن تبلیغددد و  زددان  -همیگدد و ابنددون ماننددد -اهدد  زددال 

یبرهدداه ی زددازه مددر   و حتّددد مسددئوان و مدددیران مددا از کینددد  ازددنهاه کن، م یو برنامدد 

هدداه امیدددبص ، نگددان  ا ن واقعیّتهددا، پنهددان بددر ن جلو  هدداه مغرضددان ، وا وندد   و ، تحلی 

ناو بددز گ، برنامدد  بددز گ بددر ن جیددو  بواددک و بواددک نگددان  ا ن یددا انکددا  ه محسددّ

ه یددوتد و تصددویره و اینترنتددد  شددمنان ملّددن ایددران ازددنا و البتّدد  همیگدد د هددزا ان  زددان 

هددا    یدددمن اند بدد  بددا ازدتفا   از کزا ههاه کنددان     ایدد  بگدو  نیددز قابدد  مگداهد  نبالد 

اتد ه تبلیغددایددن محایددر  ددا     شکسددتن شددما جوانددان بایددد پی ی  شددمن حربددن میکننددد

 ی 2باشید

 جامعه در دیام جادیا از استفاده با یغاتیتبل محاصره شکستن

   یددو  و  ی ددران ی ه تبلیغدداتد باشددید ددا     شکسددتن ایددن محایددر شددما جوانددان بایددد پی 

ایددن ی تددر  و نومیددده  ا از یددو  و  ی ددران برانیدددی نهددال امیددد بدد  کینددد   ا پددرو ش  هیددد

بد  بد  بریدد از کنهدا اشدا    -هاه امیددبص ازدنی نگدان جهدا  شدما ترین اهنصستین و  یگ 

 و هازدن و  زدن هداه انقد   بسدد فراتدر از  یدزش  وید ی    برابدر اگدم شدما ازدن -شد

ی  ویت ان ازددنهدداه امددین و یدددمت زا ، بمراتدد  بیگددتر از مفسدددان و یائنددان و بیسدد   ل
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ها بددا اگددم    بسددیا ه از جریدد  نیددا بدد  جددوان ایرانددد و پایدددا ه ایرانددد و ابتکا هدداه ایرانددد، 

کیندد  ییدز بر ا یدد قدد  یدو   ا بدانیدد و بدا قدوّو یددا ا ، بد  زدوه ی تکریم و احترا  مین ر 

 ی 1و حماز  بیافرینید

 ندهیفزا شتاب با یعلم تالش و حرکت

مددا هنددوز از ی ه اهمّیّددت  فقدد  یددک کغدداز بددو   ازددن و ندد  بیگددترشددد ، بددا همدد ایددن  ا  طد

بایدد از مرزهداه بندوند  اند  ی ها  زدن یدابیمن  جهان بسیا  جقبدیما بایدد بد  قلّد هاه  اقلّ 

مددا از ایددن مرحلدد  هنددوز بسددیا  جقبددیما مددا از یددفر شددروح ی ها جبددو  بنددیمتددرین  شددت    مهم

هدددا و قاجا هدددا    هن دددامد بددد  کو  جلمدددد     و ان پهلوهماندددد د شدددر جق ی ایمبدددر  

ه زدصتد بدر مدا وا   بدر   و مدا  ا از ایدن ح شدد  بدو ، ضدرب ه جلمدد  نیدا تداز  شدرومسابق 

کغداز بدر   و بدا شدتا  مدا ابندون حربدن  ا ی جقد  ن د   اشدت  بدو  ها با وان شتابان، فرزنگ

افتددا  د هددا بددا شدددّو بدداا ا امدد  یابددد تددا کن جق  پددی  میددرویم ولددد ایددن شددتا  بایددد زددال

انگدد اهیان و مرابددز پددژوه  و پژوهنددد ان، ها و  اینباندد  همددوا   بدد   انگدد ا ی جبددران شددو 

ه ا ، ولددد اینددک م البدد بددا   تدددبّر و هگدددا  و فرایددوان  ا   ددر  و قدداط  و جدددّه   این

جمدومد مدن از شددما جواندان کن ازدن بدد  ایدن  ا   ا بدا احسددا  مسدئولیّن بیگدتر و همچددون 

  و ایددن زددنگ بندداه یددک انقدد   جلمددد    بگددو   داشددت  شدددی یددک جهددا     پددی   یریددد

پاییزیددد و  شددمن بدددیوا  و ب ی اه نیددز  ا   ازددنانقدد  ، شددهیداند از قبیدد  شددهداه هسددت 

 ی 2توز  ا ب  از جها  جلمد شما بگدّو بیمناک ازن نابا  زازیدبین 

 مخلف یها نهیدر زم یبردن وابستگ نیب از

- فرهن ددد اقتصددا ه، زیازددد، وابسددت د وابسددت د، البتّدد ی ببددریم بددین از  ا وابسددت د بایسددتد

 هاهوابسددت د اوّل، ه  جدد    ی ازددن زیازددد وابسددت د ازازدد ،[ امّددا] ازددنا -جو همدد 

 بد  میگدو  موجد  زیازدد وابسدت د ید ی میکندد فدراهم  ا ایزهدا هبقیّد  ب  ازن زیازد

 وجدو  بد  وابسدت د هدا بصد  ههمد     و بندد نفدوذ هدم اقتصدا  بند، نفوذ هم فرهنگ طبعاً

 امنیّددن بصد    ی بدو  جدو هاین طداغوو  و ان    اینکد  بمدا امنیّدنا بصد     حتّدد بیایدد،

 یدد ی جددو همین فرهنددگ بصدد     اولددد، طری بدد  بدد  اقتصددا  بصدد     بددو یم، وابسددت  هددم

 و  شدوا   ی در هاهوابسدت د[ از  هداید امّدا]  فدنا بدین از انقد   بربدن بد  زیازد وابست د

                                                           

 (1397ی ا  ب  ملن ایران, «  ا   و  انق  »)بیانی   1
 (1397ی ا  ب  ملن ایران, «  ا   و  انق  »)بیانی   2
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  یازددن زمددان مددن بددزنم، امددروز مددن بدد  نیسددن حرفددد ایددنی میصواهددد تدد ش ازددنا زددصن

  فددن، بددین از مددا زیازددد وابسددت د بدد  ز  ،  ا حددرم ایددن نمازجمعدد  هی بدد     جمهددو ه

 فرهن ددد لحددا  از ایم،وابسددت  اقتصددا ه ازلحددا  ایماوابسددت  امّددا بددر یم پیدددا نبدداو الحمدددهلل

 ی 1کو  مد بیچا  د وابست دی زمین  این  وه بنیم فکر باید ایماوابست 

 یساالر ستهیشا

هاه ازددن بدد  فددراهم حربددن بدد  زددوه یددنعتد شدددن مسددتلز  بریددو  ا ه از پددی  زمیندد 

بدا ایدن حدال نبایدد بد  ایدن بهاند   زدن از تد ش ی پددیر نیسدنکو  ن کن    مدو بوتا  امکان

هاه  هدد بد     یدو و بریدو  ا ه از ازدتراتژهتبربد  بسدیا ه از بگدو ها نگدان مدی بگید

اهتمدا  ی تدوان بد  توزدع   زدن یافدنهاه مگدص  و معدین مدجام  و تبدی  کنهدا بد  برنامد 

ب  نق  نصب ان جلمدد، فکدره، فرهن دد و اجتمداجد بسدیا  بدی  از  دشدت  بایدد مدو   توجد  

 ی 2بدون شایست  زاا ه، مفهو  ینعتد شدن تهد از معنا ازنی قرا   یر 

 یخانوادگ تیترب قیطر از کار فرهنگ قیتزر

فرهنددگ بددا  یددک هنبددا  فرهن ددد ازددن بدد  یددک ا زش ای قددد م بتددد  ا بددراه انبددا  یددک 

نفسد   ا اه یدک ا زش شغ    زن وض  نمو   ازن و مبتندد بدر ایدن بداو  ازدن بد  بدا  فد

مندده و بداو  یدک فدر  بد  اید ق بدا  ازازداً ذاتد ازن م   زایر هنبا هداه فرهن دد، ج ق 

یددانوا   ی لددیم یددافتن فددر     یدد ل  و ان طفولیددن و نوجددواند ازددنتحددن تدد  یر تبددا   و تع

ایددن بدد  ی یکددد از جددواملد ازددن بدد     تقویددن فرهنددگ بددا  و  وا  و ازددتمرا  کن نقدد   ا  

بندابراین بدا برقدرا ه ا تبدا  ی  یدر یاطر این ازن ب  فدر   ایمداً تحدن تدا یر یدانوا   قدرا  مد

تددوان بدد  یددو و ضددمند و غیرمسددتقیم بسترزددازه دهددا و فددر  مو بددن  متقابدد  بددین یانوا  

 ی 3از  براه ایبا  و پرو ش فرهنگ با   ا فراهم زاین

                                                           

 (1396 یدا  نصب ان جوان جلمد,  )بیاناو    1
 (1387)فرهنگ با  با ت بید بر فرهنگ با  زازماند,  2
 (1387)فرهنگ با  با ت بید بر فرهنگ با  زازماند,  3
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 یاقتصاد حماسه خلق جهت در نیمسئول و مردم یدل هم

 فقدد  اقتصددا ه هحمازدد ی «اقتصددا ه هحمازدد » و «زیازددد هحمازدد » بددر یم جددرض مددا

 هواقعدد  یعنددد حمازدد ی ازددن مددؤ ر  ولددن  یزه هدداهبرنامدد  البتدد  نیسددنا  ولددن  زددن

ضدع    هنددا قدرا  نظدر مدو   بگدو  مسدئوان و ایدران ملدن بایدد  ا ایدن پرشدو ا و جها  ون 

 معیگددن و زنددد د بایددد  یزه هددابرنامدد  ههمدد    ی بگنازددند اول بنندددا پیددر  ا یألهددا  ا، هددا

ی حمازد  میگدو  ایدنی بنندد  یزهبرنامد  کنهدا بدراه بعدد  یدر ا قدرا  توج  مو   ضعی  طبقاو

 بصد  هداه جدو ، یدک مولّدد بصد  هداه تولیدشدانا    اد  مصرفگدان،    اد  مدر  ، کحا 

 بگددو  پیگددرفن بددراه بدد  بداننددد جددو ا یددک یدددماو بصدد  هدداه جددو ، یددک بنند مصددرم

  فدن، یواهدد پدی  بگدو  وقدن کن ازدنا از  حمازد  یلد  ازدن، از   وند جه  حربدن 

 بدددامد هددر تونمانندددا  و اقتصدا ه، هحمازدد  و زیازددد هحمازدد ی شدد یواهددد پیدددا ازدتقرا 

 ی 1میدا   ن   و میکند حفظ و میکند تقوین  ا  ی ره

 مسددائ  ههمدد  از اقتصدا ه همسددئل  زمدان، از هبرهدد  ایددن    امدروز یداح  نظددران، نظددر بد 

 مسددائ  هزمیندد     بتوانددد مددا جزیددز بگددو  ا ددری  ا   بیگددتره اولویددن و فو یددن بگددو 

 بددا ازددن، بر اشددت  بدد   ا بلنددده  ددا  ایددن بدهددد، انبددا  اهجها  وندد  حربددن یددک اقتصددا ه،

 ایدران ملدن جدزو و بگدو  پیگدرفن و بگدو  بدراه ب شدک بندد، همدرا  بعدده بلندد  ا  هاه

 حد  هزمیند      ا ازد مد نظدا  قدد و بتدوانیم بایدد مدای  اشدن یواهدد زیا ه بسیا  ت  یراو

 ملددن هددا تددا ب یددریم  زددن زددر بددر  ا ال ددو  هددیما نگددان  نیددا ههمدد  بدد  اقتصددا ه مگددک و

 پیگددرفن میتوانددد ا وندد  ازدد   تعددالیم بددا و ازدد   هزددای     ملددن یددک بدد  ببیننددد بتواننددد

 ی 2بند

 در کشور ینیکارافر توسعه

ه نسبتاً فریند    بگو  و ایتصاص بو ج ه مفهو  با کهاه یو و  رفت  و توزع  غم ت شجلد

ه با کفریند    بگو  توان  فن ب  ز   توزع مناز  ب  این حوز ، امّا    مبموح مد

ه با کفریند    بگو  و  زد مسئولین امر باید ب  منظو  توزع ب  نظر مدی بص  نیسن ضاین

  موا   زیر اهتما  و زند:بر معظم انق   ب  تحق  فرمایگاو  ه

 

                                                           

 (1392بیاناو  هبر معظم انق   از مد, )فرهنگ اقتصا  مقاومتد     1
 (1392)فرهنگ اقتصا  مقاومتد    بیاناو  هبر معظم انق   از مد,  2
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و  یزه، مدیرین  دا ه، برنام  ن بگو  براه زیازنتعیین یک متولد مگص     زایتا  بی 1

 نظا و بر امر توزع  با کفریندی 

 

هاه اید  زازهویژ  ب  منظو  تبا هحماین ما ه و معنوه از مصترجان، مبتکران و نوکو ان، ب ی 2

 نوکو ان  کنانی 

 

 ههاه تولیده، یدماتد و تبا الینها و انبا  فعتسهی  فرایند  بن شربنی 3

 

 هاه مصتل  بس  و با ها    جری حماین حقوقد و قضاید از مالکین معنوه نوکو هی 4

 

 هاه  زمد و غیر  زمد با کفریند    مقاط  تحصیلد مصتل  اجم از مدا  ه کموزشتوزع ی 5

 هاو  انگ ا 

 

 و و مکتوباو مرتب  با با کفریندحماین از انتگا  بت ، مقاای 6

 

 ه با کفریندنترنتد فعال    حوز اه ایهحماین از زاینی 7

 

 هاهاه با کفریند و برند ان کنحماین از جگنوا  ی 8

 

 ه با کفریندازتفا   از تبربیاو و اط جاو بگو هاه پیگرو و موف     جری ی 9

 

 هاه فرهنگ با  و با کفریند    جامع ه شای اهتما  ب  توزع ی 10

 

 هاه با کفرینان حماین از فعالین تصصی  بو ج  مناز  ب  منظو ی 11

 

 ه با کفریندایبا  مؤزساو مگاو  ی 12
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 هاه جلمد و تحقیقاتدفناو ه و شهرک -هاه جلمدتوزع  و تقوین مرابز  شد، پا کی 13

 

 ه با کفریند و ت ش    جهن با و  شدن کنانشنازاید ازتعدا هاه بالقو ی 14

 

 ی 1بنیانهاه  ان بنه شر یره و توزع حماین از شک ی 15

  ییاجرا یراهبردها

 ها مهارت توسعه و کشور یعمل و یعلم یها ارگان توسعه

 مسددئولین هجهددد  بددر بدد  بددر   یا  اشددن اینبددا مددن حدداا بدد  هددم  ی ددره با هدداه از یکددد

 هاه انگد ا  ایدن یدنعتد، و فندد هنرزدتان هداه ایدنی مهدا و هازدن هتوزدع  ازن،  ولتد

 پیدددا توزددع  بایددد اه،حرفدد  -فنددد هاهکموزشددکد  اه هددا،حرفدد  -فنددد ایددن بددا بر ه، -جلمددد

 با هداه از یکددی  ا یدم احتیداج هدم با کمدد هپنبد  بد  امدا  ا یدم، احتیداج جلدم بد  مدای بند

 ی 2بنیم با  بایستد بگاو زه و ینعن هزمین     ب  ازن این من نظر ب  ازازد

 انیبن دانش و کارآمد یروین تیترب

 طدو  همدان -بنیدان ان  یدنای     بصصدوص نیدرو، تربیدن بد : بکدنم هدم  ا کیر هتویی  این

 بدا  ایدن یوشدبصتان  بصد  هدا از بعضدد   ی  ا  اهمیدن ییلدد بایسدن -  فتندد  وزتان ب 

 اطدد ح نز یددک از  ویددان بصدد      ا یددم، اطدد ح مددا اههسددت  انددرژه بصدد    ی ازددن شددد 

ی  رفتدد  انبددا  محقدد  و  انگددمند نیددروه با کمددد، نیددروه مدداهر، نیددروه تربیددن بدد   ا یددم

 ی 3بر  توج  مصتل  بصگهاه    این ب  بایسن

                                                           

 (1387)فرهنگ با  با ت بید بر فرهنگ با  زازماند,  1
 (1389ناو     یدا  جمعد از با کفرینان زرازر بگو , )بیا 2
 (1389)بیاناو     یدا  جمعد از با کفرینان زرازر بگو ,  3
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 مهم نیا تحقق یبرا کوچک یها بنگاه سیتأس  و اشتغال مشکالت حل

ی بنندد برطدرم  ا کنهدا و بنندد جسدتبو  ا بگدو  بدا  ره هجامعد  مگدک و بگدو  مسئوان

 و اشددتغال بدد   ا ن  وندد ی ازددن اشددتغال جددد  و بیکددا ه وجددو  یقیندداً مگددک و ایددن از یکددد

 ی 1ازن از  با هاه این از یکد هم با ه هاهبن ا  ایبا  و با کفرینان تگوی 

 

 یعنی - دیتول یمجموعهدر  یو درستکار یکارمحکم ،یکار وجدان

 کشور یشرویالزمه پ -کار  یدکنندهیتولکارگر و مولد کار و 

 زددن  همبموجدد ی ازددن یددوبد تدد ش بددا ، تدد ش و تحددرک یوشددبصتان  مددا بگددو     امددروز

 اوائدد     هنددوز مددا ولددد بر ندددا پیگددرفن و  ا نددد انبددا   ا یددوبد تدد ش تولیددد، انددد با ان

 و بدا همحکم بدا ه، وجددان هدمی بندیم تد ش بایدد ییلدد بدرویم، جلدو ییلدد باید مای  اهیم

 ازددن، از  -بددا  هتولیدبننددد  و بددا  مولددد و بددا  ر یعنددد -تولیددد همبموجدد       زددتکا ه

 ایددن بدد  ازددن از  توجدد  و مراقبددن و  جایددن  زددمد، مسددئولین و  ولتددد مسددئولین    هددم

 اول    بدد  طددو  همددان البتدد  وی ب یددر  انبددا  و باشددد متعددا لد و یددحی  حربددن حربددن،

 و ب یدر  قدرا  هابرنامد   ن     بایدد بدا  هبنندد  تکدریم  و بدا  تقدد  بدر  ، جدرض جرایضم

 بدا یدو ، بدا  بدا یدو ، مغدز بدا یدو ،  زدن بدا بدا  ری ازدن محتدر  با  ر،ی بدانند  ا این هم 

 ی 2میرزاند ازتق ل ب   ا بگو   ا   یو  جان و جسم

 کشور یاسیس استقالل حفظ ساز نهیزم دیتول و تالش و کار

 مددا بددراه انقدد  ! جزیددز یددواهران و بددرا  ان ازددن ازددتق ل مددا بگددو  ایددلد همسددئل  امددروز

 غیددر نظددا  مقابدد     بدد   ا  ملددن ایددن بدد   ا جددرنو ایددن کو  ا بددا  بدد   ا زیازددد ازددتق ل

 ایددن  ا، زیازددد ازددتق ل ایددن بصواهددد ملددن ایددن ا ددر امددای بایسددتد  نیددا    زددل   هجا اندد 

  ا یدو  اقتصدا ه هاهپاید  بایدد بندد، حفدظ جدالم  رانزدل   مقابد      ا فرهن دد اندا جرض

 بد  تولیدد، بد  ازدن وابسدت  ایدن و ازدنا بگدو     ازدتق ل  وانددن  یگد  ایدن، بندا محکم

                                                           

 (1392)فرهنگ اقتصا  مقاومتد    بیاناو  هبر معظم انق   از مد,  1
 (1387)بیاناو     یدا  با  ران و با کفرینان,  2
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 کزمایگدد ا  و تحقیقداو مربدز ازی بدا  مصتلدد  بصگدهاه    ندوکو ه بد  بددا ، شدکوفائد بد  بدا ،

 نددوکو ه ایددن بایسددتد جددا همدد     مز جدد ، محددی  تددوه تددا هددا،با  ا  محددی  تددوه تددا  رفتدد ،

 بددا ایددران ملددن ازددتق ل هتدداک و یونصددوا   شددمنان بدد  ازددن وقددن کنی باشددد  اشددت  وجددو 

 ی 1نگسن یواهند بنا ه و بسن یواهند  ا یو شان  هان هاه نابامد

 پاوهشگاه و پاوهشکده قالب در ییدانشجو یها تیفعال انجام

ی  ا    ا م البداو ایدن هدم بندد  واقد     بد   فتندد،  انگدبوئد بسدی  هنمایندد   ا نکت  یک

 بددر یم، تکدرا  و م در   دشدت  زددال  و زدال، یدک مدا بدد  ایراندد -ازد مد پیگدرفن ال دوه

 بدد   انگددبوئد پژوهگدد ا ی  ا   زددؤال جدداه ازددن،   زددن شددد  جمدد  اقددد  مددد پرزددند

 کمدوزش وزا و هداه مسدئوان ازدن یدو ی ازدن یدوبد پیگدنها  مدن نظدر بد  شد، پیگنها 

 همقولدد  ایددن     انگددبوها ب دددا یمی ازددن یددوبد فکددر بنندددا بر زددد بننددد،  زددید د جددالد

 و پژوهگدد ا  نددا  بدد  مربددزه یددک    میتواننددد، ا ددر میکننددد، وقددن ا ددر  انگدد اهد بددا 

  نبددال میتوانددد و ازددن تددوجهد قابدد  هایددد  ایددن  هندددا انبددا   ا فعالیددن هددائد پژوهگددکد ،

 ی 2شو 

 انیبن عدالت اقتصاد جادیا یها گام برداشتن

 و اجتمدداجد جدددالن پایدد  بددر اقتصددا ه توزددع  و  شددد بدد  مربددو  هدداهفعالین همدد  تنظددیم

 بدر ت بیدد بدا   کمدد بدم قگدرهاه از محرومیدن  فد  و طبقداو   کمددهاه میدان فایل  باه 

 اج داه مالیداتد، زیازدن هداه طرید  از   کمدده غیرموجد  ندابرابره هداه جبدران: زیدر موا  

  و اقگددا  بدد  مربددو  اط جدداو بانددک تکمیدد ی اهبیمدد  با هدداه و زدداز و هدفمنددد هاهیا اندد 

 و کشددکا  هاهیا اندد  بددر ن کن، هدفمنددد مددداو  بددر ن هن ددا  بدد  و   کمددده پددایین  هددک

 از جامعدد  کحددا  بریددو  ا ه تدد مین غیرکشددکا ، هاهیا اندد  بددر ن هدفمنددد تددد یبد اجددراه

 ی 3اقتصا ه اط جاو

                                                           

 (1387)بیاناو     یدا  با  ران و با کفرینان,  1
 (1387هاه شیراز,     یدا  ازاتید و  انگبویان  انگ ا  )بیاناو 2
 (1392)فرهنگ اقتصا  مقاومتد    بیاناو  هبر معظم انق   از مد,  3
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 کشور یاقتصاد عرصه به یخصوص بخش کردن وارد

 وا    ا مددر   مدددیرین بعددد و مددر   هاهزددرمای  اواً بتددوانیم مددا بدد  بددو  ایددن 44 ایدد   و 

 وا   - یصویددد بصدد  - مددر   مدددیرین و مددر   هاهزددرمای  بایدددی بنددیم اقتصددا  هجریدد 

 نصواهددد حایدد  مقصددو  کن مانددد، بدداقد  ولتددد مدددیرین هددا ا ددر و اا بگددو ا اقتصددا  هجریدد 

 ی 1شد

 مدر   مددیرین و مدر   هزدرمای : ازدن همدین متعدا ل ید ی  ا   وجدو  متعدا لد ید  یک

 شدا اللَّ ان انانچد  ا دری باشدد  ولدن هجهدد  بد  هدداین و بنتدرل و ب یدر   وش بدر  ا اقتصا 

 زوجدد ایددن نمددد  یددر ا انبددا  هددم مدددوبوتددا      البتدد  بدد  -ب یددر  انبددا  بصددوبد بددا  ایددن

 اقتصددا  بددراه فرجددد یددک واقعدداً - ا   هددم زحمددن و ازددن بلندمدددو و مدددومیان با هدداه

 شدی  یواهد بگو 

 یبخش خصوص یساز مند توان

 زیسدتم هدم بگدوند، تگدوی  اقتصدا ه فعالیدن بد  هدم بدر ا توانمندد بایدد  ا یصویدد بص 

 م دد  -بننددد بمددک میتواننددد بدد  هائد زددت ا  و بگددو   ولتددد هاه زددت ا  بگددو ، بددانکد

 ی 2شوند اقتصا  میدان وا   مر   ب  بنند بمک -قضائی  هقو  و مقنن  هقو 

 یساز شفاف

بدددا   بباهازددن،  دا هزددرمای  فریددن هدداه بداننددد یصویددد بصدد  فعدداان بایسددتد

 محددو  اط جداو، بدو ن محصدو ی نگدو  یوا اند ویژ  هاهازدتفا   باشدند، م لد  همد  هازنا

 بدد  میگددو ا جبیبددد یوا یهدداهویژ  موجدد  بعضددد،  ون افددرا ، از بعضددد بدد  اط جدداو بددو ن

 فدراهم هسدتند، ادازدتفا   زدو  بد  افدرا ه بدراه  ا یدک شدب  هبدا کو     روو هداه  اهد

 بگددو ، تولیددد بداا فدد ن بیایدد، بدداا فدد ن بنازدن بدد   ا ندد اطدد ح اینکدد  یداطر بدد  میکنددا

 قدانون فد ن یدا بیایدد، پدائین یدا بدرو  بداا بداا فد ن قیمدن بگدو ،  رفتد  جلدوی  باا ف ن

 بایددی بگدو  جمدومد بایدد اط جداوی میکنندد زو ازدتفا   م لعندد، بد  اینهدائدی بگدو  تصوی 

 نهدم  ولدن    بدو ، م در  قبد   ولدن هداه    ایدن البتد ی ب یر  یو و اط جاو زازهشفام

                                                           

 (1392)فرهنگ اقتصا  مقاومتد    بیاناو  هبر معظم انق   از مد,  1
 (1392   از مد, )فرهنگ اقتصا  مقاومتد    بیاناو  هبر معظم انق 2
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 بددا  زمیندد  ایددن    بایسددتدی نیسددن بددافد لددیکن  رفتدد ا انبددا  فعالیددن هددائد هددم  هددم و

 ی 1ب یر  انبا  بیگتره

 ها ارانهی یساز مند هدف

 هایا اند  ایدن قبلدد، شدک  بدای میکندد تقسدیم مدر   بدین  ا هائدیا اند  بگدو  مدیرین  زت ا 

 بسداند بد  امدا میرزدیدا بیگدتر میکر ندد، مصدرم بیگدتر  اشدتند، پدول بیگدتر بد  بساند ب 

 هدفمنددد بددای میرزددید بمتددر هایا اندد  ایددن میکر نددد، مصددرم بمتددر  اشددتند، پددول بمتددر بدد 

 ایدن،ی میرزدد واحدده نسدبن بد  همد ، بد  یعندد می یدر ا انبدا  جا اند  توزی   ها،یا ان  بر ن

 ی 2ازن اجتماجد جدالن ایبا  جهن    بلند  ا  یک

 ینوآور یمل نظام لیتشک

 بدد  کنچنددان هددم جلمددد جددام  هنقگدد  شددد  موجدد  یددأل همددین و - ا   وجددو  یألیددد یددک

 جبدا و بد  ندوکو ه، ملد   نظدا  یدأل همدین از ازدن جبدا و کن و -نگدو  جملیاتد شاید و باید

 و میدداند و بدد ن زدد و     اه،زنبیددر  تعامدد  هدداه فعالیددن هددا، از اهشددبک  یددک از ازددن

ی جلمدد محدی  بیدرون اد  جلمدد، محدی    ون    اد  بگدو ا جلمدد هاه زدت ا  بدین یر ،

 شددنایت  نددوکو ه ملد   نظددا  جنددوان بد  ایددن بدد  بیایدد، وجددو  بدد  بایدد اینچنینددد تعامدد  یدک

 بندد،  یدد بندد، مددیرین  ا ندوکو ه و  اند  جریدان بد  ایدن از ازن جبا و هم با ش شو ا

 مددیران و مسدئوان مدن نظدر بد  و ازدن ازمدد ایدز یدک امروز اینی بند هداین بند، ا زیابد

 ی 3بنند فکر مسئل  این ب  باید

 واردات تیریمد

ی میکدنم ت بیدد هدم اان بدر  ا زدفا ش  ولتدد هدا بد  وا  او مددیرین همسدئل  ب  نسبن من

 ب یددر ا انبددا  وا  او بدد  ازددن از  جاهددائد یددک اددون بگددو ا متوقدد  وا  او نمی ددویم مددن

                                                           

 (1392)فرهنگ اقتصا  مقاومتد    بیاناو  هبر معظم انق   از مد,  1
 (1392)فرهنگ اقتصا  مقاومتد    بیاناو  هبر معظم انق   از مد,  2
 (1392اقتصا  مقاومتد    بیاناو  هبر معظم انق   از مد, )فرهنگ  3
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 انبدا  بایدد جاهدائد یدک بگدو ا نبایدد م لقداً وا  او جدائد یدکی بگدو  مدیرین باید وا  او اما

 ی 1ب یر  انبا  وا  او مدیرین، بای ب یر 

 مورد یب راتییوتغ تذبذباز  زیبر اساس برنامه و پره حرکت

 تغییددر و السدداج یل  تصددمیمهاهی ازددن ازازددد با هدداه از یکددد برنامدد ، ازددا  بددر حربددن

 ملددن مقاومددن بدد  و میگددو  وا   «مقدداومتد اقتصددا » بدد  بدد  ازددن هائدضددرب  جددزو مقددر او،

 ن دا ندد باشدندا  اشدت  توجد  بایدد محتدر  مبلد  هدم محتدر ،  ولدن هم  ا، اینی میزند ضرب 

 ی 2شو  بد مو   تغییرهاه و تدبد   اا  زماند هر    بگو  اقتصا ه زیازن هاه

 یاقتصاد نیقوان بودن بخش جهینت رمز ثبات و انسجام تیشفاف

اقتصددا ه  مقددر او -بگددو  انبددا  اقتصددا ه مقددر او و زیازددن هددا انسددبا  و شددفافین و  بدداو

 و اقتصدا ه مقدر او - نددا   اهفایدد  بکندیم، جوضد  فدر ا ب دوییم، ایدزه یدک امروز ب  اه

 بایدد هدم بنندد،  یزهبرنامد  کن  وه بتوانندد مدر   بد  باشدند  اشدت   بداو هم باید ما قوانین

 ی 3باشد شفام و بصواند هم با و باشد منسبم

 یدیتول کوچک یواحدها یایاح

 و بوادک تولیدده واحددهاه بد  بپر ازندد اقتصدا ه مسدائ  هزمیند     بگدو  جزیدز مسئولین

 و اشددتغال بکننددد، احیددا  ا اینهددای  ا یددم بگددو     واحدددها ایددن از هددزا  یددد انددد مددای متوزددّ 

 ی 4کیدمد وجو  ب  ابتکا 

 دانشگاه و صنعت انیم حیصح نظام یبرقرار

 ایبددا  و بیکددا ه معضدد  حدد  بددر جدد و   انگدد ا ، و یددنعن میددان یددحی  نظددا  برقددرا ه

 ی 5شد یواهد ینعتد ازتق ل و ا زه جویدیرف  باجا اشتغال،

                                                           

 (1392)فرهنگ اقتصا  مقاومتد    بیاناو  هبر معظم انق   از مد,  1
 (1392)فرهنگ اقتصا  مقاومتد    بیاناو  هبر معظم انق   از مد,  2
 (1392)فرهنگ اقتصا  مقاومتد    بیاناو  هبر معظم انق   از مد,  3
 (1395)بیاناو     یدا  اقگا  مصتل  مر  ,  4
 (1382د, )بیاناو    جلس  پرز  و پاز   انگبویان  انگ ا  شهید بهگت 5
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  اشتغال جادیا با کشور یبازساز کردن شروع

 بدد   زددیمم  نتیبدد  ایددن بدد  اقتصددا  ،  جانبدد هم  بر زددد هددا  و جمیدد  م العدداو   

 ی 1اشتغال برا  ت ش از ازن جبا و شروح، و جزیمن  نق  

 اشتغال و دیتول یعنی یمقاومت اقتصاد یاصل نقطه دو بر تمرکز

 مقدداومتد اقتصددا  نددا  زیددر    فقدد  ا ددر مبموجدد  ایددن ازددنا مبموجدد  یددک مقدداومتد اقتصددا 

 میبیدنم ایدن     ا جد ج مدن نباشددا ا در منگد  انددان ازدن ممکدن ب یدر ، قدرا  توجّد  مو  

 یددک مهمّددد و بلیددده هنق دد  هددر بددراه و بنددیم تقسددیم مهددم نقددا  بدد   ا مبموجدد  ایددن بدد 

 بدد  بصددواهیم مددر   کحددا  از و شددای  افددرا  و مسددئولین از و بدددهیم، قددرا   ا زمددان از فصددلد

 ازدن ایدن    جد ج مدن نظدر بد  بننددا متمربدز بلیدده نقا  کن  وه بر  ا یو  همّن ههم 

 بلیدده هنق د  ایدن مدن اجتقدا  بد ی بندیم شنازداید   زدن امسدال  ا بلیده هنق   این ب 

 نقددا  کن اینهددا جوانددانا اشددتغال جمدددتاً و اشددتغال و  ایلدددا تولیددد تولیددد، از ازددن جبددا و

 ایددن بدر  ا با هدا و بگدویم متمربددز نق د   و ایدن  وه توانسدتیم مددا ا دری ازدن ایدلد بلیدده

 یواهدد جلدو زیدا ه میزانبد  بدا  بد  ازدن ایدن تصدوّ  بکندیم، بنده زت  و  یزهبرنام  ازا 

 شددا اهللان زددصنراند    مددنی کمددد یواهددد پددی  محسوزددد و اگددم یر موفّقیّددن هدداه و  فددن

 لددا  ا ا یدواهم توضدی  ازدن مترتّد  ازازدد و بلیدده هنق د   و ایدن بدر ب   ا یصوییّاتد

 مقداومتد اقتصدا  یعندد میددهما قدرا  «اشدتغال -تولیدد: مقداومتد اقتصدا »  ا امسدال شعا  من

  وه بدر همد  بایسدتد بد  ازدن نقداطد مبمدوح ایدن اشدتغالا و تولیدد بعدد ازدن، بلّد جنوان

 ازددن ایددن محتددر  و جزیددز مسددئولین از مددر   هم البدد  و مددن هم البدد ی بگددوند متمربددز کن

 شدا اهللان و بدهندد انبدا   یزهبرنامد  بدا  ا با هدا و بگدوند متمربدز نق د   و ایدن  وه بدر ب 

 ی 2بنند  زا ش مر   ب  بتوانند  ا کن نتای  زال پایان   

                                                           

 (1380, 1380)پیا  نو وزه ب  منازبن حلول زال  1
 (1395, 1396)پیا  نو وزه ب  منازبن کغاز زال  2
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فراهم  ،یبنگاه ها و توانمند کردن بخش خصوص ینکردن به واگذار اکتفا

از  یریجلوگ یبرا یخوب و نظارت جد تیریکردن امکان مد

 یاحتمال یهاسوءاستفاده

 بنددا     بلکدد  نیسددن هددابن ا  وا دددا ه فقدد  ،44 ایدد  بلددد هاهزیازددن اجددراه از هدددم

 مدددیرین امکددان بددر ن فددراهم یصویددد، بصدد  بددر ن توانمنددد زمیندد     بایددد هاوا دددا ه

 ازازددد با هدداه نیددز احتمددالد هاهزو ازددتفا   از جلددو یره بددراه جددده نظددا و و یددو 

 ی 1شو  انبا 

 یاقتصاد مفاسد با مبارزه

 نفدوذ و بدروز بد  نسدبن بایددی ازدن ازازدد  بدن یدک و مهدم بسدیا  اقتصا ه مفازد با مبا ز 

 بیرحماندد  کن بددا و باشددید حسددا  بگدددو  ولتددد هاه زددت ا     اقتصددا ه فسددا  بددواکترین

 اقتصددا ه مفازددد یددو و ایددن غیددر    بدد  اددرا بنیددد بریددو   اهم حظدد  هددی  بدددون و

 ی 2یافن یواهد  سترش زریعاً وا یر بیما ه همچون

 دیتول بخش سهم اختصاص

 زددهم ها،یا اندد  هدفمنددده قددانون اجددراه اددا او     بایددد و ازددن اقتصددا  ازددا  تولیددد،

 ی 3یابد ایتصاص حتماً تولید بص 

                                                           

 (1390, هاه اقتصا ه با  هبر انق  ) یدا  فعاان و بر زید ان بص  1
 (1390هاه اقتصا ه با  هبر انق  , ) یدا  فعاان و بر زید ان بص  2
 (1390هاه اقتصا ه با  هبر انق  , ) یدا  فعاان و بر زید ان بص  3
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 یقو نظارت و التیتسه یاعطا

 نیدز قدوه نظدا و بایدد تولیدبنندد ان، از حمایدن و تولیدد بصد  بد  تسدهی و اج اه بنا    

  ی ددر با هدداه بدراه اج دداید تسدهی و از بنند ان،زو ازددتفا   بریدد تددا باشدد  اشددت  وجدو 

 ی 1نکنند ازتفا  

 یاخالق یراهبردها

  یقیحق و یواقع تالش

 بدر ن بداز و فسدا  بدا مبدا ز  و اشدتغال ایبدا  بدرا  بایدد مصتلد  بص  ها  و  ولت  مسوان

 ی 2بنند ت ش و با  حقیقتا بگو ، اقتصا  ب   ا ن  ون  و مر   معیگن امو  ها  ر 

 اشتغال جادیا یبرا یروز شبانه و وقفه یب تالش

 اهمبموجد  کن  فدتم  ولدن از بصد  ایدن بلندپاید  مسدؤوان بد  ایدن، از قبد  ما   اند    من

 بد  مقددّ   فداح  و ان جندگ  اتداق م د  بایدد بندد،مد بدا  بگدو     اشدتغال ایبا  براه ب 

 هایدمبموجدد  کن بددراه مقدددّ   فدداح و جنددگ  و ان   ی بنددد بددا  شددناین،نمد  وز و شدد 

 هفتد  کیدر  و هفتد  اوّل  تع ید ، غیدر و تع ید   وز، و شد  بو ندد، جندگ طرّاحدد مگغول ب 

 تد ش نحدو همدان بد  اشدتغال ایبدا  بدراه بایدد امدروزی بو ندد بدا  مگغول مرتّ  نداشنا معنا

 معنداه بد  بگدو  پیگدرفن و یدو  زندد د ا ا   بدراه نیدروی ، از بتواندد بایدد مدا جدوانی شو 

 جددایدکن تددا -مسددؤوان یوشددبصتان ی  ا    ا ظرفیددن ایددن هددم بگددو  بندددا ازددتفا   حقیقددد

 ی 3بنند همّن باید و مندندج ق  و معتقد امر این ب  -شنازممد و ا  ید  من ب 

 انقالب تیعامل موفق یبلندپروازو  یجهادبه نفس، کار  اعتماد

 و نفد  بد  اجتمدا  بربدن بد  بددهیم، انبدا  ایمتوانسدت  بد  بز  دد بدا  هدر انقد  ، اول از ما

 ی 4ازن بو   جها ه با  و بلندپروازه

                                                           

 (1390هاه اقتصا ه با  هبر انق  , بر زید ان بص ) یدا  فعاان و  1
 (1381)بیاناو     یدا  جمعد از با  ران و معلمان,  2
 (1381, )بیاناو    پا  ان  وبوه  3
 (1384, بگاو زان)بیاناو     یدا   4
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 یتیریمد یراهبردها

 آنها جییو نشاط به کارگزاران و ته دیام یالقا

هسدتند، نگدا  و امیدد بدهیدد و کنهدا       ون تگکی و یدو  بد  مددیراند بد  زیر زدن شدما

 ی 1 ا وا ا  بنید با   ا زیا  بنند

 آنان فرهنگى و روحى و فکرى جهتگیرى و جوانان اشتغال به توجه

اقتصددا  ، توجدد  بدد  اشددتغال   مسددائ    مسددائ  بگددو  و بصصددوص    زمیندد    زمیندد 

 ی 2جوانان و جهت یر  فکر  و  وح  و فرهن   کنان، ییل  مهم ازن

 دبخشیامو  انهیجوعالجبا لحن  ینقاط منف انیب

ها بدد  معندداه نا یددد   ددرفتن نقددا  ضددع  و بمبو هددا نیسددن امددا بیددان نقددا  بیددان پیگددرفن

و بگددو ، وا وندد  جلددو   ا   جویاندد  و امیدددبص  باشددد تددا واقعیددامنفددد بایددد بددا لحددن ج ج

 ی 3نگو 

 شگرف کشور یهاتیظرفو  هاشرفتیپ انعکاس

یکد از شد ر هاه جندگ  واندد  شدمنان    شدرای  بندوند، ناامیدد بدر ن مدر   بدویژ  نسد  

هدداه شدد رم بگددو  ها و ظرفینجددوان و فعددال بگددو  ازددن، بنددابراین همددوا   بایددد پیگددرفن

 ی 4براه اط ح مر   منعک  شو 

                                                           

 (1392جمهو  و اجضاه هی و  ولن, )بیاناو     یدا   ئی  1
 (1392جمهو  و اجضاه هی و  ولن, )بیاناو     یدا   ئی  2
 (1390هاه اقتصا ه با  هبر انق  , بص ) یدا  فعاان و بر زید ان  3
 (1390هاه اقتصا ه با  هبر انق  , ) یدا  فعاان و بر زید ان بص  4



 
 فرهنگ اشتغال : جوانان و مسئولین 184

 یخصوص بخش حضور با یرقابت اقتصاد جادیا

، بایددد زمیندد  یددک اقتصددا   قددابتد بددا حضددو  بصدد  44هاه اب غددد ایدد  برازددا  زیازددن

هاه یصوید بوجو  کید بد  ازمد  اندین بدا ه، تحدرک بیگدتر بدراه اجدراه بامد  زیازدن

 ی 1ازن 44ای  

 کار یراهبردها

 کاال فروش ضامن تیفیک

 حمددن یددا بددر کن انسدداند بد  بددا ه  ا انبددا   ا«مد  فاتقندد  حددم اللَّد  امددرا جمدد  ج»فرمدو : 

ی ن ره ازددن، غیددر از امددروزایددن کینددد ی بدهددد و کن  ا مددتقن انبددا  بدهددد،   زددن انبددا  بدهددد

هدائد هسددتند یدد زدال ازددن اینهدا  ا نددد بدا  میکننددد،  شدما امدروز ببینیددد     نیدا بمپدداند

ازدم اینهدا ی گدان     نیدا فدروش میدرو ید و پنبا  زدال ازدن  ا ندد بدا  میکنندد و محصوات

بافد ازن بد  جدن   ا تدو بدازا   ائد  بنددا بد  یداطر اینکد    زدن بدا  بر ندد، یدو  بدا  

 ی 2بر ند، مگتره م مئن ازن ب  اینها

 

 کاال یقیحق تیفیک به غاتیتبل یرگذاریتاث یوابستگ

مدن بد  ی بننددشما می وئید بد  مدا زدفا ش بندیم بد  مدر   بد  تولیدداو  ایلدد  ا مصدرم 

ا ، منتهدا ایدن بدا شدعا    زدن ی  اند زال ازن  ا   زفا ش میکدنما بندد  بد  با هدا  فتد 

یدد ، بلدد  یددک مقدددا ه مددر   حدداا یددک اجتمددا ه بکننددد، یددک اجتنددائد بکننددد بدد  ی نمیگددو 

حرم ما، ب  یداطره بد  مد  ً مدا  فتدیم، بروندد یدک مقددا ه اد  بننددا ایدن یدک بصگدد از 

یدد  بیفیددن  ا بایدد بدداا بددر ا ی    ی ددر هددم مربدو  بدد  بیفیددن ازدنیددک بصدی قضدی  ازددن

 ی 3بیفیتها  ا باید باا بر 

 

                                                           

 (1390هاه اقتصا ه با  هبر انق  , ) یدا  فعاان و بر زید ان بص  1
 (1389)بیاناو     یدا  جمعد از با کفرینان زرازر بگو ,  2
 (1389)بیاناو     یدا  جمعد از با کفرینان زرازر بگو ,  3
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 متعال خداوند بر توکل و ها یسخت برابر در استقامت و قدم ثبات حفظ

 سددب کن ازدن، مبدره بد  بسدد کن بر یدد، بلندد  ا پدرام وقتددی بنیدد بلند  ا پرام شما"

 نکی میکننددد  ا یو شددان بددا  حسددا  همدد   هددد، انبددا  بددا  میصواهددد اجددرا  محددی     بدد 

 و دمیکند  ل رمدد احسدا  بدر  ، بلندد  ا پدرام ایدن محتدواه بد  مربدو  فریدا  ب  هم بسد

 جوانهدداه شددما نیسددنا شددما بددا     مگددکلد مددن نظددر بدد  بنددابراینی  فددن یواهددد پددی  بددا 

 از دبعد میگدو ،  ا   بد  یدوبد شدعا  هدری ازدن همدین شدما از هدم انتظدا  بد  هستید مؤمند

 شددما بدد  تکیدد  اوزددن،  زددن هدداا ا   و زبانهددا و  لهددا ههمدد  بدد  بددز گ یددداه بدد  اتکددال

 شدعر او از بد  شدما همگدهره بداایر ی بدانیدد  ا ایدن جدوان هازدنا شدما بد  امید جوانهازن،

 :می وید یواندید، هم

 

 باشیم یوش و بگیم م من و بنیم وفا

  نبیدن ازن بافره ما طریقن    ب 

 ی 1بروید با   نبال نرنبیدا

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (1387هاه شیراز,     یدا  ازاتید و  انگبویان  انگ ا  )بیاناو 1
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  درآمد شیپ

 ندهیآ دهه یصنعت حاکم یگردشگر صنعت

 مدد قدرا  جهدان کمدد    پدر یدنای  جددول یدد     کیندد   هد  پایدان تدا  ر ش ره ینعن"

 و یدو  و یدنعن بدر 1988 زدال     ا  میلیدا   500 بدر بدال    کمدده بدا یدنعن اینی  یر 

 کمددد    پددر یددنعن تنهددا بددر 2020 زددال تددا شددو  مددد بینددد پددی  و  رفددن پیگددد بددامپیوتر

 یددک حدددو  2010 زددال    یددنعن ایددن  ر شدد ران تعدددا ی کیددد فددای  نفددن یعنددد جهددان

  ایااو 2003 زال   ی بو  یواهد نفر میلیا   9/  1 از بی  2020 زال    و نفر میلیا  

 بدد  ازددن بگددو هاید  ا      ا  میلیددا   18 /6 معددا ل   کمددده بددا کمریکددا متحددد ایالددن 

  ا  میلیددا   3 /27 بددا ازددپانیا و 3 /29 بددا فرانسدد ی  ا نددد یددنعن ایددن     ا   کمددد بیگددترین

 گردشگری توسعه 
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 ایدران کمدد    زدال ایدن    بد  ازدن حدالد    ایدن و  ا ندد قرا  بعده هاه  تب     ترتی  ب 

 ی 1ازن بو    ا  میلیون 893 تنها  ر ش ره ینعن از

 رفت دیبا که یراه و رانیا

 پدر بد  میدهدد نگدان  ا جظیمدد شدکام یافتد ، توزدع  و یدنعتد بگدو هاه بدا ایدران مقایس 

 هدداه جریدد     بددااید بسددیا  زددرجن بددا بگددو ها همدد  بدد  امددروز  نیدداه    کن بددر ن

 ی ازن نیافتند  زن  ویاید شبی  بیگتر میکنند حربن ایتصاید،

    بگددو مان نددازل بسددیا   تبدد  از جهددان ر ه جهدداند زددازمان زددوه از شددد  اجدد   کما هدداه

 ایدران جضدو، پنبدا  و یکصدد میدان    بد  طدو ه بد   ا   حکایدن زدازمان ایدن اجضداه میان

 و  ر شدد ره محصددواو لحدا  از ایددران اینکدد  بد  توجدد  بددای  ا   قدرا  هگددتم و شصدن       

 باشدد بگدو مان شایسدت  تواندد نمدد  تبد  ایدن باشدد، مدد جهدان برتر بگو     میان    مناب 

 ی 2 هد مد نگان  ا اندبد بسیا  کما  ایران    ینعن این از حای    کمدهاه و

 یگردشگر توسعه یراهکارها

 گردشگران خاص گروه انتخاب و بالقوه یبازارها ییشناسا

 د،یددا ج  ر شدد ران اب ددر مبدددای ازددن اه من قدد  بددازا  یددک جمدددتا ایددران  ر شدد ره بددازا 

 بددازا  بدد  میدهددد نگددان هددا بر زدددی ازددن ازدد مد بگددو هاه جضددو همسددای  بگددو هاه

 بدد  شددو  مددد تگددکی  مگددص  بصدد  زیددر یددا قسددمن اندددین از ایددران یددا جد  ر شدد ره

    بددازا  بدد  از کن زددهم بدد  ازددن بددا  و بسدد  اهدد  و تبددا  بددازا  کن، بصدد  زیددر مهمتددرین

   هدانمایگد ا بنفدران ،  ر همداید، بر دزا ه بدازا  بد  مربدو  زدهمی ازدن یدد    35 حدو 

 مددد   یددد 6 حدددو     و بددم زمسددتاند و تابسددتاند تع ددی و  د اندددن بددازا  همچنددین و

  ا   ران ر شدد و   یددد 28 حدددو  اقددوا  و  وزددتان از  یدددا  بددازا  زیددا تد، بازا هدداهی باشددد

    کزددیا شددرق و کمریکددا ا وپددا، از فرهن ددد و تددا یصد امددابن و مندداظر از  یدددا  قصددد بدد   و 

 ی شوند مد برکو     ید 10 حدو 

                                                           

 (1383) شاهر   هدشتد ، امیرحسین انچ  اه ,  1
 (1383) شاهر   هدشتد ، امیرحسین انچ  اه ,  2
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 انبدا  ازدن، تغییدر حدال    همدوا    ر شد ران، ج ید  و هدا ذائقد  بد  نکتد  ایدن ب  توج  با

 ونیازهدداه هددا یوازددت  مددو      ک دداهد و بددازا  مصتلدد  بصگددهاه از مددداو  بددازا  تحقیقدداو

 اددا او      ر شدد ران نیازهدداه ا ضدداه جهددن از   یددزه برنامدد  زددپ  و  ر شدد ران

 هدداه ان یددز  تگددصی ی میگددو  پیگددنها  اول اولویددن جنددوان بدد  موجددو  شددرای  و امکاندداو

 فعالیدن هداه انبدا  همچندین و  ر شد ره هداه برنامد  مدؤ ر و یدحی  طراحدد و  ر ش ران

 ویژ یهدداه و فرهنددگ بدد  توجدد  بددا بصدد  هددا از یددک هددر بددراه منازدد  ترغیبددد و تگددوی 

 یواهددد همددرا  بدد   ا بددااتر بددا اید و امکاندداو و مندداب   فددتن هددد  از جلددو یره محی ددد،

 ی  اشن

 یگردشگر صنعت یها رساختیز توسعه

 از بگددو مان،  ر شدد ره بصدد  بددا مددرتب  اقتصددا ه هدداه بن ددا  و پددایین بددا اید و ظرفیددن

 و اقددامتد ت زیسدداو  کهددن،  ا  و هددواید   یدداید، زمینددد، شددهره، نقدد  و حمدد  شددبک  جملدد 

 امکاندداو نبددو  هواپیمددا، بلیددن و هتدد  ذییددر  پددرواز، تدداییر از ناشددد مگددک و و پدددیراید

 زددوین  وشددناید، بددرق، ا تبدداطد تبهیددزاو بمبددو   ر شدد ران، و و ه مبددا ه    منازدد 

 تسددهی و  زددتو انها، هتلهددا، ازددتراحت اهد مندداط    مدداند، و پزشددکد تبهیددزاو  زدداند،

 شددما  بدد   ر شدد ره توزددع   ا     بددز گ مگددک و و مواندد  جملدد  ازییی و تفریحددد و و زشددد

 ی  وند مد

 هداه زدرمای  و و  جهدن از  هداه زمیند  ایبدا   ددا ه، زدرمای  بد  یصویدد بص  تگوی 

 م العداو انبدا  موجدو ، هداه پدروژ  تکمید  جهدن جهداند زدازمان هداه از وا  ایدد یا جد،

 بددرق، ک ، نظیددر زددایت  ایددد زیددر احدددا  جهددن اقتصددا ه و فنددد تددوجیهد تحقیقدداو و

 و تفریحدد پزشدکد، اقدامتد، تسدهی و هدا، جدا   مسدافره، نقد  و حمد  هداه پایان  مصابراو،

 پیگددنها ه  اهکا هدداه جملدد  ازییی و بازددتاند و تددا یصد شددهربهاه مرمددن و زدداین و زشددد،

 "ی باشند مد زایتها زیر توزع  جهن

 کشور از خارج در غاتیتبل انجام

 نیسدن، هزیند  تبلیغداو بد  بن دریم این وند  بایدد تبلیغداتد هداه فعالیدن براه امروز  نیاه   

 بدد  ا ددر و ازددن ملددد و زددازماند اهدددام پیگددبر  بددراه بنیددا ه  دددا ه زددرمای  نددوجد بلکدد 

 ایددن غیددر    و  اشددن یواهددد همددرا  بدد  ا زشددمنده  زددتاو  هاه شددو ، اجددرا و تهیدد  یددوبد
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 یواهدد اللملدد بدین  ر شد ره بازا یدابد زدبقتهاه و هدا  قابدن از مانددن جقد  باجدا یو و

 ی بو 

 بدد  ازددن مصاطبددان  فتددا  و  اندد  بیددن ، ن ددرش،    تغییددر و نهددا ن تددا یر تبلیغدداو هدددم

     دا  اولدین لددای ازدن اه حرفد  مها تهداه و ندوکفریند نواندیگدد، نیازمندد کن، بد   زتیابد

 بایدد تبلیغداتد برنامد  تنظدیم   ی ازدن کن اهددام بدر ن مگدص  تبلیغداتد، برنامد  یدک تهی 

 بازا یددابد جنایددر و بددازا  موضددوح هدددم، بددازا    بددا   قبلددد تصددمیماو مبندداه بددر  ا اهدددام

 کن بدو ن  یدرا و پیدا  محتدواه تبلیغداتد هداه فعالیدن    موفقیدن ایدلد جامد ی بر  مگص 

ی بندد مسدافرو بد  تگدوی   ا افدرا  و منتقد  یدوبد بد   ا نیداز مدو   اط جداو بایدد پیا ی ازن

 زمیند  ایدن    هن فتدد هداه  ددا ه زدرمای  اینکد  از قبد  بایدد هدا پیدا   ددا ه تا یر میزان

 طدو  بد  اط جداو بد  ازدن اهمیدن حدائز نکتد  ایدنی  یدر  قدرا  کزمدای  مدو   کیدد جم  ب 

 نا ضدایتد موجد  بنندد   مدرا  یدا کمیدز اغدراق نا  زدن، اط جداوی شدوند ا ائ   قی  و یحی 

 "ی بند ایبا  حقوقد مگک و ازن ممکن حتد و شد   ر ش ران

 یخارج گردشگران نگرش رییتغ جهت در یرسان اطالع

 بصد  فعالیدن  و ایدن ازی  ا   قدرا  بگدو ها زیازدن تدا یر تحدن شددو ب   ر ش ره ینعن

 فعالیددن هدداه  سددتر  د بدد  زیازددد مزایدداه بددر جدد و  یددنعن ایددن    بگددو   یپلماتیددک

 ی شد یواهد منبر بگو   ر ش ره ینعن توزع  نتیب     و تبلیغاو و بازا یابد

 ایبددا   ر شدد ره، تبلیغدداو انبددا     بگددو  از یددا ج زیازددد هدداه نماینددد د نمددو ن فعددال

 تبلیغدداو بددا مقابلدد  و  ا  قددرا  انعقددا  بددراه از  هدداه زمیندد  ایبددا  و زمیندد  ایددن    ا تبددا 

 و  ا یدددو نمایندددد ان جکازدددان، ن دددا ان،  وزنامددد  یبرن دددا ان، از  جدددوو  سدددتر  ، منفدددد

  ر شدد ره معددروم تبلیغدداتد کژانسددهاه تو  ر انهددا، بددا  زا ه، کژانسددهاه مدددیران تلویزیددون،

 از ازددتفا   و  ر شدد ره یددنعن بددالقو  امکاندداو و تسددهی و بددا کشددناید جهددن بگددو  بدد 

 اقدددداماو جملدد  از جهددان زدد       روهددد هددداه  زددان     مربددو  تبلیغدداتد پوشدد 

 ی باشد مد بص  این    پیگنها ه

 و  بدداو جلیدد  غددر   روهددد هدداه  زددان     وزددی  تبلیغدداو زمیندد ، ایددن    جمددد  مصدداطراو

 نها هددا زددایر همکددا ه بددا  ر شدد ره امددو  متددولد زددازمانی باشددد مددد ایددران  ایلددد وضددعین

 بددر ن ین ددد ضددمن منازدد  تبلیغدداتد و ترغیبددد و تگددویقد فعالیتهدداه انبددا  بددا بایسددن مددد

 توزددع  بددراه ضددرو ه و از  زددایتا هاه زیددر غربددد،  روهددد هدداه  زددان  منفددد ا ددراو
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 مبدددا  بدد  اه جمددد  بازا هدداه   ی کو   فددراهم  ا یددا جد مسددافران از پدددیراید و  ر شدد ره

 شدو  ا ائد   ر شد ره مقصدد یدک جندوان بد  ایدران از تصدویره کنچندان باید ازن،  ر ش ران

 کندان     ا ایدران فرهن دد و طبیعدد  ر شد ره منداب  وزدی  طید  از  یدره بهدر  ان یدز  ب 

 بد  شدو  فدراهم محی دد بایسدتد  ر شد ره فعالیدن هداه بدراه ایدن بدر جد و ی نمایدد ایبا 

 باشدی   ر ش ران امنین ب  نسبن تهدید و ی ر  ون  هر از جا ه و بص  ک ام  پدیرا،

 اقامت اجازه و زایو صدور لیتسه

 ویدزا حددم بد  یدو تد    و بگدو ها بریدد مسدافران بدراه ویدزا حددم زمیند     بیند پی 

 از  و  بد  و جملدد فرایندده ایبدا  و مربوطد  تگدریفاو بداه  نباشدد، ممکدن زیازدد نظر از

 شهرزدتان    یصدوص بد   ر شد ران اقامدن اجداز  همچندین و ویدزا یددو  بدراه بروبرازدد

 یددا ج مقددیم ایرانیددان یددروج و و و  تسددهی  مرزهددا،     د نامدد  مدد مو ان بددا اید افددزای  هددا،

 جهددن ویددزا حدددم همچنددین و ایددران بدد  مسددافرو بددراه کنددان ترغیدد  و تگددوی  و بگددو  از

 باشند مد زمین  این     ی ر اقداماو جمل  از تبا ه، کزا  مناط     مدو بوتا  اقامن

 یاقامتو بهبود خدمات در مراکز  توسعه

 یدو و بد   ا   امکدان بد  شدو  مدد یواب داهد تگدک و از اه مبموجد  شدام  اقدامتد مرابز

 زدا   یدبحان  و معمدولد تصتصدوا  یدک بد  محددو  حتدد یدا و مبلد  بسیا  هاه ازتراحت ا 

 هدداه زددلیق  و نیازهددا از بازتددابد پدددیره هددا، مهمددان تسددهی و و تگددکی و میددزانی شددو 

 اندد   یافتد   ا واقعیدن ایدن اقدامتد مرابدز مسدؤانی ازدن بدازا  ایدن پویاید و مسافران مصتل 

 مقصددد یددک بدد  مسددافرو ایددلد ان یددز  جنددوان بدد  مهمانسددرا بددا هتدد  امکاندداو از ازددتفا   بدد 

 قدرا   و    جد     تقاضدا یدک جندوان بد  مکدان و جدا تد مین لحدا  ایدن از و شدو  نمدد تلقد

  ا اه بدالعک  یدا و ویدژ  فدر  بد  منحصدر یدا یداص زدکونن امکانداو بد  زمداند ولد می یر ،

 ی شد قای  ازت نا توان مد باشد، نام لوبد شرای 

 اجددراه مسددافران بددراه تصتصددوا  و اتدداق ذییددر  امکددان منظددو  بدد  پیگددرفت  فندداو ه ا ائدد 

 منازد ،  زترزدد هداه  ا  ایبدا  بداا، بیفیدن بدا محصدواو جرضد  تگدویقد، زیازن هداه

 بدد  نسددبن  ر شدد ران ن ددرش تعیددین منظددو  بدد  تحقیقدداو انبددا  انسدداند، نیددروه تقویددن

 و یدددماو بهبددو  منظددو  بدد  مهمددد ابددزا  جنددوان بدد ییی و اقددامتد مرابددز یدددماو بیفیددن

 توزدد  تددوان مددد  ا یدددماو ازددتاندا  ی باشددند مددد م ددر  اقددامتد مرابددز    تسددهی و

 حرفدد  مدددیرین اهمیددن یصددوص    هتدد  هددا یدداحبان بددراه کموزشددد زددمینا هاه بر ددزا ه
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 زدازمانهاه زدوه از بنتدرل اجمدال و هتد  مددیرین اللملدد بدین شدربن هداه با همکا ه اه،

 ی  ا  ا تقا مرتب 

 کشور اقتصاد در یگردشگر نقش تیاهم مورد در یبوم یرسان اطالع

 ن ددرش نددوجد ایبددا  واقدد     و  ا   کموزشددد جنبدد  بیگددتر  ایلددد  زدداند اطدد ح و تبلیغدداو

 مددو      مددر    اهنمدداید مقصددو  اینبددا   ی ازددن بگددو      ر شدد ران زددیاحن یصددوص   

 فرهن دد و اقتصدا ه ابعدا  اهمیدن بد  مدر   توجد  لدزو  و یدا جد زدیاحان بدا  فتا  ا ون د

 و بمدکی شدو  مدد بگدو  جائدد یدا جد  ر شد ران جدد  از بد  ازدن فوایدده و  ر ش ره

 بدا و ازدن ایرانیدان زدنن از جدرم و شدرح حدد    ندوازه مهمدان و یدا جد میهمانان  اهنماید

 جهددن پیگددنها ه  اهکا هدداه بگددو ، از یددا ج تلویزیددوند و  ا یددوید هدداه برنامدد  از ازددتفا  

 ی باشد مد بص  این    انساند مناب  توزع 

 یمسافرت یها انهیپا در خدمات بهبود

 بدد  بگددو     موجددو  شددهره و کهددن  ا    یدداید، هددواید، زمینددد، نقدد  و حمدد  وزددای  ا ددر

 هماهندگ  یدزه برنامد  جدد ی اندد شدد  فرزدو   کنهدا مفیدد جمدر از طواند زمان  دشن  لی 

    توفیدد  جددد  جوامدد  از امکاندداو و تبهیددزاو بمبددو  و نقدد  و حمدد  توزددع  بصدد    

 و و  میددزان بددا متنازدد  نقدد  و حمدد  موجددو  هدداه ظرفیددن معقددول و منازدد  بکددا  یره

 هداه -پایاند     بنداید زیدر تبهیدزاو و ت زیسداو  فرزدو  د و بمبدو ی باشدد مدد  ر ش ران

 امکاندداو از جدددای باشددد مددد بگددو      ر شدد ران جاببدداید مگددک و جملدد  از نیددز مسددافرتد

 زائدد تگدریفاو از جلدو یره و  مربدد زدا   و  قید  مقدر او و قدوانین تددوین افزا ه، زصن

  زداند اطد ح مرابدز تقویدن یدا و ایبدا  مسدافر، و بداا یدروج و و و  مدو      پا یر و  زن و

 و مسدیر  زدتو ان هدا، و هتد  هدا ک    ازدتان هدا، نقگد   ر شد ره،  اهنمداه بت  جرض  و

 مرزهدداه     د نامدد  مددامو ان بددا اید افددزای  همچنددین و جمددومد نقلیدد  وزددای  برنامدد 

  اشنی  یواهد  ر ش ره ینعن توزع   ازتاه    م لوبد نتای  و و ه،

 سفر مشاوره و گشت یزیر برنامه شامل یتورگردان خدمات توسعه

( جمعدد  زدت  هداه  در ش متصدده و فدروش جمدد  هداه زدازمان)  ر شد ره هاه واز  

 و تگددوی   ا کن زددپ ی بننددد مددد تهیدد  و  یددزه طددر   ا جمعددد  زددت  زددفرهاه مبموجدد 

 یددماو و محصدواو بنندد ان جرضد  از و کو ندد -   مدد اجدرا بد   ا کن و مدد نمایندد تروی 
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 محصددواو ایددنی میکننددد یریدددا ه  ا یدددماو و محصددواو از بز  ددد هدداه حبددم مسددافرتد

 و شددهر     ددر ش زمینددد، نقدد  و حمدد  تفددری ، غدددا، تصتصددوا ، اتدداق، هواپیمددا، بلیددن شدام 

 بدر جمعدد،  زدت  هداه  در ش متصدده میگدو ، مگدص  هداه مکدان بد  و و ه هاه هزین 

 برنامد  جمعدد  زدت  هداه  در ش از زیدا ه تعددا  جرضد  بدراه بایدد بد  فدروش جمد  جک 

 ا ائد  زدال     ا جمعدد  زدت  هداه  در ش از شدما ه ان گدن تعددا  تواندد مدد بندد،  یزه

 توزید  امدر   ی نامندد مدد مسدافرو بدا  گدن برنامد   ا جمعدد  زدت  هداه  در ش ایدنی  هد

 یدددماو، و محصددواو ایددن  سددترش و بیفیددن بهبددو   ا     و یددنعن یدددماو و محصددواو

 امنیدن حفدظ زدازماندهد، پدژوه ، انبدا ی میکنندد ایفدا مهمدد نقد   ر شد ره هاه واز  

 هددمی  در   یددماو ا ائد  بیفیدن ا تقداه باجدا میتواندد م لدو  زدفر بد  بصگیدن تحق  و

 مدد تدامین ا وند  مسدافر یدا مگدتره نیازهداه   یابندد بد  ازدن ایدن زدازمان هدا  وند  این

 زیسددتم شدددن تددر پیچیددد  زددب  بدد ی نکننددد فرو دددا  بوشگددد هددی  از  ا  ایددن    و شددو 

 بندد یدرج زیدا ه پدول و وقدن بایدد مسدافر یریدد، -پدی  بدا جا بر ن ذییر  و  دا ه قیمن

 یدددماو از ازددتفا    ی ددر  ا ی بنددد تنظددیم  ا شصصددد مسددافرو بدد  مربددو  امددو  بتوانددد تددا

 اط جدداو ا ائدد  و اجتمددا  قابلیددن تصصدد ، وجددو  بدد  ازددن زددازمان هدداید انددین اه مگدداو  

 ی بو  یواهد  ر ش ره ینعن ا تقاه باجا بص  این    از 

 یلیتکم خدمات دمانیچ طرح یاجرا

 و  ر شدد ر نددوح از فددا   یددنعن ایددن فراینددد و  ر شدد ره پدیددد  بقدداه و  وا  بلددد طددو  بدد 

 شددام  جنایددر و جوامدد  از اه زلسددل  بددا و زنبیددر  بددو ن مهیددا و تدددا ک نیازمنددد زددفر، هدددم

ی ازدن کنهدا بدین همداهن د و مدنظم ا تبدا  تنازد ، وجدو  و امکانداو و ت زیسداو  تسهی و،

  اههدداه وجددو  جددد   لیدد  بدد  بگددو مان     ر شدد ره یددنعن هدداه جاذبدد  از بسددیا ه

 فراموشددد  زددن بدد  محدد     اولیدد  امکاندداو ازددتقرا  جددد  همچنددین و منازدد   زترزددد

 اندی  شد  زپر  

 شددبک  از مراتبددد زلسددل  ایبددا  بددر مبتنددد ایددران     ر شدد ره توزددع  بلددد ازددتراتژه

 بددین و و ه مبددا ه شددام  شددبک  ایددنی باشددد مددد  ر شدد ر جلدد  جمددد  مرابددز بدد   زترزددد

  ا  هدداه و مندداط  بدد   ایلددد و و ه مبددا ه  ر شدد ره، مندداط  از هریددک بدد  الملدد 

 بایدد زیسدتم ایدن نقد ، و حمد  وزدیل  لحدا  ازی ازدن منداط   ای      ر ش ره  زترزد

 مبددا ه از کزدداند بدد   ا  ر شدد ران باشددد قددا   و بددو   یکدددی ر بدد  متصدد  و اه شددیو  انددد

ی نمایددد جاببددا و  ا   انتقددال ایددران  ایدد     نظددر مددو   مقایددد بدد   ایلددد و یددا جد جمددد 
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 جملدد  از  ر شدد ره مرابددز    تکمیلددد ت زیسدداو  ایبددا   زترزددد،  ا  هدداه بددر جدد و 

 جوامدد  ازییی و یریددد مرابددز   مدداند، یدددماو مصددابراو، بددرق، ک ، وجددو  منازدد ، اقامت ددا 

 مسددتلز  یکدددی ر بنددا     امکاندداتد انددین کو  ن فددراهمی ازددن  ر شدد ره توزددع     ازازددد

 همداهن د همچندین و اقتصدا ه و فندد تدوجیهد هداه طدر  تهید  و  سدتر   تحقیقداو انبا 

 ی باشد مد ت زیساتد  انین احدا     ذه  ب  زازمانهاه

 گردشگران جلب یراستا در یالملل نیب یها یهمکار توسعه

    ایددران جضددوین بدد  جنایددن بددا و  ایدد      ر شدد ره یددنعن تقویددن و توزددع  مددوازاو بدد 

 و فرهن ددد هدداه همکددا ه نیددز و کزددیا جنددو  بمیسددیون جهددان ر ه، جهدداند زددازمان هدداه

 بدین ا تبدا  بدراه مسداجده زمیند   زدد مدد نظدر بد  جهدان، بگدو هاه اغلد  بدا  ر ش ره

 زمیندد  اغلد     ایدران،     ر شد ره یددماو بیفدد و بمددد زد   ا تقدا  منظدو  بد  المللدد

 امکاندداو از ازددتفا   حددداب ر هدددم بددا از   یددزه برنامدد  ازددن شایسددت  بدد  باشددد فددراهم هددا

  یر ی  یو و

 م لددوبد  ر شدد ره بددازا  از بدد  بگددو هاید بددا اه من قدد  مددنظم  وابدد  زلسددل  ایبددا 

 هدداه برنامدد  تنظددیم و طددر  و مسددافرتد هدداه کژاندد  همکددا ه هدداه توزددع  بریو  ا نددد،

 زمینددد و   یدداید هددواید، نقدد  و حمدد  هدداه زمیندد      ا  قددرا  جقددد  ر شدد ره، مگددترک

 جهدن  وزدن بگدو هاه بدا همکدا ه هداه نامد  موافقدن امضداه هدا، مسدافرو تسهی  جهن

 ابددزا  مسددافر و بدداا یددروج و و و ه مقددر او بدداه  و ویددزا حدددم مگددا بتد، بازا یددابد

  ددرو  هدداه ترتیدد  بدددینی مددد باشددند بگددو مان     ر شدد ره توزددع  جهددن منازددبد

 ی بر  یواهند زفر ایران ب  کیند مد من ق  ب  ب   ر ش راند از بیگتره

 ارانهی یاعطا و یخصوص بخش یگذار هیسرما از تیحما

  ا  زددر    جددده مواندد  از یکددد جنددوان بدد  یصویددد بصدد  از  ولددن مددالد حمایددن جددد 

 یددنعن بدد  کنبدداید ازی ازددن شددد  شددنایت  ایددران     ر شدد ره یددنعن زددازه یصویددد

 نیدز فدو ه و زدو  کندد  ی در طدرم از و ازدن  ددا ه زدرمای  بدااه حبم نیازمند  ر ش ره

 هدا  ددا ه زدرمای  ندوح ایدن انبدا  بد  قدا   تنهداید بد  یصویدد بصد  لددای نددا   همرا  ب 

 بدددون و باشددد مددد  ولددن مددالد هدداه تگددوی  و حمایددن نیازمنددد قددوه احتمددال بدد  و نیسددن

  ر  ی  موف  نوپا ینعن این    تواند نمد یصوید بص  حماین
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 افدزای   ر شد ره، توزدع  و  وند  بگدو ، بد  یدا جد  ر شد ران و و  افدزای  ازن بدیهد

 هدداه زمیندد  ایبددا   ازددتا ایددن   ی  اشددن یواهددد پددد     ا  بدداو ایبددا  و ا زه   کمددد

 بدد  یصویددد بصدد     از  هدداه ان یددز  ایبددا  جامعدد     منازدد  اجتمدداجد و اقتصددا ه

 کن، از حمایددن و نیدداز مددو   هدداه  دددا ه زددرمای     کن بیگددتر ادد  هددر مگددا بن منظددو 

 زمیندد  وا دددا ه بددم، بهددر  بددا مدددو بلنددد وامهدداه پر ایددن جملدد  از از  تسددهی و ایبددا 

  زدن و زائدد تگدریفاو حددم و زدایتماند جدواز یددو  تسدهی   ولتدد، ندر  با مصال  ت مین

 توانندد مددییی ی و مسدافرتد کژاند  هداه  زدتو ان هدا، هدا، هتد  ایبدا  جهدن    ا ا ه پا یر و

 ی  یرند قرا  بگو   ر ش ره توزع  بعده هاه اولوین   

 جهان مختلف نقاط در دفاتر سیتأس 

 فرایندد   ی بنندد مدد ایفدا  ر شد ره یدنعن     ا فدروش یدر   یدک نقد   ر ش ره  فاتر

 ایددن بننددد    یافددن بدد  ازددن نهدداید حلقدد  مزبددو  زددازمان یددنعن، ایددن محصددواو مصددرم

 محصددواو و یدددماو ایددن بننددد  ا ائدد  منبدد  بدد   ا بننددد  مصددرم محصددواو و یدددماو

 نقد   فداتر ایدنی ی و غددا تصتصدوا ، یدا اتداق بلیدن، فدروش و توزید  زنبیدر    ی میکند متص 

 و متعهددد  ر شدد ره یدددماو  فدداتری میکننددد جرضدد  مسددافر بدد   ا یدددماو و  ا نددد وازدد  

  فدداتر ایبددا ی کو نددد فددراهم  ا مسددافران نیدداز تددامین جهددن از  اقددداماو بدد  مسددئولند

 محلددد  روهددد زددازمانهاه و نگددریاو بددا ا تبددا  ایبددا  بددراه جمددد  بازا هدداه     ر شدد ره

 کژانسددهاه بددا تمدا   زدداند، اطد ح و بگددو   ر شدد ره یدنعن بدد   اجد  م الدد    ج جهدن

 اهمیدن از بنندد  مصدرم  نیازهداه شدناین همچندین و ایدران بد  تدو  اجدزا  جهدن مسافرتد

 بدو  یواهدد المللدد بدین  قابدن جرید     یدنعن ایدن حضدو  باجدا و ازدن بریدو  ا  بااید

 ی  ا   هدم بازا     بگو  هاه زفا تصان  همکا ه ب  نیاز طرحد انین اجراه البت  ب 

 یاعتبار یکارتها رشیپذ و یمال خدمات توسعه

 از بعضددد بدد   ا نددد وجددو  هدداید نا زدداید  ر شدد ره  یددد ا  از مددالد یدددماو بددا ا تبددا    

 یددماو بگدو   ر شد ره ایدلد منداط     بد  بانکهداید شدع  تعددا  اینکد  از جبا تندد کنها

    موجددو  ا زه یدددماو  ر شدد ره لحددا  ازی باشددد نمددد بددافد نماینددد مددد ا ائدد  ا زه

 ا زه یددماو   ا ائ محد  و موقعیدن   بدا   اط جداو باشدند، نمدد واقد  منازد  هداه محد 

    غالبدا  ر شد ران بنندد نمدد ا ائد  م لدوبد تبددی  ندر  بد  هتلهدا بدر جد و  ازن، محدو 

 حوالد  و پدول انتقدال شدوند، مدد مگدک   ادا  شدهر زد       زدمد هداه یرافد بر ن پیدا
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  زددوه از معددروم اجتبددا ه با تهدداه اب ددر و ازددن  شددوا  غالبددا ایددران بدد  یددا جد بانکهدداه از

 و مددالد یدددماو  سددترشی شددو  نمددد پدیرفتدد  بگددو   ر شدد ره واحدددهاه و ت زیسدداو

 بدد  تگددوی  یدددماو، ا ائدد  بددر جدد و  یریددد مرابددز    یصددوص بدد  اجتبددا ه با تهدداه پدددیرش

 ی  اشن یواهد همرا  ب  نیز  ا بیگتر مصرم و یرید

 خدمات دهنده ارائه مراکز نیب یهمکار شیافزا جهت یساختار یطراح

 یگردشگر

 محدددو  مندداب   فددتن هددد  بدد  موجدد  اجددرا و  یددزه برنامدد   یددره، تصددمیم    پرابنددد د

 و مدددیرین لحددا  از  ر شدد ره بصدد     موجددو  زددازماند زددایتا  و اددا او ی شددد یواهددد

ی باشدد مدد بدا کید فاقدد  ر شد ره توزدع  ملدد برنامد  هداه ازدتراتژه و زیازدن هدا اجراه

 با بندان فاقدد کمدد ، بوجدو  مددو بلندد برنامد  یدک ادا او  از فدا   بنوند زازماند زایتا 

 تسددهی  جهددن یصویددد و  ولتددد بصدد  بددین زیازددد ا تبددا  فاقددد ازددن، اه حرفدد 

 نهدا ه زدایتا  و تقویدن    اندداند تدا یر ازدن،  ر شد ره توزدع  هداه زیازدن هماهن د

 لحددا  از و باشددد نمددد  ولددن    از  نفددوذ و وزن  ا اه ندددا  ، یصویددد و  ولتددد بصدد 

  ر شدد ره یددنعن هدداه  یددد ا  و هددا یوازددت  بننددد  مددنعک  اجرایددد و زیازددت دا ه

 توزددع  ملددد برنامدد  هدداه ازددتراتژه و اهدددام اجددراه انانچدد  بدد  ازددن بدددیهدی نیسددن

 اجتنددا  قابدد  غیددر با کمدددتر نهددا ه زددایتا  یددک وجددو  کن ددا  باشددد، نظددر مددو    ر شدد ره

 بو ی  یواهد

 نحدو بد  زدایتا  ایدن بد  ازدن کن  ر شد ره بصد     کمدد بدا  نهدا ه زدایتا  یدک ازم 

 جهددن از  قددد و از و بددو   مددرتب  مدددو بلنددد زیازددت دا ه اهددا او   یددک بددا من قددد

    ذه  بدد  هدداه وزا تصاندد  همکددا ه از ازددتفا   جملدد  از و نیدداز مددو   مندداب  بدد   زددتیابد

 کن ماننددد و هددا  زترزددد تسددهی  و  زددتو او و قددوانین زددایتا ها، زیددر کو  ن فددراهم زمیندد 

 بصد  نها هداه میدان هدا مسدئولین مدرز و حدد زدایتا ه اندین    جد و  ب ی باشد بریو  ا 

ی باشددد  وشددن و مگددص  بایددد بصدد   و ایددن  ایدد     همچنددین و یصویددد و  ولتددد

  ر شدد ره وضدد  بهبددو     بدد  نها هدداید و زددازمان هددا بددین انسددبا  ایبددا  و همدداهن د

و   ا  وزا و یا جدد ، امددو  وزا و شددهر ا ه هددا، فرماندددا ه هددا،  ازددتاندا ه هددا، ماننددد مؤ رنددد

 ایددن الزامدداو ازییی و  مربدداو، هواپیمدداید تبلیغدداتد، زددازمان هدداه انتظددامد، نیددروه ترابددره،

 نیرومنددده یددنفد هدداه تگددک   ا اه ملددد زدد      بایددد نهددا ه زددایتا ی باشددد مددد بصدد 
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 مسددائ  مددو       ا کنهددا موضدد  یصویددد بصدد  مؤزسددان از نماینددد د بدد  بتوانددد بدد  باشددد

 و یصویدد بصد  نها هداه بدین اینهدا بدر جد و ی برزداند  ولدن ک داهد بد  ج قد  مدو   مهم

 کنهددا بددین مددؤ ر همدداهن د طریدد  ایددن از تددا باشددد برقددرا  از   زددمد ا تباطدداو بایددد  ولتددد

 ی  ر   پدیر امکان

 امکانات یگردشگر بخش در نیشاغل یبرا یاتیمال تیمعاف اعمال

 بد   ا  ، محددو ه ظرفیدن مدا بگدو      ر شد ران بدراه ترابدره و پددیراید اقدامتد، امکاناو

 بمابددان اقامددن مگددک  شددهرها از بریددد     ر شدد ران بیگددتر جددد  یددو و    بدد  طددو ه

 از هددا بصدد  تمددا     فددراوان  دددا ه زددرمای  نیازمنددد  ر شدد ره یددنعن ایددوای  ا   وجددو 

  دددا ه زددرمای   و ایددن ازی  ا  ییی و م مددئن و  احددن نقلیدد  وزددای   زددتو ان، هتدد ، جملدد 

 زمیند  ایبدا  بدا بایدد مدد بندابراینی بدو  نصواهدد نیازهدا پازدص وه شدرای د هی  تحن  ولتد

 بددا  بدد  یددنعن ایددن     ا کنهددا هدداه زددرمای  و بگدداند  یددحن  بدد   ا یصویددد بصدد  هدداید

 و یددماو بنندد  ا ائد  شدربتهاه بدراه مالیداتد هداه معافیدن نجمدال و یا اند  پر اینی  رفن

 فعالیددن یددا جد  ر شدد ران جددد  زمیندد     بدد  زددازمانهاید بلیدد  و  ر شدد ره تسددهی و

 شدربتها فعالیدن و  شدد بد  مالیداتد هداه معافیدن اجمدالی  زدد مدد نظدر بد  ضرو ه میکنند،

 یواهدد یدنعن ایدن  سدترش    مهمدد تدا یر بگدو  بد   ر شد ران بیگدتر اد  هر جد    

 جد و ی  داشدن یواهدد جداه بد  یدنعن هداه بصد  تمدا     م بتدد ا راو نهاین    و  اشن

 یددا جد هدداه  دددا ه زددرمای  جددد  موجدد  میتوانددد مالیدداتد هدداه معافیددن اجمددال کن بددر

 جهددن مضدداجفد هدداه ان یددز  مددالد هدداه بیمدد  و تبددا ه هدداه تعرفدد  از  روهددد حدددم شددو ،

 ی باشد مد ها زرمای  این جد 

  یداخل یگردشگر بر دولت تمرکز

 و جسددم زدد من تقویددن    کن فوائددد تفهددیم و بگددو   ایدد     مسددافرو بدد  مددر   تگددوی 

 پدد  انتقددال نظددر از تنهددا ندد  اقددداماو ایددنی ازددن  ایلددد  ر شدد ره توزددع  ابزا هدداه از  و 

 یددرف     بلکدد  ازددن، مفیددد مگدداغ  از بسددیا ه توزددع  و جدیددد با هدداه تولیددد و اندددازها

 بد  نسدبن بمتدر زدو  وجدو  بدا  ایلدد  ر شد ره بدو ، یواهدد مدؤ ر نیدز بگو  ا زه جوید

 نمددو   تدد ش توانددد مددد  ولددن  ا  ایددن    ازددن، بریددو  ا  پیوزددت د از یددا جد،  ر شدد ره

 هزیند ، بداه   اهکا هداه از یکددی  هدد بداه  امکدان حدد تدا  ا  ایلدد مسدافران هزیند  تا

 بنندد  مصدرم هزیند  تدا ازدن مسدافرتد کژانسدهاه و تو هدا بد  زداان  یدو و ب  هتلها اجا  
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  انگددبویان،  ولددن، با بنددان بدد  مسددافرتد هدداه وا  و بددوپن ا ائدد ی یابددد بدداه  نهدداید

  ر شدد ره مگددوق  اهکا هدداه  ی ددر از پزشددکان جملدد  از ویددژ  مگدداغ  بعضددد و و زشددکا ان

 پایدد   ایلددد  ر شدد ره  وندد  بدد  ازددن  ا   نگددان  ی ددر بگددو هاه تبربیدداوی ازددن  ایلددد

 ی ازن بو   یا جد  ر ش ره توزع  براه اه

 یالملل نیب یاستانداردها اساس بر یگذار متیق

 مدد و ازدن  ر شد ره یدنعن    بازا یدابد اجدزاه مکمد  هداه بصد  از یکدد  دا ه قیمن

    امددر ایددن متصدددیان حددال ایددن بددای شددمر  بازا یددابد اجددزاه تددرین مهددم از یکددد  ا کن تددوان

 بدد   ددرای  مگددتره   ک و بینگددها از بایددد  ر شدد ره،  دددا ه قیمددن  اهبر هدداه تعیددین

 قیمدن بد  هن دامد  اشدن توجد  بایددی باشدند ک دا  زمیند  ایدن     قبدا فعالیدن میزان و زفر

ی  ددر   مددد  شددوا تر و پیچیددد  وضددعین شددو  مددد تعیددین المللددد بددین معیا هدداه طبدد  بددر

 و قیمدن  اب د  بد  توجد  لدزو  بایسدن مدد المللدد بدین ازدتاندا هاه ازدا  بر  دا ه قیمن

 یصویددیاو و  قبددا بددا مقایسدد     یدددماو و بدداا ا زش تعریدد  مگددتره،  یددد ا  از ببفبددن

 ی باشد  اشت  پد     ا هدم بازا  مگتریان

 ا ائد  کمدوزان،  اند  و  انگدبویان جملد  از  ر شد ران یداص  درو  بدراه ویدژ  قیمتهاه ا ائ 

 مسدتقیم یدو و بد  هتلهدا زدوه از تصفید  ا ائد  و زدال مصتلد  فصدول    متندوح قیمتهداه

 ی باشد مد بص  این    مؤ ر اقداماو جمل  از تو  ر انها و  ر ش ران ب 

 یگردشگر امور در دولت دخالت کردن حداقل و یخصوص

 جاهدداید    حتددد ولددد ازددن متفدداوو امددو      یالددن میددزان مصتلدد  بگددو هاه    ادد  ا ددر

 بدد   ولددن باشددد مددد  هددا  ولتددد بندددهاه و قیددد از بددازا  بددر مبتنددد اقتصددا ی میگددو  ا جددا بدد 

  ولتدد، زدازمانهاه کمدد    تدامین  ایلدد، یدنای  از حمایدن اقتصدا ه، توزدع  پیگدبر   لی 

 مدایلد  نیدز یصویدد بصد  امدو     زیازدد هداه هددم زدایر تدامین و  باو با محی  ایبا 

  ولدن حمایدن نحدو  مدرتب ، قدوانین     بداو جدد   ر شد ره بصد     وجدو  این بای میکند

 بصدد   دددا ه زددرمای  جددد     توفیدد  جددد  باجددا حددده تددا قددوانین، اجددراه بددر نظددا و و

 وجددو  همین ددو  و یصویددد بصدد  بددو ن پدددیر کزددی  بدد  توجدد  بددای باشددند مددد یصویددد

 زددرمای  زددرمای  بدد  شددکلد بدد   وشددن و مدددون قددانون تدددوین یصویددد، نیمدد  هدداه بصدد 

 ادددو  اهدددا     از  ایتیدددا او اج ددداه و بندددد تضدددمین  ا یصویدددد بصددد   ددددا ا ان

 و یصویدد بصد  بدین  زدمد همداهن د ایبدا  و اه حرفد  هداه اتحا ید  ایبدا   ر ش ره،
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 پیچیدد د  سدتر  د، بد  توجد  بدا حاضدر حدال   ی بدو  یواهدد یدنعن این  ون  باجا  ولتد

 بهداشددن، نقدد ، و حمدد  پدددیراید، اقددامتد، امنیتددد یدددماو اددون هدداید فعالیددن تنددوح و

 شددک  بدد  و محدددو  بسددیا  یصویددد بصدد  ایتبددا اوییی و بددانکد یدددماو تبلیغدداو  مددرک،

 ی ازن  ولتد متعد  نها هاه و ها  زت ا  زایر با ناهماهنگ

 اجرا جهت یخارج مجرب کارشناسان از استفاده

 کن    بد  افدرا ه بد  زیدا ه میدزان بد  و ازدن یددماتد فعالیدن ندوجد  ر شد ره ب  کنبا از

 بد  بددانیم بایدد مزبدو  یدنعن توزدع  بدراه بندابراین باشدد، مدد بسدت  و بنند مد با  ینعن

 ازدن، از   انگدد و مها تهدا، ن رشدها، اد  بدا افدرا  تعددا  اد  بندوند هداه پسن احراز براه

 بدد  اقددامتد مرابددز و هتلهددا مدددیران اب ددر بددین    از  تحصددی و و تصصدد  وجددو  جددد 

 ا ائدد  مرابددز اب ددر    ازددتصدامد منازدد  مگددد یدد  یددک فقدددان  ولتددد، بصدد     یصددوص

 کمددوزش زدد   ا تقددا  بددراه یافتدد  زددازمان زیسددتم وجددو  جددد   ر شدد ره، یدددماو  هنددد 

 و بصگدها اب در    انسداند منداب  توزدع  زیسدتم وجدو  جدد  و یدنعن ایدن    شاغ  با بنان

 هددا، شهرزددتان    یصددوص بدد  اجرایددد زدد و  با بنددان مهددا و زدد   بددو ن پددایین مرابددز،

 کمددوزش مؤزسداو و  ر شد ره کموزشدد مؤزسداو بمبدو  مهدا تد، ازدتاندا هاه وجدو  جدد 

 بصدد     انسدداند نیددروه مگددک و جملدد  ازییی و کموزشددد بمبددو  زمیندد ، ایددن    جددالد

 ی ازن  ر ش ره

 مدد بگدو مان،    انسداند نیدروه تقاضداه و جرضد  بصد     تعدا ل وجدو  جدد  بد  توجد  با

 زدد و     بصصددوص اجددرا و  یددزه برنامدد  زمیندد     یددا جد مبددر  با شنازددان از بایسددن

 توزددع  حددال    بگددو هاه    یصددوص بدد  اه تبربدد  انددینی بددر  ازددتفا   مدددیریتد و جددالد

 ازدتفا   بدا اید، افدزای  بدا ه،  وبدا   از ناشدد هداه هزیند  بداه  جملد  از م لدوبد ا راو

 ا تقدا  و  نیدا  وز بد  و جلمدد مددیریتد هداه تکنیدک از ازدتفا   یددمن، ضدمن کموزشهاه از

 ی ازن  اشت   نبال ب   ا مها تد ازتاندا  هاه

 در شاغل کارکنان یبرا یانسان منابع توسعه و یآموزش یها برنامه توسعه

 یگردشگر صنعت

 بدد  ازددن هدداید فعالیددن از اه  سددتر    امندد  بر یرنددد     انسدداند مندداب  توزددع  مفهددو 

 منازد  افدرا  انتصدا  معنداه بد  انسداند نیدروه ازدتصدا  و  دزین  از جبا تندد کنها مهمترین
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 کنهدا    بد  انسداند منداب  توزدع  تدوازن و ترقدد هداه زیازدن تددوین منازد ، مگاغ  براه

 امکاندداو کو  ن فددراهم باشددد، شددد  ملحددو  و تعریدد  با منددد و با فرمددا تکددالی  و حقددوق

 تحصدی و  ا ندد ج قد  بد  با مندداند بد  بد  معندد بددان با بندان بدراه کمدوزش و تحصی 

 منظددو  ایددن بددراه از  فریددن بننددد   یافددن  انگدد اهد مددد ک و  ا   ا امدد   ا یددو   زددمد

 بدا انبمدن تگدکی  حد  اج داه و بدالعک  و با بندان بوزدیل  با فرمایدان ا زشیابد شو ،  ا  

    بدا ا انسداند منداب  توزدع  بد   زدتیابد    موفقیدن بلیدد جوامد  ایدنی با بنان ب  اتحا ی 

    بد  نحدوه بد  انسداند منداب  توزدع  مفهدو  حاضدر حدال   ی مدد باشدند  ر شد ره بص 

 زمیندد  ایددن    و ندددا   وجددو  بصدد  ایددن    زددازماند زددایتا  نیددز و  ر یددد تعریدد  بدداا

 کموزشددد، و تحصددیلد مؤزسدداو ظرفیددن افددزای ی ازددن نیدداز مددو   اه  سددتر   ایدد حاو

 ایددن جلمددد تقویددن منظددو  بدد   انگد ا  هددا    جهددان ر ه مدددیرین  شددت   سددترش بددر تابیدد

 اه حرفدد  مؤزسدداو و  انگددکد  ایبددا  جهددن یصویددد بصدد     ان یددزش ایبددا  یددنعن،

 جهددن بددو   اج دداه حتدد  و  ر انددد تددو  هتلدددا ه هدداه زمیندد      ر شدد ره کمددوزش

 جهددن پیگددنها ه  اهکا هدداه بگددو  از یددا ج  انگدد ا  هدداه    بصدد  ایددن مدددیران کمددوزش

 ی 1باشد مد بص  این    انساند مناب  توزع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

تمدامد  اهکا هددا بر رفتدد  از پدژوه  انبددا  شددد  بددر بگدو هاه ازدد مد موفدد     حدوز   ر شدد ره مددد باشددد  1

 (1383) شاهر   هدشتد ، امیرحسین انچ  اه ,  بر مد شو  :و منب  این پژوه  نیز ذ
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 ...  حساب حرف کالم دو
تم یدد ، همددوا   بهتددرین  وش انتقددال و تببددین اط جدداو بددو   ازددنی همچنددین، هددی  ایددز 

 نمون  یا نمون  هاه حقیقد نیسنی براه ا باو یک ا جا، کو  ن

بد  یداوندد متعدال    نق   ازتان و تا ی  انسدان هداه ا زشدمند بسدیا  زدازند  ازدن ، اندان 

 قرکن بریم    جهن ا ائ  بهتر و برتر مفاهیم از این  وش بهر  بر   اندی
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   این فصد ، بندا  ا یدم بد  نموند  هداید اندد از یید  جظدیم با کفریندان جزیدز بگدو مان  ا 

 معرفد بنیم تا براه ما از زند د پر فراز و نگی  یویگتن ب ویندی 

هددد  دشددن و یواهیددد  یددد، اکیددد  هدداید از زنددد د ایددن نا فتدد  نمانددد کنچدد  از نظددر یوا

جزیددزان بددو   ازددن بدد  بر رفتدد  از مبموجدد  بتددا  هدداه با کفرینددان بددز گ ایرانددد بدد  همددن 

پژوهگدد مدا تلصدی  شدد  ازدن بد  جنا  کقاه  بتدر  ضدا یا  دا ه ازدن بد  توزد  تدیم 

 امیدوا یم مو   ازتفا   قرا  ب یر ی 

  یفتاح نیدکتر سلطان حس یزندگ

 ماجرا آغاز

 تغییدر جگد ، و بدو  تد ش یوازدتن، و بدو  کیندد  بد  ن دا  تنهدای شدد شدروح هی  از ایز هم 

 و شددو  بددز گ پددد ، بدددون توانسددن بدد  بددواکد پسددر پیددروزه، و شکسددن و تبربدد  و بددو 

 ی بیافریند بز  د

 کذ بایبددان ازددتان    میاندد  شهرزددتان توابدد  از بسدد ن  وزددتاه    1336 زددال    مددن

 ی  داشتم  نیا ب  پا شرقد

 ی بو  49 زال تابستان برق  شت     زال د 12زن    کزمای  هنرزتان ب  و و 

 مگددغول زددا اول و ا ج الکترولددوب ، کزمددای ، هدداه شددربن    هنرزددتان اتمددا  از بعددد

 ی شد  فعالین

 ی شد  انتصا  زا اول فند مسول و  یی  جنوان ب  انق   از بعد

 با  ددا  مدددیرین و زددا اول از ازددتعفا: بددو  1363 زددال اوازدد  بدد  بددا ه ازددتق ل زددوه بدد 

 ی زازه بلمن

 بدد  زددصت یران  بنتددرل جلددن بدد  و پدددیره مصدداطر  بدد  تمایدد  و نفدد  بدد  اجتمددا   اشددتن بددا

 ی شد شربن  ون  ب  منبر

 (یخانگ لوازم) میاهایرو سمت به یریگ جهت

 هددداین همچنددین و بنتددرل و اجددرا  زددازماندهد،  یددزه، برنامدد  زددازه، بلمددن با  ددا     

 اددرا بدد  افتددا   فکددر بدد ی بددو  1364 زددال اوایدد ی کمددویتم و بددر   تمددرین  ا جمدد  حددین
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 اه مغداز  منظدو  همدین بد  نددهم  انبدا   ا فریز هدا یصچدال باززدازه و نیندداز   ا  با  اهد

  نددگ و تعمیددر از پدد  و میکددر   یریدددا ه  ا  و   زددن فریز هدداه و یصچددال و بددر   اجددا  

 ی میفرویتم یوبد ییلد قیمن ب 

 زریفر و خچالی دیتول هیاول دهیا

  نبددال بد  شدددو بد  مددر   بد  شدد  متوجدد  یدان د، لددواز  بدازا     جددوید و جسدن از پد  

 تولیددد مگددتره همدد  ایددن بددا اددرا افتددا   فکددر بدد  بدد  بددو  اینبددا    هسددتند فریددز  و یصچددال

  نکنم 

 فرصت به دیتهد لیتبد

 جرضد ی بو ندد فریدز   نبدال بیگدتر مدوا  مددو بلندد ن هددا ه بدراه مدر   و بدو  جنگ زمان 

 هددی  بددو ، شددد   ولتددد هددم کن بدد  ا ج جددز بدد  زمددان کن تددا زیددرا بددو  بددم فریددز  یصچددال

 زمددان کن    نیددز ا ج شددربنی بنددد تولیددد فریددز  یصچددال بددو  نتوانسددتند  ی ددره تولیدبننددد 

 ی  فن مد شما  ب  فرین یک فریز  یصچال تولید پ ی بر  نمد تولید  ا محصول این

 بهتدرین  فدن بتدوان شداید تحقیقداو، ازدا  بدری  اشدتم زدن زدال 28 حدو  من زمان کن   

 ی ی باشد زال د 40 اولی  تا زال د 20 اوایر با کفریند، کغاز براه زمان

 ی بر   اجا   متره 600 ،500 زالند:  64 زال اواز  زری  توزع 

 امکدان زدازه بابیندن تبهیدزاو بدا کن تولیدد بد  بدو    ا   انبدا   وشدد بد   ا فریز  طراحد

 ی بو  با کفریند بلید شا  ما، تولید  وش و  از اینی بو  پدیر

 مجدد یآغاز خط، سر نقطه

 تبهیددزی یوابیددد  مددد با  ددا     نیددز هددا شدد  و  د انددد  مددد  ا جمددر  ایددا  تددرین زددصن 

مدد  اد  بایدد   کمدد بدراه مددو ایدن    امدا یوازدن، مدد زمدان مدا  پن  اها  حدو  با  ا 

 ی  زید ذهنم ب  جدیده فکر بر   

 کنهدا تولیدد بد  مدن و مدد یریدد  یصچدال بدند  فقد  کبدا  یدر     زدازه یصچال با یان  از

 ی مد  رفتم تحوی  موتو  بدون  ا
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 امرسان مارک

 یدک امرزدون البتد ی  درفتیم  ا بدازا  از یدوبد زدهم ژاپدن، موتدو  و امرزدان مدا ک بدا بدم بم

 از بعدد بد  بدر  مدد تولیدد ظرفگدوید ماشدین و یصچدال انقد  ، از قبد  ب  بو  کمریکاید برند

 هدم مدن بدو ، شدد  شدنایت  مدر   بدین    امرزدون برندد ادونی  ا  ندا  تغییدر بلد ب  انق  

 فددروش و بددر ن تکمیدد  و بدندد  یریددد بددا همزمددانی بددر   انتصددا   ا امرزددان کن، ازددا  بددر

 شدروح  ا یدو  تولیدد و بدر   تبهیدز  ا با  دا  توانسدتم بد  کمدد  زدتم ب  یوبد زرمای  کنها،

 ی بنم

 بیگددتر، قددد و بددا بددا  ایددن و بددنم تبهیددز  ا با  ددا  توانسددتم تددا بگددید طددول مددا  6، 5 حددو 

 شددروح  زددت ا  15 ،10 مدداهد ازی شدددیم کمددا   تولیددد بددراه بددااتر بیفیددن و بیگددتر تبربدد 

 متددر 350 بدد  متددر 150 از نیددز  ا با  ددا  و  ا یددم افددزای   ا تولیددد تددد ی  بدد  و بددر یم

 ی  ا یم  سترش

 فرصت به دیتهد لیتبد

 یدو   فدن و کمدد مدن پدی   ا  ، پیگدرفن  وز هدر امرزدان میدیدد بد  ملک یاح   وزه 

 تمدا ی بندد تصلید   ا اینبدا بایدد و رند  شدو، شدریک مدن بدا بیدا نیسن، بد با و وض  ب  حاا

 ی بر   یریدا ه قس د یو و ب  با  اهد و بر   جم   ا زر ر انم پول

 آالت نیماش ساخت سفارش وهیش

 شددد نمددد تولیددد  وش ایددن بددا  ی ددر و بددو  شددد  زیددا  بددازا     تقاضددا 1373 زددال اوازدد 

 ایدران    بدا  اولدین بدراهی  اشدتیم جدیدد کاو ماشدین بد  احتیداجی  ا  پازد   ا بدازا  تقاضاه

 ی  هم زفا ش  ایلد زازهاه ماشین ب   ا  زت ا  ها

 زمددان کن   ی طلبیددد مددد بسددیا  نددوکو ه و ی قیددن کاو، ماشددین زدداین مرحلدد  ایددن   

 ی زاین هم بگو   ای      ا کاو ماشین بتوان ب  بر  نمد تصو  بسد

 از  هبددره انتقددال  شددد، مرحلدد  یصویددیاو از یکدددی بددو   شددد  هدد  امرزددان بددراه 70  هدد 

 مددیرین یدو   ا با هدا همد  تواندد نمدد کفدرین بدا   ی در مرحلد  ایدن   ی ازدن  رو  ب  فر 

 ی  یر  مد بمک  ی ر افرا  از و بند



 
 فرهنگ اشتغال : جوانان و مسئولین 206

 بازار در رقبا شدن ادیز و 1۳۷۵ سال

    و بدو  شدد  زدصن مدا بدراه فدروش  ایلدد، تولیدداو شددن زیدا  بدا و وا  او شدن کزا  با 

ی میددا یم قدرا  بدا   زدتو      ا محصدول    ندوکو ه بایددی بدو  کمدد  پدایین تولید تیراژ نتیب 

 و فکدر همد ی  ا یدم مدد  زدن از یکدد یکدد  ا مگدتریانمان تولیدد،    تندوح فقددان یداطر ب 

 ی بو  جدید محصول تولید  نبال ب  ذبر 

 بد  اه ایدد  بدو  شدد  اسدباند  بدرجک  یدو و بد  بد  فریدز ه یصچال جک   یدن با  وزه

 یصچدال و پدایین    فریدز  بد  بدر  طراحدد طدو ه  ا فریدز  یصچدال میتدوان ب   زید، ذهنم

 ی باشد باا   

 باز یدبننددد ان همدد  تقریبددای بددر یم المللددد بددین نمایگدد ا  بدد  و بددر   تولیددد  ا محصددول ایددن

 لددو  توانسددتیم محصددول، همددین وازدد   بدد  زددال کن   ی بر نددد مددد تاییددد  ا نددوکو ه ایددن

 مربددز از  ا یدداص هدداه ایددد  بددا یددان د لددواز  تولیددد    ی قیددن و نددوکو ه جنددوان بددا تقدددیر

 ی بنیم   یافن بو ند، یا  او توزع 

 نفدوذ  ا ی بدر  مدن بد  بسدیا ه بمدک  و   کن    بد  بدو  ی قیتدد پدایین، فریدز  تولید اید 

 ی میدا  پاز   ا بازا  نیاز این پایین، فریز  اید  این و بو  جدید محصول بازا ،   

 لیتحص ادامه

 ی  رفتم لیسان  ینعتد مدیرین  شت     و  فتم  انگ ا  ب  78 زال 

 بدد  بددو  کنبددا    و بددر   شددربن نیددز یددنعتد مدددیرین زددازمان مدددیریتد هدداه بدد      

 ی ازن انبا  قاب  یوبد تغییراو واقعا بواک، با هاه برید انبا  با شد  متوج 

 امتحددان    86 زددالی بددنم شددربن مدددیرین زددازمان MBA هدداه بدد       ددرفم تصددمیم

 لیسددان ، فددوق از پدد  و  ددرفتم  ا MBA لیسددان  فددوق همانبددا و شددد  پدیرفتدد  و و ه

 ی بر     یافن IAUP از نیز  ا یو   بتراه

 از بسددیا ه بدد  جمددره می ددد  ا جمددر  از زددال 53 بددنم، مددد مددرو   ا یدداطراتم بدد  ابنددون

 ی ا  بر   زپره امید با ولد پگتکا  و ت ش و محنن و زصتد با  ا  وزهای 

 و میکدر   فکدر مسدائ  بز  دد بد  ا در شدایدی بدر   تبربد   ا اول نق د  و شدروح یفر از با ها 

 ی  زید  نمد هستم اان ب  جاید ب  هر ز میدید ، بواک کنها مقاب      ا یو  
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 زا و باشددند  اشددت  پگددتکا  هدفمنددد، مسددیره    و یددو  ج قدد   ازددتاه    هددا جددوان ا ددر

 زدنا اید  یدک ایدنی  یدد یواهندد  ا یدو  تد ش و بدا  ماحصد  و نتیب  نهرازند، ها زصتد

  ا زدانامر کن    بد  مسدیره ا ا بدر   تبربد  وجدو   تمدا  بدا یدو ، زندد د مسیر    من ب 

 ی ازن یاو میان  و ایران هاه بهترین جزو ب   زاند  جاید ب  هی ، از

 دشد یواهدد منتقد  کبدا  جبدا  یدنعتد شدهرک    اه با یاند  بد  امرزدان نز یدک کیند    

     ا یددو  فعالیددن ترتیدد  ایددن بدد ی هسددتیم کن تکمیدد  و زدداین حددال    ابنددون هددم بدد 

 دتولیدد بددراه کن هدداه زددالن بدد   ا  یددواهیم ا امدد  مربدد  متددر 150000 مسدداحن بدد  زمینددد

 ی اند شد  طراحد جهاند

ی.یبیشی ی م نیدایهتیا یبیهییب ت یلیزادقیووطوی یاآفمهن ی  ینداللیرین 

 امرسان عیصنا شرکت تیموفق عوامل لیتحل

 ابندون کنچد  هدر و هدا ادال  هدا، تدداجد هدا، موقعیدن شدرای ، برابدر   : وغییمیبزا یطیلون

 قدبددا تددان بنددوند شددرای     نبایددد هر ددز شددمای نگددوید متوقدد   ا   وجددو  تددان زنددد د   

 هداه ا   کن، بد  توزد  بدا همدوا   بد  ازدن بدو   فتداحد ازدتا  همیگد د قدانون اینی بمانید

 ی اند یو  گو   اهدام مسیر     ا جدیده

 نددا کمدد  وجدو  بد  فگدا  و زدصتد ا در بدر بد  ایزهداید تمدا : بیه الییی.ودوینیپی یام 

 تددا فتدد  ر طدد  و المددا  ق عدد  از انددد، بددو   بمیددا  و توجدد  مددو   و جزیددز  نیددا    همددوا  

 و داند شدد   ا   یدیق  و یدو    تدراش بدر  ، مبدا ز  هدا زدصتد بدا بد  بز  دد هداه انسان

 ی جاو انند و ماند ا  ا زش، با هموا  

 شددغلد زنددد د     ی ددره بددز گ قددانون یددا  یره،    مددداومن: بیشددیییباالددمه یهتددوزاه

 تمدا  جددین بدا اندد،  یدد  یدو      ا بمبدو ه بد  جدا هدر    ایگدانی باشد مد فتاحد ازتا 

 بد  هدم و فدر ه یدو و بد  هدم بد  ازدن اه یصیصد  بدو ن ممتازی اند نمو   کن  ف  ب  اقدا 

 ی 1ازن بازا  محصواو زایر با امرزان تمایز باجا ب  هاید ازتراتژه از یکد جنوان

                                                           

1  
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 ییروشانا گاروه گاذار انیابن ؛ینایام اصغر وهیش به ینیآفر کار

 نور گل

 ماجرا آغاز

 بد  زدال د 9 زدن    و  زدید اتمدا  بد  زو  بسدیا  نایوازدت  مدن بدو بد فصد  پد ،  فتن با

 ی  داشتم با  و بز  سالد  نیاه ب  پا نااا 

  ا مدا   بدا  نبایددی بایسدتم یدو   پداه  وه بایدد هدم مدن بد  بدر   مدد تکدرا  یدو   با  ائم

 ج قد  طرفدد ازی بدنم بسد    کمدد یدو   بدراه بد  بدو   کن از بدواکتر هنوز اما بنم بیگتر

 بد  نکگدید طدولدی نمدایم تحصدی  تدرک توانسدتم نمدد   و  اشدتم یوانددن     بد  شدیده

 ی بدهم ا ام   ا   زم هم و بنم بس  بواکد   کمد هم تا بر   پیدا  اهد

 بد  مدن بد   فدتم و  فتد  کنبدا یداح  ندز ی  اشدن وجدو  قندا ه مان منزل از بمد فایل    

 ی بر  ازتقبال هم اوی  ر   مد با   نبال

 ی  ا  بیگتره وجرن و نف  ب  اجتما  من ب  با  این

 ییهوا یروین در استخدام آغاز

 زددربازه یدددمن زمددان  یاضددد  یددپلم  ددرفتن و 1350 زددال     بیرزددتان اتمددا  از بعددد

 ی بو   زید 

   شدتد و یدوش ید  بدا پا اد   وه یددمن بد  اجدزا   فتراد   درفتن بدراه  فتن مسیر    

 بد  بدو  شدد  جندوان کن زیدر بدواکتر بمدد وی ازدن مدن جای دا  کزمان بلند: بو  شد  نوشت 

 اریاندد زدمن همدان بد   ا  وارید  فرمدان زندد د، فرمدانی بندد مدد ازتصدا  هواید نیروه

 ی ب دا   من پاه جلوه  ا جدیده  ا  یو ش تا

 ی بو  4 ام فانتو  الکترونیک و برق مهرکبا     من انتصابد  شت 

 بزرگ یحرکت یبرا آغاز نقطه

 موتدو  پیچدد زدیم بدا  مندزل زمدین زیدر    ابتددا هدواید نیدروه    تصصصد  شت  ب  توج  با

 :  رفن شک  یو و این ب  تکام  و مسیر ا ام  و  ا  ، انبا  لبازگوید ماشین
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 منزل زیرزمین    ینعتد برق تران  تولید

 ینعتد هاه ارا  تولید

 فوا ه برق هاه لول  تولید

 جلددن همددین بدد  و شددد زیددا  مگددتریان زددفا ش منازدد ، قیمددن بدد  توجدد  بددا زمددان ایددن   

 ی بر   یریدا ه متره 1000 با  اهد

 یدو  هداه مگدتره بدو یم، نمدو   بسد  تبربد ی بدو یم بدا  اوج    مدا ب  بو  70 زال حدو 

 ی بو یم پیگرفن حال    یوبد ب  و  اشتیم  ا

 یابانیخ چراغ دیتول

 مددا پیگددرفن    ج فددد نق دد  بدد  اقددوا  و  وزددتان از نفددر زدد  بددا شددرابن کغدداز 1372 زددال

 ی  میگو محسو 

 و  اشدن زدازه بهیند  و اید   بد  نیداز یکدد یکدد شدهرها تمدا   وشدناید جنگ، پایان از بعد

 توجد ،   یدو  قیمتدد بدا  ا ییابداند هداه ادرا  و  داشدتیم جرید  بد  پدا ما بازا ه انین   

 اهمیدن زمدان بد  و باشدم شدنا  موقد  بد  شدد بز  دد     مدن بدراه ایدن وی نمو یم تولید

 ی شوید بازا  وا   بد بدانید ب  ازن مهم بسیا  ب  ارا بدهم زیا ه

 وا   شدد، انبدا  ندو   د     و یدنعن ایدن    بدا  اولدین بدراه بد  با هداید مهمترین از یکد 

 ی بو  ینعن این    الکتروازتاتیک    نگ بر ن

 ندو  تسدن تدا کو  یدم مدد تهدران  انگد ا     واقد  کزمایگد ا  بد  تسدن بدراه  ا ها ارا  با ها

 جنددوان بدد  یو مددان  لیدد  همددین بدد ی بگددید مددد طددول کزمایگدداو ایددن جددوا ی  هنددد انبددا 

 و بدر   یریددا ه  ا ندو  تسدن  زدت ا  شدد انبدا  یدنعن ایدن    بد  بز  دد حربن  ومین

 ی بر یم اندازه  ا   ا نو  تسن کزمایگ ا 

    شددربن 1373 زددال همددان از بدد  بددو  ایددن نددو   دد  شددربن موفقیددن  مزهدداه از یکددد 

 ی  رفتیم جده  ا ها نمایگ ا 

 نظددا وی  ا یددم قددرا  محصددواو بیفیددن بنتددرل بددر  ا تمربددز مددان فعالیددن از بعددده قددد    

 بدد   ا( ایددزو) بیفیددن تضددمین زیسددتم بدد   زددیدیم نتیبدد  ایددن بدد  نهایددن    و شددد بیگددتر

 ی ب دا یم اجرا ب  شربن    مؤ ر یو و
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 ی نفن شربن    ازتفا   مو   انفبا  ضد اراغهاه تولید

 ی انفبا  ضد اراغهاه تولید براه نو با الکتریک شربن ت زی   1380 زال

 7000 زمددین    اددرا  پایدد  تولیددد جهددن نو الکتریددک پددا   شددربن ت زددی   1380 زددال

 ی مرب  متر

 تصددمیم  ا یددم انبددا  بدد  هدداید مگددو و و هددا شددربن مدددیر  هیدداو حمایددن بددا 85 زددال   

 ایددد  قالدد     و یکپا ادد  و هماهنددگ مدددیرین یددک تحددن  ا هددا شددربن مبموجدد   ددرفتیم

    هددا شددربن پدد  ایددن از فددوق، ایددد  اجددراه بددای بنددیم مدددیرین "نددو   دد   وشددناید  ددرو "

 زمیندد    مبمدوح    GLG تبدا ه جندوان بدا و  رفتد  جداه ندو   د   وشدناید  رو  ب  قال 

 ی  ا ند ا ام  یو  حربن ب  مترمرب  55000 مساحن ب 

 هدداه اددرا     مصددرم بدداه  ،LED هدداه اددرا  و هددا امدد  فندداو ه و  اندد  بدد   زترزددد

 یصددوص بدد  و نددو هدداه انددرژه حددوز  بدد  و و   وشددناید، اتومازددیون از ازددتفا   و ییابدداند

 تصصصددد تددامین و نددو پر ازه هنددر و نددو   اندد  از اه حرفدد  ازددتفا   و یو شددیده انددرژه

 ی شد انتصا   رو  ایلد محو هاه جمل  از  وشناید حوز     نفن ینعن نیازهاه

ی هسددتند بگددو  پیگددرو و موفدد  یددنای  جددز  کن بدد  وابسددت  هدداه شددربن و نددو   دد  امددروز 

  ددرو  ایددن  و ایددن از و شددو  مددد یددا   جهددان بگددو  27 از بددی  بدد   ددرو  ایددن محصددواو

 ی ازن  ر ید  انتصا  ازتاند و ملد نمون  بنند  یا   جنوان ب  زال اندین

 نور گل انگذاریبن تیموفق عوامل لیتحل

 بددراه کفددرین بددا  یددک قددوه ان یددز  از بریددو  ا ه و فکددره کمددا  د: آفمهندد ی ددیایزلریددزه

 ی ازن کفرینان با  هاه شایص  ترین مهم از  وشن اه کیند  ایبا 

 یددو  بددا ه فضدداهاه بدد  و و  بددراه او بدد  تصددمیمد ابتددداه از: زنیددیمزا یمینددیزمریودد، 

 بددا بریددو   حتدددی ازددن بددر   پیدددا بددروز  ی ددره از پدد  یکددد مگددک و ازددن، بددو    رفتدد 

 باجدا نتوانسدن بدو   کن  نبدال بد  بد  مصتلفدد با هداه و بسد      اند  اندد هاه شکسن

 ی شو  او توق  و امیده نا
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  ددا  هددی ی بددر  شددروح امکاندداو بمتددرین بددا  ا یددو  بددا  او: زنتیلددیای تالددمه یبددییشددممع

 ی نبو  باشد  اشت  جا یک  ا امکاناو هم  کن    ب  فر اید  زیدن منتظر

   جد  پدی  زدیم توانسدتم مدد: بنیدد توجد  جملد  ایدن بد : هییفمصنیمیهییزهیهیز یزتالفیده

 هداه ایدد  بد  بدا     وقتدد امدا کمدد  مدد    بدا  از یدوبد زداز تدران  هدم شاید بگو ، یک

 ی نکر   هایم  اشت  ب  محدو   ا یو  بر   بریو   جدید

 توزدع  و  شددی کو   یواهدد همدرا  بد   ا اگدم یره ک دا   روهدد بدا  ب  اجتقا : گممه ی یا

 ی ازن نهفت  ها کن  روهد با  بیفین    زازماند هر افزون  وز

 وضدو  بد ی شدد غافد  نبایدد نیدز بز  دد  درو  اندین  یدزه برنام  نق  تا یر از: اهز یبملین 

 از  وشددن اندددازه اگددم  اشددتن بدددون  روهددد انددین  هبددره و هددداین بدد  ازددن مگددص 

 ی نیسن میسر مدون  یزه برنام  انبا  و اهدام تدوین کیند ،

 توسعه و قیتحق ،ینوآور به اعتقاد

  درو    زدازماند هدر    موفقیدن هداه مولفد  تدرین مهدم از یکدد: زل دیل ینندیبرینیهمهن

 بدد  زیددا ه بسددت د زددازماند اهدددام بدد   زددیدن ازددن بدددیهدی ازددن کن انسدداند مندداب 

 مصتلدد ، زدد و     انسدداند مندداب  انتصددا      قددنی  ا   انسدداند مندداب  بیفیددن و توانمنددده

 ی متصص  و باهوش افرا  از ازتفا  

 و بددا  نددوح یدددها بلکدد  و هددا    بنددا     نددو   دد   دددا  بنیددان: نددیهمهال یظمفیددنیزهاددید

 بد  یدو  همدرا  بد  بد  ازدن  اشدت  توجد  یدوبد بد  نیدز ظرید  نکتد  این ب  یوی  فعالین

 بتواننددد بدد  بپددر از  جواندداند  وه بددر  دددا ه زددرمای  و مسددتعد نیروهدداه و مدددیران پددرو ش

 فریددن  دددا ه ایتیدا     بددا ه، فضدداه ایبدا ی نماینددد  نبددال  ا ندو   دد  با کفریناندد  حربدن

 قابد  شدد  یدا  زر دشدن از جدیدد نسد  بد   یدره تصدمیم ایتیدا او  ا ن و مددیریتد هاه

 ی ازن ازتنا 

 تغییدراو نظیدر ایدران    بدا  بدازا  هداه ویژ دد: وخصصد یهدی یظمفیدنیب یبخا یونوع

 از  اقتصددا ه، و مددالد نوزدداناو یصددوص بدد  و هددا برنامدد  و هددا  دددا ه زیازددن    مصتلدد 

 بدا  ایدنی بدر  بیندد پدی   ا جدای زین هداه زمیند  و هدا حد   ا  با ، تداو  براه ب   ا   مد

 ی ازن شد  انبا  نو        هوشمندان  طو  ب 

 :ازن یافت  تگکی  زیر تصصصد هاه شربن از فوق  وشناید  رو 
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  میاند ،یاو و ایدران    ییابداند هداه ادرا  اندواح بنندد  تولیدد تدرین بدز گ: لوایگ یشم ن

 یو شیده هاه نیرو ا  و  وشناید هاه زیستم بنند  تولید

 و راغهداا واترپدروم، هداه ادرا  و هدا ندو افکن اندواح بنندد  تولیدد: زلتالمهنیلوا یایشم ن

 ی انفبا  ضد       تبهیزاو

 پاید  و هدا بدرج فلدزه، هداه زداز  اندواح زداین و طراحدد: زلتالمهدنیلدوایپدیاسیشم نی

   وشناید هاه

 بصدا  هداه امد  ای نیتدو  مصدرم، بدم هداه امد  بنندد  تولیدد:  زلتالمملیدنیآازیشم نی

 ی 1الکترونیکد تبهیزاو و باازن انواح هالید، متال و زدیم

 مرجااان و انیاابلورچ اخااوان بابااک روزگااار و یزناادگ

 ییصدرالعلما

 من یکودک

ی سدننی اه زدا   بدا  بندد مدد تبربد  زندد د    بد  مدوا  ه از بسدیا ه  ا ن شر  و  فتن

   بددر لمدد   ا کن وجددو و تمددا  بددا بدد  غم ینددد  ددا  و یوشددایند اتفاقدداو و لحظدداو توضددی 

  قدن همدان بد   ا کن تدوان نمدد امدا ازدن بدو      یدر کن بدا وجو و زلولهاه تک تک و اه

 و جگدد  و تدد ش امیددد، از ی ددد یددک زر دشددتد شددو  مددد اش نتیبدد  بدداز وبند تددا یر و

 ی اتفاق بمد

 و  بددرا  بددا زیددا ه نسددبتا زددند تفدداوو بددا بلو ایددان یددانوا      مددن ،1356 زددال مددا   ه

ی بدر  نتصدا ا مدن بدراه  ا بابدک ندا  پدد   و شدد  یدانوا   زدو  فرزند و کمد   نیا ب  یواهر 

 ی بو   ا  یان  ما    و  ا وپص  با یان  ازتری  بص  با مندان از یکد پد ،

  افددرا بددا همکددا ه  لیدد  بدد  و  اشددن اه ویددژ  حسازددین مددا تربیددن و تحصددی و  وه پددد  

  وتحصدی  ا اه مدا از بددا  هدر بد  بدو  متماید  زدمن ایدن بد  بدام  بر   تحصی  و یاص

 ی بو  زصت یر و حسا  بسیا  قضی  این  وه و باشد جالد

                                                           

 (1395)با کفریند ب  شیو  ایغر امیند,  1
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 مدرسه و درس دوران

 تدای بدر   ندا   بدن امدروزه شدهر پیکدان هداه  بسدتان از یکدد     زدید  بد  مد ز  زن ب 

 22 مد زدد      ا  اهنمدداید  و انی بددر   تحصددی  مد زدد  همددان    ابتددداید اهددا   بدد  

   زددم  فددتم، همچنددان مفیددد مد زدد  بدد  بدد   اهنمدداید  و  ازی  د انددد  کبددا  جنددن بهمددن

 مدابقدی نبدو   ممتداز قبد  مانندد  ی در امدا بدو   بداا بد  متوز  کموزان  ان  جز  و بو  یو 

  بیرزددتان یددک بدد   د انددد  لومومبددا پدداتری  م هددره  بیرزددتان     ا تحصددیلم زددال هدداه

    بتددوانم تددا یوانددد      فقدد  پددد   بمددک و  اهنمدداید بددا  ا اهددا   زددالی بددو  معمددولد

  نبدال و یدواهم مدد اد  بد   انسدتم نمدد واقعدا مق د  کن    بد  کنبا ازی شو  قبول  انگ ا 

    و بدر   انتصدا   ا مکانیدک مهندزدد و معمدا ه زدا  ، مگداو   یدک بدا هسدتم اییزه ا 

 ی شد  قبول مکانیک مهندزد نهاین

  دیجد ییایدن تجربه

 مدن ن درش و  یدد ا  ایبدا     و بدر  ایبدا  مدن زندد د    اه تداز  فصد   انگد ا     قبولد

  انگد ا  زندد دا هداه جنبد  زدایر بدا کشدناید و اجتمداجد تبربیداو لحدا  ازی بدو  مؤ ر بسیا 

 ی بر  بازه من زند د    مهمد نق 

 بدا کشدنایدی شدد  کشدنا  وزدتانم بهتدرین از یکدد مدز ک بدا بد  بو   انگ اهد هاه  وزتد   

  شدت  او هدم بدای ز   قدم مدن زندد د     ا یدوبد اتفاقداو بد  بدو  مدوا  ه از یکد نیز مز ک

 مدز ک بدای بدو  جالد  بسدیا  مدن بدراه موضدوح ایدن و بدر  مد تئاتر بازی ره مز ک اما بو یم

 ی  د اندیم مد هم با  ا بسیا ه اوقاو و شد  یمیمد بسیا 

 او بدد  کنبددا اوقدداو  دداهد مددن و بددر  اجددا   بددافد جدداید  انگدد ا   وبددروه مددز ک هددم مدددتد

 و متفداوو  رایگداو بدا مصتلد  هداه بچد  بد  کنبدا از شداپ، بدافد همان   ی بر   مد بمک

 هدایم یوازدت  تعیدین    زدر   مد ندوح یدک  ادا  بر ندد مدد کمدد و  فدن  ونا وند ج ی 

    بدد  هرایددزه از  اشددتم  وزددن بدد  میرزددید  اه مرحلدد  بدد  حتددد  دداهدی بددو   شددد 

 زنددد یم لحددن ی یدد  و شددد  مددد غم ددین میگددد ، ناامیددد بکگددم،  زددن  ددد   مددد اطددرافم

  و ازدن یدو   بدا بیگدتر مدن تدا شدد مدد باجدا تبربیداو این اما بو  مغمو   اهد و معترض

ی ناامیدده و ید  ی بدو  ایدن مدن  وز دا  کن  وز و حدالی بگنازدم بهتدر  ا نیازهدایم یو   و شو 

 ایددن از حیدران و نبدو   جددالم ایدن    اید  ان ددا ی ی زدی ا  و و هدا بافدد  بدن  جا فاند ، یازدهاه

 مدد بدز گ و غرید  ک   هداه  نبدال ایسدن   نیدا ایدن زدر و تد  بداایر  یدو  بد  موضوح
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 همدین   ی بنندد جبیبدد با هداه توانندد مدد و  ا ندد یداص هداه اندرژه بد  افدرا هی  گتم

   بد     و کمدد  جهدان ر ه بد  شدنید  مدن:  فدن  وزدتانم از یکدد بد هددم ز نهاه پرز 

 ایدن و بدر  جدد  مدرا جهدان ر  بلمد ی  د اندد مدد  ا طبیعدد زندد د یدک و زایت  اه بلب 

 او و بدرویم بدر   ایدرا   وزدتم بد   لید  همدین بد  ببیدنم  ا او بد  شدد ایبا     من وزوز 

  ا    بد  بوهندو  ه مسدیر زدمن بد   وز، یدک یدب  باشدیم  اشدت  او بدا یحبتد و ببینیم  ا

 شدد  فدرش ندد بدا بد  بدو  کااید  یدک بلبد  جلدوه  زدیدیم،  لدد با  بلب  یک ب ی افتا یم

 شیگدد ،ی بددو  زددا   و غریدد  و جبیدد  ایزهدداه از پددر کن    بدد  فروشدد ا  یددک مانندددی بددو 

 تدانکر یدک و زدگ قد     و بدوهد، زدبزه و یگدک ندان متقدال، لبدا  وق یف ، لنگ ب ره،

 مدن! تهدران هیداهوه پدر شدهر بد  نز یدک اینقدد  هدم کن  وزدتاید و زدا   بسیا  محی دی ک 

 بد  تدای شدد  کشدنا مصبدر بهمدن ندا  بد  بز  دد مدر  بدا  وزدتاید و بوادک بلب  کن    جا کن

  وزدتدی بدو  نیدازه بدد او ایدلد ویژ ددی بدو   ندیدد   و ازدتد و یالصدد این ب  انساند حال

ی می رفدن زدا    ا ایدز همد  اوی ز  مدد زداز و  اشدن  زدتد موزدیقد    و بدو  همدراهم ب 

 و جهددان ر ه بیگددتر و بددو   ددروت  همدد  بدد  یوابیددد مددد ماشددیند    و میصددو   پنیددر و نددان

 و اندد  زدید  از ایمدان اه   جد  بد  بد   ا ندد هداید تبربد  ان دا  هدا ک   بعضدی بر  مد زفر

ی بدر   پیددا او بد  یایدد ج قد  اول بریدو   همدان از مدنی  هدد نمدد تکانگان ایز هی   ی ر

 ا ا   و مید  و بدا  ا   جبیبدد ک امد  بد  بدنم مدد یدحبن  ا   بسدد بدا بر   مد احسا 

 اوی بندد شدروح  ا متفداوتد بدام  زندد د و شدو  جددا شدهر از بد   زدید  م لد  این ب  بام 

 ایگددانی بددو   زددید  اجتقدا  و ک امدد  از   جدد  ایدن بدد   ا ویددد و مدا   هددی  از ازددتفا   بددون

 بدا  همیگد  اینبدا مدا اینبدا، بیاییدد توانیدد مدد بنیدد بددند با  یواهید مد ا ر بر  پیگنها 

 او  فتددیم بددا  بددراه بدد  اولددد  وزی بنددد مددد   مددان  ا شددما بدددن و ذهددن بدددند، بددا   ا یددم

 هددم بعددد جمعدد ی شدددیم نددد بددافتن مگددغول  وزددتم و مددن و  ا  یا مددان  ا نددد طرزبددافتن

 مگددکلد مدا بگددیدن زدی ا  نهایددن،    امدای شدددیم ندد بددافتن بدا  همددان مگدغول و بر گدتیم

 بهمدن امدای نیافدن ا امد  مدا ا تبدا  و بدرویم جلدوتر نتوانسدتیم  ی در ب  بر  ایبا  زده و شد

 ی شد حک من ذهن    تبربیات  و بلب  کن و

 !بیعج یخواب ریتعب

  انگدد اهم  و   کیددر بدد  اه  و  ی  داشددتم زددر پگددن  ا زددصن و نگددی  و فددراز پددر  وزددال

ی نداشددتم ا تبددا  یددانوا   و فامیدد   وزددتان، از هیچکدددا  بددای بددو   شددد  تنهددا و منددزوهی بددو 

 بتدوانم بد  نبدو  یدوبد اتفداق ایدن و بدو  شدد  زندد یم تمدا   ویددن و موزیک تنهاید، یلوو

 همدین و  ا  مدد افدزای   ا زندد یم هداه پدواد پدد،    پدد یلدوو هداهی بددهم ا ام   ا کن
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 و بر در   بلبد  و بهمدن ندز  و  هدم تغییدر  ا ا  زندد د ب یدر  تصدمیم مبدد ا بد  شدد باجا

 ی بنم تبرب  پایدا تره یو و ب   ا  و   کن

 بدا  بدراه تدا بدنم قدوه  ا بددنم و ب ددا   بندا   ا زدی ا  تدا بدر   جز   ا یو  جز  هرحال ب 

ی بدر   و زش بدر  ، بدا  یدو    وه  ا ماهد  شد   و   یدکی شدو  کمدا   مکدان کن    بر ن

 بد   یدد   ا بهمدن اینکد  از بعدد بدر   مدد فکدر یدو   بدا هفتد  یدکی  داشدتم بنا   ا زی ا 

 مدد بدا   نبدال ب دویم او بد  و بدرو  بد   زدید  جملد  ایدن ب ویم بد  اد  بد   اولین جنوان

  اهددد و بسددتم محکددم  ا هدایم بفدد  بنددد  وز یدک هسددن  مددن بددراه بدا ه اینبددا کیددا  در  

 یوشددروید بدا و بدر  ازدتقبال مدن از بداز بدا  وه او،ی بدنم پدر  ا ا    وندد یدأل بلکد  تدا شدد 

 ایدن   ی بدر  جدوض  ا ا  زندد د مسدیر  دوید بد   داشدتم مکداند بد  با من و شد من پدیراه

 ازی ب یددر  یددا   ا کنهددا توانسددتم نمددد  ی ددر ببدداه هددی     بدد  بددر   بسدد  تبربیدداتد مدددو

 ی اا  با کو  ن هیز  و بسا  پگن فروشند د تا  یاهد،  نگ  زه نان، پصن

 زددصاوتمندان   ا کن بدد   اشددن یایددد بیددن  و بددو  معلومدداو و زددوا  بددا و  یددد   نیددا بهمددن

 هدا هفتد  کیدر و ماندد  مدد جدا کن  ا هفتد  طدول تمدا  تقریبدا مدنی  داشن مد من ایتیا    

 ی کمد  مد شهر ب  یان  ب  زرز ن براه

 !من یاهایرو همراه

 یکددی بدو  بدر   پدر مدرا زندد د هداه یدأل همد  تنهداید بد  کنبدا جدابین هاهی  دشن مدتد

 مددن بدد   ا بلبدد  و  فتدد  مسددافرو بدد  بهمددنی بددو  1381 زددال مددا   ه    زددر   وزهدداه از

 کو   ی مد وهیز  مد  فتم باید من و بو  شد  تما  مان هیز ی بو  زپر  

 مدد  فدتم پدایین بد  مسدیره   ی بیداو    ا هدا هیدز  و بدرو  بد   درفتم  ا همسدای  اا   فتم

 کمددن بداا حدال    تنهداید بد  زمسدتاند زدر  و زو  یدب  کن    بد  افتدا   یتره ب  اگمم

 مرجدان مدن،ی  ا     یوشدایند و جبید  اتفداق یدک افتدا  هدم بد  مدا اگم وقتدی بو  مسیر از

 و  فدن بدا هدم مدا بد  زمداند و بدو  مدز ک یواهر وزدتم اوی بدو    یدد  هدم  ی در با  اند  ا

 و جکازدد اهد  بد   انسدتم مددی بدو    یدد   ا او بدر   مدد بدا  شاپ بافد    یا  اشتیم کمد

    اددون بددو  جالدد  مددا  وه هددر بددراه  یدددیم  ا همدددی ر وقتدددی ازددن تئدداتر و بددا هنره

 مدا هندوز هدم بریدو   یدحن ی یبدر نداشدن مدن از هدیچک  بد  بدو  زالد 3 ،2 کنها، یانوا  

 یدا   بد  جزئیداو تمدا  بدا هندوز بد  ازدن جدالبد و  اشدتند  وزدن     هداه یدحن  از یکد
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 بدد   یتددره هددم مرجددان و زددرماز   و  رفتدد   و  یددو و و پگددمد بدد   یددک بددا مددنی مانددد 

 ی بر  مد جکازد بو     زو ه کن ب  یب 

 جسدو ان  اینقدد  بد  شدنایتم مدد  ا  یتدره بمتدری بدو   شدد  مرجدان جسدا و شدیفت  من

 ازدن نز یدک هدم بد  اقدد  مدا نظدراو بد   یدد  بعدده هداه یحبن   ی بند ن ا  زند د ب 

 ی  هیم ا ام   ونفر   ا زند د این ب   ا یم  وزن اقد  و

 ما وهیش به مشترک یزندگ

 اتفاقدداو از بدددا  هددی ی  ددرفتیم یددا  بهمددن از هددم  ا ایددن مددا و بددو  زددا   بسددیا  مددا از واج

 بدو یم بدر   یدحبن هدم بدا مدو   ایدن    قدب  مدای نداشدن وجو  ما براه ها از واج    معمول

 اجتقدا   ویندد مدد هدا ییلددی نکندد نددا ه، جمد  اجتقدا  بد  ایدزه بد  ب  بو یم جقید  هم

 و بننددد نمددد هددم مقدداومتد  ی ددر می یرنددد قددرا  بددا  کن اجددراه شددرای     وقتددد امددا ندددا یم

اقدد  ی نگداندیم برزدد بد   ا حرفمدان و ایسدتا یم مرجدان و مدن امدا شدوند مد  ی ران تسلیم

 و ناپدددیر یسدت د اقددد  و  ا یدم  وزددن  ا  ا و طبیعدن بدددند بدا   ا  وزددتاید هدر و زندد د

 ی بنیم با  بهمن پی  حاضریم جگ  با

 ییروستا یزندگ کی

 زمیندد یو مدان بدراه ا در شدد مدد یدو  اقدد  بد  بدر یم فکدر ایدن بد   دشدن ب  مدتد

  وزددفند و  دداو و یددرو  و مددر ی بسددازیم یاندد  یو مددان  زددن بددا توانسددتیم مددد تددا  اشددتیم

 بددا مرجددانی بکددا یم  ا مایحتاجمددان بواددک، باغچدد  یددک    و بنددیم بگدداو زه باشددیم  اشددت 

 یدک بدو  بد  زحمتدد هدر بد  هدم مدنی  اشدن زدرمای  تومدان میلیدون یک  و بین  فرویتن

 و ب ددر یم زمینددد  نبددال تددا شدددیم  ددی ن  اهددد مرجددان بددا و  ددرفتم پددد   از تومددان میلیددون

 مازندد ان مدرز مازندد ان، انتهداه بد  تدا  اشدن ا امد  مدا جسدتبوهی بسازیم  ا مگتربمان یان 

 مدا پدول بد  بد  بدر یم پیددا  ویداید مکدان یدک کنبدا    مای  زیدیم ب  شهر اطرام  لستان، و

 جلدوه و انبدو  و زدبز هداه جن د  کن پگدن بد  اه تپد  بدااه زمدین متدر هزا   وی یو   مد

  وطبقدد  یاند  یدک  اشدتیم قصدد مدای میانکالد  جزیدر  و یدز    یداه و بدو   ر دان  شدن کن

 و همسدر  نبدال و ا  شدد   ا  بد  زدر اید    بد  مدن  یدندد بد  هم ا  یانوا  ی بسازیم اوبد

 هربددا هی بر نددد بمددک مددا بدد  مددالد نظددر از و بر نددد بیگددتر  ا حمایتگددان هسددتم ا  زنددد د

 مدد و بددر ن   زددن تددا زددنگ بددر ن جاببددا از  ا یددم مددد انبددا  مددان یاندد  زددایتن بددراه

 مددد تحمد   ا فگدا  نهایدنی بگددیدیم مدد زحمدن  ا یدم و مددد    طدر  بدر یم مدد بدا  ره
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 فدرق هدا یاند  همد  بدا مدان یاند  معمدا ه و بدو یم شدد  جدا  و یاص زبانز   وزتا کنی بر یم

  یدوانی بدو یم یوابیددن کمدا   شد  یدکی مدا نگدد نفد  بد  اندان شدن زبانز  این امای بر  مد

 یو مددان یاند  تدا بدو یم بدر   اجدا   بد  بدواکد یاند  زندگ نا هدان بد  بر اشدتم  ا حدافظ

 بدد  مندو مرجددان!  رفتدد  کتد  او یاندد  بدددو بابدک کقددا:  فتندد و کمددد    یدددا بد  شددو  کمدا  

 ازدن زدویتن حدال    یاند   یددیم  دشدتیم، بواد  زدرپی  از وقتدد  ویددیم، بیرون زرجن

 تکیدد  یکدددی ر بدد  توانسددتیم فقدد  مددا و زددوین ایددز همدد ی کیددد برنمددد  زددتمان از بددا ه و

 یاند  تدا بدو   ا   هدم  زدن بد   زدن جامد  انددی بندیم تماشدا  ا مان یان  زویتن و بنیم

 از مدا بدر ن  و ه وجدو  بدا مدا بدو ن تهراندد بد   وزدتا جوانهداه حسدا وی ن یدر  پدا کنبا ما

 بنندد فکدر  وزدتا مدر   بد  شدد مدد باجدا کنبدا بد   وزدتانمان و یانوا   کمد و و  فن تهران

  فتندد مدد کمدندد مدد  یددنمان بد  بد  مدا  وزدتان جد و  بد ی نیسدتیم زاز ا  کنها فرهنگ با

 بصدریم و زمدین اینبدا بیداییم و مداهم ازدن  ا دو  زمدین وضدعین ازدن بهگدتد جب  اینبا

 بد  بدو  شدد  باجدا ایدن و بر ندد مدد جدو و پدر  اطدرام زمینهداه مدو      و میرفتندد بعد

 ی  هند مد  زن از  ا ند  ا زمین هایگان ب  بنند فکر  وزتا مر  

 !دستفروش زوج

 تومددان هددزا  100 مانددد  بدداقد برایمددان بدد  پددولد تنهددا  یدددیم بددر یم حسددا  بدد  مرجددان بددا

 یدحبتهایمان    بدو یم ز   کتد  مدا و بو ندد  ا   مدا بد   ا پولگدان بد  ها هدم یانوا   ازن،

 پدی  تهدران ببدریم و بصدریم  زدتد یدنای  و یدحرا تدربمن بدرویم بد   زیدیم نتیب  این ب 

 کاایدد  یریددد بددراه قددب  مددنی بیاندددازیم  ا  بددا  و بددا ه تددا بفروشددیم بنددیم و بسددا  بهمددن

 جمد   ا مدان اندرژه تمدا ی  اشدتم کشدناید کنبدا بدا و بدو    فتد  من قد  کن بد  تربمند هاه

ییی و  وزددره و  وتصتددد یکسددره و  فتددیم پددول کن بددا و یددو  یم فددرو  ا هایمددان غصدد  بددر یم،

 بهمدن ندز    بد  و تهدران کمددیم و  اشدتیم ن د  یو مدان بدراه هدم تومدان هزا  20ی یریدیم

  فدن و پددیرفن  ا مدا بداز  وه بدا همیگد  مانندد هدم اوی بدر یم تعرید  او بدراه  ا ایز هم  و

 یو تددان اجنددا   فددن و  ا  مددا بدد  جددن  زددره یددکی  ا   فددروش بددراه ایزهدداید هددم مددن

 بنبدد،  وغدنی شدد شدروح جدا همدین از مدا بدا ی بدهیدد مدرا زدهم و بفروشدید اینها بنا   اهم

 و بددو  بددر   تولیددد یددو ش بدد  یگددکد نددان بددو ،  ویتدد  بهمددن بدد  شددلوا هاید و ق یفدد 

 مدد شدلو  بد  شدنب  پدن   وزهداه و شدد مدا بدا  زدرمای  اولین ما، هاه  وزره و ها  وتصتد

 و  درفتیم مدد  ا کن زدر مرجدان بدا نفدره  و بد   اشدتیم میزبلندد تدا  وی بو  با مان زمان شد

ی بدو  مدا بدا  اوج هدا شدنب  پدن ی  داشدتیم مدد بوهندو  ان مسدیر    و بدر یم مدد جدا ب  جا

  ل اهد  کنهدا از بسدیا ه ولدد کمدندد مدد مصتلفدد افدرا  بدو ، شدلو  ییلدد ها هم جمع  البت 
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 مدا همدان زمدان بیگدتری شددند نمدد محسدو  مدا مگدتره و نداشدتند قبدول  ا ما با  و نبو ند

ی  زدید مدد  ا  از زمسدتان و شدد مدد زدر  هدوا بدم بدمی نبدو  بدد با  اوضاحی بو  ها شنب  پن 

 زمسدتاند لبدا  جداه و ازدن تابسدتاند نصدد و همد  امدا هسدن لبدا  بهمدن بسا      یدیم

   زددن  در  و پگددمد لبدا  مددا  ا   امکدان ا ددر  درفتیم اجدداز  او ازی بدو  یددالد مدا بسدا    

 و  فتدیم باشدان بد ی بدر  ازدتقبال بدا  ایدن از نیدز اوی برزدانیم فدروش ب  اینها بنا     و بنیم

 پیدددا  ا افددرا ه و کو  یددم بددو  شددد  کمیددزه  نددگ قددالد بددراه  یدداهد  نددگ بددا بدد  هدداید ندد 

 اضداف  بسداطمان بد   ا کن و بدر یم   زدنییی و جدو ا  پلیدو ، جلیقد ،ی ببافندد  ا کنهدا تا بر یم

 زیددر  ددر  هدداه تابسددتان    و بددو یم مگددغول با مددان بدد  بددرم هددا و زیددر زمسددتان   ی بددر یم

 محددی  بددا و ایددن از  ددوید بدد  بددو  مددا    نیرویددد ادد   انددم نمددد امددای ایسددتا یم مددد کفتددا 

 جنداوین بد  و بو ندد مصدال  بسدیا  بدا  ایدن بدا هایمدان یدانوا   بدا ، اواید ی شدیم نمد یست 

  اهدد بدهندد اجداز  بد  شددند  اضدد نهایدن    امدا بر ندد مدد ابدراز نا ضدایتد  ا این مصتل 

 برویمی ایم بر   انتصا  ب   ا

 یدستفروش تازه دوران

 پدی  یدا جد مسدافرو یدک بهمدن بدراه اینکد  تدا  اشدن ا امد  تابستان و زمستان    با مان

 بدا  بد  یدواهم مدد مدن:  فدن مدا بد  و  فدن مدد بگدو  از یدا ج ب   ا ماهد اند باید و کمد

 شدما زدپا  ، مدد شدما بد   ا بدا  ایدن  زدم، نمدد با هدا این ب   ی ر و بپر از  تالی  و نوشتن

 کن از بسدیا  مرجدان و مدن بد  بدو  یوشداینده اتفداق موضدوح ایدنی  هیدد ا امد   ا لبدا  با 

 حسددابد زددرمانی  ددرفتیم پددد  ا بددا  بیگددتر ان یددز  بددا و امیدوا اندد  بسددیا  و بددر یم ازددتقبال

 بعدد و بدر یم مدد یریددا ه  ا متقدال یداص هداه پا اد   فتدیم مدد بدازا  ب ی بو  شد  شلو 

شد   اها شدنب ی  ا یدم مدد توضدی  یوازدتیم مدد بد  مددلد   بدا   و بدر یم پیدا  ا ییاطد

 و بنددد و بددو  هددا فلدد  لبددا   ددرفتیم، مددد تحویدد  ییدداطد با  ددا  از  ا با هددا و میددرفتیم هددا

 و هدا  بمد  شدبان ی بدو  نگدد  تفکیدک هدم نیدز از زدایزهای  و بدو  نگدد  تدا نداشدن،  بم 

     ا کنهددا یو مددان بدد  یوازددن مددد شسددتن لبددا  هددا از بعضددد بددر یم مددد کمددا    ا بندددها

 یددب  4 زدداجن زو  یددب  و بددر یم مددد  زددت  بددر یم، مددد تددا  ا کنهددا بعدددی شسددتیم مددد وان

 ااغددد کنبددای معدددن جددا    فتددیم مددد و بددر یم مددد پددر  ا  ن مددان مگددکد جیدد  ماشددین

 شد  و بدر یم مدد بسدا  همانبدای بریدد  مدد بدو  بد   ا با هدا کن بدا ب  بو یم بر   هماهنگ

 تددا بیسددن حدددو     اول هفتدد ی  گددتیم برمددد    فگددم        مددان یاندد  بدد  تمددا  یسددت د بددا

 طاقدد   و بعددد هفتدد  و فددرویتیم  ا کن بیگددتر بدد  کمددد    طاقدد  کن از لبددا  پددن  و بیسددن

 بدو  زیرپدوش مانندد تقریبدا و کزا  و  گدا  زدا  ، بسدیا  هدا لبدا   ا یدم ییدا  بد  و یریدیم
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 نبایددد بدد  بددو  معتقددد بهمددنی بر نددد مددد ازددتقبال کن از و  اشددتند  وزددن  ا کنهددا مددر   امددا

 تن دد لبدا ، تن دد و باشدد  احدن و کزا  بایدد حالدن همد     بددن ادونی پوشدید تنگ لبا 

 تندگ لبدا  مدر   حدرم و بصداطر مدد بدر  مدد تابیدد همیگد  و  ا   همدرا  بد  نیدز  ا ذهن

 بدوبلن ند  بدا یو مدان بددهیم لبدا  هدا ایدن بد  هدم نقگدد  درفتیم تصدمیم بم بمی نپوشید

 کن فددروش بدد   یدددیم و بددر یم یقدد  و کزددتین حلقدد   و  ز ن وبددوک  وزه زددوزن بدد  شددروح

 هدداه  اهنمدداید و تبربیدداو میددرفتیم، بدد  هدداید  ا  تمددا     بددا ، مراحدد  همدد    ی شددد بهتددر

  ا ، مدد نظدر بگدید، مدد زحمدن مدن پداه بد  بدا همسدر ی بو  من با مرجان همراهد و بهمن

 تبربیداو ا امد   ا    وزدن و بگدید مدد  وش بد   ا زحمداو از بسدیا ه و بدر  مدد طراحد

 بد   ا بدا  ایدن ایدلد نیدز بدا  ابندون هدم بد  همسدر  ید العلماید مرجان  ا، با  و بس  این

 شدبها اها شدنب ی  ا یدم مدد توضدی  یوازدتیم مدد بد  مددلد   بدا   بدراه بگدد، مد  وش

  بمد  و بندد و بدو  هدا فلد  لبدا   درفتیم، مدد تحوید  ییداطد با  دا  از  ا با هدا و میرفتیم

  ا بنددها و هدا  بمد  شدبان ی بدو  نگدد  تفکیدک هدم نیدزاز زدایزهای  و بدو  نگدد  تا نداشن،

 مددد وان     ا کنهددا یو مددان بدد  یوازددن مددد شسددتن لبازددها از بعضددد بددر یم مددد کمددا  

 ماشددین یددب  4 زدداجن زو  یددب  و بددر یم مددد  زددت  بددر یم، مددد تددا  ا کنهددا بعدددی شسددتیم

 بدر   هماهندگ ااغدد کنبدای معددن جدا    فتدیم مدد و بدر یم مدد پر  ا  ن مان مگکد جی 

 تمدا  یسدت د بدا شد  و بدر یم مدد بسدا  همانبدای بریدد  مدد بو  ب   ا با ها کن با ب  بو یم

 کن از لبدا  پدن  و بیسدن تدا بیسدن حددو     اول هفتد ی  گدتیم برمدد   فگدم مدان یان  ب 

  ا یددم ییددا  بدد  و یریدددیم طاقدد   و بعددد هفتدد  و فددرویتیم  ا کن بیگددتر بدد  کمددد    طاقدد 

  وزددن  ا کنهددا مددر   امددا بددو  زیرپددوش ماننددد تقریبددا و کزا  و  گددا  زددا  ، بسددیا  هددا لبددا 

 ادونی پوشدید تندگ لبدا  نبایدد بد  بدو  معتقدد بهمدنی بر ندد مدد ازدتقبال کن از و  اشتند

  ا   همدرا  بد  نیدز  ا ذهدن تن دد لبدا ، تن دد و باشدد  احدن و کزا  بایدد حالن هم     بدن

 تصددمیم بددم بددمی نپوشددید تنددگ لبددا  مددر   حددرم و بصاطرمددد بددر  مددد تابیددد همیگدد  و

 وبدوک  وزه زدوزن بد  شدروح بدوبلن ند  بدا یو مدان بددهیم لبازها این ب  هم نقگد  رفتیم

 بدا ، مراحد  همد    ی شدد بهتدر کن فدروش بد   یددیم و بدر یم یقد  و کزدتین حلق   و  ز ن

 مددن بددا مرجدان همراهددد و بهمدن هدداه  اهنمدداید و تبربیداو میددرفتیم، بد  هدداید  ا  تمدا    

 از بسدیا ه و بدر  مدد طراحدد  ا ، مدد نظدر بگدید، مدد زحمدن مدن پداه بد  با همسر ی بو 

 مرجددان  ا، بددا  و بسدد  ایددن تبربیدداو ا امدد   ا    وزددن و بگددید مددد  وش بدد   ا زحمدداو

 بددراه بگددد، مددد  وش بدد   ا بددا  ایددن ایددلد نیزبددا  ابنددون هددم بدد  همسددر  یددد العلماید

 ی نماید تعری  ما تبربیاو  ازتان یوانند ان
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 بابک همسر مرجان، من،

 شدنب  پدن  مدا و شدد  داشدت  مدا جهدد  بد  بهمدن، مسدافرو از بعدد طبیعد، الیام پوشاک با 

 تددا و بددر یم مددد بسددا  بابددک و مددن زو ، یددب  از بددو یم   بدد     کنهددا فددروش  نبددال بدد  هددا

 اطددرام     فتنددد مددد بدد  شددنیدیم مگددتریانمان از بددم بددمی بددو یم مگددغول کفتددا  غددرو 

 بدای بنیدد اجدا   غرفد  توانیدد مدد بد   ا   وجدو  بدازا  جمعد  ندا  بد  جاید ازتانبول اها  ا 

 هفتد  یدکی بندیم امتحدان  اهدم کنبدا بد  نیسدن بدد هرحدال بد   یدیم و بر یم مگو و بایک

 بسدیا  افدرا  کمدد و  فدن و ازدن تدوجهد قابد  جداه بد  شددیم متوجد  و  فتدیم باز ید براه

 کنهدا یریدد و  یددن بدراه زیدا ه افدرا  بد   ا   وجدو  کنبدا قددیمد و جتیقد  ایزهداه و زیا 

 تمددا  و ندددا یم جددا  فتنددد بددر یم مراجعدد  جددا اجددا   بددراه وقتدددی کینددد مددد بددازا  جمعدد  بدد 

 جددو و پددر  بدد   ا هددا غرفدد  زددایر از و برنداشددتیم  زددن مددا امددای ازددن پددر پا بینددگ فضدداه

 یدب  بیاو یدد،  ا تدان بسدا  بایدد جدا نددا یم،  ویندد مدد اول ازدن همین و ه  فتند بر یم

  ا بدا  همدین بعدد هفتد ی بدهندد شدما بد  جداید تدا برویدد کنقدد  بنندد مد تقسیم جا ب  زو 

 بدد  تددا بددر یم ایددرا  کنقددد   فتددیم و بر اشددتیم نمددد و لبددا  زددره زو  یددک یددب ی بددر یم

 ظددرم لبازددها بیگدتری بددو  همددرا  یدوبد موفقیددن بدا اول هفتدد ی بددر یم پیددا  ا جدداید زحمدن

 بدا کنبدا فضداه بد ی بفروشدیم نمدد یدک توانسدتیم تنهدا امدا  فدن فدروش بد  زاجن یک مدو

 مدا مگدتریان بدو    ی بو ندد متفداوو نیدز بر ندد مدد مراجعد  بد  افدرا ه بدو ، متفاوو   ب 

 یدا لبدا  طراحدان هنرمنددان، بدازا ، جمعد     و بو ندد فرهندگ بدا و بدر   تحصی  نو  ان بو 

 افدرا  جد و  بد ی نمو ندد مدد مراجعد  بر ندد مدد یریدد زدینماید فدیلم هداه براه ب  بساند

 بدا  مدا پیگدرفن و  شدد بدراه یدوبد بلد  همانبدا و  اشدتند زیدا ه تدر   نیز مر   و معمولد

 بدو  متقدال هداه لبدا  تولیدد مدا ایدلد بدا ی  اشدن تداز د ییلدد مدر   براه با  اوای ،ی شد

 متقدال پا اد  بد  بدو  جبید  بمدد حتدد و جدیدد بسدیا  برایگدان و بو ندد ندیدد  مدر   ب 

 و  انسدتند مدد  وبالگدد و تگدک بدراه  ا متقدال پا اد ! شدو  لبدا  بد  تبددی  تواندد مد هم

 بد   ا یدم مدد بد  توضدیحاتد بدا امدا! ازدن  بفدن اینهدا:  فتندد مدد پوزیند با اه جد  حتد

 بعدد نددا  ، شدیمیاید مدوا  و ازدن یدال  هدم  ندگ نظدر از حتدد و ازدن طبیعد پا ا  اینها

 مدد نگدان ج قد  بدا  بد  تداز  وقدن کن و  ا یدم مدد توضدی    برایگدان  ا پنبد  الیام یواص

ی نگسددن مددد مددر    ل بدد  زددا  د ایددن و بددو  زددا   با هایمددان ماننددد مددا توضددیحاوی  ا نددد

 پیددا  سدترش مدا هدم هداه مددل ترتید  همدان بد  و شدد مدد بیگتر تد ی  ب  مر   ازتقبال

 مدد نز یدک بد  زمسدتان فصد  بد  تدد ی  بد ییی  و شدلوا ک و شدلوا  پیدراهن، مدانتوی بدر  مد

 با هدداه ا امدد     بنددابراینی بددو یم مددد هددم زمسددتاند لبددا  هدداه تهیدد  فکددر بدد  بایددد شدددیم
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 بعدد و شدد مدد بافتد   وزدفند پگدم بدا بد   ا بدافد  زدن هداه پا ا  و  فتیم تال  ب  بهمن

 مددد    بددن و جلیقدد  کن از و یریدددیم مددد  اشددن  یدداهد  ن ددرزه و شددد مددد مددالد نمددد

 مدد   پیددا  ا با مدان بدا مدرتب   زدتد یدنای  و  گدتیم مدد  ا مصتلد  شهرزتانهاهی کو  یم

 بندا  و یریددیم مدد  زدن  زدتمال هداه  یدو ، بافدن،  زدن پگدمد جو ابهداه م  ی بر یم

 بر یمی مد جرض  با مان

 !شد متولد درست پوشاک

 مغداز  توانسدتیم 1383 زدالی بدو  بدازا  جمعد  هدا، جمعد  و هدا   بد  شنب  پن  با  ما، فضاه

 کن تدای شدو  مدا فروشد ا  اولدین کنبدا تدا بندیم اجدا   فرمانید   زدتد یدنای  مبتم      ا اه

 و نبددو  مددا بد بددر یم مددد فددروش همین ددو ه و نبددو  با هایمددان  وه یایددد ازددم زمددان

 طبیعدد الیدام پوشداک ندا  بد  بیگدتر  ا مدا با هداهی شدد مدد جرضد  مدا ک بددون با هایمان

 همراهمددان همیگدد  فرمانیدد  و بدازا  جمعدد    بدد ،    طبیعددد پوشداک تددابلوه و شددنایتند مدد

 ندا  بد   زدیدیم نتیبد  ایدن بد  بابدک بدا شدد تدر جدده بمدد با مدان بد  مددتد از بعدی بو 

 بایدد مدا و شدو  نمدد محسدو  مدا بدا  شنازدنام  و ازدن جدا  ازدم یک طبیعد الیام پوشاک

ی  انسدتیم نمدد یو مدان بدراه  ا بدا  مدا طرفدد از امدا بندیم انتصدا  تولیداتمان براه  ا ازمد

 هددا مگددتره مددد  ددرفتیمی لبددا  او ازی بددو  بهمددن بدد  متعلدد  کن ایددد  و بددا  ایدد  هرحددال بدد 

 ادرا نددا  ،  ندگ ادرا ندا یدد،  ا مددل ایدن ادرا یدواهیم، مدد  ا مدل این ب  بر ند نیاز اج  

 ان یددز  بازیو  هددا هددم همددینییی  و ندا یددد مصتلدد  هدداه شددعب  اددرا شددو ، نمددد  وزه زددوزن

 همد     امدای بصگدید مدد بدا  بد  جدیدد بدوه و  ندگ و هدم  ا  مدد مدا بد  با  براه بیگتره

 بدا زداز ا ه و زدا  د بد  مدان اولید  اهددام از بد  بدو  ایدن مدان تد ش تمدا  تولید، مراح 

   ی شددو  مددد ی یدد  بلمدد   و همددین مددا   ک مددان و هدددم تمددا ی نگددویم  و  بددو  طبیعددن

 زدا  د جدین    هدا لبدا  طراحدد بد  نداشدتیم نظدر از  و   ا نکتد  ایدن ها هم لبا  طراحد

 ادون شدد نمدد اندداند ازدتقبال زدانتد 3 بایقد  بدن هداید از ابتددا م دال براهی باشد  احن

  ا ان لیسدد یقد  وقتددی  ویدال یقد  بدا کیوندده  یپلمداو، زدانن، زد  یقد ی بدو  زا   یق  این

 مدد متوجد  تداز  و  زدد مدد یو مدان زدانتد زد  یقد  همدین بد  ب  بیند مد بند مد زا  

 و بنندد مدد ازدتفا   یقد  مددل همدین از هدم هدا مغدولد و هدا تایلندده هدا، هندده ب  شوه

  اشدت  اهمیدن اقدد  زدا  د ایدن هدا قددیمد بدراه بد  شدو  مدد  وشدن برایدن موضوح این

 ایدن بد  تدد ی  بد  امدای نددا یم تابیدد بندیم مدد بدا  زدنتد بد  نکتد  این  وه ما البت ی ازن

 مانددد ا تر نتیبدد     و تددر زددا   و زدداز ا تر بددو  ، مددا تددا ی     بدد  ایددزه  زددیدیم تبربدد 

 مدد شدروح کنبدا از نیدز مدا قرمدز ید ی  ا   بیگدتره همصدواند مدا  ذهدن نایو ک دا  با و ازن
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ی ازدن انسدان  وان و طبیعدن بدا زداز ا ه بدا ، مدا   اید  اولدینی نباشدد طبیعد موا  ب  شو 

 بندیم مدد ازدتفا   لبدا     بد  هدم هداید و  بمد  ازدن یدال  پنب  از هم  وین ن  حتد

 بسدیا  و بدر یم ی دا و کزمدون بسدیا  با هدا ایدن همد  انبدا  بدراه البتد ی ازدن طبیعدد هم 

 تبربد  بدا  اولدین بدراه  ا هدا  ا  تمدا  بدو ، نددا   انبدا   ا بدا  این قب بسد اونی  ا یم ضر 

 تمدا  زیدرا بدر یم تد ش بسدیا  بندیم ازدتفا   پنبد  ند  از بد  موضوح همین براهی بر یم مد

 زدا   بدا  کن  ا ن تغییدر و شدد  تنظدیم ازدتر پلدد هداه ند  بدراه بدازا     موجو  هاه ار 

  یددد ا  و ک مانهددا جددزو و اندیگددیم مددد کن بدد  بسددیا  بابددک و مددن بدد   ی ددره نکتدد ی نبددو  اه

   ی ازددن زنددد د هدداه مقولدد  زددایر بدد  پوشدداک از کن تعمددیم و بددا   سددترش مازددن، کینددد 

 تند زددن هدداه فروشدد ا  بدد   ا مددوا  ه کینددد     بتددوانیم تددا هسددتیم م العدد  حددال    واقدد 

 جرضدد  مددر   بدد  نیددز  ا   زددن معمددا ه و   زددن یددو اک لبددا ، بنددا     و بنددیم اضدداف 

 بدا یصویدا  ا یدم،  و پدی   ا اه پیچیدد  و پرزحمدن بسدیا  بدا  بد   اندم مدد البتد ی نماییم

 امدا  ا   بیگدتره  زدید د بد  نیداز و  اشدت  زدال 3 ابندون بد   امدان بواکمدان پسر وجو 

 بدا  ایدن هدا، یسدت د همد  جلدد  غدم و بندیم مدد تد ش وجدو  تمدا  بدا یکدی ر بنا     ما

 هداه تئدو ه شدویم مدد مهیدا یدوا  بدراه بد  زمداند حتدد بد   هدد مدد اندرژه ما ب  انان

     ا یکددی ر بد  همدان و ه ازدن ایدن بدر مدا تد ش تمدا ی  ا یدم با   سترش براه جدیده

 ب ددا یم اجدرا مرحلد  بد   ا هایمدان ایدد  و شدویم نز یکتدر کن بد   وز هدر بر یم، پیدا طبیعن

 بدد  بیگددتر هرادد  شدددن نز یددک بداننددد و شددد  بریددو  ا  کن مواهدد  از نیددز افددرا  زددایر تددا

 ی  ا   م بن تا یر کنها  و  و جسم حال شدن بهتر    اقد  طبیعن

 ییایض یدعلیو روزگار س یزندگ

 مقدمه

ا یدو  بد  همدرا   ا   و بدز گ ایراندد،  نیداید از تبربد   ا مصاحب  با هر بددا  از با کفریندان بد

هددر بدددا  از ایددن بز  ددان، بددا    پددی   ددرفتن مسددیره یدداص و ویددژ ،  اهبر هدداه منحصددرب  

فددر ه  ا یلدد  نمددو   انددد،  اهکا هدداید بدد     پددد هربدددا ، تفکددره جمیدد  بددا  یددد ا  هدداه 

لدد ضدیاید بد  بد  واقد  یکدد از امدا تبربیداو و ایدول ازدتا  زدید جی ازتراتژیک نهفت  ازدن

پایدد  و ازددا  فعالیددن ایددن مددر  ی مفددایر جلددم ا تباطدداو ایددران هسددتند،  وندد  اه  ی ددر بددو 

بز گ، ند  تنهدا    حدوز  اقتصدا  بلکد     بسدیا ه از شدای  هداه اجتمداجد، فرهن دد و حتدد 

ییریدد   سددترش پیدددا بددر   ازددن بدد  انددین تبربدد  اه تددابنون    بددین با کفرینددان بددز گ 

یرانددد بددد نظیددر بددو   ازددن کنچدد     پددی  مددد کیددد زنددد د ایددن ازددتا  بددز گ و   نهایددن ا
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تحلی  جملکر ه شیو  هاه ایگان ازدن بد  توانسدت  بدا اتکدا  بد  کنهدا امپراطدو ه پدر جظمدن 

 ی و زیباید  ا بنا نهد

 من یدوران کودک

 هدبد  مگدهد ا  هدال باشدان مدد  زدد  دا مدن و ادون ایدالن هسدتمزید جلدد ضدیاید من 

ی     شددهر قددم بدددنیا کمددد 1344مددر ا  مددا  زددال  14   ی را ضددیاید ا  هددالد هددم مددد نامندددمد

و  ،هم ددد اهدد  جلددممددن  ایددالتا اهدد  مگددهد ا  هددال بو نددد و جمدد  یانددداند  پددد  و مددا  

همد  معلدم بو ندد بد   ،وجدد مدا  هم و پدد بز    فرهن د بو ندد یعندد از  و نسد  قبد ، پدد 

   کمدوزش و پدرو ش قدم شدروح بد  بدا  بر ندد بد  البتد   ا اه  همین  لید  بد  قدم کمدندد و

 ی د  انزواب  بسیا    یگاند نیز بو 

 مددنی  و ان ابتددداید  ا    بهتددرین وضددعین تحصددی   د انددد  و همدد  مراقدد  مددا بو ندددمددن 

  اشددتم  وزددن دبددو ب همددان از و بددو   بنبکدداو حددال نیجدد    و  وشیبدداز و  انیشدد دلددیی

 نیدا واقعدا و ب ددا   زدر  بد   توانسدن دنمد دزدا   بد  دبسد و او  یزدر  ب زیا هم  از ب 

 ی  گن دم باز یدابتدا  و ان هها کموزش ب  نیقابل

 و ان ابتدداید بسددیا  یدو  و یدداطر  ان یددز  دشدن و یکسددره باو هدداه محکدم    مددن شددک  

  رفن ب  با جگ  و محبن و ح  بمک ب   ی ران و انسان  وزتد همرا  بو 

 یشناس فرصت

 ازدمن دوقتد نکد یای سدنین کیدن ندا  زدایتن از تدر مگدک  اید ن    هبدا   یهد مدن نظر ب 

 ی دیهست دیوب ک   و د یند هبد شما از ندیب و  یبق شو  دم بر  

 همد  هبدرا موضدوح نیدا بد   هدد دمد قدرا  مدا  ا  زدر     ا یدهدا فریدن دزندد     یداوند

 ههددا فریددن نیهمدد هددا دبریدد بدد  ازددن ممکددن حددالی ازددن ریناپددد اجتنددا  و  ا   وجددو 

ی بننددد ازددتفا   کنهددا از شددک  نیبهتددر بدد  و بدهنددد  یتگددص نحددو نیبهتددر  ابدد  کمددد  بدزددن

 کنهدا از جدا بد  و دیدبن یدشنازدا  ا یدو  هفریدتها بد  دیباشد  اشدت  جدا و شدما بد  دوقت

 دیدیواه زداز فریدن همدوا   دزندد     شدما و شدو  دمد ذهنتدان ملکد  امر نیا دیبن ازتفا  

 نحدو نیبهتدر بد  کنهدا از و ازدن کمدد   یپد میبدرا دزندد     بد  یدها فرین از ا ر دیشای شد

 یداک ا یبسد بدو  ها مقبدر  هشدهر    مد  ی نگدو  باو تدان میب دو تدانیبرا  ا ا  بدر   ازتفا  

 نمددو    یتبدد  و زددتان نیبهتدر بدد   ا کنبدا و بدر   ایدداح  ا مقبدر  کن مددنی متروبد  و  رفتد 
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 دیدوت اوت زیسد  زوبزده فضدای بدر   بدا یا لد یم زدالنی زدایتم دیدجد  دو  90 کنبدا هبرا

 بدو  فریدن کید مدن هبدرا نیدای شددند بدا  بد  مگدغول نفدر نیاندد حدال نیج    و  داشتم

 از  هدم، دنمد  زدن از  ا دفریدت  یهد مدنی بدر   ازدتفا   ممکدن شدک  نیبهتر ب  کن از ب 

 بدد  دایتصایدد نددگیبابوئ همددالز ریددوز نصسددن  جددوو فریددن تددا دیددریب  دیدد و جد زددایتن

 رانیا

 دانشگاه دوران و لیتحص

عددد از  یددپلم وا   حددوز  و فرا یددره   و  حددوز  و پی یددره مسددائ  فرهن ددد و اجتقددا ه و ب

پددد   همددوا   بدد  مدن ایددرا  مددد بددر  بد  هددم جلددو  قدددیم  ا ی زدصنراند هدداه مدددهبد شدد 

    انگدد ا  کزا  قددم     شددت  جلددو   1365بصددوانم و هددم جلددو  جدیددد  ا بدد  همددین  لیدد     

 ی زیازد قبول شد  و ب   انگ ا   فتم

ن مد توانستم مانندد یدک  انگدبوه زدا   باشدم امدا ایدن  ا  وزدن نداشدتم و مدد یوازدتم م

 انگبوه تا یر دا ه باشدم و تمدا  ت شدم  ا هدم بدراه ایدن موضدوح انبدا   ا   و بدال ب  هدم 

 یا  شو  انگ  یکد از افرا  فعال موف  شد 

 دیجد کار و کسب شروع

 مانیاقتصددا  نیوضددع هبددرا هددم هفکددر دیددبا بددم بددم بدد   فددتم می انگدد اه  وزددن بدد  وزه 

 هبدرا سدنیبا دمد بد ینت    میشدو ازدنیز جرید  وا   مینداشدت  وزدن بد  مدا ادون میبکن

 حدوز  از حقدوق سدان یل فدوق معدا ل مدن م،یبدر  دمد        هفکدر ه وز بسد  و با  شروح

 هددم  یتدد  کن بددا توانسدتم دمد    بدد  بو ندد  ا   هدم هازددتا  بدد مدن بدد  و  اشدت  مدد ک

 یبر   دم     یتد   ا دازیز جلو    و  داز م جلو  دجهان مربز    و باشم  اشت 

 قدم بندا  ههدا فدروش جمدد  از  وتدا بدای رفتمیدم قدم    یدغددا مدوا  دفروشد جمدد  ب  جصرها

 دمد و  درفتم دمد جدن  دامدان یدو و بد  کنهدا از و  اشدت  تعامد  و بدو   بر   برقرا  ا تبا 

 تهددران بدد  یقددم    یدغدددا مددوا  ههددا بننددد  صدد پ از دکددی شددد  بددم بددم و مغدداز     میددکو 

 بد  یوازدتم گدانیا از و بدر   برقدرا  ا تبدا  کن رجام یمدد بداز البدر پصد  شدربن با و کمد 

 ونیددلیم    تددا پددن  مددا     توانسددتمیم بددد کن  اشددتن بددای بدهنددد دفروشدد جمددد  بددد مددن بدد 

 بدو  نبدایا موضدوح حداا  اشدتم قدم     اهدم مغداز   درفتم  ا بدد ر ،یدب  جدن  کنها از تومان

 و     و بدا  بدا همزمدانی بگدو  توانسدن دنمد مدن مدان  هزیدا واقد     امدا نداشتم پول ب 

 یکمد  دم مغاز  ب  هم جصرها  انگ ا  و حوز 
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 د زدم یدو و بد   ا بدا  و  دا یا  سدترش شدربن ندا  بد  میدز  دشربت  وزتان با بعد هاند

 مدوا   شدت     بداا میمسدتق جرضد  ههدا گد ا ینما هبر دزا  شدربن نیدا بدا  میبدر  شروح

  یبلدد تددا بددر   شددروح دفروشدد کپفدد از می ددو دمدد  وزددتانم بدد  د دداهی بددو  تهددران    یدغدددا

 کیدد بددنم   زددن هتدد  کیدد بتددوانم ه وز بدد   اشددتم  وزددن ذهددنم    گدد یهم امددا مددایهواپ

 ن دو یهم و بسداز  هدم ما زدتانیب کید بدزنم هدم یدمدایهواپ کژاند  کید باشم  اشت   انگ ا 

 یبنم بمک ازمندین افرا  ب  بتوانم ب   یریی مرابز

 از دولد بدو  شدد  شدلو  زدر  دجلمد ،هاقتصدا  ،دفرهن د ،داجتمداج مصتلد  جهاو از ی ی 

 ی  فتم دم  یپ ب  فراوان دزصت البت  و تحم  و یبر با و کمد  دبرم کنها هم  جهد 

بعدد از اندده ی بدر یم ت زدی  زال هدا بعدد شدربن و  فتدر  ا    تهدران بد  بمدک  وزدتان 

پیگددنها  کژاندد  هواپیمدداید  ا بدد   وزددتان  ا   و   یوازددن  ا بدد  شددربن هواپیمدداید 

بدراه ایدن منظدو  قدب   فدتم و از  ت زدی  کژاند  هواپیمداید  ا یدم بد  البتد  بگو ه بدراه 

 ی یفر تا ید موضوح تحقی  بر  

نتیب  با  با  زن یالد البتد  بد  ل د  یداوندد و بمدک  وزدتان یدک کژاند  بسدیا  شدیک و 

بدا  ی بدراه ایدن بدا  البتد  هدم قدرض بدر یم و هدم وا   درفتیمی جالد و بد جید  و نقد  بدو 

 ی    ا انبا   ا یمییلد زصتد بو  ولد اون تصمیم  رفت  بو یم با

 کن بدا بر  از زدال دزد ید دو بد  شدد دکژانسد بد   یتبدد بگدو     مدا، کژان  زال 3 از بعد

 کژاندد  وانددد مددا و میشددد هجهددان ر  دجددال بددانون جضددو هددم زددال انددد از بعدددی  ددد   دمدد

 ونی ز وازدد مربددز نیاولد دمدددت از بعدد میدد ا  دمد انبددا  بدز گ مگددترک هبا هدا بدداهم  دری 

 بدد  بددو  بگددو     هتدد  ونی ز وازدد مربددز نیاولدد بدد  میبددر  ت زددی    ا رانیددا ههددا هتدد 

  فتدر هدا فرو  دا  تمدا    ی بدو  یدو   بدا کنهدم دبلد طدر  بد  بدو   رجامل یمدد هدم یو  

 دالمللد نیبد گد ا ینما اندد    و میدز   فتدر هدم  دری  بگدو  اندد و نیزا  ،یپا     می اشت

 دمد انبدا  تهدران    بد  هدا نیدفعال نیدا تمدا  وجدو  بدا بد  دیبدان ازن جال ی میبر  شربن

 انبدا   ا بدا ش و بدو  دبداق یدو ش قدوو بد  هندوز قدم    یدغددا موا  دفروش جمد  با   ا  

     یپدا  ز یشدانزل ابدانیی    م،یدز   فتدر هدم ژاپدن    و  رفدن بدم بدم کژان  با ی  ا  دم

 از دیروجدد و هو و  هتو هددا بددا  و شددد ت زددی    ددری   فتددر کیدد هددم ریددا رانیددا  فتددر بنددا 

 ی میبر  دم ا ا   کنبا از  ا ا وپا
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 دانشگاه سیتأس 

بد  ایددن نتیبد   زددید  بد  وقددتم    یدنعن تو یسدم هددد  مدد  و  یددا تدو  هددا و  84   زدال 

 رید  وقدن دلدیی بدا  و بدو  ا یدز ا یبسد جلسداوبلی  ها فروش نمد  فن یا ویدزا نمدد  ا ندد 

 بد ی د یرزدینم بدو   بدر   میترزد یدو   هبدرا بد  داهدداف بد  بدا  کن با بر   دم احسا  و

 بدد   انگدد ا  هانددداز  ا  هریدد یپ هبددرا 70  هدد      ددرفتم فایددل  بددا  نک از  یدد ل نیهمدد

 زدئوال از  همبوزهدا ایدد و درانتفداجیغ  انگد ا  ت زدی   هبدرا و بدو    فتد  دجدال کموزش

   انگدد ا  ازددن قددرا  بدد  هشددهر    و میباشدد  اشددت  امنددا ئددنیه کیدد دیددبا بدد   فتندددی بددر  

 باشد امنا ئنیه  جز شهرهم کن مگهو  دنفر وحان کی شو  ت زی 

 میب دو هدم  ا نیدا البتد ی ر یدب  هدم  ا  انگد ا  ت زدی   مبدوز توانسدتم زال 3 از بعد جاقبن

 مگدک و از  دا   یهد امدا میبدو  مواجد  دمدال مگدک و بدا  انگد ا  هاندداز  ا  هابتددا    ب 

 و  اشدتم ز یدان ی هسدتند حد  قابد  د احتد بد  مگدک و نیدا بد   انستم دم و میدیترز دنم

ی  فددن دمدد جلددو بددا   وزددتان بمددک بددا و  ا   دمدد طددر  و د یددای بددو  مهددم میبددرا بددا  انبددا 

 ی افتا   ا  بم بم و  رفن شک   انگ ا 

 هتل افتتاح

 مددن از و بددو  لندددن زددابن یددو و فددک جددرا  پزشددک بدد  اقددوا  از دکددی بددا هگددتا   هدد    

 بدد  میبند بمددک اقدوا  از  ددری  دکدی بددا قدم    هتدد   و هاندداز  ا  و زدداین    بد  یوازدن

 کغداز  ا زداین بدا  و شدد بندا   قدم بدز گ  وهتد  و شدد انبدا  زال نیاند طول    با  نیا

 هکقددا بدد  شددو  دمدد  یددریی امددو  یددرم مددا نظددر ریددز هتدد   و   کمددد بدد  البتدد  بدد  میبددر 

 دبدد        افددرا  هتدد   و نیددا   کمددد از واقدد    ی هسددتند  ا  جهددد   ا موقوفدداو نیدد بترتول

 بددا دولدد بننددد  یتحصدد یواهنددد دمدد بدد  دبسددان م دد  می هدد قددرا  پوشدد  تحددن  ا بضدداجن

 مدن بد ی  رفدن شدک   یدریی ههدا نیدفعال شدروح  ید ل نیهمد ب  هستند مواج  دمال مگک 

 ل دد  بدد  هددم انیددجر نیددای هسددتم موقوفدداو کن ههددا هتدد  رجام یمددد و نیددتول مقددا  قددائم

 قددم    دیصویدد بصدد  ههددا هتدد  نیبز  تددر حاضددر حددال    بدد   رفددن، شددک  یداونددد

 مدا انیب م د  هسدتند پوشد  تحدن نفدر یددها هتد   و همدان   کمدد از و شو  دم محسو 

 بد  دپزشدک اندد زیدن و هسدتند قدم    هدم  ا ویاند  اندد نیهمچند انینایناب نیمعلول یاص،

 ی بنند دم د زان یدمن پوش  تحن افرا  ب 
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 یبازرس شرکت سیتأس 

 دلددیی با شددان بدداا یدددماو و دباز زدد ههددا شددربن بعددد بدد  80  هدد  از بدد  بددو   د یشددن

 هددا وازدد    ونددد، دمدد شدددن ازددتاندا   هزددو بدد  اددون  هددد دمدد جددوا  و ر یدد  دمدد یددو 

 22      زدن  ید ل نیهمد بد  بندد دمد دایدپ نمدو  هدا شدربن نیدا بدا  و شدوند دمد حدم

 دمدد انبددا   ا یو  وهددا دباز زدد زمددان کنی میبددر  ت زددی   دباز زدد شددربن کیدد  یپدد زددال

 شدد  دالمللد نیبد دباز زد شدربن کید بد   یتبدد شدربن نیدا حاضدر حال    البت  ب  می ا 

 و هو و  هبااهددا دتمددام  ا  بدد  بدداز   نفددر 600 حدددو     بگددو  زرازددر    و ازددن

 بد  و هسدتم ر یمدد ئدنیه  ی ئد بد  ازدن زدال نیاندد مدنی بنندد دمد بنتدرل  ا دیروج

 بددا ، هبددرا   واقدد  میددا  رفتدد  ریتقددد لددو  و شددد  شددنایت  رانیددا دباز زدد اول شددربن جندوان

  یپد ههدا فریدن بندا  از بد  هدا دبرید بدرجک    زدن  درفتم دمد هجدد  ا فریدتها من

 بد  ازدنی ن دباز زد شدربن نیبز  تدر  یزدوئ ا  دجد ا ی بنندد دمد جبو  هزرزر کمد 

 یدبا هدا همدان از هدم نیدا و میشدد دمد کیشدر و ههمکدا  کنهدا بدا یوازدن دمد  لدم دلیی

 مدا بد  بکندد  ا فکدرش توانسدن دمد دبسد اد  واقعدای نمدو  دمد ذهدن از  و  ا یبسد بد  بدو 

 مید ا  انبدا   ا بدا  نیدا و میبدر  ا ا   و مییوازدت امدا میشدو کیشدر شدربن نیدا بدا میبتوان

 گدانیبرا و بدر    جدوو رانیدا بد   ا کنهدا ندو وز دیدج از قبد    زدن زدال کید بدا  نیا هبرا

 کنهدا بدا و میبدر  د اضد  ا کنهدا کیرزدر و میدیدا هدم هزیدتم و کیشد ا یبس نیز هفن زفر 

 کنهددا یددو  لو ددو  نددگ بددا دحتدد و هددا شددربن مگددترک هزددربر ها کن از پدد  میشددد کیشددر

    بد  ازدن بدا  نیاولد هبدرا ا  دجد ا :  فدن دمد سگدانی ئ بد  هسدن یاطر ی شد پاا

 ی ازن بو   محااو از با  نیا و ازن شد  کیشر  ری  شربن کی با ای ن

شددرابن بددا ایددن شددربن زوئیسددد بددا یددک ازددتراتژه همددرا  بددو  و بدد  همددین زددا  د انبددا  

ی اندزالد بو  بد  بااهدا و اجندا  و مدوا  غدداید بددون بیفیدن بد  جدراق یدا   شددی ن رفن

ربن باز زددد یو مددان از ایددن بددا  ممانعددن  رفتیم بدد  از زددوه شددهمددین  لیدد  تصددمیمبدد  

ب  جراق  فتیم و بد  کنهدا پیگدنها   ا یدم بد  بدراه و و  بداا بد  جدراق حتمدا بایدد یدک ی بنیم

شربن باز زدد اجندا   ا از قبد  بنتدرل بنندد و بد  کنهدا  فدتم بد     با یاند  هداه ایدران 

بددامیون  داشددت  و یکسددره بدداز   مددد  دددا یم تددا بعددد از تولیددد و باز زددد جددن  هددا ا    

 ا قبد  از وا   شددن بد   رزهدا هدم  فداتر باز زدد یو مدان کنهدای زدپ     مپلم  مدد بندیم

امدا طدرم هداه ی ایدن جمد     ندوح یدو ش فکدره بکدر و تداز  مدد نمدو ی جراق اک میکنندد

 جراقد    ابتدا قبول نمد بر ندد و مدد  فتندد یدک شدربن باز زدد بایدد حتمدا بدد طدرم بد 

بعدد ی بد  همدین یداطر مدن شدربن ا  جدد ا  زدوئی   ا پیگدنها  بدر  ی و این با  وا   ش
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د ا     هدا نفدر بداز   ازدتصدا  بدر  ، شدربن ا  جداز امضاه تفاهم نامد  بدین مدا و جدراق

تفداهم نامد  زد  جانبد   ،زدپ     همایگدد بدز گی و من هدم    ایدن جدا زدتا  تگدکی   ا  

ز مدا بدو  و ا  جدد ا  هدم جدا یدحبن ا  ی در همد ی بین ما و جراق و ا  جد ا  امضدا شدد

 هدا و امدو  باز زدد    با یاند  نیروهدای   ا کمدوزش مدد  ا  ه بهتدر پدی   فدتن باالبت  برا

 ی بااها ریزا تا  رفت  یدغدا موا  از

 بدد  شددد  متوجدد  و میبددر  شددربن دزددایتمان مصددال  بددز گ ههددا گدد ا ینما    بعددد هانددد

 دنمدد رانیددا    ایدد  و شددو  دنمدد وا   رانیددا بدد  بدد  زددایتمان نینددو مصددال  نیددا از هکسددری

 و مدوا  نیدا بنندد  وا    درفتم میتصدم بد  بدو  نبدایا    و سدن یا محصدواو نیا ب   انند

 از تبدا و بدا ش بد  دی زد  بدن بد  دشدربت شدو  بگدو  از یدا ج از زدایتمان نینو مصال 

 و وا یدد  بدد  محصددواو و و  تددا دتصصصدد بصددو و  ی رمددا و  یزددرما ههددا سددتمیز

 ی بو  زایتمان نینو محصواو

 یمالز ریوز نخست از دعوت و یمال و رانیا یدوست انجمن

 یدحن  و هدا جرید     بد  افتدا   دالمللد نیبد تدر  یوزد هتهدایفعال هکسدری فکدر بد  بم بم

 و ک ا  و  ا ز یددجز بگددو  بتددوانم همدد  از مهمتددری میباشدد ر دددا یتا  میبتددوان هددم دجهددان ههددا

 از بعدد متازدفان  ادون میبند دمعرفد اید ن مدر   بد   ا زدال  هدزا  اندد دغند فرهندگ و زنن

 هبدرا کن تصدو  بد  بدو  افتدا    ا  بد  جهدان هبگدو ها از ها یبسد    دمنفد غداویتبل جنگ،

 بو  زصن ا یبس حرفا نیا با شدن مواج  با من

 یدوبم ا یبسد  وزدتان بمدک بدا  درفتم میتصدم و  اشدتم کمدد و  فدن همدالز بد  هدا زال من

 بگدو  وزا و     ا د وزدت انبمدن نیدا می هد  یتگدک  ا همدالز و رانیدا نیبد د وزدت انبمن

 دزدایتمان هدم بوااامپدو      بدن از پد  یصدوص نیدا    البتد  بد  می زداند  بن ب  رانیا

 ههدا هتد     جلسداو کسدالی البتد   رفدن شدک  کنبدا    هدم د وزدت انبمن کی و می رفت

 ی شد دم بر زا  همالز بز گ

یم تصدمیم  درفتیم بد  نمایگد اهد یدران  ا ییلدد یدو  بد  کنهدا بگنازدانکنک  بتدوانیم ا براه

 ا  شدربا هداه کن هدا مدد بایسدن بد  ایدران مدد کمدندد و ایدن جدای از مالزه    ایران  ایر بنیم

 ی مد اندایتیم   مد  یدند و بعد بم بم با   ا  ا  
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شدددیده مواجدد  بددو یم بدد  مبددوز  زددداول کنکدد     ایددران بددا بروبرای انددد مگددک   اشددتیم

از طرفدد مالزیداید هدا  ا هدم بایدد  اضدد مدد ی  ه نمایگ ا   ا ییلد  یر ب  مدا مدد  ا نددبرقرا

 ی بر یم ب  بیایند و    نمایگ ا  ما غرف  ب یرند ب  واقعا با  بسیا  مگکلد بو 

یددک زدد    انبمددن  وزددتد ایددران و مددالزه اولددین بددا  بددین المللددد    ت زددی     واقدد  بددا 

 ی فرهن د شروح شد

تبا او فرهن ددد و ایبددا  ا تبددا  فرهن ددد بددین بصدد  هدداه ،ایدد  بددا  انبمددن هدداه  وزددتد

 شددبهاه شددعر، اتر،بتابصاندد ،ئت، م دد  بر ددزا ه بنسددرو هددا، زددینمای یصویددد  و بگددو  ازددن

 ییی  نمایگ ا  ها و  الره ها و

 ی ازن هاه انبمن هاه  وزتد بین  و بگو  مصتل  این ها از با

براه جریدان نمایگد ا  مدالزه    ایدران اولدین بدا ه بد  بدر یم ایدن بدو  بد  از وزا و بگدو  

 ی مبوز  رفتم

 از حدداق  مدای شدو  بر دزا  رانیدا    84 بهگدنیا    یتدا     گد ا ینما بد  شدد نیدا بدر قرا 

  بددن کنهددا شددربن 30 حدددو     فقدد  بدد  میبددو  بددر    جددوو یدایددمالز بددز گ شددربن 100

 هبدرا کنبدا بد   فدتن حدال    ایدفهان ازدتاندا   جدوو بد  83 زدال مدا  بهمنی بو ند بر   نا 

 یبدر مدن بد  و ز  زندگ لمیموبدا بد  همدالز    مدا دباز  دان وابسدت  بد  بدو   دزصنران نیکیر

 ندد ینما 5 ،ریدوز 4 باتفداق شصصدا بد  یواهدد دمد و بدر   قبدول همدالز ریدوز نصسدن ب   ا 

 رانیدا بد  گد ا ینما افتتدا  هبدرا همدالز  ا ان  یزدرما نیبز  تدر نفدراز 45 حددو     و مبل 

 بد  میبدو  دیصوید بصد  مدا بدو  شدد   ا  تدنم مدا ، بهمدن بدرم   ی بدو   بر   جرقی دیایب

   ی نداشددن  ولددن بدد  د ب دد  یهدد موضددوح نیدا و میبددو  بددر    جددوو همددالز ریددوز نصسدن از

انقدد   و ادد  بعددد از انقدد   بدد   جددوو بصدد  واقعددا برایددد اولددین بددا  بددو  بدد  ادد  قبدد  از 

 ی بلند پای  زیازد ب  ایران مد کمد یصوید یک مقا 

 مرازدم نیدا بد  میبدر  دمد هشدما   ید انی برنامد  نیدا یدبرپدا هبرا میدیبگ دزصت ب  اقد 

 ایدفهان ازدتاندا  و مدن ایدفهان، فرو  دا  بد  همدالز ریدوز نصسدن و و   وز شدو  تما  و اپ بر

 هبددداو جبدداهلل هکقدا و و   وز ایبددا هم    می فتد ریدوز نصسدن ازددتقبال بد  همدالز شدهر ا  و

 و بر ندد دا ید  جمهدو   ی ئد هکقدا و ه هبدر معظدم مقدا  بدا اول گدانیا بد  شد  ا   اط ح

 ی کمدند ایفهان ب  بعد
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 از میسدتین رانیدا بدا سد یمقا قابد  مدا بد   فدن هیبدر نگسدن همدان    همدالز ریوز نصسن

 و  ا نددد حضددو  رانیددا    نکدد یا از بر نددد دیوشددحال ابددراز اقددد  بددر   یددتعر ا یبسدد رانیددا

 ی ازن کو    جم  ب   جوو کنها از د وزت انبمن

 ی من ب  ک زوهایم  زید  بو   و توانست  بو   ا زش بگو    ا ب  مالزیاید ها نگان  هم

تبدا و بد  تدراز م بدن کن زمان اوایر  ولن کقاه یاتمد بدا بر دزا ه ایدن نمدای  تدراز منفدد 

 ی    طول یکسال ب  نف  ایران تبدی  شد  بو 

 سماوات هیریخ ادیبن

 برابددر    بددو  وم دد  بددو   موفدد  میبا هددا    همچنددان مددن و  فددن دمدد  یپدد بدد  دزنددد 

 مدا انیب و ازمنددین افدرا   یپد  لدم همچندان امدا بدو   غدرق بدا    ی بدو   سدتا  یا مگک و

 دکددی و بو نددد ریددفق ا یبسدد بدد  شددد  دمدد مواجدد  یدهددا یددانوا   بددا د دداهی بددو  قددم    یدداص

 بدد  80 زددال از مددن دزنددد  از دبصگدد مددا یب دکددی و بددو  میتددی دکددی و یوازددن دمدد  یددزیجه

 بد  بعددی  ا   دمد قدرا  میبا هدا زدرلوح      ا کنهدا بد  یددمن و بدو   فتد  زانیجز نیا زمن

 بد ی بدنم دنیبدا کفر و بدر   دایدپ بدا  زانیدجز نیدا هبدرا بتدوانم دیبا ب  بر   فکر موضوح نیا

 نیمعلدول کمدوزش مربدز بد  مهدر باشدان  دکدیی بدر   دایدپ باشدان    مربز اند منظو  نیهم

  مؤزسدد زیددن و هسددتم کنبددا ر یمددد ئددنیه  ی ئدد حاضددر حددال    بدد  بددو  دحربتدد و دجسددم

 افتصدا  نباند یا بداز بد  باشدان انیدنایناب مربدز و ازدن  یتدر نیمعلول کموزش مربز ب  هاجر

 ی  ا   ر یمد نیهئ  ی ئ جنوان ب   ا مربز  و    یدمن

 زدماواو ندا  بد  میبدر  ه ددا   یدپا  ا هبگدو   یدریی کید  وزدتان بمک با زمان نیهم   

  وز  و مددو    بد  بدر    جدوو باشدان ازدرین بد   ا جامد  رانیمدد بگدو  ازدتان 25 از ب 

 دالمللد نیبد و هبگدو  هبا هدا بد  شدد بدا یا زدماواو ندا  بد  ها  یریی ه دا   یپا  یهما

 هستم کن ر یمد ئنیه  ی ئ زین ریحق و بند دم هری  ه ا نیمعلول

 یصددوص    هفتدد  و  وز طددول    میبددا  هتهددایفعال از   یددد 70-60 تقریبددا حاضددر حددال   

 دپلدد بدد  شددنب  زدد  ه وزهددا بدد  ازددن نیددا میزنددد  هلدددتها از دکددی و ازددن م الدد  نیهمدد

  ا کن  دشددت  زدال و ازددن نیمعلدول بدد  د زدان یدددمن و دتوانبصگد مصصددوص بد  دکدینیبل

 تددا یا و یدداص مددا انیب و قددم موقوفدداو    اها شددنب  و رو یددم میبددر  افتتددا  تهددران   

 البتدد  و هسددتم ا  هددال    هددم جمعدد  و باشددان ههددا  یددریی جلسدداو باشددان    وپنبگددنب 
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 برنامدد  و با هددا و جلسدداو اب ددر تهددران دشصصدد  فتددر    بدد  هددم  وشددنب  تددا شددنب  ه وزهددا

 ی ازن زانیجز نیهم مو      میها

 ههدا  و   و ب زدهای میهسدت زانیدجز نیدا هبدرا لبدا   نبدال  بد دیدج شد     م ال جنوان ب 

 ،هزددفال ر ،دی دداط ،دنقاشدد م دد  میبندد دمدد بر ددزا  کنهددا هبددرا ازددتا ان ل یبوزدد  ا دمصتلفدد

 دمد هدم گد ا ینما کنهدا هبدرا د داه  دری  مصتلد  هبا هدا و ادر  و دبداف می لد و دباف دقال

 نیدا از واج مدو     ی میبدر دمد  دری  هشدهرها و مگدهد زدفر بد   ا کنهدا هدم د داه و می دا 

 ا ن  انبددا  از پدد  تواننددد دمدد زانیددجز نیددای می هدد دمدد انبددا   ا یدهددا نیددفعال هددم زانیددجز

 هبددرا و کنهددا از واج از بعددد هبددرا دحتدد بدد  بننددد از واج بدداهم مصتلدد  دپزشددک ندداویمعا

  ا یدهددا با  ددا  و میددا بددر    یددتعر زددرپنا  و مسددکن دحتدد و بددا  زیددن گددانیزند   د اندددن

 بدر شدان دزندد  مصدا ج جهدد  از و بنندد بدا  کنبدا    بتوانندد زانیدجز نیا ب  میا بر   زیتبه

 امدا بندد دمد بدا   زتانگدان فقد  و اندد د یدیواب و بدو   نصداح ق   زانیجز نیا از دبریی ندیک

 بنندد دمد یلد  دنقاشد باغدد اید و مد  ههدا و قد  ه و بدر  اهنرمنداند  ندا  ا یبس یدبا ها

 ازدتان کید    مدا  هدر    مدای کو ندد دمد زدر   هدا زدفا تصان  از تابلوهدا کن از دبری دحت ب 

 ی میبن دم زیکنال  ا ازتان کن هها  یریی اشکااو و میبن دم دایپ حضو 

 همد  هبدرای میبند دمد فدراهم ا ا ه  یوزدا و لدواز  و وتریبدامپ مؤزسداو نیدا از دبرید هبرا

 زددماواو ر یمددد ئددنیه ل یبوزدد و مینوشددت  ا بگددو  نیمعلددول انددداز اگددم زددند مددوا   نیددا

 ی میاو یب بوجو  بگو     مبحا نیا     ا میجظ دتحول زال 4 جرض    میتوانست

 ساختم را اردهال مشهد در زیعز دیخورش

 بدد   ا دمیقددد قلعدد ی  هددم انبددا  ا  هپددد  زا  ددا  هبددرا هبددا  بدد   اشددتم  وزددن گدد یهم 

 قدرا  دعیوزد ههدا نیزمد کن از رونیدب و شدد دمد محسدو  مدا  بز  م پدد  یاند  نیا بر زاب 

 میاهددای و و ذهددن    دبددو ب  و ان ازی بددو  بددز گ بددا  کیدد هبددرا دیددوب ا یبسدد هفضددا  اشددن

 انبددا   یوزدد ههددا نیزمدد کن     ا یدبا هددا و بسدداز  یدزهددایا کنبددا    بدد   اشددتم  وزددن

 توزد  پد بز  م)پدد  پددد  (    هدم ا  هددال مگدهد    بدا  و نیزمد ها یددز مقددا  البتد   هدم

 م مدئن  فدن مدن بد  بدو  دنیمتدد و د وحدان مدر  بد  گدانیای شدد  یهد من ب  دجوان  و ان

  یددتع  دیددوان  وضدد  نیددا و مانددد یواهددد  وشددن شددما توزدد  پددد   منددزل اددرا  بدد  هسددتم

 ی می ه دم ا ام   ا با  نیا هم ما البت  ب  شد نصواهد
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 انبدا  بد  هدم  ا بدا  نیدا نیدنها    بد  بدر   دمد فکدر کن ب  و بو  ذهنم    مسائ  نیا کنقد 

 مددو      پددد بز  م نیویدد و ا  دبددو ب هاهددای و بدد   ددرفتم میتصددم 90 زددال    و  زدداند 

    ه وز شدبان  بصدو و زدال 3 بدا  نیدا هبدرا و زداز  محقد  ممکدن هریدو و  ابد  ا  هال

 دمد مدن بد  و نددا   وجدو  یدو  ن ک  ا  هدال    بد   فتندد دمد همد ی بدر   نیدفعال کنبا

  ا ا  هددال دییو شد ه ر شد ر مبموجد  نیددنها    و شدد  دمد تدر مصددمم مدن امدا دنددییند

 مدنی شدو  دنمد بداو ش دبسد بد  زدایتم  ا دبهگدت ویگدک، ز حید لدم یدجدا   ی نهدا   بنا

 نیبهتدر بدا کیشد و دزدنت بازا اد ی هسدتم زیدجز دییو شد و دزدل انعل حضدرو ا  هال جاش 

 نگددو ، باو تددان دیشددا و هشددهرباز نما،یزدد ،هبددا  نمددا ،هبددا  دباشدد ونی بو ازدد و هددا    

 بد  ازدن جالد  ا یبسد نیدا وی بدایز و دندیتزئ   یتدان باشدن و هزدوا   یقدا و ک  و اا ی  

 زدالنی بنندد هزدوا   یقدا توانندد دمد هدا بچد  و نددیک دمد ا  هدال ک  بدم من قد  بد  مر  

 دیددبا دجددال مبتمدد  کیدد بدد   ا یدزهددایا  یددبل و دزددنت  زددتو ان هتدد ، ،هزددپهر زددهرا 

 شدد  معتدا  دییو شد بد  مدن و مینمدو  بدا یا زمدانیجز ا  هدال دییو شد    ما  ا باشد  اشت 

 نیددا   کمددد  یددبل بدد  میب ددو دیددبا البتدد  ر یددب  ک امدد  کنبددا    کبددا ی ها هفتدد  دیددبا و ا 

 مدر   توجد  مدو   بدا  و پدروژ  نیدا اقدد  و بدر  یدواهم دفرهن د هبا هدا یرم  ا مبموج 

 اقگددا  و صت ددانیفره  یددبل و دفرهن دد را یددم زددازمان و هبگددو  نیمسددئول باشددان، من قدد 

 ی  رفت  ازن قرا  ها زفا تصان  و دیا ج همانانیم دحت و بگو  زرازر از مر   مصتل 

 

 من تیموفق یها راز

 همچندان امدا ا  د ی زد ا  دجدوان و دنوجدوان ،دبدو ب  و ان هک زوهدا از دبصگد بد  ندکیا من

 دیسددت  و ضددع  احسددا  و  ا   رویددن همچنددان مگددک و برابددر    دبددوه اددون ا  سددتا  یا

 و بگدو  نیبهتدر بد  نمیزدرزم زیدجز مدر   هبدرا و هدنمیم هبدرا  ا    وزدن ادون بنم دنم

 و جلدم بدا تواندد دمد دانسدان هدر  هدم انبدا  دیدک دبرمد  زدتم از هبدا  هدر هستند ای ن مر  

 و متعددال یداونددد بدد  توبدد  ن ددو یهم و بز  ددان و  ددرانی  تبددا   از ازددتفا   و دک دداه

 اویددن بددا بعددد و یددو  دزنددد  اول نیاجمعدد همیجلدد اهلل زدد   اطهددا  ائمدد  از بمددک و ازددتمدا 

 هقدو ا ا   و جظدم بدا انسدان ازدن دبداف فقد  و بگدتابد یدو  همنوجدان بمدک ب  ریواهان یی

 بدا بد  ازدن  ا   قدرا  انسدان ا یدایت    یداوندد بد  یدهدا قدد و     بر  یتک با و بصواهد او از

 و شددد  یددو  نهفتدد  هازددتعدا ها یدشددکوفا و  شددد شدداهد کنموقدد  کنهددا از  ییددح ازددتفا  
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 یواهدد دجملد شدک  هدر بدا و هرببدا     ا یددک زو هدر و بندد دمد ممکدن  ا درممکنیهربا غ

 ی بر 

 ملکدد  بتوانددد انسددان ا ددری ازددن دنیبصگدد    نیددموفق  از مددن هبعددد مهددم تبربدد  و م لدد 

 و باشدد موفد  دزندد     تواندد دمد ببصگدد، یددا یداطر بد  و بندد بدا یا یو      ا دنیبصگ

 اگدم و ببصگدد  ا  درانی  هی دا و ببصگدد  ا  درانی   ندا  شدو ، دمد بداز دمصتلفد ه  هدا

 ببصگدد و بندد انفداق یدو  مدال از ببصگدد،  ا کدانینز  و  وزدتان و بندد ان هبددی بند دپوش

 ی دبن انفاق مر   ب  و دباش بصگند  هندا  نیج    شما ب  ازن نیا مهم البت 

 انبددا  جاشدد  بتوانددد انسددان دعنددی جگدد  بددا دزنددد ی ازددن جگدد  دزنددد      ددری  مهددم نکتدد 

 دایددول و  ییددح ا تباطدداو جاشدد  باشددد، شددرافتمندان  دزنددد  جاشدد ی باشددد یددو  هبا هددا

 باشدد، یدو  ههدا نیدفعال و بدا  جاشد  باشدد، دزندد  ههدا دیدوب و هدا دبدائیز جاشد  باشد،

 و فرهنددگ و     یواندددن و کمددوزش جاشدد  باشددد، یددو  یددانوا   و کددانینز  و دزنددد  جاشدد 

  اب د  یدو  یدال  بدا بندد   اب د  دعندی باشدد اطهدا  ائمد  و یداوندد جاشد  باشد، یو  بگو 

 ی جهنم و بهگن و با اش  رفتن  اب   ن  باشد معگوق و جاش 

 بددا میتددوان دمدد مددا و هازددن هبددایز یددال  یداوندددی  ا    وزددن  ا یدبددایز و بازددنیز یداونددد

 و یدو  حد  شدما ا در بد  دیدنیب دمد بعدد میبند کغداز  ا یدب   وز هدر جاشدقان  و بایز ح 

  ییددح ههددا  ا  و جدددا  ههددا د یددا و زددالم افکددا  دیباشدد  اشددت   ا یددو  فکددر و یددو  دیدد 

 و شدددن انسدان ههددا  ا  دبدیغ الهامداو نیددا بدا شددما و شدو  دمد الهددا  شدما قلدد  بد  دزندد 

 از  ا انسددان و کو   دمد نیددمعنو جگد ، بددا همدرا  دزنددد  ادون افددنی دیدیواه  ا بددو ن یدو 

 هدیدنام بندد، دمد ا یدز  ا دزندد  بد  دیدام شدفام و یدام ذهدن و بند دم  و  هدیپل و دبب

 ههدا نیدفعال و با هدا بد   هدد، دمد نیمییدم و یدفا ،دزندد  بد  و بندد دمد  و  انسان از  ا

 و کنوایددنی دزنددد  از  ا انسددان و بنددد دمدد هدفمنددد  ا کنهددا و  ا   بهددا و ا زش انسددان همددا 

  ا هدیدنام و ا ید و  هدد دمد زدوق ز یدان  بدا و ید ق ا،یدپو دزندد  کید زمن ب  هما  پوچ

    ز ن قدد  بدا د داه شدمای نددا    دروو و مقدا  و پدول بد  هبدا  نیدای بندد دم  و  انسان از

 و دیددببر دلدددت انددان دمددال تمکددن  اشددتن بدددون دیددتوان دمدد همعنددو مکددان کیدد    زددحر ا 

  ا دلددت نیاند هدم اید ن  ا ان  یزدرما و پا شداهان دیشدا بد  دیباشد  اشدت  ها تبربد  انان

 انتصددا  کیددر موضددوح و  هددد دمدد وندددیپ انتهددا دبدد بدد   ا انسددان جگدد ،ی باشددند نکددر   تبربدد 

 بدد  نیمتددد و یددو  همسددری برزدداند اوج و دبالنددد  بدد   ا انسددان توانددد دمدد بدد  ازددن همسددر

 بدد  انددد بددر    ا ریتعدداب و زددصنان نیبدداتریز اطهددا  ائمدد   یتویدد و ازدد   کن انتصددا  هبددرا

 بد  ریتعداب نیبهتدری اندد  رفتد  فایدل   ینصدا نیدا از جواندان امدروز، همدا  دزندد     متازفان 
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  ینتدا بد  بز  دان زدصن از هرید  بهدر  و کنهدا بد  تمسدک بدا تواند دم انسان ب  ازن  فت  با 

 شددمایا بددرجک  و برزددد یددو  هک زوهددا تمددا  بدد  م مددئن همسددر انتصددا  بددا و برزددد م لددو 

 و دینباشدد موفدد  هددا بچدد  و زن و دیصویدد دزنددد     ا ددر دزنددد  همددا   یشددرا  اشددتن

 دیددا  ا    زددن از  ا دزنددد   یزددرما نیبز  تددر د،یددبن هزیدد   یددپا  ا دزددالم دزنددد  دیددنتوان

 نیددنها   ی نددا   ها د یدفا و زدو   یهد باشدد شدما کن از اید ن همدا  دزندد  تمدا  نکد یا ولدو

    و هسدتم بگدو     مصتلد  ههدا حدوز     دیدجد هفکرهدا و هدا د یدا  نبدال هنوز نبان یا

 نیددا بدد  میبندد دمدد هزیدد  برنامدد   وزددتان بددا کن ا تقددا  و بگددو  یددا  او هبددرا حاضددر حددال

 شدد  انیدرانیا یددماو و بداا بدو   مگدترک تداا  ندا  بد  دشدربت ت زدی   بد  منبر فکرها

 ،دجلمد  وش بد  و شدد یواهدد بدا یا رانیدا  یهمسدا مصتلد  هبگدو ها    تداا  نیا ب  ازن

     یداول طدر  بصدو و البتد  بد  شدد یواهدد جرضد  رانیدا ملدن ن شد و   بایز ه  تاا  باا

 دمدد  ا هاقتصددا  ا یددبن ن ددو یهم میهسددت محدد  و فضددا بددر ن کمددا   حددال    جددراق بگددو 

 ا ددر بدد  میددا بددر   شددروح  ا کن جلسدداو بدد  میبندد بددا یا  یددفام جوانددان انیددم    مییددواه

 بدا یا ا  هدال من قد  جمدران و توزدع  هبدرا منظدو   اندد دتعداون شدربن کید میبگو موف 

 ک امد  شدهر جندوان بد  ا  هدال مگدهد اندداز اگدم زدند بدر ن کما   حال    من البت ی میبن

 کمددوزش هبددرا دنددیزم بددر ن کمددا   و هزیدد  برنامدد  حددال    ن ددو یهم هسددتم نیددمعنو و

    هتبددا  و ها ا  بددز گ مبتمدد  زدداین ن ددو یهمی هسددتم تهددران    سددمیاوت بو بددان

 بدد   ابددن و دا یددپا   کمددد کیدد بدد  طبقدد  ز  یزدد    مترمربدد  هددزا  زدد  مسدداحن بدد  دنددیزم

  ا وو ندد یهز بمددک و  یددریی و ریواهاندد یی اهدددام بدد  کمددد    کن از هریدد  بهددر  بددا بتوانددد

 ی 1شو  انبا  دزا   و د احت ب    مان

 یکاله الیسه روزگار و یزندگ

 تولد

 بد  جبددالملک پیدر محلد     1341 زدال    و هسدتم( ب هدد) اوبددا  ابوالحسدن زدهی  من

 ی کمد   نیا ب  بو  ا  بی  قدیمد هاه محل  از

 بدو  م لبدد ایدن و بدو  واجد  حد  زدفر از پدد   باز گدن از پد  مدا  9  قیقا من تولد زمان

 و  داشدت  تدا یر مدن زندد د و ذهدن    همدوا   و شدد مدد م در  یدانوا      بی دا  و  ا  ب 

                                                           

 (1394)با کفریند یانوا  د ب  شیو  بابک ایوان بلو ایان و مرجان ید العلماید,  1
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 بد  ادرا ا  شدد  متولدد یدوبد شدرای     بد  بدو  کو    وجدو  بد  مدن     ا م بدن ح  این

 از بدااتره زد   بد   در   برمدد یددا یاند  بندا  از و مکد  از بسدد وقتدد بر   مد احسا 

 اه یددانوا      مددنی  ا   قددرا   وانددد و  وحددد شددرای  بهتددرین    و  زددید  یددوبد و   ک

  اشدن  ا  باز  داند پدد بز  می بو ندد بدازا ه و تداجر پدد ه یدانوا   طدرم از بد  شد  متولد

 بد   وزدفندان تعددا   داهد بدر  مدد تعرید  پدد  ی فرزدتا  مدد  وزدفند فعلدد  وزدی  ب  و

ی برزدند مدرز بد  تدا شدد نمدد ق د  ید  ایدن افتا ندد مد  ا  ا  بی  از وقتد ب  بو  زیا  حده

 و شدد مصدا م کنهدا پدول و زدایتا  تغییدر و تدزا ه  وزدی  انقد   بدا با شدان از اه برهد  اما

 ی افتا  ا زش از بو  مناو ب  زمان کن  ای  پول

  فرزندان لیتحص بر دیتاک و پدر

 بددد هداه منداو از پدر بد  بدو  مدا مندزل یدندوقصان     بز  دد هداه یدندوق هسدن یداطر 

 از امدا نداشدن زیدا ه زدال و زدن زمدان کن پدد  ی بدر یم مدد بدازه کنهدا بدا مدا ب  بو  ا زش

 بدا وی ب یدر  جهدد  بد   ا زندد د ا ا   و بایسدتد یدو ش پداه  وه بندد مدد زدعد وقن همان

 و بددو  پا ادد  تدداجر پددد ،ی بگددد مددد بیددرون ک  از  ا یددو   لددیم بسددیا ، بوشدد  و تدد ش

 و نمددو  مددد بدد   بدد  تبدددی   ا شددد مددد بگددو  وا   شددو وه از بدد  هدداید پوزددتین هچنددین

    جدز نیدز مدا و شدو  معدروم ب هدد کقدا حداج بد  بد  بدو  شدد  باجدا موضدوح همین شاید

 معرفددد بددراه ب هددد فامیدد  نددا  و لقدد  ازییی و  انگدد ا  و مد زدد  ماننددد  زددمد هدداه مکددان

 پددد  امددا بددو  قبددولد قابدد  زدد      مددا یددانوا   وضددعین مددا ه، نظددر ازی بددر یم مددد ازددتفا  

 و بازمانددد  تحصددی و ا امدد  از بددو ، بددر   تدد ش زنددد د بددر ن  ا  بدد   و بددراه بدد  همانقددد 

 بد  همیگد  و باشدد  اشدت  یایدد ن دا      و تحصدی  بد  بد  بدو  شد  باجا موضوح همین

 هددر مددن و شمازددن زنددد د ازمدد  تحصددی و:  فددن مددد  ی ددر  بددرا  ان و یددواهران و مددن

 برزدید جداید بد  و بصوانیدد  ا   زدتان شدما تدا  ا  یدواهم انبدا  شدما بدراه باشد از  با ه

  یدد ا  پدد  ی بدنم مدد شدما تحصدی  یدرج و فروشدم مدد  ا پدایم زیدر فدرش شدد  ا ر حتد

 مدد   ک  ا ایگدان مددیریتد هداه  وش تبربد ، زدال هدا از پد  مدن و  اشتند  وشند بسیا 

 بر ندد مدد بکدا     تبربد   وه از یدرفا و تحصدی و  اشدتن بددون بد  تربیتدد  وشدهاهی بنم

 امددر یددک تبددا و  فتنددد مددد همددوا   ایگددانی بددو  نهفتدد  کن    ا زشددمنده مدددیریتد نکدداو و

 توانداید ایدن بد  ا در بعدد باشدید،  اشدت   ا کن زرشدن یدو ،   ون    بایدد شدما و ازدن ذاتد

 شدد یواهدد شدما بدراه ا زش بدا و  رانبهدا بسدیا  اه زدرمای  شدو ، اضداف  هدم جلم شما، ذاتد

 ی نیسن مقایس  قاب   ی ره ایز هی  با ب 
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 و  زدتد با هداه و هنرهدا یدا  یره و مدا   بندا     بیگدتر بد  شدی نن بد  ند  مدن، بو بد

 زمداند همدان ازی بدو  امدروز بو بدان از متفداوو بسدیا  مدا بدو بد شدرای ی  دشن مد تحصی 

 انبدا  بایدد بد   رفدن مدد قدرا  مدان جهدد  بدر مسدئولین هداید شدنایتیم مدد  ا یو مان ب 

 بدو  حسدا  بسدیا  مدا تحصدی   وه پدد  بد  کنبدا از  زدیدیم، بد  مد زد  زن ب ی  ا یم مد

 بندد ندا   بدن ملدد مد زد      ا  تدرجی  ایگدان  اشدن، وجدو  نیدز  ولتدد مددا   اینک  با

 بدد   فددتنی  رفتنددد مددد شددهری  هددا یددانوا   از و شددد مددد محسددو  غیرانتفدداجد تقریبددا بدد 

 کشددنا و جدیددد هدداه اددال  بددا شدددن  وبددرو جدیددد، اجتمدداجد زنددد د یددک شددروح و مد زدد 

 مگدک تد بدر ن حد  و بدو  مداجرا طدرم یدک مد زد  و    ی بدو  متفداوو  نیداید بدا شدن

 و  اشدن فرزداید طاقدن واقعدا زدرماه  وزهدا کن ا  بید  مد    ی در، طدرم کمدد مد پی  ب 

 اندد بد  بدرم ایدن ا تفداح اوقداو  داهد و کمدد مدد بدرم و کمدد مدد بدرم  وز شبان  اند  ا 

ی بیداو   و ببدر  مد زد  بد   ا مدا بد  امکانداتد ند  و  اشدن وجدو  زرویسدد ند ی  زید مد متر

 مسددائ  ایددن هددم، مددن ذهدن    بدد  اینبازددن جالدد ی کمدددیم مدد و  فتددیم مددد بایددد یو مدان

 هدم توقد  و  اشدتیم یدوبد و احسدا  میدرفتیم و کمددیم مدد  احتدد بد ی نبو  پیچید  و بغرن 

 ممتداز شدا ر ان جدزو و بدو  یدو  هدایم    ی  هدد انبدا  بدا ه برایمدان بسدد ب  نداشتیم

 مدو   موضدوح ایدن میدیدد  ادون هدم و  اشدتم  وزدن  ا     هدمی میدرفتم شما  ب  مد ز 

 ازی بدو   پدد  لبصندد و  ضداین جلد  پدد     یتدران همد  مانندد ازدن، پدد  و اهمیدن ج ق 

 بد  مندو   ا پدول پر ایدن و  ا ندد نمدد جیبدد تدو پدول مدا بد   ی در ایگان بعد ب  زند یک

 مدا بد  بدو  نقدده بد  اه جدایز   درفتیم مدد بد  بیسدتد نمر  هری بو ند بر   20 نمر   رفتن

 از  یدا یدواهیم مدد بیگدتر پدول ا در بد  بدو  افتدا   جدا مدا ذهدن    این و  ا ند مد ها بچ 

 شدیرین برایمدان  ا یوانددن     اینکد  بدر جد و  بدا  ایدنی بندیم بیگدتره تد ش بایدد  ا یم

 مددد اینکدد  از کو   مددد یدداطر بدد  بددام ی بددر  مددد بدداا هددم  ا مددان نفدد  جددزو بددر  مددد تددر

 از حسددد و  اشددتم یددوبد احسددا  بددنم  فدد  یددو   تدد ش بددا  ا ا  مددالد احتیاجدداو توانسددتم

 احسدا  ایدن میدیدد   ا پدد  یوشدحالد وقتددی کمدد مدد وجدو  بد  مدن    یوشدحالد و غرو 

 ی شد بهتر مد و بیگتر

 شدرمند د امدا ایمدد ند  و بدو   جدواید ند ی  درفتیم مدد 5/19حتدد  اه نمر  ب   وز ب  بد اما

 مدن، اقتصدا ه ذهدن ترتید  همدین بد ی بدو  بددتر تنبیهدد هدر از میکدر   حد  یو      ب 

 زددرمای    کمددد، انددداز، پدد  م دد  اولیدد  مفدداهیم از بسددیا هی  رفددن شددک   و ان همددان   

  اهنمداید زدال زد ی میگدد   بیرزدتان وا   بدم بدم  ی دری کمدویتم پدد  از  اییی و بر ن جم 

  اشدن وجدو   یاضدد بد   یدک تنهدا ا  بید  شدهر   ی  د اندد  اجصامد پروین مد ز      ا

     ا  بیرزددتان  و  ی بددو   نفددر 13 کن جددزو مددن و میصوانددد یددک     کن    نفددر 13 بدد 
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 نیددز ا  بیدد  بدد  انقدد   هدداه زمزمدد  بدد  بددو    بیرزددتان همددان   ی  د انددد  میدددین کذ 

مددد  مددد  فتنددد، پددد  مغدداز  بدد  بدد  هددا معلددم  دداهدی میصوانددد      جدددین بددا مددنی  زددید

 او بددراه  زو  یددندلد یددک اان مددا از و شددد یواهددد  انگدد ا  وا   ق عددا زددهی  بدد   فتنددد

 ی میبینم

  ساده ازدواج:  رستانیدب دوران انیپا

 ی  رفتم  یپلم و بر   بس   ا اول  تب  نهاید، امتحان  بیرزتان،     و   پایان   

 انسددان زنددد د    اوقدداو  دداهدی شددد کغدداز مددن زنددد د    جدیددده فصدد  ترتیدد  ایددن بدد 

 بدد یدا بدو ن یدو    بدا   نمدد توانیدد یعنددی نیسدن تفسدیر قابد  بد  کیدد مد پی  مسائلد

 مسددیر ییر،امددا یددا کمددد پددی  اتفدداق ایددن شددد کیددا یددو  بدد  بنیددد قضدداوتد اتفدداق، کن بددو ن

 کن تدا می درفتم    زدن  ا بتدابد وقتدد بد  مدن  زدیدنی میگدو  تعیدین جدا همان زند یتان

 هدم  ا یدو  ن غددا حتدد اوقداو  داهدی شدد  بدا  شدد نمدد  احدن ییدالم نمیکدر   تمدا   ا

 جالد  شدایدی شدو  تمدا  تدا یواندد  مدد و یواندد  مدد نگسدتم، مد جد ب ی بر   مد فراموش

 هفتد  یدک جدرض    بدو  جلدد    بد   ا  ومدا الکسداند  تفن ددا  زد  بتدا  بد  ب دویم باشد

 بد  زمدان کن  یتدران همد   زدم طبد  بد  بدو    یدپلم از بعدد زدنین همدان   ی بدر   تما 

ی شدد  کشدنا بدو  مکانیدک  انگدبوه بد  همسدر  بدا  وزدتانم از یکدد توزد ی  فتم بصن یان 

 یوازددت ا هی بددو  شددد  تع یدد   انگ اهگددان و بددو  فرهن ددد انقدد    و      هددم ایگددان

 ،60  هدد   انگددبوید هدداه از واج همدد  ماننددد تمددا  هرادد  زددا  د بدد  مددا و  رفددن یددو و

 هفتد  یدک جدرض    و زدا   بسدیا ی بدر یم از واج یکددی ر بدا پیراید  بدد و تگریفاو بد بسیا 

 ی بر   مکان نق  تبریز ب  و  فتم بصن یان  ب  من

 زیتبر در

  وزددن جنددوان هددی  بدد  طرفددد از و نبو نددد نز یددک ا  یددانوا  ی بددو   تنهددا تقریبددا تبریددز   

 یددو   بددراه   کمددده ایبددا  و بددر ن بددا  فکدر بدد  بنددابراین ب ددد   ب الددن بدد  اوقدداتم نداشدتم

 و تهدران محسدند میددان    مگدتریاند یدواهر  طرید  ازی بدر   شدروح بدافتند بدا  بدای افتا  

 مدد فدروش بد  ایگدان طرید  از و بدافتم مدد برایگدان یایدد مددلهاهی بدر   پیددا جاها زایر

 امدروز  سدتر  د بد  مندزل وزدای  تندوح زمدان کنی  درفتم یدوبد زفا شداو تد ی  ب ی  زاند 

 و  درفتم مدد یدوا  لدواز  و  ومبلدد تصتدد،  و زدفا ش بندابراین نداشدتیم وا  اتدد مدا و نبو 

 کنهدا بد  شدیک و تمیدز بدا  واقعدا ارابد   اشدتم هدم یدوبد ازدتقبال و  ا   مدد هدا مغاز  ب 
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  انگد ا  و     بد   بد  همسدر  و شدد تمدا  فرهن دد انقد   بعدد، بمددی  ا   مد تحوی 

 ی بر گن

 یاطیخ کار شروع

 اینکد  تدا می گدتم جامعد  و اطدرافم      کمدد و زایدد اشدتغال هداه فریدن  نبدال ب  همیگ 

 یددو ، فرزندددان مد زدد  لبددا   ویددن و تهیدد  بددراه هددا یددانوا   بدد  مگددک تد بدد  توجدد  بددا

 نمددد تحویدد  یددوبد ییلددد  ویددن جمومددا بدد  یددان د هدداه ییددا ی بو نددد کن  اددا  جمومددا

 بد  مدرا امدر همدین و  ا ندد نمدد تحوید   ا هدا لبدا  هدم موقد  ب  و بو  شلو  زرشان  ا ند،

 بدو  مقنعد  و شدلوا  مدانتو، از جبدا و بد   ا  یتراند  مددا   فدر   ویدن ب  انداین فکر این

 نفد  بد  اجتمدا  بدا بد  بدو  بدافد کنقدد  بدو   فرا رفتد  مدا    از مدن ب  هنرهایدی بنم کغاز

 موشددک زیددر    بددز گ شددهرهاه تمددا  و بددو  جنددگ  و انی نمددایم شددروح  ا بددا  ایددن بتددوانم

 بز  دد نسدبتا مندزل بدو  همسدر  زا  دا  بد  کذ شدهر        مدا،ی  اشدن قدرا  جراق  ژیم با ان

 تبددی  با  دا  بد   ا مندزل از قسدمتدی شدد تبددی  مدن بدا  و زندد د مح  ب  ب  بر یم اجا  

 همچندان مدن و  دشدن مدد زداجتها اوقداو  داهدی شدد  بدا  مگدغول و یریدد  ادر  بر  ،

  ی در ادر  انددی بدر  پیددا افدزای  هدا ادر  تعددا  تدد ی  بد  و بدر   مدد بدا  ادر  پاه

  وزه زدره ترتید  ایدن بد  و نمدو   همکدا ه بد   جدوو  ی دره هداه یانم از و بر   اضاف 

 تبددی  من قد     قدوه بنندد  تولیدد یدک بد   ی در فعالیدن، زدال 4 ،3 از بعدی بر   شروح  ا

 70 زدالی ببدر  پدی  قدانون و ضدواب  بدا  ا بدا  بدر   زدعد بدا  ابتدداه همدان ازی بو   شد 

 اه حرفدد  فنددد از بسدد  جددواز   یافددن بددراه شددهرها    مگدداغ  زدداماندهد اجدد   پددد   

 بدر  ،   یافدن پوشداک  وزه زدره جندوان بدا  ا بسدبم جدواز اولدین و  رفتد  ییداطد مد ک

ی  اشددن ییدداطد از تددر  سددتر   بددا ه از حکایددن وی بددو  ناشددنایت  موقدد  کن    بدد  جنددواند

  ا اه بایددد مگدداغ  بدد  شددد اجدد   بگددو  اه حرفدد  و فنددد زددازمان از بددا  اولددین بددراه وقتددد

 مدا بدا   بدن بدراه بد  مدامو ه امدا بدر   اقددا  زدری  شدوند شنازنام  و با و بس ، پروان 

 تددا  ا   توضددی   ا بددا  ایددن بددرای  ابتدددا مددن و ایسددن  وزه زددره  انسددن نمددد بددو  کمددد 

 ی بند یا   ما براه  ا با و ایگان

    ا  یددانوا  ی بددو   زددید  اتمددا  بدد  همسددر     ی  دشددن منددوال همددین بدد  زددالد انددد

 بنددا     بددو   مایدد ی بددو  زددصن بسددیا  بددرایم ایگددان از  و ه و بر نددد مددد زنددد د تهددران

 کنبدا بد  زمداندی شددیم تهدران  اهدد و  درفتم جاببداید بد  تصدمیم بندابراین باشدم ا  یانوا  

    یدوبد بد  با هدا تمدا  و بو ندد بدا  مگدغول با  دا     پرزدن  زیدا ه تعددا  بر   ترک  ا
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 زدد ی بددر   مددد مدددیرین  ا با  ددا   و   ا  از مدددتد تهددران    اقامددن از بعدددی بددو  انبددا  حددال

 با  دا  بد  یکبدا  مداهد اوقداو، زدایر و  فدتم مدد کذ شدهر بد  بدو  بدا  اوج بد  تع دی و ما 

 یدوبد بد  همکدا ان شدد  م مدئن وقتدد امدا  ا   مدد انبدا   ا هدا بدرش و بر   مد زربگد

 وا ددا   ا بدا  و مگدتریان و با  دا  بد ، بد  بنندد مدد ا ا    ا کنبدا و کیندد برمدد با  جهد  از

 بدد  اجتمددا  بددا مددنی شددد مددن بعددده پیگددرفن بددراه قدددمد بددر ن،  هددا همددین شدداید و بددر  

 نق د  ایدنی کمدد  و  داشدتم  ی دران ایتیدا      ا ایدز همد  نفد ، بد  اجتما  با یو   تواناید

 و نکدنم جدا یدک پایبندد  ا یدو  بد   ا  ا امد  بدراه   زدد و شدد من زند د     ی ره ج  

 ی ببند  پیگرفتم براه  ا  ا  ب  نگو  ایزه  لبست 

  کارگاه توسعه

ی  ا   افدزای   ا هدا ادر  تعددا  و  درفتم متدره 500 زدول  یدک با هدا شددن تدر  سدتر   با

 ی بو   یگنو  و  اضد بسیا  موضوح از من و بو  بر   تغییر بام  ا  زند د  ی ر

 کنهدا  ای بدنم  جدوو یدانوا  زرپرزدن هداه یدانم و مبتدده افدرا  از بدو   مای  همکا ه براه

  ا زند یگدان و  رفتد  بهدر  یدو  هداه توانداید از بتوانندد تدا ب یدر  بدا  ب  بعد و  ا   کموزش

 تدا میددا   نفد  بد  اجتمدا  کنهدا بد  نگداند ، مدد ادر  پگدن  ا کنهدا زو  بسدیا ی نمایند ا ا  

 ی بنند بس  تبرب  و  هند انبا  با 

 پیگدنها  کمدوزه مهدا و مرابدز ایبدا  ندا  بد  طرحدد شدهر ا ه طدرم از هدا، زمدان همان   

 اولدین و بدر   ازدتقبال بسدیا  بدو   هدا یدانم توانمندزدازه و کمدوزش شدیفت  ب  هم منی شد

  ا  جدوا  بدا  ایدنی بدر   ایبدا  کنبدا زدنتد بازا اد  و زدتا یان     ا کمدوزه مهدا و مربز

 نداشددن مددن بددراه مدا ه جنبدد  طددر  ایدن البتدد ی بددر  مددن نصدی   ا زیددا ه هدداه موفقیدن و

 بددراه تددوانم مددد بدد  بددو   یوشددحال قلدد  یددمیم از مددن و بددو  المنفعدد  جددا  بددا  یددک تنهددا

 بد  شدروح نیدز منداط  زدایر شدد انبدا  موفقیدن بدا مدا پروژ  وقتدی  هم انبا  با ه هموطنانم

  ا کاتگددان ماشددین  دداهد  ا  ، مددد مگددو و کنهددا بدد  مگدداو  نقدد     مددن و بر نددد بددا 

 همزمدانی  اشدن ا امد  نیدز یدو   بدا ی بدر   مدد بمدک بدا  اندازه  ا     و نمو   یریدا ه

 مدد نظدا و کنهدا بدا  بدر بسدت  مددا   و بدین بدا بد   اشدتم بدرج    با  دا   و مربدز، این با

  ضداین بدا هدم بندا     همد  و  اشدتم اه بیمد  پرزدن  نفدر یکصدد حددو  تقریبا  ی ری بر  

 یدو  پرزدن  هداه او بدن بدراه زدپا  بد   یدد   ا اه مناقصد  ک هدد اینک  تای بر یم مد با 

 ی بو   ا  
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 نق د  شداید بدا  ایدن  درفتن حدال هدر بد  و شدد مدد محسدو  پرتیدراژه با  او بن، هزا 17

 مناقصدد      اشددتم پرزددنلم و یددو  بدد  بدد  اجتقددا ه بددای شددد مددد محسددو  بددا  از بددااتره

 امتحددان مددو   توانمنددده زددنب  بددراه بدد   ددرفتم قددرا  هدداید شددربن جددزو و بددر   شددربن

  ا پرزددن  و بدا  کمدنددد، زدپا  یریدد زددازمان از با شدنا  انددد مقدر  موجدد زددری  یدر  قدرا 

 قددرا  تاییددد مددو   مددا توانمنددده و  ا یددم جددوا   ا همدد  بدد  شددد پرزددید  زددئوااتد و  یدنددد

 یددونیفر   ویددن بددا  از  ی ددره مرحلدد  و شددد  برنددد   ا او بددن هددزا  17 نهایددن    و  رفددن

 ی شد  برند  مناقص      ا  اشتم قرا  کن ابهن تا یر تحن بچ د از ب 

 برنددد  و بددر   شددربن زددپا  مناقصدد     یددانمدی شددد مددد محسددو  پیددروزه یددک واقعددا ایددن

 و حددرم و بحددای شددد مددد  رفتدد  زیددا ه ایرا هدداهی نبددو  اشددکال بدددون بددا  البتدد ی بددو  شددد 

 انددازه زدنگ بو ندد بدا  متدولد ایدن از پدی  بد  هداید شدربنی شدد مد م ر  هاید حدیا

ی نددا   بدم  قبدا زدایر از ایدزه شایسدت د    بد   هدم نگدان یوازدتم مدد من اما بر ند مد

 از زدال همدان مدن اینکد  و جالد   ر یدد تحوید  و  زدید انبدا  بد  بیفیدن بهتدرین با با ها

 بو ندی   ا   20 نمر  من ب  کنهای  رفتم تقدیرنام   هند  زفا ش زازمان

 بدد  شددد باجددا موضددوح همددینی بددو  زا مسددئولین و کفددرین شددا ه پرزددنلم و مددن بددراه ایددن و

 جالدد  نیددز بدا  ابتددداه جرقد   ازددتانی شدو  ایبددا  مددن ذهدن    بعددده قدد  بددراه اه جرقد 

 کنهدا لبدا  ندوح بد  تدوجهم  یدد  مدد  ا  وزدی  و ادین بگدو هاه  ژ  تلویزیون    وقتدی بو 

 نیدروه و ا تد  ابهدن نگدان ر بد  شدیک و  ویدن یدوش بسدیا  هداه یدونیفر ی شد مد جل 

 وا   اینکدد  محد  بد  کمریکداید جواندان  یدد  مدد یددا کمدد مدد حسدا  بد  بگدو  کن نظدامد

 و زیبددا برایگددان هددا لبددا  کن کنقددد  پوشددند مددد یدددمن لبددا  و شددوند مددد زددربازه و نظددا 

 کنهددا بدا مقایسدد     امدا  هندد مددد نگدان یددو  ندامز  و نز یکدان بدد   ا یدو  بدد  ازدن جددا 

 بسدد بدراه جددابیتد هدی  و بدو  بریدو  ا  ندازلد بسدیا   ویدن و بیفیدن از مدا هداه لبا 

 ظرفیدن ق عدای بدر   مدد بسدند  همدین بد  نبایددی نمدو  نمدد ایبدا  بدر  مد تن ب   ا کن ب 

 یدنعتد نیمد  هداه ادر   درفتم تصدمیمی بدو  ایدن از بیگدتر بسدیا  مدن هاه تواناید و با  ا 

 و   کو   اه زنبیددر  یدو و بد   ا تولیدد یدد  و بدر   تبددی  یدنعتد تمددا  هداه ادر  بد   ا

 طدول مددتدی بدر   هددم همدین بد  متمربدز  ا یدو  تد ش تمدا  بندابراین  هم توزع   ا با 

 بدا بدرج فدر ی   شدن زدیمین شدهرک    شدد  موفد  زدال اندد از بعدد زدرانبا  تا بگید

 ی بنم اندازه  ا   ا پوشاک تولید با یان  اولین و بر   یریدا ه  ا جاید برا    شرابن

 بر زدد  ا بگدو ها زدایر لبدا  نمدو  ، تحقید  بدر  ، م العد  بگدید ، زحمدن با  این براه

 زنبیدر  شنازدد کزدی  همدای  یدک   ی  ا   انبدا   ا هدا لبدا  شنازدد کزدی  و بر   مد
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 نیروهدداه از نفددر 600 از بددی  میددان    بدد  نوشددتم اه مقالدد  مسددل  نیددروه پوشدداک تددامین

 و  وز بدد  کاو ماشددین بددو  ،  رفتدد  نظددر    بدد  هدددفد بدد   زددیدن بددراهی شددد برنددد  مسددل 

 کاتدد ماشدین بدر     زدعدی شدد یریددا ه لبدا  یدنعتد تولیدد هداه ی  و پیگرفت  بسیا 

  ا  و تبهیدز مراحد  همد  بد  شصصدا و باشدد بریدو  ا  یدوبد تکنولدوژه از بد  شو  یریدا ه

 شددک  بهتددرین بدد   ا بددا  بدد  بددو   بددر   جددز   ا یددو  جددز ی  اشددتم نظددا و با یاندد  اندددازه

 امدا  اشدن وجدو  زیدا ه مگدک وی بدو  بدا     زیدا ه هداه  ال  زدن متازفان ی بنم شروح

 زدصتد شدرای  هدر بدراه  ا یدو   مدنی شدد مدد انبدا  بدا  ایدن باید و بو  ق عد من تصمیم

 بدا یددا و بدر   شدربن هدا مناقصد     اطمیندان و قدوو بمدال بدا بندابراین بدو   بدر   کما  

 پرزدنلم، تدوان بدا  ، بدر  ، شدربنی شدد بر دزا  متعدد ه جلسداوی شدد  برندد  بد  بدو  من

 از یدوبد بد  تدوانم مدد بد  بدر   مدد  ابدن و  ا   مدد توضدی   ا کنهدا با بر  و کاو ماشین

 پیگدین ، زدرمای ، بدا ، ایدن بدراه و ب یدر  20 نمدر  هدم بدا     یوازدتم مددی برایم با  جهد 

ی شدد انبدا  بدا  ایدن و  درفتم بدا  بد   ا جددیتم و جگد  تمدا  مهمتدر همد  از و برندد تبربد ،

 از تعدددا ه بددا جدیددد یددنای  بر زددد بددراه بعددد مدددتدی شددد بددا  مگددغول و افتددا   ا  با یاندد 

 جصدر 7 تدا یدب  5 از مدا باز یدد ادین جظدیم هداه با یاند    ی بدر یم زدفر ادین بد  شربا 

 کن زددول  یدک    تنهدا نفدر 800 بد  بدر یم باز یدد بدز گ با یاند  یدک ازی بگدید مدد طدول

 برندددهاه تمددا  و  ویتنددد مددد شددلوا  و بددن  زددن هددزا      وزاندد  و بو نددد بددا  بدد  مگددغول

 فکدر ایدن  ائدمی بدو   شدد  ز   هیبدان  یدد ،  ا کنبدا وقتددی بر ندد مدد تولیدد  ا  نیا معروم

 ی بتوانیم باید و توانیم مد توانیم، مد هم ما ب  اریید مد ذهنم   

  من زیآم تیموفق یباورها

 یددو   بلکدد  نباشددم، بددازا  نیدداز منتظددری باشددم پیگدد ا  نمددو   زددعد زددالها ایددن تمددا     مددن

 نیروهداه حافظد  ق عدای شمازدن نیداز مدو   ایدزه اد  ب دویم مگدتره بد  و بر   نیاززنبد

 هددم نیددازه نداشددن وجددو  موبایدد  بدد  زمدداند بنیددد تصددو ی بددر  نصواهددد یددا  از مددرا مسددل 

 جامعدد  مدر   بد  و نمو ندد بر زدد بر ندد، تحقید  بد  بو ندد افدرا ه امدا شدد نمدد احسدا 

        ازددتفا   همددرا  تلفددن از همدد  تقریبددا بدد  بینیددد مددد شددما ابنددون و بر نددد القددا   ا نیدداز ایددن

 وجدو  بدازا      ویدن و پوشداک اقسدا  و اندواح بد  بدو   شدد  وا   بدازا ه    مدنی بنند مد

     ا بدا  ایدن و میکدر   نیداز ایبدا  بایددی بدر   مدد جرضد   ا بدااتره ز   باید من و  اشن

  ا از  توضددیحاوی میدددا   انبددا   وز وجلددم  نیددا جلددم از ک دداهد و  لیدد  بددا متعددد  جلسدداو

 ی باشد  وز ب  هموا   با مان تا بر   اندازه  ا  تسع  و تحقی  واحد میکر  ، ا ائ 
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 ی بمانیم ب  بنیم با  ن  بماند ب  بنیم با : ب   ا   اجتقا  جمل  این ب  من

  ا کن مسددئولین شددما و ب یددر  یددو و نیددز اشددتباهد  ا  ایددن    ا ددر حتددد معتقددد  مددن

 مسددئول اشددتباهاو   قبددال  ا یو تددان وقتددد زیددرا ازددن ا زشددمند اشددتبا  ایددن بپدیریددد

 باجددا ایددنی نمددو  یواهیددد هایتددان  انسددت  افددزای  و کن جبددران    زددعد وقددن کن  انسددتید

 طدو  بد  اضد را ه مواقد     و شدو  نها یند  شدما ذهدن    هدا ا زش تدد ی  ب  ب  شد یواهد

 ی  هید نگان یو  از  ا جملکر  بهترین نایو ک ا  و غیرا ا ه

  ا نیروهدایم ابتددا از بدو   ماید  بد  ادرا ا  نددا   ک هدد پرزدن  بدر ن پیددا بدراه هر دز من

 ا در جد و  بد ی شدوند کشدنا شدربن و مدن مگدد ید  و بلدد تفکدر بدا تدا  هدم کموزش یو  

 بنیدد منتقد  یدو  شدربن بد   ا  ی در شدربن یدک بدا  بد  کمدا   و  یدد  کمدوزش افرا  شما

 ایددن بدد  بددا کفرین بدد  اددرا بددو ، نصواهددد برایتددان منازددبد نددا  بددا کفرین نددا   ی ددر وقددن کن

 جداید بد  و بنیدد تربیدن ب یریدد، بدا  بد   ا تبربد  بدد نیروهداه یو تدان شدما بد  معنازدن

 ی شوند با  بازا  وا   و ب یرند یا   ا با  ب  برزانید

 و پددد  از بسددیا  میکددنم فکددر هددایم تواندداید بدد  وقتددد ا  ایسددتا   بدد  جای دداهد ایددن    امددروز

 هداه  وش بد  مدن فعلدد هداه موفقیدن   یدد 90 بدنم مدد  مدان ب  ارا زپاز دا   ما   

 و ت  یرپدددیر ندد  باشددیم مددؤ ر مددا بددو  مایدد  همددوا   پددد  ی  ددر   برمددد جزیددز  و ایددن تربیتددد

 یدا  شدما از  ی دران بد  باشدید  اشدت  م بدن نکداو و باشدید قدوه اینقد   اشن تابید هموا  

 هدر    و ن یریدد بدم  زدن  ا یو تدان ببریدد، بداا  ا ک زوهایتدان و هدا یوازدت  زدق  ب یرند،

 بدا  یدک وقتدد حتددی بدر  مدد تکدرا  و  فدن مدد  ا نکداو ایدن بدو  جدای  وقن هر لحظ ،

 بددا شددد مددد وا   بدد        از بددر  ، مددد   زددن مددن  ا شددا  بددرن  مدد   بددر   مددد بواددک

 طعدم بندد   زدن تدو بد  ایدزه کیدد، مدد غدداید بدوه اد  بد  بد :  فدن مدد بلندد یداه

! نکنیدد اشدتبا ی توانداییم و ا زش بدا بد  باشدن مدد مدا ذهدن    ترتید  این ب  وی  ا   متفاوتد

 هر ددز امددای ا  نکددر   بددا    کمددد و پددول بددراه هر ددز مددن ب ددویم ندددا   قصددد جنددوان هددی  بدد 

 بد  جداید از اید ی ازدن نبدو     کمدد بسد  یدرفا هددفم و تدوان و ا  نددا   پول ب   ا ایالن

 شدما بد  ازدن بدا  یدو  یدرمی  هدد مدد ان یدز  شدما بد  ب  نیسن مالد ح  این  ی ر بعد

 جامعد     فعالیدن و بدا  ایبدا  افدرا ، کمدوزش از بد  یدوبد احسدا  ایدن و بدر  مد جلو ب   ا

 بدا بدا کفرین یدک تفداوو بدنم مدد فکدر مدن و بنیدد نمدد معاوضد  پدولد هدی  بدا  ا برید مد

ی شدد  انتصدا  ملدد بدا کفرین زن اولدین جندوان بد  1389 زدال مدنی ازدن همدین    با فرما

 تقددیر هداه لدو  ایدن ازی  درفتم تقددیر لدو  امددا  بمیتد  نموند  یاو  جنوان ب  نیز پی  زالها

 از مددا  ،  وز نموندد  بددانوه جنددوان   یافددن کنهددا تددرین لدددتبص  از یکددد امددا  ددرفتم زیددا 
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 زمدان هدم بد   ا  مدن بد   ا تدوان ایدن بد  زپازد زا    ا یددای بو  ایران زرافراز زن جگنوا  

 و بددر   پددی  هددم  ا ا  یددانوا  د زنددد د اجتمدداجد، مسددئولین هدداه و با یاندد  ا ا   بددا

 وقتددد بدد  اه بلیگدد  تفکددر ایددن و هسددتند موفدد  معنددد تمددا  بدد  بدد  بددر   بددز گ فرزنددداند

 و احسدان فرزنددانم، وجدو ی شکسدتم  ا مانندد مدد جقد   شدد از هدا بچد  بندد مدد با  ما  ه

  هدد، ا امد   ا  ا  ایدن بد  نبدو  بسدد مدن از بعدد ا دری  هدد مدد حربدن ان یز  من ب  نسیم،

 مدد کنهدا وجدو  بدا امدا بدر   نمدد فکدر بدا  توزدع  بد  و بدو     کمد بس  فکر ب  تنها شاید

 مدددیر و یددنای  مهنددد  احسددان، پسددر ی ازددن پددی      وشددن و پویددا کینددد  یددک بدد   انددم

  ا یددم باز یددد هددم بددا و  و  مددد  ا  با یاندد     او بددا قددد  بدد  قددد  وقتدددی ازددن با یاندد 

 ب دویم یوانندد مدد  ا زد و  ایدن بد  بسداند بد   ا    وزدنی بدنم مد افتصا  و غرو  احسا 

 امدا اریانندد مدد  ا یدنعن ادر  از بصگدد و بنندد مدد بدا  مدن بدا نفر یدها حاضر حال   

 همددوا   تفکددراتم    امددا بددر   مددد بددا  و نگسددتم مددد اددر  پگددن تنهدداید بدد  مددن یکددروز

  ا  ی دره بدا  بدو  قدرا  ا در بدنم مدد فکدر یدو  بدا  داهدی بو  کیند  ب  بر ن فکر و پیگرفن

 حتدد بلد ، بد   هدم مدد پازد  اطمیندان بدا بعدد  زدید   مدد موفقیدن همدین ب  بنم شروح

 ادرا بدر   مدد پیگدرفن و شدد  مدد موفد  همینقدد   ا   مدد انبدا  هدم  ا  ی دره با  ا ر

  زدید  یدفر بد  با هدای  ا   اهمیدن کن  ا ن انبدا  ا دو  نیسدن، مهدم بدا  بد  معتقدد  ب 

 قسدمتد  دوید شدد  بلندد بد  بدا  هدر  اشدتم اجتقدا  یدو   بد  و میگنایتم  ا هدفم اون اما

 زد      بلکد  نبدو  ابتدداید یدفر مدن یدو  ن زمدین هدر شدروح ابتدداه و بو    فت   ا  ا  از

  ا یدو  نیکدوه فضدائ  بد  ازدن ایدن ا  تویدی  تقددیر هدر بد ی نمدو   شدروح یدفر از بااتره

 ک  از اه اگددم  ماننددد شددما   ون وقددن کن بپریددد، بدداا  ا یددو    ون  ازش و  هیددد پددرو ش

 پد  ابندون مدنی شدد یواهدد زدرازیر شدما زدوه بد  زندد د هداه موهبدن و شد یواهد زال

     ا یدو   موفقیدن  مدز  اوطلبدین، و جواندان بد  بدا کموزه امدر    قفد  بدد تد ش زالها از

 و و ه بهددر  ایدد  کمددوزش، و یددنعن  وز زدداند بدد  زددازه، فرهنددگ ماننددد مسددائلد اجددراه

 واژ  از بریدد بد  ا  شدنید  و  یدد  با هدای میددانم زمدان یریدد جداه بد  یددمن یریدد قانون

 حددالی بدددهیم انبددام  بدد  یدرفد نمددد بددا  ایددن می وینددد مد   بننددد مددد ازددتفا   "یدرف "

 ا در میکنندد  مقایسد  یدو  ذهدن    معیدا ه اد  بدا  ا یدرف  افدرا ، این ب  اینسن من زؤال

 و باشدید مدن م د  بد  ب دویم افدرا  ایدن بد  میتدوانم فقد  بدهم، زؤال این ب  پازصد بصواهیم

 انبددا  بددر ن بددا  بددراه یددرفا  ا بددا  شددما ا ددری باشددید نداشددت   ل بدد  هرازددد بددا ، انبددا  از

 یدک بدا بد  مدنی  اشدن یواهدد   پدد هدم  ا یدرف  بد  باشدید م مدئن و بدانید مسلم بدهید

 اش ویدرف   یدد  هدم  ا اش یدرف  بد  البتد  یددی بدر   بدا  واقعدا بر  ، شروح ییاطد ار 
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    بددر ن بددا  فرهنددگ ا ددر و ا   زددید  موقعیددن ایددن و اینبددا بدد  امددروز  بدد  بددو  ایددن هددم

 ی 1 زید یواهیم م لوبد بسیا  نتای  ب  شو    زن بگو ما

 مارکوپولو انگذارانیبن روزگار و یزندگ
 فدد مو از یکددد بدد  ازددن توانسددت   روهددد فعالیددن زددالها بددا مددا بوپولو،  ر شدد ره هلدددینگ

 بنیان دددا انی شددو  تبدددی  تو یسددم یددنعن تصصصددد حددوز     تبددا ه هدداه مبموجدد  تددرین

 زدازه وهمسد و حدوز  ایدن    یدو  شصصدد تبربد  و تدوان از ازدتفا   بدا توانمند زازمان این

 تددیم ایددن اجضدداه بددای انددد شددد  تبدددی   ر شدد ران بددراه اجتمددا  مددو   برنددده بدد  اهدافگددان،

  اشدتند، حضدو  بگدو   اید     یدا و  ا  مدد اجداز  ایگدان بدا ه مگدغل  ب  کنبا تا توانمند،

 سدیرم کنهدا، موفقیدن  ازهداه تدا  ر یدد مصداحب  ایگدان نگدی  و فدراز پدر زند د یصوص   

 ی نماید فراهم حوز  این    حضو  ج قمندان براه  ا هموا تره

 یددانب فریدددون زددعیده، موزددوه فرامددرز فرزاندد ،  اوو   بتددر انصددا ه، زا   تقددد حسددن  بتددر

 از اه   وشدد بدد  باشددند مددد مددا بوپولو هلدددینگ بنیان دددا  پددن  م یددره، ایددوان ایددرج و ا  ددد

 ی بنیم مد بر زد و تحلی   ا ایگان موفقیتهاه

 یانصار زاده یتق حسن دکتر

 1372 زدال از و هسدتم اجرایدد مددیرین  بتدراه مدد ک  ا اه انصدا ه زا   تقدد حسدن من

    و ن نددز شددهر    1349 زددال   ی  ا   اشددتغال فعالیددن و بددا  بدد   ر شدد ره، یددنعن   

 بددر محدداب فرهنددگ بددو بد، زمددان   ی  ا   زددال  500 ایددالن بدد  کمددد   نیددا بدد  اه یددانوا  

 دمدد   ک  ا اجتمدداح فضدداه و شددرای  حدددو ه تددا نوجوانهددا وقتددد بدد  بددو  کن هددا یددانوا  

 مدد حموضدو ایدن و شددند مدد معرفدد بدا ه هداه محدی  بد  تابسدتان، ایدا     ویژ  ب  بر ند

 مدن  یدو واقد    ی نمایدد شدایاند بمدک نوجدوان فدر  کن نفد  بد  اجتمدا  و  شدد ب  توانسن

ی د شد مدد مگدغول فعالیدن و بدا  بد  تابسدتان هدا بد  بدو   نوجدوان هداید همدان از یکد هم

 بدد  ییلددد ایددن و بددر   مددد همکددا ه هددا بتابصاندد     و بددر   مددد بددا  بتابفروشددد    اغلدد 

 ی باشم  اشت  فعالتر و بیگتر حضو ه اجتماح    بتوانم تا بر  بمک من

                                                           

 (1395)بتا  با کفریند ب  شیو  زهی  اوبدا  ب هد,  1
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 ایدفهان و ن ندز مددا     ی  اشدن قدرا  متوزد د حدد    مدالد، لحدا  از مدا یانوا   وضعین

  و ان

 مددن برا  هدداه و یواهرهددا البتدد  و بددو   یددوبد شددا ر    زددد لحددا  ازی  د انددد   ا تحصددیلم

   ی هسدتند مدوفقد افدرا  یدو  فعالیدن حدوز     و  اشدتند اه ویدژ  توجد  بدا  و     بد  نیز

 بد  شدد مدد باجدا کمدد مدد بوجدو  هدا بچد  بدراه بد  نفسدد بد  اجتما  فضاه  دشت   و ان

 زدال 10 بدااه زدنین     ا یو شدان مسدائ  بتوانندد و شدد  مسدتق  زیدا ه حدد تا نوجوانان

 حا  دد  تددرین تلدد  بددو    اهنمدداید مق دد  کمددوز  اندد  حالیکدد    ی نماینددد حدد  تنهدداید بدد 

 و  اشدتم مدا    بد  زیدا ه وابسدت د اینکد  بدای بدر   تبربد   ا بدو  مدا    فدوو بد  زند یم،

  فتدا ه یدو  بسدیا  ال دوه یدک مدا بدراه پدد  امدا بدو  زندد یم    نا وا ه اتفاق ما   فقدان

 مددد هددا بچدد  جهددد  بددر زنددد د     ا  یددره تصددمیم و فکددره ازددتق ل همددوا   پددد ی بددو 

 زدال د    زدن از بندد، بمدک مدا اجتمداجد شصصدین  یدره شدک  بد  اینک  براه اوی  داشن

    بد  بدر  مدد زدفا ش ییلدد نیدز و شدوید کشدنا  انندد د ایدول بدا بد   فن مد پسرها ب 

 ب یدریم جهدد  بد   ا مسدئولیتد بددا  هدر زندد د، و اجتمداجد هداه مسدئولین و یان  با هاه

  احدن بتدوانیم کیندد     اجتمداجد مسدائ  بد  اشدرام یدا و نفد  بد  اجتمدا  با بتوانیم اینک  تا

  ددابتد پدداه  و ان ایددن    مددن و بددو  تددون  ک امدد  بددا تحصددیلم  و انی شددویم جامعدد  وا   تددر

 وا    و ان کن از بعدددی هددا بتابصاندد  و زددرو   ددرو  هدداه ا  وهددا، اب ددر    شددربن بددراه بددو  

 محدد  بدد  جنددگ زمددان بددا بددو  شددد  مصددا م  و ان ایددن از بصگددد و شددد  زددربازه یدددمن

 ی  ا   ا ام  هم  ا تحصیلم همزمان البت  و بو  بگو  جنو  من ق     من یدمن

 واحددد، ایددن   ی بددر   مددد یدددمن بددو    مدداند واحددد یددک بدد  مکدداند    زددربازه  و ان   

 ایدن بد  مدن تدا شدد موجد  امدر همدین بد  شدد مدد ا ائد   نددان پروتدز  ندانپزشکد یدماو

 پروتددز  شددت     و بددنم تحصددی   شددت  همددین    نیددز     انگدد ا  و شددو  ج قمنددد  شددت 

 زیازددد جلددو  با شنازددد  شددت     کن از و بعددد شددد  بددا  اند مددد ک ایددد بدد  موفدد   ندددان

  شددت  ایددن ا امدد  از بعدددا و ندددا   ا امدد  تددر  زدد  از بیگددتر  ا  شددت  ایددن البتدد ی یوانددد     

 ی  ا    شت  تغییر مدیرین  شت  ب  و شد  منصرم

   مداند هداه مبموجد  بد  بدا  بدراه ظهرهدا از بعدد معمدوا پروتدز،  شت     تحصی   و ان   

 بدا  تقریبدا بدر ن بدا  بدرایم و  اشدتم زدربازه  و ان     ا بدر ن بدا  تبربد  ادون  فتم مد

 بدا   تهدران     وزدتانم بدا بدو  جندو  من قد     کن بیگدتر بد  یددمن از پد ی بو   احتد

 با مندد جندوان بد  و شدد  وا   مهرکبدا  فرو  دا  بد  بدا  بدراه 1370 زدال    و بر    نبال  ا

 مصتلد  هداه برنامد     یدوبد بسدیا  تبربیداو کنبدا   ی شدد  بدا  بد  مگدغول مدیرین حوز 
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 هدداه برنامدد     و زددفر حددوز     کن جددز بدد  البتدد  و  اشددتم با بنددان امددو  و مدددیریتد و ا ا ه

 بمدک زدفر تددا ک و  یدزه برنامد  بصد     شدد، مدد بر دزا  همکدا ان توز  ب  نیز  روهد

 بد  و  اشدن همدرا  بد   ا یدوبد بسدیا  تبربیداو مدن بدراه هدا برنام  این    شربنی بر   مد

 بمددک بددا و کمددد بوجددو  مددن    ج قمنددده ایددن مدددتد  دشددن از پدد  بدد  بددو  نحددو همددین

 مدددیرین  شددت     همزمددان و  ددرفتیم مسددافرتد کژاندد  یددک ت زددی   بدد  تصددمیم  وزددتانم

 ی  ا   تحصی  ا ام 

 ت زددی   فدداطمد میدددان     ا تو یسددتد زددیا   هواپیمدداید کژاندد  1372 زددال پایددان   

 ازی شددد کغدداز  زدما تو یسددم یددنعن    مدن جددده بددا  انددازه  ا  ایددن بددا واقد     بدد  بدر  

 و ندو هداه برنامد  و فعالیدن هدا بدو  مهدم ییلدد مدن بدراه ب  ایزه کژان  کن تگکی  ابتداه

 بیگدتر امدا افتدا  مدد اتفداق همیگد  جدا ه تو هداه و معمدول هداه برنام  واق    ی بو  ی قان 

 هدم بسدیا  یدنعن ایدن    واقد     و افتدا  مدد اتفداق بمتدر بد  بدو یم نوید با هاه  نبال ب 

 ی بو  یالد کن جاه

 بد  بدو  82 زدال    ایدران    جهدان ر ه بتدا  تد لی  مدن، م العداتد فعالیدن هداه  ی ر از

 از بعدد و برنامد  پدن      ا انقد   از قبد  جمراندد هداه برنامد  بتدا  ایدن   ی  زدید اداپ ب 

 و ن ددا  بتدا  ا امد     همچنددین و  ا   قدرا  م العد  و بر زدد مددو   برنامد  زد      ا انقد  

 طبیعددن  ویکددر  بددا  ر شدد ره مقولدد  بدد   ا ازدد مد جمهددو ه  ولددن و قبدد   ولددن  ویکددر 

 مددد مددن از  ا مضدداجفد انددرژه مسددتق ، فعالیددن حددین    تحصددی ی ا  بددر   م العدد   ا  ددر ه

 ی طلبید

  ا ایددران    یددا جد بددروز شددربن اندددین نماینددد د یددا جد زددفرهاه حددوز     مددا بوپولو

 از یکددد شددو  مددد جرضدد  مددا بوپولو توزدد  ایددران    حاضددر حددال    بدد  AZ زدداینی  ا ازددن

 300 و هواپیمدداید شددربن 930 از بددی  بدد   نیازددن     ز وازددیون زددایتهاه بز  تددرین

 ندوکو ه شدای ، با هداه بدر جد و  مدا بوپولوی ازدن جرضد  حدال    زداین این    هت  هزا 

    بد  ازدن  ر شد ره زداان  تقدویم تهید  کنهدا از یکدد بد  ازدن  ا   انبا  هم زیا ه هاه

 بد   ا یددماتد اد  کنبدا    و برویدد توانیدد مدد ببدا بد   ا زدال  وز هر شما شد  مگص  کن

 حدوز    ی ازدن کمدد  بوجدو  ایدران    بدا  اولدین بدراه ندوکو ه ایدن بد   هندد مدد ا ائ  شما

 بد  کیدد مدد پدی  اوقداو  داهدی  ا یدم کمدوزه  اند  ویدژ  تو هداه مدا نیز یا جد زفرهاه

 هداه مگدغل  بددلی  امدا  هندد، مدد هایگدان بچد  بد   ا مسدافرو وجدد  والددین و هدا یانوا  

 و  رفتد  جهدد  بدر  ا وظیفد  ایدن مدا  و همدین از بنندد جمد  شدان وجدد  ب  توانند نمد با ه

 البتدد ی بددریم مددد ازددن شددد   یددد  تدددا ک ایگددان ویددژ  بدد  تو هدداید بدد   ا کمددوزان  اندد 
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 کشدناید و تابسدتان فراغدن اوقداو تکمید  بدر جد و  کمدوزه  اند  ویدژ  تو هداه این بر زا ه

 تبربد  و تو هدا ایدن    بنندد ان شدربن نفد  بد  اجتمدا  افدزای  موجد  ان لیسدد، زبدان با

 حدوز     مدا بوپولوی  ا    نبدال بد  ا زشدمنده تبدا   نیدز یدانوا  ، از  و  ماهد  یدک زند د

 16 تددو  کنهددا هدداه شددای  از یکددد بدد  ازددن  ا   انبددا  اه ی قاندد  با هدداه هددم ایران ددر ه

 مددا  ازددفند 28 از زددال هددر    و شددد شددروح قبدد  زددال انددد از تددو  ایددنی بددو  ایددران  و   وز 

 بددا تددو ، ایددن بر ددزا ه    مددای پدددیر  مددد پایددان مددا  فددرو  ین 14  وز    و شددو  مددد کغدداز

   ی بنندد مدد ازدتقبال بسدیا  تدو  ایدن از بد  شدویم مدد مواجد  هدم بگدو  از یدا ج ایرانیان

 از و بندیم مدد معرفدد بنندد ان باز یدد بد   ا ایدران    جهداند شدد   بدن ا در 12 مدا تو  این

 شددیراز، برمانگا ،یوززددتان، بر زددتان، مددابو، تبریددز، ا  بیدد ، زنبددان، قددزوین، بدد  تهددران

 کژاندد  مدددیران از  جددوو موضددوح   ی  ددر یم مددد بدداز تهددران بدد  مبددد ا و باشددان، ایددفهان،

 تمدددن و فرهنددگ بددا کنهددا مدددیران کشددناید جهددن ایددران، بدد  بگددو  از یددا ج مسددافرتد هدداه

 بلژیدک ایتالیدا، کلمدان، مسدافرتد هداه کژاند  مددیران  ر شد ره، بددی  بدد و ظرفیدن ایراند

 زددایر و یددز  ایددفهان، شددیراز، بدد  و بددر یم  جددوو ایددران بدد   ا ا وپدداید بگددو هاه زددایر و

 کن بددر جدد و ی کو  یددم ایددران بدد   وزددی  از نیددز  ا  ددرو  هددایدی بددر یم تو یسددتد شددهرهاه

 بر دزا ه برنامد  یدا جد نمایگد اههاه    مد   ایدم  ا   انبدا  هدم فرهن دد با هداه یکسره

 نددوازه مهمددان فرهندگ اشدداج  و ترغید  جهددن  ا ایرانددد یداص هدداه پددیراید و شددا  ضدیافن

 از بیگددتره جددد  و بنددیم معرفددد بیگددتر  ا ایددران غنددد فرهنددگ بتددوانیم تددا  اشددتیم ایددران

 ی باشیم  اشت  ایران ب   ا  ر ش ران

 مسددتقیم نیددروه نفددر 250 از بددی  و  ا   وجددو  زددهامدا  نفددر 180 حدددو  مددا بوپولو   

 برزدد  وزه امیددوا یم و هسدتیم م مدئن بسدیا  با مدان کیندد  بد  مدای هسدتند با  ب  مگغول

  اشددت   ا ایددران از  یدددا  بدد  ج قمنددد یددا جد هدداه تو یسددن همدد  از پدددیراید کمددا  د بدد 

 تدوانیم مدد شدد ، م در  موضدوجاو بد  جنایدن بدا مسدافرتد کژان  هداه از  جوو البت ی باشیم

 :بنیم ی ی  زیر نکاو     ا ما بوپولو هلدینگ موفقین اجمالد ن اهد   

 یازن بو   ما با  جا وه این شاید بز گ، با ه انبا  براه م بن تفکر: م بن تفکر -

 از تددبیر و یدازدن از تقددیر بد  نبدریم یدا  از  ا نکتد  ایدن همدوا   مدا ا در: اجتقدا  و ایمان - 

 از بسددیا ه و بددر ا یم یددو   ا  زددر از  ا مواندد  از ییلددد تددوانیم مددد  احتددد بدد  واقدد     مددا

 ی شو  هموا  مد برایمان زصن مسیرهاه
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  ر شدد ره یدددماو و تو یسددم یدنعن بدد  جگدد  جگد ، ایددن مددا بددا     بد : بددا  بدد  جگد  -

 جگد  یدنعتد هدر و حرفد  هدر و بدا  هدر پیگدرفن    جوامد  تدرین ایلد از یکد شاید و ازن

 و بیدداو   بوجددو   ا زددرجن جمدد     توانددد مددد بدد  ازددن جگدد  همددان ایددنی ازددن بددا  کن بدد 

 ی  ر   تاز  امیدهاه و ها اندیگ  ایبا  باجا

 ا ا   و پگددتکا  موفقیددن، جوامدد  از یکددد هلدددینگ ایددن بددا     و مددا بددا    : ا ا   و پگددتکا  -

 ی بو  شربن این مؤزسین و  وزتان قوه

 مدد قدرا  همددی ر ایتیدا      ا هایگدان تبربد  همد ، تیمدد، و  روهدد بدا    :  روهدد با  -

  انیدد مدد بد  همدان و ی باشدد تدیم و  درو  کن بدا  بدراه مدوفقیتد  از تواندد مدد این و  هند

 موفد  تعداوند بمدد تعددا  بگدو  زد       و همدین از و  ا یدم بدم  روهدد بدا  ایران    ما

 بددا و  داشددتند اشددتراک بدد  یکدددی ر بددا  ا تبربیاتگددان مددا  وزددتان مددا بوپولو    امددا  ا یددم

 شدد مبموجد     مضداج  اندرژه ایبدا  باجدا ایدن و بر ندد حمایدن  روهدد با  این از   این

 ی کمد  زن ب  اگم یره موفقیتهاه و پیگرفتها کن، نتیب     و

 بددراه جدداملد توانددد مددد تدددبیر و ا ا   بنددا     نیددز نددوین هدداه کو ه فددن و  اندد  بدد  توجدد  -

 نیروهداه از ازدتفا   و جدیدد  اند  بکدا  یره ایدن نیدز مدا بدا     و باشدد موفقین ب   زیدن

 ی بو  ما موفقین  ی ر نکاو از  ر ش ره ینعن ب  ج ق  با و جوان

  ا ازددن  ا مگددتره  ضددایتمنده پددای  04ی 100 ایددزو المللددد بددین نامدد   ددواهد مددا بوپولو

 و مکدانیز  بصدو و مدا بلکد  باشدیم  اشدت   ا اش نامد   دواهد اینکد  یداطر بد  یدرفا ند  البت 

 مددد مسددافرین تمددامد از و  هددیم مددد انبددا   ا  رشدد ران  ضددایتمنده پددای  ماشددیند،

 نماینددد تکمیدد   ا مربوطدد  هدداه فددر  و بددر   شددربن مددا هدداه نظرزددنبد    بدد  یددواهیم

 شددد  انبددا  کنالیزهدداه ازددا  بددر و شددو  مددد کنددالیز بددامپیوتره بصددو و فرمهددا ایددن زددپ 

 یددا  ایلددد زددفرهاه    ادد  بدد  ازددن کن نگددان ر معمددوا ایددم کو    بدزددن بدد   ا کمددا ه

 قدب  وی هسدن مسدتند بدام  کمدا  ایدن بد   ا یدم زدال هدر     ا %90 بااه  ضاین ما یا جد

 بددر   تهیدد  بدد   زا شددد    و  ا نددد انبددا  مصدداحب  مددا همسددفران بددا همگددهره  وزنامدد  نیددز

 ی بر ند منتگر و تایید  ا 90%  بااه  ضایتمنده این بو ند

 یریمال اخوان رجیا

 و  شدددی کمددد   نیددا بدد  تهددران امیریدد  ییابددان    1318 زددال    م یددره ایددوان ایددرج مددن

 یددواهر اهددا  و بددرا    و مددای ازددن بددو   ییابددان همددین    همدد  مددن بالنددد د و تحصددی و
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 و بددر  فددوو پددد   بدد  بددو   زددال  اهددا   ی هسددتم یددانوا   فرزنددد تددرین بددز گ مددن و بددو یم

  و هددر پددد   فددوو زمددان    بو نددد قلددو  و یددواهر  و بدد  یددانوا   هدداه بچدد  تددرین بواددک

 از نفدن و  اشدن قدرا  یدو  اقتصدا ه وضدعین بددترین    ایدران زمدان کن   ی بو ند شیریوا  

 نمدد مدا از  ا نفدن یدا جد،  ولتهداه از یدک هدی  و بدو  شدد  اجد   ملدد مصدق  بتر زوه

 ازددن، یدرا  بسدیا  مملکدن اقتصددا ه وضدعین بد  بدر  اجدد   مصددق زمدان کن   ی یریدندد

 طریدد  از  ا ملددد قرضدد  او اق اوی نماییددد بمددک وضددعین بهبددو  بددراه و بنیددد همددن مددر  

  فددن و بننددد بمددک مملکددن ا ا   بدد  کنهددا یریددد بددا مددر   بدد  بددو  بددر   ادداپ ملددد بانددک

 و بدهدد قدرض پدول  ولدن بد  واقد     بصدر ا ملدد هداه قرضد  این از و بیاید  ا   پول هرب 

 مددنی  ددر انم بددازمد شددما بدد   ا هایتددان پددول بددر     زددن  ا مملکددن اوضدداح اینکدد  از بعددد

 تنهدا البتد ی یریدد  ملدد قرضد  و ق زد  کن پدول بدا و شکسدتم  ا قلکدم ب  بو   زال  اها   

 توزد  نفدن زمدان کن   ی  ا ندد انبدا   ا بدا  همدین همد  و بدر    ا بدا  ایدن بد  نبو   من

 مددد  ا  یددک قیمددن بدد   ا نفددن بگددک  یددک و شددد مددد ازددتصراج ایددران    ان لددی   ولددن

 %50 از بددر ، مددد ازددتصراج  ا نفددن اینکدد  یدداطر بدد   اشددن برمددد یددو ش  ا کن %50 یریددد،

 نفدن قیمدن از یعنددی  رفدن مدد بفروشدد  ا نفدن اینکد  بدراه نیدز %25 ایدران زهم باقیماند 

 تصدمیم هدم  ا همدان البتد  بد  شدد مدد ایدران ملدن نصدی  زدنن 25 تنها  ا  یک بگک  هر

 و  ا ندد قدرض پدول  ولدن بد  مدر   بندابراین نداشدن ایدزه مملکدنی نصرندد ما از ب   رفتند

 زدال یدک حددو ی اندایتندد  ا  حددو ه تدا  ا بدا  بدرن ، و غد و و  ندد  باشتن با بگاو زان

 مدا نفدن بداایر  و کمدندد زدتو  بد  مدر   مقاومدن ایدن از هدا ان لیسدد بد  این تا بگید طول

 البتدد  هددم  ولددن و اقتصددا ه  شددد و شددکوفاید بدد  بددر  شددروح مملکددن ان از پدد ی یریدنددد  ا

 جدواند جنفدوان    مدن بد  بدو  شدرای د ایدنی  ا  پد  مدر   ب   ا قرض  او اق هاه پول بلی 

 بدو  زدازه زدایتمان پدد   بدا ی بدر   تبربد   ا زدصن بسدیا   وز دا  کن و بدو    وبرو کن با

 بدده بسدیا  وضدعین    مدا یدانوا   زمدان کن   ی بدر  فدوو زدرطان جلدن ب  جواند زن    و

 تددبیر بدا و بسدن همدن بمدر فرزنددان  تربیدن بدراه تنهدا  زدن مدن مدا  ی بدر  مدد زدر ب 

 مدد تع ید  مد زد  بد  وقتدد هدا تابسدتان پدد   فدوو از بعددی اریاندد مد  ا زند د یوی ،

    بد  زدالد اهدا  زد  مددو   ی بدنم بدا  جدا کن    تدا بدر  مدد بدازا  بد   ا مدن ما    شد

 مددرا کنچنددان و بددو   انگدد ا  همچددون بددرایم بدد  بددر   تبربدد   ا محی ددد بددر  ، بددا  بددازا 

 پا اد  و بدزازان از مدا  ی بدو  مدؤ ر بسدیا  و نداشدن حدد بد  بدر  کمدا   کیندد  براه و زاین

 جنددوان بدد   ا مددن تددا بددو  یوازددت   اشددتند کشددناید پددد  بددا قبدد  از بدد  تهددران بددازا  فروشددان

 ی بر   تما   ا  بیرزتان و  بستان زال د 18 زن تای بپدیرند شا ر 
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 وضددعین اددون مصدددق زمددان   ی شددد  بددا  بددازا  وا   جددده طددو  بدد  زددال د 22 -21 زددن

 بدراه  ا هدا جدوان همد ی بر ندد مدد بگدد قرجد  زدربازه بد   فدتن براه نبو  یو  اقتصا ه

 تعدددا ه کن و بر نددد مددد زددربازه بددراه  ا کنهددا از بمددد جددد  فقدد  و یوازددتند نمددد زددربازه

 مددنی شددند مددد معدام پددول تومدان یددد پر ایدن بددا بو ندد نگددد  انتصدا  زددربازه بدراه بد 

 بد   فدتن از ترتید  ایدن بد  و  درفتم قدرض اقدوامم از نفدر شد  پدن  از پول کن پر این براه

 زددرا  بدد  بددا  بددر ن پیدددا بددراه 1336 زددال    کن از بعدددی شددد  معددام زددربازه یدددمن

    و هددا یدا جد  زدن بد  و بدو  ت زدی   حددال    موقد  کن    بد   فدتم ایدر ایدران شدربن

 بدر  یریددا ه  ا هواپیماهدا  ولدن، بد  ایدن یداطر بد  بعددهای شدد مدد ا ا   یصویدد بص 

 بد  بدو   افدرا ه اولدین زمدر     مدنی بدر  تغییدر همدا یعندد ایدران ملدد هواپیماید ب  کن نا 

 بیگدتر شدما   6 ،5 ایدر ایدران بد  مددیر بدا مدن ازدتصدامد شدما   و شدد  ازدتصدا  کنبا   

  فدتن ایدلد  اید  از یکدد شدایدی بدو  پیگدرفن حدال     وز بد   وز ایدر ایدرانی نداشن فایل 

 از همچندین و  اشدتم ج قد  ییلدد فضدا و هدوا بد  بدو بد از بد  بدو  کن ایدر ایران      ب  من

 جملیداو قسدمن     ا بدا   ایدر ایدران   ی بدر   مدد لددو بسدیا   ددا  و  گدن و زدفر و زیر

 ی بر   شروح

 ماننددد بنددد مددد بر ددزا  و تولیددد  ا مصتلفددد تو هدداه ایددران نقددا  زرازددر    مددا بوپولو امددروز،

 البتدد  بدد ییی و تهران ددر ه  وز  یددک تو هدداه  ر شددد، بوهسددتاند، بددویره، مصتلدد  تو هدداه

    مسدافرتد کژاند  هدزا   و بدین حددو ای هسدتند ایدران  ایلدد تو هداه از جزئدد فقد  اینها

 و تددو  بننددد  تولیددد مددا واقدد    ی هسددتند مددا بوپولو تو هدداه فددروش نماینددد  ایددران زرتازددر

 امدروز،ی ازدن تدو  تولیدد یدرفا مدا بدا   و همدین از و اندد شدد  تو هدا فروشند  ها کژان  زایر

 تو هداه بنندد  تولیدد و هلددینگ یدک جندوان بد  بد  ازدن ایدران    تگکی تد تنها ما بوپولو

 یدو  کژاند  یدک یواهدد مدد بسدد ا در مدن نظدر بد ی باشدد مد یدمن ب  مگغول مسافرتد

 شدوق بایدد اوا اینکد  جملد  ازی باشدد  اشدت  هدم  ا بدا  ایدن یداص شدرای  بایدد باشدد  اشت 

  یدد  نیدز  ا یداص کموزشدهاه و تعلیمداو زمیند  ایدن    اینکد  بعدد باشدد  اشدت   ا بدا  این

 شدناین نیدز  ددا  و  گدن بد  نسدبن البتد  و باشدد یدو     ا بدا  این یاک ای  حا یا باشد

 هدم لددو و تفدری  بدا همدرا  جالد  بسدیا  بدا  یدک بدا  ایدن البت ی باشد  اشت  بام  اشرام و

 یسدت  بد  وقتدد تد ش و بدا  مددتد از پد  مهندد  یدا پزشدک یک بنید فرض م  ی هسن

 یدو تد    یدواهم مدد تفدری  و  ددا  و  گدن بدراه مریصدد  وز 20 مدن  ویدد مد شو  مد

ی هسدتیم با مدان بندا     هدم تفدری  و  ددا  و  گدن تددا ک مگدغول ندوجد بد  همیگ  ما ب 

 ملزومدداو از یکددد زددفر زیددرا ا ،  یددد  و  گددت   ا  نیددا  یدددند امددابن اهددا   زدد  تقریبددا مددن

 تدوانم مدد ا   اشدت   نیدا نقدا  اقصدد بد  بد  زیدا ه بسدیا  زفرهاه طد    امای ازن ما با ه
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 شدمای  نیازدن  یددند نقدا  تدرین بصد  لددو از یکدد ایدران بد  ب دویم جراو ب   ا نکت  این

 یدا شدیراز زندید  مبموجد  یدا برمدان، یدان  نبعلدد یدا بنیدد توجد  همدان    جلیصد  غا  ب 

  نیددا ببدداه هددی     مانندشددان بدد  هسددتند هدداید نموندد  اینهددا همدددان     ا یددوش بتیبدد 

  ا فصد  اهدا  بد  ازدن بگدو ه ایدرانی  ی ریسدن ایدز نیدز ایدران طبیعدنی شدو  نمد یافن

 نق دد  تددرین جبیدد  شدداید  ا   وجددو  قگددم    بدد  حددرا جن دد  مدد  ی  ا   بامدد  بصددو و

 مد    هدیم مدد انبدا  یداص هداه فصد     بیگدتر  ا ایران در ه تو هداهی باشدد جهان  یدند

 مدد تدرجی  مسدافرین بیگدتر زمسدتان    ولدد  ا یدم تدو   وز  هدر مدا باشدان   ب یره براه

 یدا مسدافر ایدران شدهر بددا  بد  ب دوییم تدوانیم نمدد  و همدین از و بروندد ازدکد ب  ب   هند

  ا یددو ش یدداص بننددد ان باز یددد شددهره هددر فصدد ، هددر بدد  نسددبن زیددرا  ا   بیگددتره تددو 

    مدد   بنددیم مددد ازددتفا   ایددران شددهرهاه تمددا  از ایران ر یمددان تو هدداه بددراه مددای  ا  

 و هدزا  ا تفاجداو شهسدوا ، و نوشدهر زدپ  ادالو  و  لسدتان تدا کمد  از مدا مسیرهاه شمال،

 هدر بد  هدم شدیراز و غربدد جندو  و جندو  منداط  بدراهی  یدر  مد بر     ا  ی ن و هزا   و

 تو هداه م د  و زشدد تو هداه اینهدا بدر جد و  و  ا یدم تدو  جمعد  و پنبگدنب   وزهداه هفت 

 و بوهندو  ه تو هداه نیدز و شدو  مدد انبدا  ایدران مگدهو  هداه  و یاند   وه بر ب  قایقراند

 برنامد     نیدز  ا ایدران مرتفد  و بدز گ هداه قلد  زدایر و المدوو و  ماوندد هداه قلد  ب  یعو 

 شدو  مدد انبدا  بصصویدد فصدلهاه    نیدز مدا یدا جد تو هداه از بریدد البت ی  ا یم هایمان

 از بیگددتر مسددافرین تابسددتانها    امددا  ا یددم  ا ا وپددا و کزددیا تو هدداه مددا نددو وز ایددا     مدد  

 از   کمدشددان میددزان حسدد  بددر مددر   بیگددتری بننددد مددد ازددتفا   ا وپددا و  و  یدداو  تو هدداه

 از بریددد جملدد  از  ولتددد هدداه زددازمان و ا ا او و مرابددز بددا مددای بننددد مددد ازددتفا   تو هددا

 ویددژ  تفریحددد تو هدداه بر ددزا ه جهددن مددا بددا بدد  ایددم بددر    ایزنددد شددهر ا ه و بانکهددا

 نظددر     ا اه ویددژ  تصفیفدداو برایگددان هددم مددا البتدد  بدد  بننددد منعقددد قددرا  ا  با بنانگددان

 از  ا جواندان از بریدد موفقیدن جدد  جلدن بدر ن، بدا  زدالها از بعدد ا در شدایدی  رفن یواهیم

 یواهندد، مدد بد  بنندد مدد احسدا  فقد  جوانهدا بد   دویم مدد شما ب  من بنید زؤال من

 بددراهی نیسددتند بددا  یددحی  انبددا  ا ددون د  نبددال بدد  و  ونددد نمددد بددر ن جمدد  بدددنبال امددا

 و بددر  انتصددا   ا  ا  بددر ، فکددر یددو  بگددید، فددراوان زحمددن بایددد موفقیددن کو  ن بدزددن

 شدروح  ا بدا ه وقتدد شدما ازدن بهتدر  ی در، طرفدد ازی پیمدو  مقصدو  تا  ا فایل  بوتاهترین

 ا ددر بدد  نکنیددد فکددر موضددوح ایددن بدد  و ببینیددد اگددمانتان جلددوه     ا مددوفقیت  بنیددد مددد

  رفتد  شدما م بدن اندرژه ادون نکنیدد فکدر شکسدن بد  اید  شو   مد ا  یو  ید، شکسن

 بد  ا در شدایدی باشدد موفد  ن داهد بدا  بد  ن اهتدان همیگد  بد  ازدن بهتدر بنابراین شو  مد
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  و موفدد  افددرا  پگددتوان  بدد  بگددوید نکتدد  ایددن متوجدد  بیاندازیددد، ن دداهد موفدد  افددرا  زنددد د

 ی بر ن فکر   زن  ی ره و پگتکا  یکد: ازن بو   مهم ییلد جام 

 یدیسع یموسو فرامرز

 بدددنیا تهددران کبددا  حسددن    1317 مددا  کبددان 9 تددا ی     زددعیده موزددوه فرامددرز اینباندد 

 بد  موفد  تهدران  هنمدا  بیرزدتان از و  د اندد  تهدران     ا ابتدداید تحصدیلد زدالهاهی کمد 

    و  اشددتم و زش و موزددیقد بدد  فراوانددد ج قدد  تحصددی   و ان   ی شددد   یددپلم ایددد

 مددد فعالیددن زددرجن،  و ا ، ج قدد  مددو    شددت     یو شددید و شددیر و پیگدداهن د زددازمان

 مددن بددراه زنددد د یوبیهدداه و بددو  مددا    و پددد  مددرگ زنددد یم واقعدد  تددرین    ندداکی بددر  

  و   تحصددی  بددراهی نیسددن کزدداند بددا  بهتددرین  بر زیدددن بدد  بددو   فددراوان و متنددوح کنقددد 

 هدداه باشدد ا     همددوا   بگددو  از یددا ج تحصددی   و ان   ی بددر   زددفر کمریکددا بدد   انگدد اهد

  ا هدا تگدک  ایدن ا ا   مسدئولین معمدوا و  اشدتم حضدو  فعدال ب دو   انگدبوید المللد بین

 مرابددز    و باز گددتم ایددران بدد  اوبلیامددا  انگدد ا  از التحصددیلد فددا   از پدد ی بددو    ا  جهددد 

 جهدان ر ه امدو  بد  ج قد  بددلی  و شدد  فعالیدن مگدغول نفدن وزا و و زبدان معتبدر کموزش

 پد ی نمدو   وظیفد  انبدا  مصتلد  مسدئولیتهاه    و شدد  منتقد  زدیاحان جلد  زازمان ب 

 ملددد ا شددا  وزا و    یدددمتم محدد  از انقدد   از بعددد زددال زدد )  ولتددد یدددماو از فراغددن از

 تحصدلد  شدت   راد ی شدد  مگدغول جهدان ر ه یصویدد بصد     فعالیدن بد  و شدد  جدا

 اتفداق برحسد  و ج قد  بددلی  ولدد ازدن نداشدت  جهدان ر ه فعالیدن بدا ا تباطد هیچ ون  ا 

 جامعد  بدا ا تبدا  بد  اه ج قد  بد  توجد  بدا و شدد  بدا  بد  مگغول زیاحان جل  زازمان   

 بصد     فعالیدن زدالهاه   ی بدر   یداطر تعلد  احسدا  بدا  ایدن بد  نسدبن  اشتم مر   و

 جهددان ر ه و مسددافرتد یدددماو  فدداتر انبمددن مدددیر   ئددی  زددال  اهددا   و   زدد  یصویددد

 یددنفد فعالیتهدداه با نامدد     نیددز  ا مدددیر  هیئددن جضددوین بعددد،  و   انددد    و بددو   ایددران

 همکددا ه بددا تهددران ازددتان  ر شدد ره و زددفر  فدداتر یددنفد انبمددن مؤزسددین ازی  ا   یددو 

 هیئددن جضددو زددپ  و مدددیر  هیئددن  ئددی  نایدد   و      و بددو   یددنعن بز  ددان از تعدددا ه

  شددت  تددد ی  و زبدان تددد ی  بدد   ا فراغدن اوقدداو شصصدد ج قدد  جلددن بد ی بددو   کن مددیر 

    مددن موفقیددن  مددزی بددو   مگددغول جددالد مؤزسدداو و هددا  انگدد ا  از تعدددا ه    جهددان ر ه

 ازددن بددو   تعهددداتد انبددا  و مسددافران  ضدداین جلدد  یصویددد بصدد  فعالیددن زددالهاه تمددا 

 مدددیرین و ت زددی      همکددا هی بیدداموز  مسددافران بدد   ا  ضددایتمنده و زددفر فرهنددگ بدد 

  ددرو  ا ا   و ایبددا     همکددا ه  ددالیو ، مسددافرتد کژاندد  ت زددی    ددالیو ، مسددافرتد کژاندد 

 هدداه نگسددن از بسددیا ه    همکددا ه و  هدد   و    یدددماو ا ائدد  و ایددران تددو  پیگددتازان
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    اینباندد  هدداه تدد ش از اه ی یدد   ر شدد ره یددنعن پژوهگددد و جلمددد فرهن ددد،

 پیگکسدوتان از تعددا ه شدناین بدا  روهدد، بدا  بد  اجتقدا  بدای باشدد مدد  ر شد ره ینعن

 تو هدداه یروجددد، تو هدداه بیفیددن بددا یدددماو ا ائدد  بددراه اه حرفدد   وزددتان و اجتمددا  قابدد 

 نمددو یم ت زددی    ا مددا بوپولو  ددرو   ر شدد ره مصتلدد  یدددماو و  ایلددد تو هدداه و و و ه

 ال دوید و نمدو   ا ائد   ا بیفیدن بدا یددماتد یدنعن، ایدن    بدز گ  درو  اولدین جندوان ب  تا

 موفقیددن  مددز مهمتددرین نظددر  بدد ی شددو  جهددان نقددا  زددایر و ایددران    شایسددت  و منازدد 

 ا ائد  بایدد  جدوح ا بدا  بد  نسدبن بد  ازدن تعهدداتد انبدا  و جمد  یدحن  ازدتد،   زتد،

 ی باشد مد نماییم      

 فرزانه داوود

 تحصددیلد زددالهاهی هسددتم شددمیران    1334 مددا  کبددان 19 متولددد فرزاندد   اوو  اینباندد 

 فعالیتهدداه انبددا     نوجددواند  و      همزمددان  د انددد ، شددمیران     ا متوزدد   و ابتددداید

 بد   یدپلم ایدد از پد ی ا   اشدت  نیدز بدا ه فعالیدن هداه پدد  بندا     و بو   فعال اجتماجد

 تحصددی  ان لسددتان بامرزددد باز  دداند بددال     یکسددال مدددو بدد  و نمددو   جزیمددن ان لسددتان

 بدد  باز گددن از پدد ی پددر ایتم نیددز باز  دداند هدداه فعالیددن بدد   انگددبوید  و ان    و نمددو  

مسددئولین  و فعالیددن و نمددو   تدد ش مسددافرتد یدددماو و باز  دداند فعالیتهدداه انبددا     ایددران

 مددد ک ایددد بدد  موفدد   انگدد ا     تحصددی  ا امدد  بددا زددپ ی بددو    ا  جهددد   ا زیددا ه هدداه

 وا   مسددتقیما 1356 زددال ازی شددد  یددا جد هدداه زبددان و ا بیدداو جددالد مد زدد  از با شنازددد

 بدو   فعدال مددیریتد مصتلد  هداه زدمن    و شدد  هدواید نقد  و حمد  و  ر ش ره جری 

 بدد  تع ددی و مسددافرتد شددربن مدددیرجام  مقددا  قددائم و مدددیر  هیئددن  ئددی  مسددئولین و

 مددیرجاملد مسدئولین و  رفتد  جهدد  بدر بو ندد فرزاند  محمدد حداج پدد   مرحو  کن بنیان دا 

 و  ایلددد  ر شدد ران بدد  یددا قان  و متمددایز یدددماو ا ائدد ی شددد   ا  جهددد  78 زددال    نیددز  ا

 و  شددد موجدد  ازددن بددو   تع ددی و مسددافرتد شددربن تگددکی  ایددلد اهدددام از بدد  یددا جد

  تبدد  بسدد  ازددن، شددد  بگددو     م ددر  مسددافرتد شددربن جنددوان بدد  تع ددی و نددا  ا تقددا 

 افتصدا او از و یدا جد  ایلدد هواپیمداید هداه شدربن از بسدیا ه    فدروش برتدر و اول هاه

 ایبددا     همکدا ه  ر شد ره، بددازا      سدتر   و فعدال حضدو  باشددد، مدد تع دی و شدربن

 یدددماو از بسددیا ه و بددی  تو هدداه شددربن و برتددر تو هدداه  ددرو  تددو ز، تدداو تو هدداه  ددرو 

ییی  و امدران هتد ،  رندد  ا یدوش، هداه هتد  فدروش مددیرین    همکدا ه  ر شد ره، متنوح

 هدا هتد  المللدد بدین  ز وازدیون هداه زداین از بسدیا هی یددماو ا ائد  و نمایند د   یافن و

 بددر جدد و  اینباندد ی ازددن نمایددان تع ددی و شددربن فعالیددن هدداه با نامدد            پددرواز و
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 بمیسددیون    جضددوین و اه حرفدد  و جلمددد هدداه نگسددن    حضددو  مدددیریتد، فعالیتهدداه

 یدنفد هداه تگدک     همکدا ه و بگدو ه هواپیمداید و  ر شد ره هداه زدازمان فندد هاه

 مصتلدد  هدداه  و      ایددران جهددان ر ه و مسددافرتد یدددماو  فدداتر یددنفد انبمددن    بددویژ 

 یدنفد انبمدن مددیر  هیئدن و مؤزد  هیئدن    نیدز و  بیدر مددیر ، هیئدن جضدو جندوان بد 

 بدد  94 زددال تابسددتان   ی ا   اشددت  فعددال حضددو ه تهددران ازددتان  ر شدد ره و زددفر  فدداتر

  زومدد  و تبربیدداو مدددیریتد، زددواب  قبددر  المللددد بددین  انگدد ا       مسددئولین   یوازددن

 محد     مددبو   انگد ا  افتصدا ه  بتدره مدد ک و  رفدن قدرا  توجد  مدو   اینباند  با ه

 بدا  روهد ایبدا  مدا بوپولو  یدره شدک   اید  مهمتدرین از یکددی شدد اج دا مدن ب   انگ ا 

 ا ائد  بدا تدر وزدی   سدتر  ایبدا  و تدر جمید  تدر، فعدال و برندزازه و تر منسبم و بهتر هرا 

 هیئددن یوشددبصتان  بدد  ازددن بددو    وز  اندد  از ازددتفا   بددا بیفیددن بددا و متمددایز یدددماتد

 فعدداان و پیگکسددوتان از جمعددد حضددو  بددا 80 زددال از همراهددد و همدددلد بددا مؤزدد 

  مدز مهمتدرین مدن نظدر بد ی نها ندد بنیدان  ا  ر شد ره یدنعن    معتبر برند این  ر ش ره

 منددده  ضدداین جلدد  و یدددماو بیفیددن ا ائدد      قددن و ج قدد  بددا     یددو   موفقیددن

 ی 1معتقد  کن ب  ب  بو   مگتریان

 یادچمنیص حسن روزگار و یزندگ

 ! ینداشتن دوست تولد

  گاییم یاموش ل  تمنا، ب  ما تا     نیسن    زره بد با   فلک، جا    

 اد  ازدن  شدد  نوشدت  غلد  بددون بدام  زندد ی   یکتد  بد  ب ویدد تواندد مدد بسدد ا 

 کیددا ب یددر    ا کن وقددوح جلددوه و زنددد بددرهم بددر  ، مقددد  او بدد   ا تقدددیره توانددد مددد بسددد

 طبیعدن ادر  و بدو   مدرا ش وفد  بدر ایدز همد  همیگد ، بندد ا جدا بتواندد بد  هسن بسد

 بد  کیندد  و  دشدت  و  ا   قدرا  ایتیدا ش    مندن و مدز  بدد وفدو ، بد   ا ایدز همد  هموا  

 هددا،  دشددت  از  دشددتن بدد  بددر  ا جددا تددوان مددد جددرنو بدد  امددا اوزددن  ایتیددا     یوشددد

    و ممکدن غیدر ند  ولدد فرزازدن طاقدن و زدصن نایوشدایند و  شدوا  اندد هدر اه  دشت 

 ن دددا ه و نمدداند  دشددت     و بنددد همددن بایددد تنهددای بددر  جبددو  کن از تددوان مددد نهایددن

 امنددد یددیا ( زددعید) حسددن مددنی بنددد تبددا   ا او کینددد  و حددال  دشددت ، هدداه نایوشددد

                                                           

 (1395)با کفریند ب  شیو  بنیان دا ان ما بوپولو,  1
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 بدو  1349 زدال مدا  شدهریو  اواید ی زدفیر زبدان هداه کموزشد ا  مؤزد  و  ددا  پای ی هستم

 بصدد  امیددد نددو  کن    بدد  تولدددهی شددد  متولددد زنبددان    بضدداجن بددم اه یددانوا      بدد 

بددو ،   ا   زددکوو و اشددک بدد   ا یددو  جدداه یددانوا   هیدداهوه و شددوق و شددو  یددداه و شددم 

 بداا از یبدر تنهدا یدانوا      جدیدد جضدوه مدالد، زدصن شدرای  و فرزندد 4 وجدو  بدا ب  ارا

 مدن، یعندد کنهدا فرزندد کیدرین تولدد بدو  شدد  باجدا یدو  این ب   ا  مد زند د مصا ج  فتن

 مدد کیدا امدای بندد کیندد  ن دران پدی  از بدی   ا کنهدا بلکد  ن یدر  قدرا  ازدتقبال مو   تنها ن 

 مددن تولددد از  وز 40 تنهددا  رفددن   ا ازددن ز    قددم یداونددد بدد  زرنوشددتد جلددوه تددوان

 شدهر  اهدد و بدر یم هبدرو  ی دره شدهر بد  ندا زیر پدد  شدغ  وازد   بد  بد  بو  ن دشت 

 شدرای  بد  توجد  بدا و بدو  بدا ه ق ا هداه  انندد  بمدک پدد  ی شددیم جلفدا  یدند و تا یصد

 از پد ی بدر یم مدد زدفر مصتلد  شدهرهاه بد  بایسدن مدد وقدن اندد هدر  اشتند ب  شغلد

 شدددیم، مسددتقر زددازماند  نددگ زددر  هدداه ازکپا تمددان یکددد    جلفددا شهرزددتان بدد   زددیدن

 هدم  و  از وضدو  بد  یو شدید غدرو  همچدون بزنیدد کنبدا بد  زدره ا در بد  هاید زایتمان

 ی مد شوند  ید 

 

 جلفا:  رستانیدب اول سال

 ق دا   انندد  و  رفدن ترفید  پدد  شدد  بد  زدال  8امدا   د اندد  جلفدا     ا  بستان اول زال

 ق دا   انندد  بمدک ابتددا بد  بدو  ترتید  ایدن بد  کهدن  ا     بدا ه مراتد  زلسل ی شد با ه

 کن  انندد    نهایدن و مسدافربره ق دا   انندد  بمدک زدپ  کن،  انندد  بعدد شددند، مدد با ه

 ی کزا غول هاه وزیل 

 کنبدا حکدم پدد  بد  تبریدز زدازماند هداه یاند  بد  بدا  این ولد بستیممد  زفر با  باید مبد ا

 ی بو   رفت   ا

  ی بر یم مکان نق  تبریز ب  کیند  ا  یبر بد  ی ر با ه پ 

 زیتبر به سفر

 بددرایم یددو   نددا  بدد  فقدد  جدیددده لبددا  بدد  کو   نمددد یدداطر بدد  هر ددز زددالها کن    مددن

 هداه لبدا  یدو ش یداص مددیرین و هدا جدوید یدرف  همدان بدا مدا  ی باشدد شد  یریدا ه

 کیددر  زددن و بددر  مددد ن هدددا ه بددواکتر هدداه بچدد  بددراه  ا بز  تددر برا  هدداه و یددواهران
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 اید     بد   اشدتیم جدین شدلوا  یدک کیدد مدد یدا  ی شدد مد من نصی  کنها تاه 4 هر لبا 

  ا   فرزندددان تمددا  بدد  یددانوا  د ان گددتر همچددون شددلوا  ایددن بددو ، بددز  م بددرا   بدد  متعلدد 

 تدوان نمدد هدم اه لحظد  حتدد بدو ، زدصتد بسدیا   و انی  زدید مدن بد  کیر زر تا بو  شد 

 از پدد  شددد  مددد مببددو  برفددد و بددا اند  وزهدداه   ی بددر  یدداطر از و بددر  فرامددوش  ا کنهددا

 مد زدد  بصددا ه جلددوه  ا ییسددم و پددا   اه پا ادد  هدداه بتدداند زدداجتها مد زدد  بدد   زددیدن

 مدد لبصندد مدن بد  همدوا   نامسداجد شدرای  تمدا     بد  هداید بتاندی شوند یگک تا ب دا  

 ی بر ند مد همراهد مرا مسیر طول     گا    هاند با و ز ند

 بلکد  بندد نمدد افسدر   و نا احدن مدرا تنهدا ند  یداطراو ایدن یدا کو ه ب دویم ا ر ازن جال 

 همد  وقفد ، بدد تد ش بدا ا وند  بد  کو   یدا  بد  و بدنم افتصا  یو   ب  بیگتر شو  مد باجا

 مددد مدا نصدی  یوشدبصتد و موفقیددن قدد  اولدین    ا در  ازدتد بدد ی ازدن تغییدر قابد  ایدز

 نبدو   یدواند     بچد  اید  بد  بدنم مدد اجتدرامی نداشدن مفهدومد  ی ر جم  و زعد شد،

 یدداطر بدد  فقدد   ا مد زدد  و  ا   نمددد نگددان یددو  از مد زدد  و     بدد  اه ج قدد  هددی  و

 اندددان مددا   و پددد ی  اشددتم  وزددن فوتبددال بددازه یصویددا هددا، بچدد  بددا بددازه و هددا شددی نن

 بد  بدو  قدرا  ا در م دال ب دو  نبو ندد، مدا   زدد پیگدرفن یدا و مد زد  تکدالی  و بدا  پی یدر

 بدای  ا یدم مدد انبدا   ا ندا   بدن با هداه و  درفتیم مدد  ا پروندد  یو مان برویم بااتر ب  

 محد  هداه بچد  بدا بدر ن بدازه فوتبدال حدال    مدن بد   یدد مد و کمد مد پد  ا ر حال این

  ا     تنبیهددد بدد  بددو  کن از یبددر ن ددا  کن بدد  انددداین مددد مددن بدد  غضددبنابد ن ددا  هسددتم،

 از فنددد با هدداه بدد  مددن ج قدد ی  رفددن قددرا  و تددوپ و زمددین او،  یدددن بددا اینددرو از و ازددن

 بدا ه هدم اینکد  بدراه شدد   بیرزدتان  و  وا   وقتدد ایندرو ازی نبدو  پوشدید  برا    اگمان

 تدا بدر  تدو بین یدنعتد شدربن بد  مدرا باشدم  اشدت  بدواکد   کمدد اینکد  هدم و ب یدر  یا 

 ایدن بدو ، تبریدز معتبدر هداه شدربن از یکدد تدو بین یدنعتد شربنی شو  با  ب  مگغول کنبا

 بدد  بددو  کن تابلوهددا ایددن وظیفدد  و بددر  مددد مونتدداژ و تولیددد یددنعتد بددرق تابلوهدداه شددربن

  وشدن اضد را ه بدرق تدا  ا ندد مدد فرمدان ژنراتدو  موتدو  بد  بدرق شدن ق   از بعد ب فایل 

 از یکدد تبریدز بد  کنبدا ازی شدد مدد نوزدان  ادا  مرتبدا مدا شدهر بدرق و بو  جنگ زمانی شو 

 ایددن   یوازددن بسددیا ه هدداه با یاندد  هسددنا و بددو   بگددو  یددنعتد شددهرهاه مهمتددرین

 از بسددیا ه بددو  مونتدداژ بددا  اددون و  فددتم مددد کنبددا یکبددا  اه هفتدد  مددنی  اشددتند  ا تابلوهددا

 یدک بد   ا زیدا ه ایزهداه و فندد با هداه و   ید  بدا بدا  بگدد، ا   بگد، زیم مانند با ها

    یدو  حد  ایدن جد و  بد ی  درفتم مدد فدرا وید  غیرقابد  اه ج قد  بدا  ا بداندد باید مر 

 اندیگد  ایدن و کیدم برمدد کنهدا جهدد  از یدوبد بد  مدن بد  هسن با هاید ب  کمد وجو  ب  من

 حدال هدر بد  امدای باشدم  اشدت  بهتدره نفد  بد  اجتمدا  شدد مدد باجا نوجواند و بلو  زن   
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 مدد پوشد  مدرا نیازهداه از قسدمتد بدر ن بدا  بدو ، مدن بدا همچندان زندد د زصن  وزهاه

    مددن،  وز یددک اه هفتدد ی بددنم فکددر هددا نداشددتن همدد  ایددن بدد  بمتددر شددد مددد باجددا و  ا 

 بددز گ بتابصاندد  بدد  ز ن زددر  دداهد و بددر ن بددازه فوتبددال بدد  هددم  ی ددر  وزهدداه و شددربن

 هدم اه م العد  کمدد مدد پدی  فریدتد ا در و  دشدن مدد بدو ا  لسدتان بدا  پگن ب  تبریز

 و  اشدتم ان لیسدد زبدان بد  یایدد ج قد  تحصدی ، مددو تمدا     بد  ازدن جال ی بر   مد

 مددد بدد  همددان و ی بددو  یددو  زبددانم     هدداه نمددر  هددا،     زددایر بددری م کنکدد  مهمتددر

 موقعیددن و  ر شدد ره هدداه جاذبدد   لیدد  بدد  بدد  ازددن شددهرهاید از یکددد تبریددز  انیددد

 شددهر    همددوا   بدد  می یددر  قددرا  فراوانددد هدداه تو یسددن ازددتقبال مددو   کن، جغرافیدداید

 ا تبددا  کنهددا بددا بتددوانم بدد  بددو   ج قمنددد بسددیا  نیددز مددنی هسددتند  ددر ش باز یدددو مگددغول

 و بگددو  فرهنددگ،   بددا   اط جدداتد و نمددایم یددحبن کنهددا بددا اه بلمدد  انددد و بددنم برقددرا 

 همددین ان لیسددد زبددان بدد  مددن منددده ج قدد   ایدد  از یکددد شدداید و بددنم بسدد  کنهددا زنددد د

 ی بو  مو  

 زبان کالس:  زیتبر آزاد دانشگاه

 معلدم از یکدد توزد  بد  یواندد  مدد      بیرزدتان  و  بد      مدن و بدو  1364 زال 

  اشددن، قددرا  مددا  بیرزددتان  وبددروه بدد  تبریددز کزا   انگدد ا  بدد  شددد  یبددر بددا مد زدد  هدداه

 تددو امنددد،:  فددن مددن بدد  ایگددانی ازددن  داشددت  ان لیسددد زبددان     تددک مکالمدد  کمددوزش

 حیدد  بددن، ندا   بددن هددا بد   ایددن    بددرو شدنوه مددد مددن از ازدن یددو  زبانددن ازدتعدا 

 ی میگوه موف  مسیر این    م مئنای ب یره نا ید   ا ازتعدا و ازن

 بد   ا کن شدهری  و بدنم ندا   بدن بدرو  پدول بددا  بدا تدوانم، نمدد اید  بد  من  فتم  وز کن

 بدو  تومدان بیسدن حددو  ایدزه مدن تدوجیبد پدول حدداب ری بپدر از  بدو  تدوجهد قاب  مبل 

 امدای بدر   مدد تهید   ا کمدد  و  فدن بدراه نیداز مدو   اتوبدو  هداه بلدی  زصتد ب  کن با ب 

 نمدد بدرایم فدرا ه  ا  و اندداین مدد طندین مدن ذهدن    وقفد  بدد مدان، مد زد  معلم حرم

 و معلددم یددک میددان بوتددا  اه مکالمدد  تنهددا امددا برزددد نظددر بدد  جبیدد  بمددد شددایدی  داشددن

 کن از شددد مددد م ددری بددنم تهیدد   ا نیدداز مددو   پددول تددا بیفددتم تکدداپو بدد  شددد باجددا شددا ر ش

  رفن  ندید   ا کن و  دشن تگوی 

 تددا مد زدد  از حتدددی نکددر   یرجددد هددی  و بددر   بنتددرل  ا هددایم هزیندد   وز همددان فددر اه از

 زدر  هداه زمسدتان   ی میکدر   اندداز پد   ا هدا بلدی  پدول و بدر   کمدد و  فن پیا    ا یان 
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 بدنم جمد   ا هدایم پدول بتدوانم تدا میدرفتم نظدر مدو   مکان هداه ب  پیا   پاه با تبریز برفد و

 ی توانستم باایر ، و

 شدد  مسدل  کن بد  بدام   ی در بد  طدو ه بد  بدر   زبدان    یدوبد پیگرفن زمان  دشن با

 زددایر اشددکااو نابدداو ه بمددال    و  زدداند  پایددان بدد   ا FCE مق دد  هدداه بتددا  و بددو  

 تددا بو نددد مددن  نبددال بدد   وزددتانم همدد  مد زدد    ی بددر   مددد  فدد  نیددز  ا هددایم همک زددد

 یوانددن     بد  تمدایلد وجد  هدی  بد  ایدن از پدی  تدا بد  مدن و بنندد م ر   ا زؤااتگان

 هیچ دا  و هیچ دا  هیچ دا ، بد   اشدن یدا  بد  بایددی بدو   ایگدان زدؤااو پازص وه نداشتما

 ایدن انسدان، کفدرین  از پد  یداوندد بد  ادرا بندیم، وتحقیدر ب یدریم بدم  زن  ا یو  نباید

    نفدره اندد شدد مدد نز یدک بد   لدا امتحانداوی  فدن تبریدک یدو  بد  مصلوقداو، اشرم

  وزهدا کن شدایدی بدر یم مدد مدرو   ا لغداو معنداه و قواجدد هدم بدا و شددیم مدد جمد  پا بد

 بد  مدن  ا  و شدد یواهدد زدایت  لحظداو همدین    مدن کیندد  و زندد د پای  ب   انستم نمد

    کنقدد  و بدو   شدد  شدنایت  مد زد     تقریبدا  ی دری ازدن شددن زدایت  حدال    تد ی 

 بدد   ا مد زدد  زبددان     از هدداید قسددمن کمددوزش یو مددان، معلددم بدد  بددر   پیگددرفن زبددان

 ی  داشن مد من جهد  بر  ا ب   مدیرین و بر  مد وا دا  من

 رستانیدب سوم سال

 کزددم بدد  مبددت  بدد   اشددتیم زددیا  کقدداه نددا  بدد  ان لیسددد زبددان  بیددر  بیرزددتان زددو  زددال 

ی  فدن مدد ویامدن بد   و حالگدان  د  بدا تمدا     و  اشدن حسازدین  د  ب  و بو  یفیفد

 تدد ی  ا امد  بد  قدا    ی در بیمدا ه  لید  بد  کن از پد  و بو ندد مدا معلم  و   لا تا ایگان

  فتدر از  وز یدکی ماندد بهدر  بدد ازدتا  ایدن     محضدر از مدا بد    لی  همین ب  و نبو ند

 و ازددن مددری  زددیا  کقدداه بدد   انددد مددد امنددد:  فددن مدددیرمانی یواندنددد فددرا مددرا مد زدد 

  ا بتدا  بد  بیندد مدد یدو و     ا توانداید ایدن نماندد ، بیگدتر     4 ،3ی بیایدد تواندد نمد

 بدر   ازدتقبال تمدا  یوشدحالد و نابداو ه بدا مدن بندد  بدا  هدا بچد  با  ا   زها و بند تما 

 بدر ن فرامدوش: ازدن ازدتوا  زدتون زد  بدر یوشدبصتدی بدنم مدد  ا ت شم تما  بل :  فتم و

 هددی  بدددون لحظدد  کن    مددن و کینددد  بدد  بددو ن امیدددوا  و حددال شددمر ن غنیمددن  دشددت ،

 ی بر   تکی  یوشبصتد هاه زتون ب  ک اهد،

ی بننددد تقدددیر مددن از او حضددو     تددا بیایددد مد زدد  بدد  بدد  بر نددد  جددوو پددد   از بعددد مدددتد

 مددد نظددر بدد  واقد  از  و  بلکدد  نبددو  بر نددد بداو  تنهددا ندد  ا  یددانوا   و پدد  بددراه بدد  اتفداقد

 بدراه یدا یواندندد مدد مد زد  بد   ا بدز  م بدرا   یدا پدد  هر دا  مددو ایدن    ب  ارا  زید،



 دا امنیو  وز ا  حسن ی دزند  
259 

 همد  بدا  ایدن امدای کن بد  شدبی  ایدزه یدا نظمدد بدد یدا بدو  مدن   زد وض  از شکاین ابراز

 قددد  اند فرزندشددان کیدرین از حضو شددان    تدا بددو  شددد   جدوو کنهددا از و بدو  متفدداوو ایدز

 زبدان  اینقدد  شدما پسدر  فدن پدد  بد  مددیرمانی بندیم مدد افتصا  زعید ب  ما ب ویند و شو 

 باجدا موضدوح ایدنی بندد مدد تدد ی  بد      مدا معلمدان از یکدد جداه بد  ب  ازن یو 

 نتوانسدت  تولدد هن دا     شدایدی بنندد تگدوی  مدرا و شدد  یوشدحال نیدز بدرا    و پد  ب  شد

 شدا  بدراه تدا  ا   ا فریدن ایدن مدن بد   وز دا  امدا بدنم هدید  کنهدا لبدان بد   ا یندد  باشم

 و بدو   اشدتند  وزدن و شدیرین بسدیا  مدن بدراه لحظداو ایدنی بدنم تد ش ا  یانوا   بر ن

 ی بصوانم     بیگتره ان یز  با و ت ش و جدین با من شد باجا

  یسراسر کنکور

 هدم  ا کزا  هداه  و   و بدو  شدد  جدالد ا  ان لیسدد زبدان  ی در  زدید  بد   بیرزدتان اها  

 شدربن کزا  و  ولتدد هداه  انگد ا  بنکدو     زدال همدانی بدو    زداند  پایدان ب   انگ ا    

ی شددد  قبدول زبدان  شدت  و بددو  1369 زدالی شدد  پدیرفتد  تبریددز  ولتدد  انگد ا     و بدر  

 نددا   بددن بددراه  ولتددد  انگدد ا     تحصددی  بددو ن  ای ددان  لیدد  بدد  و بددو   یوشددحال بسددیا 

 تبدیدد   زدد    ا در بد   اشدن وجدو  قدانون ایدن زمدان کن    امدای بدر   مد شما ه لحظ 

     2    مت زددفان  مددن و بنیددد نددا   بددن  ولتددد  انگدد ا     توانسددتید نمددد شدددید مددد

 بدا  ا کنهدا و ن رفتد  جدده  ا هدایم     ادرا بد  بدو   جصدباند یدو   ازی بدو   شدد  تبدید

 محددرو   ولتددد  انگدد ا     نددا   بددن از ا  تددوجهد بددد یدداطر بدد  ابنددون و ن د انددد  موفقیددن

 ا   تبدد  و بدو   شددد  قبدول هددم کزا   انگد ا     زمدان هددم ب دو ی بددو  تلد  شدو ! اوقدداتم مدد

 فا زددد ا بیدداو  شددت     نیددز نددو  پیددا   انگدد ا     زددال همددین    حتدددی بددو  جددالد بسددیا 

 پددولد بد  ادرا نداشدن اهمیدن بددرایم موفقیدن هدا ایدن از یدک هددی  امدای بدو   شدد  پدیرفتد 

 تومددان هددزا  زیصددد بتددوانم بدد   نبیددد نمددد هددم تصددو      حتددد و نداشددتم نددا   بددن بددراه

 ا  غیدر  ی دره مسدیر تقددیر  فتدر    هدم بداز  دوید امدای بصدوانم     کزا   انگ ا     و بدهم

 ی بو   کن پویند  فق  من و بو  شد  نوشت  بو  من تصو     کنچ 

 بداقد ندا   بدن بدراه  اهدد مسدلما مدا یدانوا  د مدالد شدرای  امدای کو    یاند  بد   ا  وزنام 

 و ناامیدد تقریبدا هدم یدو  ی بدو  زدربازه یددمن بدراه اقددا  انتصدا  بهتدرین و  داشدن نمد

  فترادد  نتیبدد     و بددرو  زددربازه بد  بایددد بدد  بددو   شددد  قدان  امددر، ایددن پدددیرش از ندا زیر

 نقد  هدا، بچد  مدا همد  بدراه واقعدا بد  حمیدد بدز  م بدرا   امای بر   تهی   ا یدمن ب  اجزا 

 نددا  ، ایدرا ه اید   فدن و بدر  مصالفدن تصدمیم ایدن بدا بدام  بر  مد بازه  ا  لسوز پد ه
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 شدد  طدو  هدر بایدد  وه، نمدد زدربازه جندوان هدی  بد  شدده بد  شدده قبدول کزا   انگ ا 

 ادد  بددا پددول  بدددا  بددا  فددتم و بددر   مصالفددنی بدددهد تحصددی  ا امدد  و بصددواند  ا   زددن

 شدهری  تدوانیم نمدد بفروشدیم هدم  ا یاند  هداه فدرش ا در حتدد! تومان هزا  زیصد   کمده 

  وز یددک اینکدد  تددا  دشددن هددا بگددمک  و هددا بحددا همددین بدد   وز اندددی بنددیم تهیدد   ا کن

 مدو      یدحبن و نصدیحن بد  شدروح مبدد ا  ا    ی بدرویم جداید بایدد بد   نبالم کمد حمید

  ا شدهری  و پدول حدرم مبدد ای ازدن تدر واجد  تدو بدراه    :  فدن و بدر  تحصی  مزایاه

 شددند حد  مگدک  ایدن یددا بمدک و ل د  بد   فدن و بدر  ایدرا  بدرا    ب  کو    میان ب 

 ی بنیم نا   بن تا بر   انگ ا  ب  مرا هم بعدی ازن

  دانشگاه در نام ثبت

ی.وزهدییودویبدمز یازیطدیهقیودمه یطادنگی.دود یب دایاقی.دیزیبد یازیدلنیتی  "

ی".یفمتالید

 اتدداق ایدن از بددر ، م قداو  ا مصتلفددد افدرا هی بدر   یددحبن زیدا ه هدداه ک   بدا  انگد ا    

 و مگدقن بلدد بدا نهایدن   ی ب یدریم وا  یدا بندد اقسدا   ا شدهری  بتواندد تدا  فدن اتاق کن ب 

 ی بپر ازیم اقسا  یو و ب   ا شهری  ب  بر ند موافقن ت ش

 تدا میرزداند  زدروی  بد   ا یدو  یدب  5 زداجنی بدو  شددن کغداز حال    جدیده با  فضاه

 زدرجن بد  و میرزدید اتمدا  بد  بدا   هدم بعددازظهر 4:30زداجنی باشدم زدربا  یب  7 بتوانم

ی  ا   مددد از زددن  ا اول زدداجن ب زددهاه تمددامد معمددوا و میرزدداند   انگدد ا  بدد   ا یددو  

 ی نبو  اه اا   اما

 ازی تومددان هددزا  150 حدددو  ایددزه بددو ، یددو  بسددیا  بددر     یافددن بدد  اولددد حقددوق

 همدد  ا    یددافتد حقددوق اولددین همددان بددای بددنم اکددا  پددول کن بددا  انسددتم نمددد یوشددحالد

 بدد  مدددتدی بددو   بددرا    ممنددون و یداونددد شددابر اقددد ی پددر ایتم  ا اول تددر  قسدد هاه

 زبددان بددر تسددل  و کشددنایدی شددد   وبددرو بددا      اه م حظدد  قابدد  پیگددرفن بددا  دشددن

 زدوپروایز  و شدد  بر زیدد  بدا  ره زدر زدمن بد  و بدو  کمدد  بمکدم ب   ی ر با ه ان لیسد

 شدین" شدربن    بدا  ران ازدتصدا  زدتون بد  ا ا ه بصد  وا   تدد ی  بد  و مهمتدر بصگد

    یددو  و  زددت ا  یدک زددایتمان  اید     مددرو  و جبدو  بددراه بد  جدداید تدا شددد  بدو ا "وا

 ی شد  داشت  ایتیا  
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 موفد  و  هدم مدد انبدا  مفیدده با هداه ازدن، شدلو  زدر  اینکد  ازی  اشدتم یوبد احسا 

 هستمی

 هدم بدا  ا  و   کن بد  هسدتند بسداند همدان مدن  وزدتان بهتدرین هدم هندوزی بو   یوشحال

 بد  هدم و نمدایم تد مین  ا یدو   مصدا ج بدو   قدا   هدمی بدو  یدوبد بسدیا   وزهاهی  د اندیم

    بددا  و  زدید مددد پایدان بدد  پتروشدیمد هدداه پدروژ  تددد ی  بد  امددای بدنم بمددک ا  یدانوا  

 بدراه بد  بدر  پیگدنها  مدن بد  وا شدین شدربنی بر ندد بازیریدد  ا افدرا  هم ی بو  اتما  حال

 نمدد و بدو  نگدد  تمدا    زدم هندوز امدای بدرو   ی در شدهرهاه ب  همراهگان بعده هاه پروژ 

 ی یافن یاتم  ما همکا ه همانبا بنابراین بنم ترک  ا تبریز توانستم

  زبان استاد یجو و جست در:  تهران به سفر

 ا بیدداو  شددت  بدد  بسدداند بددر  اجدد    انگددکد  بدد  بددو  پتروشددیمد بددا  ا ندداه همددان   

 بد   بر دزا ه امکانداو زیدرا  ا  یواهندد  شدت  تغییدر زبدان  بیدره بد  یوانندد مد ان لیسد

  شدت  ایدن   و  تدد ی  بدراه شدرای  واجدد ازداتید و نداشدت  وجدو  ان لیسدد ا بیداو هاه

 قددرا  بددو یم نفددر 60 حدددو  بدد   انگددبویان اجتددراض مددو   تصددمیم ایددنی ازددن نگددد  تدد مین

 توضددی  تبریددز کزا   انگدد ا   ئددی   فیعیددان  بتددر کقدداه جنددا ی بو نددد نا اضددد همدد ی  رفددن

 باشدیم  اشدت  بایدد زبدان  بتدراه تحصدی و بدا ازدتا  3 حدداق   شت  این تگکی  براه  ا ند

 ازدتا  تعددا  ایدن نتوانسدتیم مدا بد  ازدن ایدن واقعیدن و ب یدر  قرا  جلو  وزا و ت یید مو   تا

 تغییدر جدز اه ادا   هدی  و بندیم جدد   ا  بتدرا مق د     ان لیسدد ا بیداو و زبان مد ک با

 یدک بد  شدد ایدن بدر تصدمیم شددیم ناامیدد بد   انگد ا     امدر ایدن پی یره ازی ندا یم  شت 

 بدو ، تهدران    بد   انگد ا  مربدزه  فتدر بد  مداجرا پی یدره بدراه نمایندد  جنوان ب  ما از نفر

 همد  بدر یم، تهید  اه نامد ی شدد  انتصدا  نمایندد  جندوان بد  مدن و بدر یم  یدره  نهی برو 

 قدرا  بدا همداهن د بددون بدو   نددا   انبدا  با هدا ایدن از تابحدال بد  هدم مدن و نمدو   امضا 

 ایدنی کمدد  تهدران بد  و شدد  اتوبدو  زدوا  شدبان   درفتم، مریصدد شدربن از  وز یدک قبلد

 همچدون مربدزه  فتدر بد  بدو  ایدن بدر  مدانمی کمدد  مدد پایتصن   ب  تنها ب  بو  با ه اولین

    بدنم یدحبن  انگد ا   ئدی  بدا و بدرو  تدوانم مدد  احتدد بد  و ازدن  انگ ا  ا ا ه بص 

  بتددر کقدداه معدداون بدد  مددرای  اشددن فایددل  واقعیددن بددا فرزددن ها فکددر ایددن قاجدددتا بدد  حددالد

 تدا و  زدید   انگد ا   فتدر بد  مدن یدب  9 زداجنی  ا ندد ا جداح ذندوبد  بتدر کقاه جازبد،

 بددو  نصواهددد قددا   جمدد و و بلمدداوی نگسددتم ایگددان اتدداق     پگددن جصددر 4 زدداجن

 افکددا     موجددو  ن رانیهدداه بددا هددم کن بسددت ،   هدداه پگددن زدداجتها، کن از  ا مددن احسازدداو
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 غرید  شدهره بد  و بدر    هدا  ا یدو  یدانوا   و تحصدی  بدا ، بد  مدن موقعین با  انگبوید

 بددا م قدداو بدددون  یدنددد وقتددد نهایددن   ی بنددد تویددی   ا بددو   کمددد  متفدداوو زددایتا ه بددا

 کقداه پدی ی بدنم م در   ا ا  یوازدت   ا ندد اجداز  بدر ، نصدواهم تدرک  ا کنبدا مدن معاونن

 بددر  زددتم از بددا ه ا ددر و میکددنم بر زددد مددن  فددنی بددر   م ددر   ا مگددک  ذنددوبد،  بتددر

 کمددد، و  فددن ایددنی باز گددتم تبریددز بدد  شدد  همددان هددم مددنی میدددهم انبددا  حتمددا بیاییددد

 ا بیدداو  شددت  بر ددزا ه بدد  قددا    انگدد ا  بدد  شددد اجدد   بعددد و نداشددن تددا یره یوشددبصتان 

 ا  مدالد اوضداح مبدد ا کمدد  بیدرون بد  پتروشدیمد ازی بصوانیدد  بیدره بایدد و نیسن ان لیسد

 زددپ  و کهن ددره بعددد قنددا ه،    مدددتدی  ا   انبددا  مصتلفددد با هدداهی  فددن افددول بدد   و

 بدد  هدم 70 زددال ازی نداشدن هدم یددوبد حقدوق و بدو  مق عددد همد  امدا بددر   بدا  مکدانیکد

 یافدن افدزای  بسدیا  هدا شدهری  یکبدا   بدر ، پیددا  زدمد و ازدم یدو ش بدراه کزا   انگ ا 

 تددر  کن    کو   مددد یددا  بدد ی بددنم پر ایددن  ا ا  شددهری  تددر  یددک نتوانسددتم مددن بدد  طددو ه

 اضدد را  بددا  وز هددر و بددنم تدد مین  ا ا  شددهری  ا  نتوانسددت  بدد  بددو   کن ن ددران بسددیا 

 ازددامد بنددا      ا ازددمم  وز یددک اینکدد  تددا  فددتم مددد  انگدد ا  بدد  کن جاقبددن  ویددا وید

 کبددرو هددایم همک زددد میددان مددن بدداایر ی بر نددد نصدد   انگدد ا  اج ندداو بددر   وه بدددهکا ان

 بدر   وه  ا ازدمم وقتددی نیسدن یدو  انددان ا  مدالد وضد   انسدن نمدد هیچک  و  اشتم

 یدمیمد هدم بدا ییلدد بد  فدرو  فرشدد جلیرضدا  وزدتم بد ی شد  مت  ر و نا احن ییلد  ید 

 او پدد ی بدو یم هدم بدا اوقداو بیگدتر مدا و بدو  یدوبد پسدر بسدیا  جلیرضدای  فتم  ا قضی  بو یم

 بدد  بددو   انگددبوید تنهددا او و  اشددتند یددوبد بسددیا  مددالد وضدد  بددو ، تدداجر و فددروش فددرش

 و هددا بچدد  ا ددر و اج ندداو تددابلوه  وه انددد ز    ا ازددمم جلیرضددا  فددتمی  اشددن اتومبیدد 

ی بددر ا یم شیگدد  پگددن از  ا بر دد  ایددن بددن بمددک  و ، مددد کبددرویم ببیننددد بدد    یترهدداه

 بدد  هددا اددرا ی شدددیم پنهددان ب زددها از یکددد    و  فتددیم  انگدد ا  شدددن تع یدد  از بعددد

 تددا  ا  ن هبدداند و ایسددتا  جلیرضددا و شدددیم  انگدد ا  محوطدد  وا   پگددتد    از شددد یدداموش

 بگددید   ا بر دد  و   کو     وشددتد پددی  بددا  ا اج ندداو تددابلو شیگدد  هددم مددنی نیایددد بسددد

 هدر تقریبدا و یندیددیم ییلدد بدو یم بدر   بد  بدا ه بد  بعددای بدر یم فرا  زرجن ب  و بیرون

 فدر اهی کو  یدم مدد یدا  بد   ا  وز کن بدر یم مدد مدرو   ا  انگد ا  یداطراو جلیرضدا با ب  با 

 پدول ایدن مدن بد   فدتم اد  هدری بدد   ا او شدهری  بدرو  فدن و کو    ا مبلغد جلیرضا  وز کن

  انگد ا  بد   ا ا  بددهد و پددیرفتم قدرض جندوان بد  نهایدن   ی بدر  ایدرا  بدنما نمد قبول  ا

 ی نمو   پر این
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 جانیآذربا یساز کیپالست کارخانه در اشتغال

 بددر  مددد تولیددد پ زددتیکد ق عدداو بدد  کذ بایبددان زددازه پ زددتیک با یاندد     بعددد مدددتد

 او بدد  بددو    رفتدد  قددرض جلیرضددا از بدد   ا اه شددهری  پددول توانسددتم و شددد  بددا  بدد  مگددغول

 توقدد  بسددد از هیچوقددن امددا بگددید  زددصتد شددهری  تهیدد  بددراه همیگدد  مددنی بر ددر انم

 حتدد  ا   یوازدن ایدن بد  بدر   مدد تد ش وجدو  تمدا  بدا و بندد بمدک من ب  ب  نداشتم

 بیمدا ه ایگدانی شددند بیمدا  مدا   بد  بدو  هدا زمدان همدین   ی نکدنم م در  هدم یانوا   نز 

 بیما زددتان    طددواند مدددو اددون امددا شدددند بسددتره بیما زددتان    اجبددا  و  اشددتند  یابددن

 یددا ج  ولتددد بیما زددتان پرزددتا ان جهددد  از بدد   اشددتند ویددژ  مراقبددن بدد  نیدداز بو نددد مانددد 

 هداه هزیند  بد  بدا توجد  هدم امدر ایدن بد   درفتیم مد یصوید  پرزتا  ایگان براه باید بو ،

جلددوه  هددا شدد  مددن یکسددال، بدد  نز یددکی نبددو  مقدددو  مددا بددراه وجدد  هددی  بدد  کن، بددااه

  ا بدو    رفتد  بد  غدداید  فدتم، مدد مدا    یددا  بد  و شدد  مدد پیا   زروی  از بیما زتان

 و هددا همک زددد همدد   ی ددری  گددتم مددد بدداز یاندد  بدد  بعددد و  داشددتم مددد  هانگددان   

 ی شدند مد جویا  ا او حال همیگ  و بو ند شد  ما    وضعین متوج  همکا انم

 ازدداتید از یکددد توزدد  جددده طددو  بدد  مددن تددد ی  هدداه جرقدد  اولددین بدد  بددو  زمددان همددان

   ی میکدر   تحصدی  همزمدان  شدت   و   ی بدو  شدد  شدلو  زدر   ی دری شد ز    انگ اهمان

 انبددا   ا مسددبد    تددد ی  با هدداه و میکددر   تددد ی  کموزشدد ا    ی میکددر   بددا  شددربن

 بدد  بسددیا  بد  کنبددا ازی میددا   انبددا  نیدز  ی ددره برنامدد  از یدا ج با هدداه جد و  بدد ی میددا  

    نیددز ماهدد  زدد   و   یددکی  د انددد   ا بددازی ره ماهدد  شدد   و   یددک  اشددتم ج قدد  تئدداتر

 از جنبدد  ایددن یوازددتم مدددی یوانددد  بددا  ر اند شددرقد کذ بایبددان ازدد مد تبلیغدداو زددازمان

 بدو   فریدتد منتظدری بدنم ازدتفا   بدو   کمویتد  بد  ایدزه از و  هدم نگان نیز  ا ازتعدا  

     ا ان لیسدد ا بیداو     و شدد یدا  مدن بدا بصدن بد  نمدایم فعالیدن بز گ ازتا  یک با ب 

 ی  د اند   ضاید جبازعلد  بتر ازتا  محضر

 یدو ش بد  مربدو  هداه زدصتد اینکد  وجدو  بدای ازدن شدیریند  و ان معموا زربازه  و ان

  ازدتان اندد ق عدا بندد تعرید  شدما بدراه یداطر  اندد بصواهیدد مدر ه هر از اغل   ا  ،  ا

 بددای یددو    قددم شددیریند  و ان نیددز مددن بددراهی بددو  یواهددد اش زددربازه  و ان بدد  مربددو  کن

 اه  و   هدم و هدا بچد  بدا کنبدا امدا بدو  غم دین قلدبم و بدو   مدا    پدوش زدیا  اینک  وجو 

 و شدد  شدددیم مددد کشددنا هددم بددا بیگددتر بدد  بتددد ی  و  د انددد   ا یوشددد  وز ددا  هددایم

 ی شدیم مد شریک یکدی ر غم و شا ه    و یو   مد  ر  هم با  وزهایمان
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  دو مسابقه

 هفتدد  یددک کن جددایز  و شددو  بر ددزا   و مسددابق  ازددن قددرا  بدد  شددد اجدد   پا  ددان     وزه

 بدز گ و متولدد بد  هدایم اه همددو   از  ی در یکدد و مدن هدا بچد  میدانی بو  یواهد مریصد

  ا با اتدد  و زش اوی  اشددتیم بیگددتره شددان  شددد، مددد محسددو  و زشددکا  و بددو  کمدد  شددد 

 بریدو  ا  یدوبد جسدمد کمدا  د از و بدر  مدد بدا   زمدد و  ا  مدد انبدا  اه حرفد  بصو و

 نظددر اتفدداق تقریبددا پا  ددان تمددا  و بددو  او جهددد  بددر بیگددتر نیددز یددبح اهد نددرم  حتدد ی بددو 

 حددو     ایدزه وزندم بدو ، و زیدد  بسدیا  نیدز مدن بددن امدای شدد یواهدد برند  او ب   اشتند

 و  درفتم مقدا  شدرقد کذ بایبدان    یکبدا  حتدد و بدو    ویدد  هدم قدب  و بدو   ر  بیلو 60

 بد  کمدد میدان بد  هدم مریصدد هفتد  یدک از یدحبن وقتددی شدد  اهدا   متدر ید  وه   

 هفتد  یدک از شدد مدد م دری بگدو  اول بایدد مدن بد   اشدن ایدن از حکایدن ایدز همد   ی ر

 و  ا یدم مسدابق   اشدتیم پدا بد  بد  هداید پدوتین همدان بدا  دشدن  تبریز ب   فتن و مریصد

 مدد اول بد  بدو  بدا  اولدین بدراهی شدد  اول هدایم اه  و   هدم حیدرو و نابداو ه بمال    من

 هفتدد  یددک بدد   زددیدن بعددد بمددد و پیددروزه لدددو از لحظدد  کن    مددن یوشددحالدی شددد 

 و ینددد  بددا همدد  مددن اطددرام  وزددتانم و بددو   افتددا   زمددین  وهی نیسددن  فتنددد مریصددد

 اضداف   وز 94 مگدمول مدن البتد  بدو  اتمدا  بد   و ا  زدربازه  ی دری ز ندد مدد حرفد شوید

  نبدال بایدد  اشدتند بدا ه هروقدن و نبدو   نگدین میدز پگدن اید  بد  کنبدا ازی شد  یدمن

 یددمن  و ان اتمدا  از پد ی  ا ندد یددمن اضداف  مدن بد   وز 94 تنبید  بدراه  گتند مد من

 جقددد مرازدم باشدند مدد تبریدز اهدد  نیدز ایگدان بد  همسدر  بددا و بر گدتم تبریدز بد  زدربازه

 انددازه  ا  فکدر     داند کقداه همدرا  بد  بد  ادرای باز گدتم تهدران ب  ب فایل  و بر یم بر زا 

 ی بو   تهران    بواکد کموزش ا 

 ! صفر نقطه از شروع

ی جدداید ندد  و اه زددرمای  ندد   اشددتم انددداز پدد   یددالد ندد  بددر   بددا  بدد  شددروح مددن بدد   وزه

 هزیند  بدراه انددبد پدول تدا فدرویتم مدد  ا بهند  هداه  وزنامد   داند کقاه و من اوقاو  اهد

 و زدعد نتیبد  مدا و  ا  جدوا  مدا همدن و تد ش بد  کمدد هدم زماند امای کو یم بدزن هایمان

ی  ا نددد قددرا  ایتیا مددان     ا یددو  زددرمای  و بر نددد اجتمددا  مددا بدد  شددربا،ی  یدددیم  ا یددبرمان

  فدن    ایگدان بدو ،  انگدبویمان یرزدندنیا کقداه  یتدر  اشدتیم،  ا قلهدک وقتد م ال ب و 

 اجددا    ا معمددولد جدداه یددک بدد  بددر  مگدداهد  و  یددد  ا مددا بددا  و یددداقن و همددن کمدددها، و
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 ملکدد بد   ا  پیگدنها  ایگدان پدد   لید  همدین بد  بندیم مدد ا ا    ا کن زدصتد بد  و بر  

 ی  هم قرا  شما ایتیا      ا کن توانم مد و  ا   یا قی    

 زددرمای   ی ددره  ا      ا شددان ملدک توانسددتند مددد ق عدا بددو  مددا ه یدرفا ایگددان هدددم ا در

 و ز نددد  ا یدا  او و وا  او شددربن قیدد بو نددد بدی     بدد  زدالکد کقدداه یدای بننددد  ددا ه

 ی شدند شریک ما با تبری    

 همدین بد  هدم  ی در  وزدتان بدای  رفدن نمدد پدا هر دز تبدری  واحدد نبو ند ایگان ا ر شاید

 نبدو  قدرا  زیدرا نکدر یم قبدول امدا  ا ندد همکدا ه پیگدنها  و کمدندد هدم  ی ره افرا  ترتی ،

 و بددو   مهددم بسددیا  مددا بددراه ای قیدداو و شددو  با مددان وا    ا  زددرمای  فقدد  بدد  بسددد هددر

 ی هسن

 و تهددران از یددا ج بددراه امددا هسددتیم یو مددان تهددران،    ایددلد  دددا  زددرمای  حاضددر حددال   

 ازددتفا    ی ددر افددرا   دددا ه زددرمای  از  ا یددم مصتلدد  هدداه شهرزددتان    بدد  واحددده 36

 ی بر یم

 ایددن و باشددیم  اشددت  شددعب  بایددد ازددتان هددا مرابددز تمددامد    مددا بدد  ازددن ایددن بددر ا  جقیددد 

 زدالها ایدن طدول    بد  هداید تبربد  وازد   بد  زندد د نیسدنا زیدرا از  زدتر   و   ویاید

ی نیسدن  و  انسدان  زدتر  از ایدز هدی  بد  ازدن بدر    ابدن و کمویتد  مدن ب  ا ، اندویت 

 بدد  توانددد مددد  ا   بدد  فددر ه بدد  منحصددر ی قیددن و ازددتعدا ها  ازددتاه    انسدداند هددر

 مد مو یتد جهدان، و زندد د    انسداند هدر بد  هسدتم و بدو   معتقددی بندد پیدا  زن موفقین

 نمایدان بدا  جظمدن شدو ، مدد هماهندگ کن بدا و بندد مدد بگد   ا م مو ین این وقتد و  ا  

 و نبددو   بدد   برتددر شددا ر ان جددز  یددو  هیچ ددا  تحصددیلم زددالهاه تمددا    ی  ددر   مددد

 از یکدد شدنایتند مدد مدرا بد  افدرا ه همد  بدین    امدا نداشدتم، هدم یدوبد نفد  ب  اجتما 

  ا   وجددو      بدد   ا ایددزه کن تددا نمددو  تگددویقم و بددر  بگدد  مددرا ازددتعدا  معلددم هددایم

 ی بنم ازتفا   کن از و  هم پرو ش

  ا  ، فدر ه بد  منحصدر توانداید بسدد هدری ازدن  دوهره  ا اه انسداند هدر ب  اجتقا   این بر

   ک  ا ازدتعدا  ایدن تدا  ا ندد مسدئولین  نیدا قبدال    افدرا  و اوزدن مصدت  تنها ب  ایزه

 هددا، تددر  مسددیر، ایددن بگدد  طددول   ی نماینددد جرضدد   ی ددران بدد  و  هنددد  شددد بننددد،

  ا اش تبربدد ی بنددد مددد کبدیددد   ا انسددان بدد  شددو  مددد ایبددا  هدداید زددصتد و هددا ندداهموا ه

 متازدفان  امدا نمایدد پیددا  ا یدو  بیگدتر و بهتدر اد  هدر تدا بندد مدد بمک و نماید مد بیگتر

 ازدن وقدن کن ایسدتند، مدد بداز  فدتن از  ا  نیمد     و بنندد نمدد تفسدیر   زدن  ا کن افرا 
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 ایدز همد  و ایسدتد مدد تکداپو و حربداو از مقابد     نیدز او نمیکندد، بدا ه برایگدان  ی ر ب 

 ایددز همدد  بصواهیددد ا ددری میگددو  شددروح بدد  جازددن همددین از  وزمر ددد    و میکنددد  هددا  ا

 ی 1ازن پدیر امکان

 یانیدر یمیابراه یمهد روزگار و یزندگ

 نگاه کی در ؛یمهد حاج

 بد   همدری ازدن بدو     یدان    زندد د  لسدتان  لهداه از یکدد   یداند، ابراهیمد جلد حاج

 نهدات   یدان، مدر   تمدا ی  زدتان  نیدازه بدد م د  بدویر، و بدو   لد  شدا ابد شدبی   شن،

 بگداو ز جلدد، اجحدییی اجتمدا  فدر  از  انسدتند، مدد قدرا  ا ه و قبالد  هدر تایید مهر  ا، او ن ا 

 دیرایدپد هدا،   یتدد زدر و میدو    یتدان و هدا یونبد  از یدو ، ز اجدد زمین    ب  بو  مر ه

 ی بر  مد نوازش  ا اه  ویند  هر ب  بو  اه زفر  او، زمینی بر  مد

 ریمحد    حضدو ، فریدن حرامدد، هدی  بد   انسدتند مدد همد  و بدو  جدالن ترازوه شاهین او

 تدا بدو  دبداف   یدان، اهدالد بدراه جلدد حداج یگدم تصدو  تنهدا،ی بر  نصواهد پیدا  ا جلد حاج

 یصددوص بدد ی ن ر نددد یدد م  ددر  و بصگددکانند یددو      ا شددی اند هدداه وزوزدد  تمددا  ن فدد 

    بد  دشد مدد مواجد  جدواند بدا  وزدتا، میددان      یداند جلدد حداج ا رییی معامل     ی م

ی ییاددرا و ادرا بد   گدو  نمدد زدرزن  بد  زبددان ارییددن، باطد  و بدو   د انددن وقدن حدال

 جدوان، نک وجدو     پدر ایتن، بدا  بد  شدوق تدا بدر  مدد  ا ازدتفا   نهایدن یحن ، کن از بلک 

 و بددو   جگدد بدد  ، کن ااشددند البتدد  بدد   اشددن تا یر دددا ه بدد   اوییی ز  مددد و بزنددد جواندد 

 جلددد اجحدد همسددر اوی  وان ک  از بهتددر   یددن، بددرگ از بهتددر بددانوید یددانم، فاطمدد  وی اجتمددا 

 زن کن مدن ای ایسدتا ند مدد او، احتدرا  بد  حتدد   یتدان بدر ، مدد جبدو  بد  ببا هر از و بو 

 قلددد، لدددج اببددر، جلددد نامهدداه، بدد  فرزنددداندی بددو  فرزنددد شدد  پرو شدد ا  بز  ددوا ، و ا جمنددد

 ی زهرا و معصوم  زکین ، جس ر،

 تولد

 بد   ا  هدید  جلدد، حداج یدانوا   بد  نیدز  ی دره فرزندد یداوندد، بد  بو  شمسد 1291 زال

 یاند  یدک      یدان، بدازا  محلد     بد  فرزندد، هفدن بدا اه یدانوا  ی  داشتند مهده  ا او نا 

                                                           

 (1395ه حسن ییا امند, )با کفریند ب  شیو  1
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 بر ندد مدد زندد د  دشدن، مدد کن حیدا  میدان از یدوان، کواز نیدز، قنداتد بد   لد و یگن

  یدددند و زیبددا بمددان،  ن ددین م دد   ا، کنددان زنددد د و یاندد  فضدداه پددابد، و شددا ه و جگدد  و

 ایندک هدم   یداند، ابراهیمدد جلدد حداج فرزندد کیدرین مهدده، زندد د حکاین اما وی بو  بر  

 حدد   ا بددو ن زددصن و زیددر بدد  زددر و وزددی  کن، م العدد  بددا بدد  باشدددی شمازددن  وه پددی 

   یددان    اه مد زدد  ایدد ی هددی   ی ددر و مکتبصاندد  یددک و بددو    یددان یددک  وزهددا، کن: بنیددد

 پر ایدن تدوان بد  بدو  هداید یدانوا   فرزنددان پددیراه نیدز، مکتبصاند  یک کن و نداشن وجو 

 زدوا   درفتن یدا  محد  بد  نیدز، اینچندین فرزندداندی  اشدتند  ا یدو  فرزندان تحصی  هزین 

 ا امدد  اجدداز   ی ددر و شدددند مددد محددرو  تحصددی  ا امدد  از  ی ددر نوشددتن، و یواندددن اندددک

 یدو ، پدد ان  وش بد   وش و شددند مدد مز جد   اهدد  وبدا   ناادا ، بد  و نداشتند  ا تحصی 

 تدا پدن  از مکتبصاند ،    تحصدی  زدنی شددند مدد نفد  هدم و همدرا  با ، و بگن و مز ج  با

 جدز  زدپ  و اببدد حدروم کمدوزش اول:  رفدن مدد بدر     ا مرحلد   و بد  بو  زال د هگن

 از زو تدر بد  کمدوزاند  اند  زدوه از مکتبصاند  مد ه بدراه بدر ن هدید  مرازمی قرکن از هاید

 هددایا کنی بدو   یددند و جالد  مرازدمد شددند، مدد قدرکن یوانددن یدا  یره ب  موف   ی ران

 بریدو  ا  بهتدره مدالد اوضداح از اه یدانوا   ا در و بدو  هدا میدو  و هدا یو ابد از ظرفد شام 

 بد  هدا، یدو ابد و هدا میدو  کن بدر جد و  نیدز، بدز گ  زدتمال یدک یا و جو ا  جفن یک بو ،

            م یددد غ محسددین کقددا نددز  نیددز،   یدداند مهدددهی  ا  مددد هدیدد  و بددر  مددد تقدددیم مدد 

 همینکدد ی  رفددن مددد فددرا  ا مدد      زو ، ییلددد و بددو  ازددتعدا ه بددا بچدد  او،ی یوانددد مددد

 تددا شددد مددد کمددا   و  داشددن زددر پگددن  ا مکتبصاندد     کمددوزه  اندد  اول مرحلدد  یددا  یره

 ادرای شدد تع ید  نیدز مکتبصاند  و بدر  فدوو  ا  مکتد  نا هدان بیداموز ، نیدز  ا قرکن یواندن

 ی بند پر  ا  ا  مکت  جاه تا نداشن وجو  بسد  ی ر ب 

 یاطیخ

 و یددانوا   تصددمیم بدد  بیکددا ه، از فددرا  بددراه اوییی مکتبصاندد  بسددت     و بددو  مهددده حدداا،

 لبدا  هداه  ویدتن بد  و  فدن  وزدتا ییدا  ایدغر، جلدد کقدا ندز  فعالیدن، ب  یو ش  رای 

 مهددده یددانوا   و یاندد     شددیریند و تلدد  اتفاقدداو  و  ، ایددن   ی پر ایددن جددرقچین و زددا  

 مهددده بددرا   جسدد ر،  ی ددر، زددوه از و  فتنددد بصددن یاندد  بدد  بدددا  هددر او، یددواهران:  ا    

 ی بر  بوچ  نیا این از و بسن  ا  فتن با  بول  جواند، زن    و بیما ه  لی  ب  هم،

 اددرا  بتوانددد تددا نبددو  وه بددراه جانگددیند اینکدد   لیدد  بدد  و مکتبصاندد  مدد ه فددوو از پدد 

 پسددر مرتضددد، مع ددوم  ا یددو  ن ددا  مهددده، پددد  جلددد، حدداج  ا  ، ن ددا   وشددن  ا مکتبصاندد 
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 پدد ش از ا زشدمنده م الد  و نکداو مرتضدد، بد   انسدن مدد جلدد حداجی بر   ا  مکتبصان 

 شددما  بدد  او بددراه منازددبد جانگددین مدد ، نبددو ن    بدد   ا    ا ایددن تواندداید و ازددن کمویتدد 

 مهدده معلدم جندوان بد  جلدد، حداج انتصدا  بدا و بدو  بز  تدر مهدده از زال پن  مرتضد،ی کید

 و مرتضدد یعندد  و، ایدن و بدر  پیددا تغییدر ک ا ، ک ا   اب د ، ایدن جندوان و شدک ی شد انتصا 

 و شدد تمدا  مهدده مکتبدد تحصدی وی شددند همدرا  و یدمیمد  وزدن  و بد  تبددی  مهده،

  یدا ، کن    تدا شدد بدابو جداز  اببدر، جلدد بدرا  ش   یوازدن بد  و  وز ا  زرنوشن ب  بنا او،

 تبربدد  و شددو  مگددغول بدداا، تبددا و و فددروش و یریددد بددا  بدد   ی ددرش، بددرا    و  وشددا وش

 ی کو    زن ب  نیز  ا تبا و

 از پدد  زددال یددک یعنددد شمسددد، هبددره 1305 زددال بددا بددو  مصددا م هبددرو، ایددن تددا ی 

 ی پهلوه زلسل  قاجا  و ت زی   ولن جلی   ضایان بو تاه

 مغازه سیتأس 

 انددین بر ندد و  ایدر  ا فروشدد بدا  و یدوا  بدز ک مغداز  یدک بدابو، شدهر      یاند، برا  ان

 محمو ید  بابدا  زاقدد، محمدو  ندو ه، حسدینقلد شدی : جملد  از، یدو  هداه وایتدد هم از نفر

 ی  رفتند با  ب  یو  مغاز      ا زاجده کقاه و مقد  پو  نصیر محمد و

 و ماشددین بددا ندد   وز ددا ، کن    زددفر    بدد  بددنم اشددا   نکتدد  ایددن بدد  ازددن نرفتدد  یددا   تددا

 همددین بددا نیددز، برا  انددد و ازددن  رفتدد  مددد انبددا   ددا ه و   شددک  بددا بدد  ق ددا ، و هواپیمددا

 ییی  داشتند زر پگن و بر ند طد  ا بابو تا   یان مسیر  ا ه، و   شک 

  ا  احدددا  بددا ی بدو   ضاشددا  حکومددن زمدان بددا مصددا م بد  شمسددد، هبددره 1305 زدال   

 فددراهم  ا کهددن  ا     هددا   یدداند از اه جددد  اشددتغال، امددر ایددن و شددد شددروح فیروزبددو  از کهدن

 وجدو  بد  نیدز ایدران بد  قفقداز مقدیم ایراندد بدا  ران از بصگدد باز گدن ان یز  حتد و زاین

 ی کو  

 و بددا  بدد   ا  وزهددا انددرژه، تمددا  بددا او،ی نداشددن معندداید هددی  یسددت د، واژ  مهددده، بددراه

 ن هبددان هددم تددا یوابیددد مددد مغدداز  همددان  ایدد  نیددز شددبها و پر ایددن مددد مغدداز     فعالیددن

 اوضدداح نابسدداماندی شددو  بددا  کمددا   همدد ، از زو تددر بعددد،  وز یددب  اینکدد  هددم و باشددد بااهددا

  ا فعددالیتی  و بددا  میددزان و زدد   بدد  نبددو  مهددده بددراه اه بننددد  قددان   لیدد  اقتصددا ه،

    بد  کنقدد ی بدو  تد ش و بدا  زمیند       یدان جدوان تدرین قدد   ابدن اوی بیداو   تدر پایین



 دانی   دمیابراه هو  وز ا  مهد دزند  
269 

 از اه لحظدد  نیددز، یددانوا   و مددا   و پددد  بددا  یدددا  و ازددتراحن و   یددان بدد  باز گددن مواقدد 

 ی بر  نمد فرو دا  تکاپو، و ت ش

 اندد همدین    امدای بدر  زدپره   یدان     ا مداهد اندد مهدده، یبسدت ، پیوندد این از پ 

 هدا لحظد  بهتدرین    و بدو   و  بد  تنبلدد، و بسدالن غبدا  هر وند  از وجدو ش، کیند  نیز، ما 

  وه اقتصددا ه فعالیددن و بددا  از هددم بدداز یددانم، طددوطد بددا مگددترب  زنددد د  وزهدداه و

 مگددغول بددا ا  مغددز فددروش و یریددد بدد    یددان،    اقامددن مددا  انددد ایددن    اوی نبددو  بر ددر ان

 از شدددن ک ددا  امکددان و نبددو  هم ددان  زددتر     تلفددن بدد  زمددان کن  وش بدد  کنهددمی شددد

 مرتضددد، بددا همددرا  مهددده،  لیدد ، همددین بدد ی نبددو  امددروز کزدداند بدد  اجنددا  جددا ه قیمددن

 طریدد  از و شددد مددد شبسددتر  اهددد ازدد ، بددر زددوا  اش، مکتبصاندد   و ان معلددم و  وزددن

 بسدد  از پدد  اوی  رفددن مددد قددرا  تبریددز    بددا ا  مغددز  وزاندد  قیمددن جریددان    تل ددرام،

 یدو  هداه بدا ا  مغدز فدروش بد  مبدا  و یدو ش، بدا  و بسد  بد  مربدو  اقتصا ه اط جاو

 بددون و زدر     بدد و مسدتقیم حربدن بد  تمدایلد مهدده، زندد د ید  ب  ان ا  امای بر  مد

 مغدز قیمدن نا هدان مهدده، بدا  و بسد  ایدن  رمدا ر     بد  ادرای نداشن شدن باا و پایین

 تعددا  و شکسدت د باجدا امدر همدین و بدر  پیددا بداه   یدال اهدا  بد   یدال هفدن از با ا ،

 ی شد فروشان یر          و بنکدا ان از زیا ه

 بدرا  ان  ندز  بر گدن و بدر   هدا  ا بدا ا  مغدز فدروش بدا    یداند، مهدده ب  شد این ون  و

 ییی شهر ا ومی    

 یداح  تبدا و، امدر    بد   اشدن قصدد اوی اگدمان  پدی  بداز افد  یدک و بو  مهده حاا،

 ازل  وز از بد  اه قلد  کن بد  بتواندد تدا  ا  مدد  یسدکد هدر بد  تدن  ا ، ایدن    و شدو  تبرب 

 همدرا  اداه بنکددا ه بدا  بندا     نیدن، و قصدد همدین بندابری برزدد بدو ، شد  کفرید  برای 

! بدو  قصدابد فعالیدن هدا، کن از یکددی بدر  مدد تبربد  نیدز  ا  ی در فعالیدن هداه بدرا  ان ، با

 نقددد ، و زددلما  ا ومیدد ، مراغدد ، یددوه، شددهرهاه بددا قددرا  ا ه جقددد طبدد    یدداند، مهددده

 تبربدد  از  ی ددر یکددد امددر ایددنی شددد کنهددا نمددو ن ممهددو  و  وزددفند  وشددن یریددد  ا  جهددد 

 اقددا  قبلدد، با شنازدد و م العد  بددون بد  ادرا کیدد، مدد شدما  بد  مهده کقا نا  زن هاه

 بدا ش و بسد   امن یدر زیدا ه ضدر  بد  شدد ایدن اقددا  این نتیب ی بو  بر   با ه انین ب 

  ا   لد  یو شدان بد  بفروشدد  وشدن بر هداید بد   اشدن قصدد قصدابد، اجدا   بدا اوی  ر ید

 !بو ند
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  زدد، مدد  زدید ، زدر  هداه زدی  بد   زتگدان و ازدن بلندد همتگان قد  ب  بساند براه

 م قداو بد   ا کندان بد  هداید پلد ی میکنندد بدازه  ا نر بدان هداه پل  نق  ها، زیان و ضر  این

 ی بو  افرا   زن همین از   یاند، مهده و  زانند مد موفقین

 بددازا     زمددان، حدداجد زددراه بدد   ا یددو  تبا تصاندد    یدداند، بددرا  ان بدد  بددو  1322 زددال

 ایبددا  و بددا کفریند جهددن     ا یددو  جددده قددد  اولددین و بر نددد منتقدد  تهددران زددوق اهددا 

 ی  زاندند بروز و ظهو  ب  اشتغال

 یچا تجارت در تیفعال

   یدداند هداه وایتدد هدم از نفدر هگدن انسدان  وزددتان ، البتد  و اه حرفد  اقددا  یدک    کنهدا

 بدا  ا افدرا  ایدن کیندد  افد  و زندد د جهدن و بر ندد اداه تبدا و    فعالیدن جدد   ا، یو 

 بدرا  ان طدرم از بد  اولید  نفدر هگدن کنی بصگدیدند ناشددند وید  بهبدو ه، یدو  اقدا  این

 بدد  کنهدا و و  و زددایتماند با  رهداه یددا و بدو ن اددد قهدو  یددا شددند بددا  بد   جددوو   یداند

 برایگددان  ن ینددد فصدد    یدداند، یوشددنا  و باتبربدد  بددرا  ان بنددا     کنهددم تبددا و،  نیدداه

 بسددیا  بددا ، و بسدد  زمددان از برهدد  کن      یدداند، مهددده کفرینددد نقدد ی شددد مددد محسددو 

 از پد   اشدن، بد  پددیره مسدئولین حد  تمدا  بدا او،ی ازدن تحسدین   یدو  و ز ندد م ال

 مغدداز   اهددد  واریدد  بددر زددوا   زدداند، مددد پایددان بدد  بددرا  ش تبا تصاندد      ا بددا ش اینکدد 

 کقداه ارابد ی نگدو  مگدک   ادا  مگدتریان ، بدا ا تبدا     او، تدا شدد مدد یو  یواهر شوهر

 تدا بد  اوی نبدو  مسدل  فا زدد زبدان بد  بایدد، بد  کن دو  مهده کقا یواهر شوهر یعند جیوضد،

 زدوپر تدا  رفدن تصدمیم ایدران، بد  و و  از پد  بدو ، تبدا و مگدغول تربید ،    این، از پی 

ی  زدداند انبددا  بدد   ا اقدددا  ایددن البتدد  بدد  بنددد  ایددر و اندددازه  ا  تهددران     ا بز  ددد ما بددن

 کفددرین هیبددان و  لنددواز کنقددد    یدداند، بددرا  ان همددن زددای  شدداید  انددد  مددد     ادد  بسددد

 شداید  اندد  مدد اد  بسدد باشدد  نداشدت  کندرا مقابد     مقاومدن، یا اه بسد، ب  ازن بو  

 بدرا  ان توانداید قافلد  از نمانددن جقد  یداطر بد  نیدز،   یداند مهدده کقدا یدواهر شوهر همین

   یداند مهدده همدن بد    و ی باشدد بدر   بدز گ زدوپرما بن بدر ن  ایدر ب  اقدا  همسرش،

 و بددر  مددد طددد  ا( زدداب   ضددا شددا ) انقدد   میدددان تددا بددازا  مسددیر زنددان،  بددا  شددبها، بدد 

 مدد و بدر  مدد( شدهر پدا ک) زدن ل  بد   وارید ، بدا  ا جیوضدد هداه ما بدن زدوپر اجنا 

 بددو   رفتد   وند  کنقدد  تهددران،      یداند بدرا  ان تبا تصاند   ی ددر،ی  ا ن مغداز  بد  فرویدن

 بددر ن  ایددر بدد  نوبددن حدداای شددد مددد ا ا   زددصتد بدد  حتددد، با منددد نفددر انددد کن بددا بدد 

 شمسددد، هبددره 1324 زددال   ی بددو   زددید  فددرا بگددو  شهرزددتانهاه    هدداید نماینددد د
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    واقدد  مز جدد ،  وزددتاه یو باو اندد ، و شددباجان  اقدددامد      یدداند، مهددده و اببددر جلددد

  ددین منیددده و تدوئین کنددد و ، کبدا ، بهمددن بدد  ، قدر   وزددتاه 5 و اندزا  و ا وندد  شهرزدتان

 کقدا  ا،  وزدتاها ایدنی بر ندد یریددا ه وقدن، یا جد  امدو  وزیدر مگیرالدول ، پیرنیا حسن از  ا

 بیگدتر کشدناید جریدان   ی بدر  مدد  زدید د   یداند مهدده از نمایندد د بد  م ید، مرتضد

 امکانداو فاقدد  وزدتاها، کن همد  بد  شدد معلدو  شدد ، بدر   ندا   وزتاهاه با مرتضد و مهده

      یدداند، مهددده م دد  پدددیره مسددئولین انسددانی هسددتند   مدداند و بهداشددتد فرهن ددد،

  وزددتاهاه بگدداو زه زمینهدداه تمددا  برا  هددا، کن  هددد  انبددا  بایددد ادد  مواقدد  این ددو 

 بددا   یدداند، مهددده اقدددا ، ایددن بددر جدد و ی بر نددد تقسددیم  وزددتائیان میددان  ا شددد  یریدددا ه

 کنهدا شدر ی  داشدن بگداو زان ایتیدا     و بدر  تهید  نیدز  ا بگداو زه ابدزا  یدو ش، هزین 

 البتد  و!! بپر ازندد بگداو زه بد  بگداو زان، بد  بدو  ایدن بگداو زان، بد  زمدین وا ددا ه براه

 تعلد  زمدین پر ایدن، نمدد بگداو زه بد    یداند، شدد  تقسدیم زمینهداه  وه بگاو زه، ا ر

 مهدده یداطراو شدیرین و تلد  زدال ،1324 زدالی شدد مدد  رفتد  بدازپ  او، بد  شد   رفت 

 ییی بو 

 و  فدن و بگدید پدر و شدتافن بداقد  یدا  بد  اببدر جلدد بدرا  ش یعند غا ش، یا  طرم، یک از

 بد  و  داشدن هسدتد جرید  بد  پدا مهدره،  یتدرش یعندد ندازنین، اه فرشدت   ی ر، طرفد از

 ادداه تبددا و      یدداند، مهددده ،1324 زددال همددین    بدد   فددن شددو  مدددی کمددد  نیددا

 حدداجد زددراه    واقدد  جدا اندد ، اه حبددر     ک ا ، ک ا  اببددر، جلددد پسددران و شددد مسددتق 

 کقدا تگدوی  و تد ش بد  بد  بدو  بعدد بد  تدا ی  همدین ازی شددند مگغول ااه تبا و ب  زمان،

 ی بر ند پیدا  رای  بازبد، زمن ب    یان، هاه اد قهو  از بیگتره تعدا  مهده،

ی بدر  ت زدی    ایلد  اداه تولیدد جهدن با یاند  یدک اهیبدان      یداند مهدده تد ی  ب 

 امدا شدد مدد تهید  تومدان 8 تدا تومدان 2 قیمدن بد  متفداوو هداه بندده بسدت     جقا  ااه

 بد  ایراندد  ایلد  اداه جبدا و  ایلد  اداه بندده بسدت    ی بدو  یا جهمتفاوو و  ایل  ااه

   ج بلکتدد  – زددی ن یددا ج جبددا و یددا جد ادداه هدداه بنددده بسددت     امددا میصددو   اگددم

 ی بو  شد 

 و  ا  مدد اهمیدن بسدیا  فدروش کمدا   و شدد  بندده بسدت  اداه مرغوبیدن بد    یاند مهده

   زدن و یدحی  با تدان بایدد  یریدد قدرا  احتدرا  مدو   یواهیدد مدد ا در:  فدن مدد هموا  

 جقدا  اداه مدا ک ایدن    مدا شدرافن و میدهدد انبدا  بد  ازدن با ه    انسان شرافنی باشد

 ی ازن شد   بن ما نا  ب  ب  ازن



 
 فرهنگ اشتغال : جوانان و مسئولین 272

 میصوازددن یددو  با مندددان از شددد  بنددده بسددت  و کمددا   ادداه مرغوبیددن از اطمینددان بددراه او

 بددر ، مددد احسددا  ا ددر ادداه بددر ن امتحددان از پدد  و بننددد،     ا ادداه ازکن اندددبد تددا

 بامدد   فدد  تددا بددو  نددامرغو  ا ددر امددا بننددد بنددده بسددت   ا کن  ا  مددد  زددتو  ازددن مرغددو 

 شدد باجدا بد  اداه فدروش    وه تبدا و فلسدف ی  ا  نمدد  ا کن بدر ن بندده بست  مگک 

 یددوبد    بدد  وهی بددو  او جمدد  یددحن بربایددد، یددو   قبدداه و همکددا ان از  ا زددبقن  ددوه وه

 بیگددتر تولیددد بدد  متقاضددیان و مددر   زددوه از  ا کن پدددیرش و بدداا م لوبیددن بدد   انسددن مددد

 شددد موجدد  ادداه فددروش و توزیدد     وه  وشی انبامددد مددد   کمددد افددزای  نتیبدد     و بدداا

 و پدددیرش مددو   ایددران  وزددتاهاه و شهرزددتان هددا ازددتان هددا، جمددو     جقددا  ادداه تددا

    بگددو  هددر اقتصددا : بدد  بددو  معتقددد   یدداند مهدددهی  یددر  قددرا  بننددد ان مصددرم ازددتقبال

 اقتصدا  بگدو ، اقتصدا ه مبنداه زیدرا بندد مدد ایفدا مهمدد نقد  ها یانوا   و جامع  ز متد

 جامعدد  بدد    ییی و بهداشددن امنیددن، ایبددا  موجدد  یددانوا   اقتصددا ه تعددا ل و ازددن یددانوا  

 بگدو  بد     امنیدن و اقتصدا  باشدد، یدحی  و متعدا ل یدانوا   هدر اقتصدا  ا در لدا شو  مد

 ی شو  مد برقرا 

 مکه در احد یروستا انیعیش یبرا مسکن هیته

 بدد  1354 زددال    اوی بددو    یدداند مهددده اهدددام مهمتددرین از نیازمندددان بددراه مسددکن تهیدد 

 بد   یدد یدوا  بدو  مدیند      وزدتان  همدرا  بد  بد  شدبد    شدد مگرم یدا یان  زیا و

ی  ا نددد بمددک بدد  نیدداز و بننددد مددد زنددد د مضددیق     شددیعد یددانوا   14 احددد  وزددتاه   

 و برونددد احددد بدد   وزددتان  بددا یددو  بدد   رفددن تصددمیم و شددد بیدددا  یددوا  از مهددده وقتددد

  زددیدند احددد بدد  کنهددا وقتدددی بننددد مگدداهد  نز یددک از  ا ناحیدد  کن زددابن شددیعیان وضددعین

 و انددد بددر   حفددر  ا زمددین از متددر یددک تنهددا مسددکن تهیدد  بددراه اه جددد  بدد  بر نددد مگدداهد 

ی بو نددد یددانوا  14  قیقددا کنهددا انددد بگددید  کن  وه یرمددا بددرگ از زددقفد بددا  دد  از  یددوا ه

 بتواننددد کنهددا تددا  ا  مسددکن تهیدد  جهددن پددولد یانوا هددا از هریددک  ئددی  بدد    یدداند مهددده

 اوی  اشددن مسددلک جددا م و ای قددد شصصددیتد   یدداند، مهدددهی بننددد زنددد د تددر کزددو  

 و بدو  زدفر اهد  اوی شدمر  نمدد جدایز یدو ش بدراه  ا  ی دران بدراه زحمدن ایبدا  هیچ ا ،

 جدوانمر ه  وحید  تقویدن موجد  الب غد ، نهد  بد  او اند (ی ح) جلدد مدوا بد   بدا همنگین

 ی بو  شد  مهده کقا

 ییی  نبد نمد بیان    ازن، بو   قائ  ما  ش براه مهده کقا ب  احترامد و حرمن وی 
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 و تهدران بد  یدو  مدا   کو  ن بد  اقددا   دشدن، مدد پدد ش فدوو از بد  زالد اند از پ  او

 ازدتصدا  اقدد  ندا  بد  پرزدتا ه مدا  ش، بدراه اینکد  وجدو  بدا و بدر  یدو  زندد د و یان 

 مهددهی بدو  نداظر و حاضدر مدا  ، بد  یددمن بدراه بد  بدو  یو ش این همیگ ، ولد بو ، بر  

 کنزمددان،    بدد  مدا  هی  داشددن مدد  هددان      ا مددا   غدداه یددو ش،  زدتهاه بددا   یداند،

 پرزددتا  مددا  ، بدد  کنزمددان شدد ، تا یددک هدداه لحظدد  حتددد اوی بددو  بیمددا  بسددیا  و شددد  نابیندا

 مدا  ، بد  یدمت ددا ه نعمدن از  ا یدو ش  هدد، انبدا  بدرای  بدا ه تدا ز  مدد یددا  ا یو 

  زدن از  ا مدا   بد  بمدک زدعا و مبدا ا تدا پریدد مدد ببدوتر یک م   و بر  نمد محرو      

 حسدرو  ادا   یددن ، بدا مدر  ، بد  نکدر  تدابلوید بد  تبددی   ا یدو ش هیچ دا ، اوییی بدهد

  منددامد، اوج    و نگددد یسددرو پسددرش بنددز ماشددین زددوا  هیچ ددا  یدداطر، همددین بدد ی شددوند

 مسدلکی  زداند مدد        مقصدد بد  یدو ،  وج اتومبید  بدا  ا جدا   بندا  مسدافران و با  ران

 بددا و پوشددید مددد زددا  ی بددو  شددد  او نصددوو و غددرو  جددوان از مددان    ویگددد، و یابسددا ه

 زددوا  بدد  بددو  نگددد  ایددن از مددان  او، تمددولی نداشددن بددا ه زنددد د، کاو زینددن و تگددریفاو

    حتدد بد  شدهره،   ون و بدم مسدافتهاه    ند  کنهدمی ننگدیند مدر   بندا  و نگو  اتوبو 

 بمددک نیازمنددد بدد  بسدداند همدد  بدد   ا، یددو  ادداه شددربن ک    اوییی شددمال مسددافرتهاه

 انقد  ، پیدروزه از پد    یداند، ابراهیمدد مهددهی بندد برطدرم  ا نیازشدان تدا  ا  مدد بو ند

    بدد  اه جمعدد   وزهدداه و بددر  ت زددی   شددمال     ا معصددو  اهددا    ادداه شددربن

 یوازدن مدد مهماندان از یدوش،  وه بدا و ایسدتا  مدد یدو  بدا  جلدوه  اشن، حضو  االو 

 ابتددا هم دان، بد  اندد هدری شدوند مندد بهدر  بدا ، کن هداه زیباید از و ب دا ند او با  ب  پا ب 

 قدوه اقتصدا ه شدم  اشدتن!  ا    ا یدو  بدا   ا ن اجدا   قصدد مدر ، کن بد  بر ند مد تصو 

 بددر   معرفددد هم ددان بدد  او از  اشددتند  وزددن اه اهددر  نیازمندددان، از  زددت یره حدد  و

 بدد  نداشددن  وزددن و بددر  نمددد مددالد بمددک یددو ، نز یکددان بدد  هیچ ددا  او، امددای بددو 

  وزدتانی بنندد پیددا زدوق تنبلدد زدمن بد  و بن رندد پگدتیبان یدک اگم ب   ا او اطرافیان ،

 مددا  ، و پددد  ییددر  جدداه مرهددون اول، وهلدد      ا او موفقیددن   یدداند، مهددده نز یکددان و

 بدد  اقتصددا ه توانمنددد مدددیر یددک اوی  اننددد مددد کنددان بدد  احتددرا  و مددر   بدد   زددید د ایمددان،

 تعریدد  اش محصددول با یاندد  بیفیددن     ا مدددیریت  شددرافن بدد  مدددیرهی کیددد مددد شددما 

 م د  فرزنددان ، تربیدن     اشدن، بد  انددبد تحصدی و وجدو  بدا   یداند، مهددهی بو  بر  

 همدان از  ا، یسدرو پسدرش اوی ازدن بدر   جمد  تربیتدد مددیرین  شدت  التحصدی  فدا   یک

 اوی بددر  کشددنا ادداه زددتد و  ا  و تبددا و بددا  ا او و  رفددن یددو    ایددن پددر و بددال زیددر ابتدددا،

 یکدد مهدده، کقدا  و  پسدری کیدد مدد شدما  بد  ایدران    اداه تبدا  بز  تدرین از یکد امروز ،

 بدد   یدان، ندا ی  ا   ندا    یداند ابراهیمدد نایدر  بتدر بد  ازدن ایران پزشکان مگهو ترین از
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 و بیسددن  وزی بنددد تبربدد   ا بلنددده ا تفدداح توانسددن نمددد هیچ ددا  مهددده، کقددا وجددو  نر بددان

 کقددا  و ی  ریسددن   یددا   یددا هددا،   یدداند اگددم بدد  بددو   وزه ،1366 زددال مددا  بهمددن زددو 

  ید ، زدرطان بدا بدر ن ندر  پنبد  و  زدن مددتها از پد   وز، ایدن      یاند، ابراهیمد مهده

 ی 1بر  پرواز کزمان    اش  ون  جقا  کشیان  ب 

 اعتماد محمد روزگار و یزندگ

 تولد

ی مددد ک بدددنیا  یندددا  و متدددین بسددیا  مددا  ه و پددد  از 1315 زددال مددا  شددهریو  یدداز هم   

 اجتمددا  فاطمدد  حاجیدد  مرحومدد  مددا    و شوشددتره اجتمددا  بدداظم محمددد حدداج مرحددو  پددد  

 ندا  ایدن زدمدا تگداب  جلدن بد  پدد   بد  بدو  زداز این ما    فامی  نا  ابتدا    البت ی هستند

 بصدو و بگداو زه هدم و بدو  باز  داند هدم پدد  ، شدغ ی  ا  تغییدر اجتمدا  بد  و بر  جوض  ا

 و ک  یددوش بسددیا  بدد   ا   قددرا  ویدد  بنددا  بز  ددد محدد  شوشددتر و اهددواز بددین باغدددا ه،

 پدد  اهبدا  هد و مدزا ح بندا  از و  دشدن مدد کنبدا میدان از با ون  و یان  زراگم ی هوازن

 ضددجر اید حاو مگدمول بد  جداید تنهدا زدفید انقد   زمدان   ی بدر  مدد جبو  جموهایم و

 کبیدا ه  تلمبد هدا زمدین بدراه هندوزدتان از کنهدا زیدرا بدو  وید     پد   با  هاه همین نگد

 مددزا ح، و باغدداو کن    نیددز و بگددیدند مددد ک  هددا زمددین بددراه بددا ون از کن بددا و بو نددد کو   

 نگدد حاواید  مگدمول زمینهدا ایدن حدال هدر   ی بو ندد بدر   ازدتصدا  با  براه  ا با  راند

 کنهدا مدامدت انقد   از پد  امدا ماندد بداقد مدا یدانوا    زدن    انقد   زمدان تدا زمینها کن و

 بتدددایدا و بددو بد زددالهاه ندددا یم یبددره زمینهدا کن از  ی ددر مددا و افتددا  محلددد افددرا  بدزدن

 قدرا  اهدواز وبیلدد  ا  اهدا  فر وزدد، ییابدان    بد  طبقد   و اه یاند     و اهدواز شهر     ا

 زبدا مسدبد بد   و مدا یاند   و  طبقد  هداه پنبدر  بد  هسدن یدا     زدنی  د اندد   اشن،

    مسدبد و اذان هدواه و حدال همیگد  مدا    و پدد  بدو ن متگدرح و  یاندن بصداطری شدد مد

 نجماجد بد   ا نمداز بد   اشدن  وزدن همیگد  پدد  ی  اشدن جریدان مدا جا ه زند د و یان 

 بد   و  ا اه پنبدر   لید  همدین بد  بروندد مسدبد بد  هدا یدانم بد  نداشن  وزن اما بصوانیم

 ی بصواند نماز و بگنو   ا اذان یداه توانسن مد ما   ب  بو  بر   باز مسبد

                                                           

 (1392)بتا  با کفریند ب  شیو  مهده ابراهیمد   یاند,  1
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 پدر مرگ

 یدواهر یدک یدو   از غیدر بد  مدنی  فدن و اح  ا فداند  ا  اشدرم نبد     انق   از قب  پد  

 تهدران    شدوهرش همدرا  بدو  بز  تدر مدا همد  از بد  یدواهر ی  اشدتم هدم بز  تر برا    و و

 بد  وزد د بدرا   و بدو  زدال  بیسدن زمدان کن    بد  بز  تدر  بدرا   زدپ  بدر  مد زند د

 مانددن مدا  ، پدد ، فدوو از بعددی بدو   زدال   واز   زمدان کن    هدم مدنی  اشدن زدال شانز  

ی بددر یم مکددان نقدد  تهددران بدد  هم ددد و فرویددن  ا زنددد د و یاندد ی ندیددد یدد    ا اهددواز   

 از بیدرون بدا  اوی بدو  محببد  بدام  زمدان کن    بد  بدو  بفایدن بدا و  یندا  بسیا  زند ما   

  شدوا ه بدا  بدرای  واقعدا هدا بچد  وضدعین بد   ا ن زدامان و زدر و نداشدن  وزدن  ا یان 

 ابندون مدا   ی بدر  تربیدن   زدتکا  و امدین  ا مدا و بگدید زحمدن مدا پداه ب  جمر یک و بو 

 مدا جهدد  بدر یدانوا   مصدا ج تدامین وظیفد ی ازدن ک میدد  جبددالعظیم حضرو ک ام ا  جوا    

 زد  و شدهباز ییابدان    مدا یاند ی بدر یم مدد بدا  هدم و یوانددیم مدد     هدمی بدو  پسرها

 من دد  ییابددان  ه، ییابددان    بدد  میددرفتم  بسددتاند بدد  تحصددی  بددراهی بددو  واقدد  شددکوف   ا 

  بسدتاند کمدوز  اند  یدک بدراه بد  مسدیرهی  فدتم مدد پیدا    ا مسدیر این  وز هر من و بو 

 ی بو  زصن و طواند مسیره

 خواندن درس دوران

 شدبها و بدر   مدد بدا   ا  وزهدای  فدتم قرید   بتدر شدبان   بیرزدتان بد  ابتداید،  و   از بعد

 نداشددتم، اه اددا  ی بددر   مددد شددربن متفرقدد  بصددو و هددم امتحاندداو    و یوانددد  مددد    

 و یوانددن     هدم، طرفدد از بدو   بدر ن بدا  بد  مببدو  زندد د اریهداه اریانددن براه

 بدا  ا جمعد  و پنبگدنب   وزهداه  ا ن، امتحدان بدراهی  اشدتم  وزدن بسدیا  هدم  ا جلم بس 

 زیددر   ی شدددیم مددد جمدد  بددو  مددان یاندد  نز یکددد    بدد  یددبا بددا  بنددا  محلددد     وزددتانم

 بددو  یددو و ایددن بدد  کموزشددد نظددا  زمددان کن   ی یواندددیم مددد     و نگسددتیم مددد   یتهددا

 بدد   بددراه هددم مددد ک یددک و بددو  زددیک  مدد ک یددک بددو ، پددنبم بدد    یددپلم یددک بد 

 یددوبد ییلددد هدداه نمددر      ایددن از همیگدد  و  اشددتم  وزددن ییلددد  ا ا بیدداو مددنی شگددم

 هدم  ولدن بدراه و نگدوید زیازدد بدا  وا   هیچ دا  بد  بدو  بدر   ویدین پدد  ی  رفتم مد

  تبد  بد  بدا  کن    البتد  بد  بو ندد شدد  بانکددا ه بدا  وا    و هدر برا  هدایم امدا نکنید با 

ی بدنم جمد  مرحدومم پدد  ویدین بد  بد   اشدتم  وزدن مدن اما  زیدند بااید هم ییلد هاه

 بدرا   ی بدو   منازد  بدا ه بددنبال کن از بعدد امدا بدر   نمدد بدا  زدیک  مدد ک  درفتن تا

 شدربن یدک مددیرجام  بد   ا مدن  اشدن، بیداید و بدرو یدو ش بدراه و بدو  باندک مدیر اون
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 مصداحب  یدک انبدا  از پد  مهندد  کقداهی بدر  معرفدد احمددیان مهندد  کقداه بندا  فرش

     ا بدا   یدو و ایدن بد  و پددیرفن انبدا  ا  جندوان بد  مدرا بدو  ، جوان ییلد اینک  با با ه

 ی بر   شروح شربن کن

 کار در دیجد یشروع

 مددد انبددا   قددن بددا و یددو  بسددیا   ا بددا  ی  دشددن مددد شددربن کن    بددر نم بددا  از مدددتد

  اضدد بدا   از همد  و بدر   مدد  فتدا  احتدرا  بدا و مدو   بسدیا  همکا انم و مگتریها بای  ا  

 پدی ی  ا   نظدر زیدر  ا مدن بسدد ان دا  بد  بدر   مدد احسدا  هموا   با  حین    اما بو ند

 مددد و باشدم زیازددد ک   مدن ازدن ممکددن بنندد مددد فکدر شداید بدد  بدر   مددد فکدر یدو  

 قریگدد حسدین بندا  بدو  کقداید  اشدن نظدر زیدر  ا مدن بد  شصصدد کنی بدهدد لو مرا یواهد

 حقدوق اینبدا    اقدد  تدو:  فدن و کمدد مدن پدی   وزهی بدر  مدد بدا  بیهان  وزنام     ب 

    مددد کیددد:  فددن مع لددد بدددی تومددان پنبددا  و یددد حدددو     ایددزه:  فددتم  یددره  مددد

:  فدن ا امد     و کیدم مدد بد  البتد :  فدتم بندد  بدا  تومدان زیصدد حقوق با بیهان  وزنام 

 بد  و بندد ول  ا اینبدا بصدواهد ا در بدر  ، معرفدد شدربن ایدن بد  بدرا  و  ا تدو ب   انم مد

  ا   م بدن جدوا  کنکد  بدای نددا   مگدکلد بد  البتد  ند   فدتم نددا ه  مگدکلد بیاید  وزنام 

 مددد او بدد   اجدد  متفدداوتد فکرهدداه و نداشددتم بدداو   ا حرفهددای   لددم    هددم بدداز ولددد بددو  

 او بد  بدر   مدد فکدر هدم  داهدی بندد مدد شدوید مدن با  ا   ب  بر   مد فکر  اهدی بر  

 مدد بسدیا  کن هداه بدازه و زیازدن ازی بدهدد لدو مدرا کن بدا تدا  در   مد ایزه  نبال من   

  وشددم    نگددوید زیازددد با هدداه وا   بددو   فتدد  بدد  پددد   حددرم نیددز همیگدد  و ترزددید 

 ادون و نداشدن بدده قصدد واقعدا یددا بندد  قریگدد کقداه شدد  متوجد  بعددهای ز  مدد زنگ

 ی ببر   وزنام  ب  یو ش با  ا من یوازن مد و کمد  یوش  بو   ید  کنبا     ا با  

 مد   شدد  متوجد  کنبدا   ی بدو   شدد  بیهدان  وزنامد  هداه ک هدد بص  وا   قریگد کقاه با

 بفروشددد  ا بدا ی ب  اتومبید  یواهددد مدد بد  بدر   ک هددد شصصدد  وزنامد ، اول یدفح    

  ی در اه یدفح     یدا یدو   مدد اگدمم بد  بدا  یدک فدروش ک هدد  و  یدفح     اینک  یا

 و بو نددد پرابنددد  مصتلدد  یددفحاو    هددا ک هددد همدد ی  اشددن وجددو ییی و یاندد  فددروش ک هددد

 ازی شدد مدد متمربدز یدفح  یدک    هدا ک هدد ایدن تمدا  ا در بد  شد مد یو  ا  بر   فکر

ی  ا  نمددد ک هددد شهرزدتان هددا از بسددد و بددو  تهدران شددهر مصصددوص هدا ک هددد تمددا  طرفدد

 بیداو      زدرها تدوه زدره بد   اشدتم  وزدن حدال جدین    نیدز و بدا  جاشد  و بو   جوان

 نیازمندده هدا هداه ک هدد تمدا  بد   ا   پیگدنها  و  فدتم  وزنامد  مددیر ندز   لید  همین ب 
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 کنبددا بدد  بددو  هددم مهمددد ییلددد ک   بدد   ا  وزنامدد  زددر بیر اوی بننددد جمدد  یددفح  یدک     ا

  فدن هدم لیچدا  تدا اندد یندیدد، هدم اوی  داشدن میدان    او بدا  ا مدن پیگنها  و بر   جوو

 حدداا نکددر   قبددول  یددده:  فددن  وزنامدد  مدددیری نیدداو    یددو    وه بدد  مددن امددای  فددن و

 بد  هسدتم مصدمم امدا بدو ، ایدن ا  جقیدد  موقد  کن جزیدز کقداه:  فدتم بندد  اکا  میصواهد

: بدددهد  فتم انبددا   ا بددا  ایددن میتددواند بدد  م مئنددد:  فددنی بدددهم انبددا   ا بددا  ایددن حتمددا

 ی میدهم شما ب   ی ر  وز     ا یبرش

 ایدن    بدا  از حایدل  زدو ی مدو و بندا  بدر یم ت زدی   شدربتد قریگدد کقاه با بعد انده

 همدین بد   ا مددتدی بدو  ایگدان بد  متعلد    یدد هفتدا  و مدن بد  متعلد    ید زد شربن

 بیهدان  وزنامد  مددیر  دوش بد  موضدوح اینکد  تدا بدر یم مدد بدا  نسدبن همدین با و یو و

  هدد، مدد انبدا  اجتمدا  بد   ا ایدلد بدا :  فدن قریگدد کقداه ب  و بر  تعب  ییلد و  زید

 مدد اجداز  یدو و بد  ا دو  نبدو ه ایدران    اید  و فرانسد  بدو ه  فتد  بد  هدم زدال ز 

 مددیر، کقداه  دره میدانبد بدا یدو و هدر    باشدد  تدو مدال بدا  زدو    یدد هفتا  ب   هد

 ل فدد بدرایم کنبدا    بدا   ی در  ازدت  امدای بدر یم تقسدیم پنبدا  پنبا  بعد ب  کن از  ا زو 

 تدرک  ا مدو و شدربن یداطر، همدین بد  بدو ، شدد  بداز هدم ب   ویمان نحوه ب  اون نداشن

 ی بو  ها ک هد بکا  مگغول شربن همان    قریگد کقاه و بر  

 ها تیموفق

   

 اه زنبیددر  شددربن یددک جنددوان بدد   ا مددا تبددا و و معدددن و یددنعن وزا و 1392 زددال   

 و پوشدداک بگددو ه اتحا یدد  همین ددو  و پوشدداک اتحا یدد  جضددو ابنددون هددم و بددر  معرفددد

  انندد مدد هسدتند فدن و بدا  اهد  بد  بسداند تمدا ی هسدتیم ایدران اه زنبیدر  هاه فروش ا 

  اضددد مگددتره یددک: بدد  ازددن ایددن شددعا  کن و ازددن حیدداتد بازدد  بددراه شددعا  یددک بدد 

ی بدر  مدد یدو ش بدا  ا نفدر 80 نا اضدد مگدتره یدک و کو   مدد یدو ش با  ا نفر 20 همیگ 

 کمدد مدن پدی  مگدتره یدک  یدد   وزهی بدزنم برایتدان م دالد شدعا  این ب   اج  بدهید اجاز 

     ا بددن و ا  بددر   اشددتبا  مددن  فددن و کو       ا شددد  مچالدد  بتددد بیسدد ، یددک از و

  فددتمی بددر   ن دداهد بددن بدد ی ا  شسددت  نامنازددبد شددرای     و اندایتدد  لبازگددوید ماشددین

 بایدد بدن ایدن ایدم، بدر   تولیدد  ا کن پدی  زدال 8   زدن بد  مازدن محصواو از بن این

  ا بددن یددو و هددر   ی ب یددر  انبددا  کن  وه بددر تعمیددراو یکسددره و شددو  جددوض کزددترش

 بدد   ا کن و شددد کمددا   بددن  وز  و یکددد از پدد ی زددپر   با بنددان از یکددد بدد  تعمیددر بددراه
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 تعبدد  ییلدددی نکددر   قبددول مددن بدهدبدد  پددول میصوازددن فددر  کنی  ا ن تحویدد  مگددتره

 بدراه بد  احترامدد یداطر بد  مدا بد   ا   توضدی  بدرای  شدد جویدا  ا جلدن وقتددی بو  بر  

 بد  بدو  زدان بددین و بدر یم   زدن مبدد ا شدما بدراه  ا کن هسدتیم قائد  هایمدان مگتره

 ی  فن ما پی  از بام   ضاین با یندان و یوشحال مگتره، کن

  اشدت  همد  بدراه  ا تویدی  ایدن هدم تلویزیدوند زندد  مصداحب     حتدد جا هم     و همیگ 

  اشدت   ا یصدائ  ایدن فدر ه نیسدن ممکدنی یدداقن و پگدتکا  بدا همدرا  بدا  و با  و با : ا 

 بدا بیگدتر زدصنم  وه بد  جدوان یدک یدا فدر  یدک مدن نظدر بد ی نگو  موف  با ش    و باشد

 هگدتا  اینکد  بدا مدنی  زدند نمدد جداید   هدی  بد  هیچوقدن نگسدتن میدز پگدن از کنهازن

 بسدیا  بدا   فتدر کنکد  بدای نددا    وزدن  ا نگسدتن میدز پگدن ب  بنید باو  اما  ا   زن زال

  اشددت  حضددو  بددا  اجرایدد محددی     بیگددتر بدد   ا    وزدن همددوا   امددا  ا   مرتبددد و زیبدا

 بدا   ا    وزدن همدوا  ی باشدم  اشدت  اشدرام با هدا تمدامد بد  بد   ا    وزدن ادون باشم

 طدد   ی ا  نهرازدید  بدا  از وقدن هدی ی باشدم نز یدک کنهدا بد  و  و     و مگدتریانم بدا و بنم

 بیمدا ه بد  مربدو  جمد   و بد  ا   رفتد  قدرا  جراحدد جمد  تحدن بدا  14  دشدت  زال 22

  وزهدا بیگدتر حتدد و بدنم مدد بدا  زداجن 12  وزه وید  ایدن بدای ازن بو   قل  و زرطان

 تدا هدم  ا هدا پنبگدنب  حتدد و هفتد   وزهداه تمدا ی بدنم مدد یرم با   مح      ا یبحان 

  ا ایدزه بد  ان دا  هسدتم تع ید  بد   ا پنبگدنب  جصدر همدانی بدنم مد با  ظهر 12 زاجن

 اوقدداو بدد   ا   شددیریند بسددیا  نددو ی  زددد مددد  ا   بدد  ا  نددو  زمددان، کن    بدد  ا  بددر    ددم

  و مدن البتد ی بدر  مدد پدا ک بد   ا او بدازه و  در ش بدراه و بدنم مدد زپره او با  ا تع یلیم

 ی اند شد  بز گ ب   ا   هم  ی ر نو 

 هیتوص

 بسدد ا در بد  معتقدد  و  هندد نمدد بکدا  تدن و بنندد نمدد بدا  جوانهدا اب در  وز ا ، این   

 مدو     ی شدو  مدد پیددا بدرای  منازد  بدا  واقعدا بندد بدا  بصواهدد و باشد با  جویاه واقعا

 جددوان کقدداید  یددد  بدد  بددو یم بددا  مگددغول  وزهی  ا   جالدد  اه یدداطر  بددر ن بددا  همددین

 بد  ا  کمدد  بدهیدد اجداز  ا در هسدتم پیدراهن مداهر بسدیا   وز یقد  مدن:  فدن و بر  مراجع 

 و بددر  ایدرا ی ازددن پدر اریهددایم همد  و نددا   برایددن جداید:  فددتم او بد ی بددنم بدا  برایتدان

 و بدر  ایدرا  ییلدد ی ید ی بددوز  برایتدان یقد  یدک بدهیدد اجداز  شدما حداا کقا حاج:  فن

 بد  یوازدتم ییاطهدا از یکدد از و بیداو   یقد  یدک بدا تند  یدک بد   فدتم با بندان از یکد ب 

 بددا ش نتیبدد ی  ویددن  ا یقدد  و نگسددن اددر  پگددن اوی بدهددد او بدد  و بنددد یددالد  ا اددری 
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    و نبددو  او توانمنددده همدد  ایددن امددا بددو   قیدد  و تمیددز و ظریدد  و شددیک بسددیا  یقدد  یددک

 بدهیدد،  وزه با یقد  مدن بد  شدما ا در  فدن بد  بدو  ایدن ابتکدا شی  اشدن هم ابتکا  با ش

    هریقدد  مدز  یددو تیک      یدر  مددد شدما از تومددان 6 فقد  کنهددا از بددا  هددر  ویدن بدراه

 بدا  از بد  مداهد  وی بدر  شدروح  ا بدا ش یدب  فدر ا از و بدر   قبدولی بو  تومان 10  وز کن

 8 یقدد  هددر بددراه بعددد بدد  ایددن از شددو  مددد  فددن و کمددد پیگددم  وز یددک بدداز  دشددن بددر ن 

 مندوال همدین بد  مداهد اندد و بدر   قبدول بداز بدو  یدو  ییلدد بدا ش اونی بدهید تومان

  ویدن ازاه بد   ا یدد اان بد  شدما کقدا حداج  فدن و کمدد پیگدم باز بعد ما  اها ی شد زپره

 بدر   قبدول هدم بداز بدهیدد  تومدان 10 مدن بد  یواهیدد نمدد  هید مد مز  تومان 11 هریق 

 زددایر هدداه یقدد    حالیکدد  ا زیددد مددد تومددان 12 تومددان 8 مددز  بددا او هدداه یقدد  انصددافا اددون

 ایددن حددال هددر   ی نداشددن ا زش بیگددتر تومددان 8  رفتنددد مددد مددز  تومددان 10 بدد  هددا ییددا 

 بد  بدا  ره مدن نظدر بد ی بدو  شدد  بدا ش    پیگدرفن باجدا بد  بدو  او پگتکا  و یو  با 

 مغدداز  همددان از تددر پددایین بعدد زددال 5   زددن و بنددد مددد بدا  بددا  تراشددکا ه مغدداز  یدک   

  ا اه و بدو   یدو  بدا ش مسدلما بندد مدد انددازه  ا  تراشدکا ه با  دا  یدک یدو ش براه

 ی ازن  زید  با ش    بااتره مرات  ب  ب  ازن بو   نیز جالد پگتکا 

  وزدنی ب یدر  قدرا  هدا بدا  تدرین جزئدد جریدان    بد   ا    وزدن هندوزه زدن این با من

ی شدو  تحوید  هداید زدفا ش اد  بد  ازدن قدرا  و ایدم  رفتد  هاید زفا ش ا  ب  بدانم  ا  

 تددا ببازدن از ایدرا  کن جلدن بد  بددانم کمدد بوجددو  ایدرا  بدا     ا در بد  بددانم  ا    وزدن

 ی بنم مرتف   ا کن زو  ییلد بتوانم

 هسدن بدا  برایگدان همیگد  بنندد بدا  بصواهندد کنهدا ا دری بسدازند جوانهدا باید  ا مملکن این

  نبدالی ازدن زیدا  بدا ه زداجاو بد   ویندد مددی نیسدتند بدر ن بدا  اه   ازت  اه جد  اما

  ند ، ندابر   بد  یواهندد مددی باشدد  اشدت  بیگدتره حقدوق و بمتدر زداجن ب  هستند با ه

  نبددال بدد  همددوا  ی ا  نکددر   بسددند  هددم  ا   بدد  بددا ه بدد  حتددد مددنی بیاو نددد بدزددن  ددن 

 یددا جد نمایگدد اههاه    مدددا  نیددز  لیدد  همددین بدد  هسددتم بددا      شددکوفاید و نددوکو ه

 مدن از پد  بد  هسدتم امیددوا  مدنی  ا   یدانوا   5 و شدریک 12 مابسدیمی بدنم مدد شربن

 افتدد  مدد مابسدیم بدراه اتفداقد اد  بد   اندم نمدد  ازدت  ولدد نرو  بین از شربن این نیز

 نیدز  ی در  پسدر و تصصد  فدوق انددین بدا ازدن پزشدک پسدرانم از یکددی  ا   فرزند  و من

 بیمدد  غیددر بددا  ر و با منددد مابسددیم شددربن   ی بنددد مددد بددا  شددربن    یددو   بددا همینبددا

ی بندیم مدد بیمد   ا کنهدا بعدد مدا  یدک از  قیقدا شدوند مدد با  ب  وا   ب  زماند هر از و ندا یم
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 بیمد  مدا با بندان تمدا  حدال هدر    امدا ایدم  اشدت  هدم مگدک تد بیمد  ا ا   با  اها اینک  با

 ی هستند

 نیدز زهندو و ازدن نگدد  تمدا  بدرایم بدا  بد  بدنم مدد احسا  هنوز زال د 80 مرز    ابنون

 هدم  ییرید امدو  و بدا     قبد  مددتها از مابسدیمی بدنم بدا  تدوانم مدد بد  بدنم مد احسا 

  ییرید مؤزسد  امنداه هیئدن  ئدی  و مددیر  هیئدن  ئدی  و مددیرجام  مدنی ازن شد  وا  

 ایدزه هدی  بد  ازدن ایدن شدعا مان زدفید جصداه مؤزسد     مدای هسدتم نیدز زدفید جصاه

 صدداهج مؤزسدد  قبلددد  ئددی ی  ا   وجددو  کن بددراه  لیلددد حتمددا و افتددد نمددد اتفدداق اتفدداقد،

 کقداه  بندا  وزدتانم از یکدد بوزدیل  مدن بد  بدو  ندامند محمد ضدا  بتر کقاه شا  وان زفید

 تازدفان م بد  بدو  ندازنیند بسدیا  مدر  ندامند  بتدری شدد  کشدنا ایگدان بدا انصا یان محمدجلد

 تدا و بسدپا   اجتمدا  بد   ا مؤزسد  بد  بدر  ویدین همسدرش بد  و  فن  نیا از پی  زال 15

  صاید طبد     مؤزسد  ایدن بدر ن ا ا   بدراه ا   اشدت  تدوان    بد  هراد  مدن هم امروز

 هاهبگددو  شددام  و ایددران همسددای ان از بدد  ابددو اجضدداه از نفددر اندددین یکبددا ی ا   داشددت 

 مدا ؤزسد م نز یدک از و کمدندد هسدتند تاجیکسدتان و کذ بایبدان تربید ، افغانسدتان، پابسدتان،

 انددین یددک ازددن ممکددن ا ددو  بدد  بر نددد تعبدد  و بر نددد ال ددوبر ا ه کن از و باز یددد  ا

 باشدم زجزید نابینایدان بندا     بد   ا    وزدن مدن باشدد   اشدت  وجدو  ایدران    اه مؤزس 

 بد  اشددب ایدن بدا  کن ا در حتدد بددهم انبدا  کندان بدراه کیدد مدد بدر  زتم از ب  با ه هر و

 بدد  نازدد اه مؤزسدد  زددفید جصدداهی  هددم جبددو  ییابددان از  ا او و ب یددر   ا نابینددا یددک  زددن

ی  هددد مددد ا انبدد  ای ددان بددام  بصددو و کن     انگدد ا  تددا ابتددداید  و ان از نابینایددان کمددوزش

 ابینایدانن بدراه مدا بد  با هداید  ی در ازی شنازدند مدد  ا مدا هدم مملکتدد مقاماو یوشبصتان 

 ا بندد  ا یددم اه پژوهگددکد  ملددد بتابصاندد  محوطدد     بدد  ازددن ایددن  هددیم مددد انبددا  جزیددز

 کنبددا    بدد  ازددن قسددمن کن مسددئول توانددا امددا نابینددا یددانمدی زددفید جصدداه پژوهگددکد 

 و بریدد  یدد  بدا بتابهدداید بد  تبدددی  نابینایدان م العدد  بدراه  نیددا  وز و ندامد و مهددم بتابهداه

 ی شو  مد انبا  کنبا    بری  ی  کموزش همچنین

 بدا را همد بدا  و بدا  و بدا : ازدن جملد  همدان هدم بداز مملکدن ایدن جزیدز براه پیامم   کیر

 ی یداقن و پگتکا 

 ی 1شد تگیی  فرحزا  تا(   ) یمیند اما  بیما زتان از، جاشقان  هم   وش بر پیکرش

                                                           

 (1395)بتا  با کفریند ب  شیو  محمد اجتما  بنیان دا  پوشاک مابسیم,  1
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 یذواالنوار غالمرضا روزگار و یزندگ
ی

یلاییاهز یشتمیشیگمدی  یویی یایییزتالیدیلاییشیگمد یهی 

ی"نوولی"

 تولد

  اجددد شددا    واز ) ک  لدد  محلدد     یو شددیده 1312 زددال    ذواانددوا ه غ مرضددا مددن

 فرزنددان و بر ندد مدد زندد د بامد  فقدر    مدر   زمدان کن   ی کمدد  بددنیا شدیراز شدهر( ال 

 از و  فتنددد نمددد کمدوزه زددوا  و مگد  و      نبددال بدد  ییلدد پسددرها مصصویدا هددا یدانوا  

 بددراه اه حرفدد  کمددویتن و   کمددد بسدد  پددد    زددال د، 7 ،6 از و بددو بد  و ان همددان

 زددال د 7 زددن    1320 زددال    موقدد ، کن  وز ددا  شددرای  همددین   ی بو نددد زنددد د  ددد ان

 ی  فتم مد ز  ب 

 از بصدو تد بد  اندد بدو   فدروش فدرش هم دد مدن، از قبد  نسد  زد  تدا مدا یدانوا  د شغ 

 و ازدن بداز شدیراز وبید  بدازا     مدن پدد  فروشدد فدرش حبدر  هم هنوز  و ، زمانهاه همان

 لحدا  از مگدکلد یدانوا      و بدو یم بدرا   و یدواهر زد  مدای  هدد مدد ا امد  یدو ش با  ب 

 شدروح تابسدتاند تع دی و و بدو   بدر   تمدا   ا ابتدداید شگدم تداز ی نداشدتیم  فداهد و مالد

 بدای شدد بلندد یاند     یدداه بد  بدو   یاند     تع ید  شدیرین  وزهاه از زریوشی بو  شد 

 و مدؤمن بد  کقداید حداجی ازدن اقدوا  از یکدد  یدد ی بدر   بداز  ا    و  فتم    زمن ب  جبل 

 و  وزددتان ادد  و فامیدد  ادد  همدد ، نددز       زددتکا ه و یددداقن از و بددو  شددیراز بددازا  امددین

 وبیدد  بدازا  بسدب  میدان    و  اشدتند اجتمدا  او بدد  همد  و بدو  جدا  و یداص زبدانز  کشدنایان

 مدد پدی   اهدای بدو  بریدو  ا  بدااید بسدیا  احتدرا  از شدیراز، اطدرام شهرهاه حتد و شیراز

 مگدک   در  بدر ن بداز بدراه مد   یدا بدا ه امدو  فتد  و  تد  براه همکا ان از بعضد کمد ب 

 حداج و بدر   زد  ی  فتندد مدد بدو   جداید م حسدن حداج نامگدان، ب  ایگان نز  با شان   

 پرزید : و بر  من ب   و یانوا  ، با احوال و حال از پ ی کمد یان   ای  ب  کقا

 ابتدداید شگدم کقدا، حداج هیچدد» :  فدتم «بندد  مدد بدا  اد   وزها این یبر ا  غ مرضا:» 

 ایدن شدنیدن بدا «ی بدرو   بیرزدتان بد  تابسدتان تع دی و از بعدد بد  منتظدر  و بدر   تما   ا

 زدپ  «!بندد مدد بیبدا ییلدد تدو»: فدن مدن بد  جدده امدا یندد  بدا و شد بلند جا از حرم
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    اینکد  بدر جد و  کقدا حداجی بدر  بدازا  بد  یدو ش بددنبال و  رفدن هم  ا من  زن افتا ،  ا 

ی بدو  هدم شدیراز شدهر    فدرش ایدلد بنندد ان یدا   از یکدد زمدان کن     اشن، حبر  بازا 

 کنبددا از و بوشددهر بنددد  بدد  ابتدددا  ا فرشددها بدد  بددو  یددو و ایددن بدد  هددم فددرش یددا  او شددیو 

  فدتن حدال   ی بدر  مدد یدا    نیدا نقدا  اقصدد بد  زدپ  و مصر    قاهر  ب  بگتد بوزیل 

 بافید ، یواندده     بد  هدم بد   شد  همدین تدا:  فدن مدن ب  کقا حاج ب  بو یم بازا  ب 

 بدد  یوانددده،  بیرزددتان    هددم  ی ددر بدد   شدد  فددوق  اددد  بددراه یددواهد مددد  ا    

 بدا و    بگدوه، بازد  بدروه بایددی حد ل ندان و بدا  و بسد  زدرا  بروه باید تو بگو   ا 

 م حسددن کقددا حدداج  وز همددان ازی بگددوه مددوفقد تدداجر کینددد     اهلل ان شددا  و بنددد پیگددرفن

 مبداو  حداجد، بدازا    ) شدیراز وبید  بدازا     پدد   فروشدد فدرش حبدر  بد   ا مدن  جاید،

 جریدان ترتید ، بددین وی ب یدر بدا  یدا  و بگدین اینبدا:  فدن مدن بد  و بدر ( شیراز وبی  بازا 

  جدداید، م حسددن کقددا حدداج اددون و یافددن پایددان  وز همددان مددن تحصددی  و مد زدد  و    

 بدا  بدر مبندد ایگدان یوازدت  ایدن بدا هدم مدا    و پدد  بدو ، هم  احترا  مو   و فامی  بز گ

 فددرش پیگدد  و بددا  وا   زدال د 14 زددن    ترتیدد  بدددینی نکر ندد مصددالفتد هددی  مددن بدر ن

 ی شد  فروشد

 ازدواج دوران

ی شدد  مدد نز یدک از واج زدن بد  بدم بدم و بز  تدر مدن و  فدن مد جلو ب   فت   فت   وز ا 

 هن ددا  بدد  و باشددم  اشددت  یددو   بددراه مسددتقلد مغدداز  بدد  بددنم از واج وقتددد  اشددتم  وزددن

 هدم پدد   زدن جصداه حبدر ،    طرفدد از امدای بدنم بدا  مسدتق  یو   براه یانوا   تگکی 

 کقدا حداج مغداز  بدا   همد  جبدا تد بد  و بدر  مدد حسدا  مدن  وه ییلدد با  براه او و بو  

 از بدرو  یدا   از زدا  د بد  بد  نبدو  ایدزه یدو   بدراه مغداز  یک  اشتن ک زوهی بو   شد 

 کنقدد ی بصدر  بدرایم بدازا     حبدر  یدک بد  بدر   ایدرا  کقدا حاج ب  زال پن  اها   و همین

 وبید  بدازا     حبدر  یدک و شدد  اضدد کقدا حداج بداایر  بد  بدر   زدماجن کنقدد  و  فتم

 مدن بد  بدو  ایدن کن و کمدد پدی  بدرایم  ی دره مگدک  مغداز  یرید از پ ی یرید برایم شیراز

 و بسدد  بددراهی نداشددتم زددرمای  و پددول امددا  اشددتم بددا      هددم تبحددر و زددوا   اشددتم، مغدداز 

 بد  هدم بداز کقدا حداج یددا بندد ی  اشدتم زدرمای  و پدول بد  مبرمدد احتیاج جدید مغاز     با 

  ا   ا بددا   و بسدد  بتددوانم، کن بددا تددا  داشددن ایتیددا       ا اه زددرمای  و  زددید  ا  

 ی بینداز 
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 مغازه در کار

 بکددا  هنددوز  ا کقددا حدداج زددرمای  و بددو   بددر   شددروح  ا بددا   یددو  مغدداز     و وبیدد  بددازا    

 ی بو   نیندایت 

 جدن  زدرمای  کن بدا نمیصوازدتم و بددهم نگدان حسدابد کقدا حداج بد   ا یدو    اشتم  وزن

 و بددر   مددد فکددر ییلددد همددین بددراه بمانددد  زددتم  وه و نرونددد فددروش بدد  بدد  بصددر  هدداید

 یکدد  وزه بدو ، ندو وز جیدد از قبد  ایدا  هسدن یدا  ی بدو    ل  و هدا جن  اغل  یرید براه

 بعدد و بر ندد  یدره یداک  ا   ابتددا  ا  بد  کن هدم مدنی فرویدن مدن ب   ا اه  ب  جگایر از

 از جیدد زدال کنی بدو   بدر   پهدن مغداز  زدکوه جلدوه زیبداید ییلدد ب درز فروش براه کنرا

 ک ددا   یدددن و  ددر ش بددراه زیددا ه مسددافران یددا جد، بگددو هاه حتددد و ایددران جدداه جدداه

  بد  کن و بدر  مدد جبدو  مدن مغداز  جلدوه از بد  مسدافره هدری بو ندد کمد  شیراز ب  بازتاند

 حدال هدر بد ی پرزدید مدد زدؤااتد مدن از کن بد   اجد  و کمدد مدد یوشد  ییلدد  ید مد  ا

 بدد   و همددین ازی کو    بدزدن هددم یدوبد زددو  و فددرویتم یدوبد بسددیا  قیمدن بدد   ا  بد  کن

  لید  همدین بد  بدنم  بد  یریدد یدرم  ا ا  زدرمای  قدالد، یریدد جاه ب  ب  افتا   فکر این

 کن از تصتدد  60 ،50 حدددو     و  فددتم بافتنددد مددد  ا هددا  بدد  کن جگددایر بدد  ایددلد محدد  بدد 

 هددی  مدن تصددو او وجدو  بدا و  دشددن مددتدی کو    مغدداز  بد  فدروش بددراه و یریدد   ا  بد 

 تدر   بدازا     بد   ه دد اند و هدا مگدتره از بددا  هدی ی نرفدن فدروش بد  ها  ب  کن از بدا 

 ییلددد هددم مددن بددال ب  و بر نددد نمددد هددا  بدد    کن بدد  هددم ن دداهد نددیم حتددد بر نددد مددد

 مانددد ی بدو    ا   ایتصدداص هدا  بدد  کن یریدد بدراه  ا ا  زددرمای  بیگدتر اددون بدو   نا احدن

 بفدروش و بو ندد مدن مغداز     بد  بدو  مدا  6 حددو  کنهدا! بدنم  اکدا  هدا  ب  کن با ب  بو  

  ی در بد  بدو   بدر   فکدر کنهدا بد  و بدو   نا احدن هدا  بد  نرفتن فروش از کنقد ی  فتند نمد

 و باشدند شدد  زدیا  اگدمم پدی  بد  ان دا ی بو ندد شدد  جدانم بد ه هدا  بد  کن ای    ب 

     وزهدا از یکددی بدنم  احدن  ا یدو   ییدال و بکگدم کتد  بد   ا کنهدا تما  یوازن مد  لم

 نا دا  بد  بد  بدو   هدا  بد  بد  بدر ن فکدر و بدر ن ن ا  حال    مستای  و بو   نگست  مغاز 

    تبدا  از بعضدد بدا  اهدا بد   اشدن اه یالد  پسدر پدد  ی  دشدن زدر  از بدرق مانند فکره

 بددر   فکددر یددو   پددی ی  ا  مددد انبددا   ا قددالد و فددرش مددراو   و فددروش و یریددد بددا  لندددن

 بددر  زددت  از بددا ه شدداید بصددواهم، بمددک ایگددان از هددا  بدد  فددروش مددو      و او نددز  بددرو 

 ایگددان نددز  و بددر   بدد   و بفدد  بعددد  وز  و یکددد همددین بددراهی بنددد بمکددم بتوانددد و بیایددد

 از بازددبد و بددا  مددو      ز ن حددرم    کن و    ایددن از و احوالپرزددد و زدد   از پدد ی  فددتم

 ا امد     بعدد و بدر   تعرید  بدرای   ا هدا  بد  ندرفتن فدروش جریدان هم منی بر  زؤال من
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 بفدروش  ا هدا  بد  بتدوانم شداید شدما بمدک بدا بد   ا   فکدره مدن بد   فدتم یحبن هدایم

 جدوا     هدم مدن و ازدن  زدایت  مدن  زدن از بمکدد اد  بد  بدر  زدئوال ایگانی برزانم

  فدن بفدروش کنبدا    ا در بدن، ا زدال لنددن بد  فدروش بدراه  ا هدا  ب  این و بیا شما:  فتم

 پسدری یو تدان بدراه اش همد  نیسدن مهدم اید  بد  و رند  بدن پر ایدن مدن ب   ا پول  ب 

 همدین بیدا شدو ، نمدد قدرا  ا  بددون بدا  امدا باشدد:  فدن و بدر  فکدره  ا ، تکان زره یال 

 بدددل و    قددرا  ا ه مددا بددین بنددابراینی بددن مکتددو  امضددا  بددا و بنددوی  ز ه بدد   ا حرفهدداید

 مدن  زدن بد  پدولد هدی  نرزدید فدروش بد  لنددن    هدا  بد  ایدن ا ر ب  مضمون این با شد

 بدو  ترتید  بددین وی  اشدن نصدواهم کنهدا مدو      ا جداید هیچ وند  هدم مدن و  زید نصواهد

   ی بدر  ا زدال لنددن بد  فدروش بدراه  ا مدن هداه  بد  تما  پد   یال  پسر مدتد از پ  ب 

 ز ندد مدد  و  نیدک امیدد  ماغد  مسدیر از هدا بگدتد زدوئز، باندال بدو ن بست  بدلی  زمان کن

 بگدید  طدول مدا  8 تدا 6 لنددن بد  هدا  بد  کن ا زدال یداطر همدین بد  و برزدند لندن ب  تا

 ی بو 

 رازیش در یا هیتوص

 بدا  شدیراز بدازا     بد  بندامد ییلدد فدر  فروشدد، فدرش بدا   وزهداه اولدین    هسدن یا  

 بدا  بد  یدواهد مدد بد  ا  شدنید  جدان پسدر ببیدنم:  فدن و بدر  بندا ه بد   ا مدن بر  مد

  ا نصدای  ایدن ا در بد  بکدنم تدو بد  نصدیحتد ب ددا :  فدنی بل :  فتم شوه  وا   فروشد فرش

 یواهددد مددد بدد  هددرب : افددزو  ا امدد     وی شددد یددواهد موفدد  شددغلن    حتمددا بنددد  ددوش

  و  باشدد،  اشدت  قدا ون  دن  اولی باشدد  اشدت  شدر  زد  حتمدا بایدد بگدو  شدغ  این وا  

 ایدن ازدن بهتدر باشدد نداشدت   ا شدر  زد  ایدن بد  هدم هربسددی نو  جمر زو  و ایو  یبر

 هددم و همکا انددن بدد   ا با یددن  ازهدداه وقددن هددی  اینکدد   ی ددری ب دددا   بنددا  و ببوزددد  ا بددا 

 هدی ی بوشدهر بدرو  یدواهم مدد ب دو ایدفهان، بدروه یدواهد مدد ا در مد  ی ن دو هاین شغلد

 بدروه ببدا یدواهد مدد بد  ن دو حرفد  ایدن    هدم نز یکدن  وزدتان حتد ب  هی  ب  وقن

ی بیاو نددد    زددر با یددن  ازهدداه از و بیاینددد بدددنبالن بدد  ازددن ممکددن اددون بنددد بددا  ادد  و

 کن اول  وز همدان از هدم مدن و  اشدن مدن بدراه بدا ه  هدر نصدای  اد  شدص  کن بد  واقعا

 هر دز بد  بدو   و همدین ازی بدر   مدد اجدرا مدو بد  مدو کندرا وی بسدتم بکدا  بدا       ا نصای 

 اد  مدن هداه بافندد  اینکد  یدا و بدنم مدد تهید  ببدا از  ا هدایم  ب  ب  نمیدانسن ب  هی 

 لنددن بد  ا زدال جهدن و بدر   تهید  پسدریال  بدراه  ا هدا  بد  حدال هدر   ی هستند بساند

 ی  داشتم ایتیا ش   
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 آلمان به سفر

 یدو ش، ج قد  و یوازدن بد   ضدای بدو  مدن بدا هدم  ضدا بدز  م پسر کلمان ب  زفر  اولین   

 از و فرزددتا   زددوئی  بدد   ا او بعددد مدددتدی شددد حرفدد  ایددن وا   زددربازه  و ان اتمددا  از بعددد

 حضدو  بد  هدم واقعدا و بدر  مدد یدحبن  وان و زدلی  بسدیا   ا کلمداند زبدان  ضا  و همین

 کلمددان نمایگدد ا     بدد  فروشددند اندی بددو  مغتددنم بسددیا  مددن بددراه نمایگدد ا  ایددن     ضددا

 شدد  مدان مگدتره  ی در حداا بو ندد، بدر   امداند یدو و بد  فدروش بدراه  ا مدا هداه جن 

   یوازدن بداا تعددا  بدا  ا جدیدد با هداه معمدوا و  ا ندد مدد زدفا ش جدن  ما ب  و بو ند

  بد  اینبدا ی بدو یم بوشدا جدیدد هداه  بد  و هدا فدرش تولیدد    همدوا   ما بنابراین بر ند مد

 لحددا ، هددر از هایمددان جددن  بایسددن مدددی بددافتیم مددد ضددصیم هدداه یامدد  بددا  ا جدیددد هدداه

 شدربن کلمدان نمایگد ا     هدم بعدد زدال یوازدتیم مدد ادون    اشدتند مدد بدااید بیفین

 ی بنیم

 میدزان بد  یکبدا   مدا اجندا  تمدامد بعدد زدال نمایگد ا     اجندا  ایددن و و و  محد  ب 

ی شددیم  وبدرو هدم یو مدان همکدا ان از بریدد حسدا و بدا بدال ب ، بد   فدن فروش ب  بااید

 مدا همکدا ان از بریدد بدا بو ندد ا تبدا     کلمدان بدا بد  تهراندد تبدا  از بریدد حدین ایدن   

 میددزان بدد  کلمددان    بدد  هدداید  بدد  و هددا از جددن  یوازددتند مددد و  رفتنددد مددد تمددا 

    جدن  هدا ایدن بد  ببینندد یوازدتند مدد کنهدای بیاو ندد    زدر  فتد  فدروش ب  اگم یره

 و بر ندد مدد اط جدد بدد اظهدا  موضدوح ایدن از هدم مدا همکدا ان البتد  و شوند مد بافت  ببا

 اجندا  ایدن یدو ش ز  ، بدا ه اندین بد   زدن انحصدا ه بصدو و نفدر یک شاید  فتند مد

  قیقدا البتد  وی یبدریم بدد موضدوح از مدا بد  و فرویتد  کلمدان    هدم یو ش و بر   تولید  ا

 فدرویتم مدد هدم یدو   و بدر   مدد   تولیدد یدو    ا هدایم جدن  من  فتند مد   زن هم

 بدر ا   زدن هدا تهراندد امدای کو   نمدد    زدر بدا    از و  مدز از جندوان هدی  بد  ب  هی  و

 کن بد  فهمیدندد کیدر زدر اینکد  تدا نمو ندد پی یدره  ا بدا  و بر ندد زدماجن کنقدد ی نبو ند

 شدد  وا   شدغ  ایدن    نیدز  ومدم پسدر حمیدد زمدان همدین   ی ا  بدر   تولیدد من  ا ها  ب 

 ندوح و ایدن اجندا  ایدن بد   فدتم حمیدد بد  یصدوص ایدن   ی بدر  مد بمکم با ها    و بو 

 بدا  ندوح ایدن بایدد و اندد شدنایت  همد   ا بدا  ایدن تقریبدا اون شو  مد لو   ا    ی ر تولید

 و باشدد فعلدد بدا  جدای زین بد  بدا ه باشدیم جدیددتره محصدول فکدر بد  و ب ددا یم بنا   ا

 از بدددا  هددر ا ددر تددا باشددیم جدیدددتره جددای زین فکددر هددم جدیددد جددای زین بددراه بایددد حتددد

 محصددول زددریعا بتددوانیم مددا افتا نددد، زددک  از  لیلددد هددر بدد  و زمددان هددر    محصددواو

 بافددن   شددن هم ددد بددافتیم مددد بدد  معمددولد هدداه  بدد ی نمدداییم کن جددای زین  ا جدیدددتره
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 هدم بدافتد بد  بندیم ازدتفا   هداید  بد  از جدای زین بدا  بدراه ب   رفتیم تصمیم ما و بو ند

 بافدن  یدز هداه  بد  از بد  بدو   کن فکدر بد  اینهدا بدر جد و  و باشدند  اشت   یز هم و   شن

 همیگد  مدا ترتید  همدین بد  یدو و هدر   ی بدنم ازدتفا   بعدده هاه جای زین جنوان ب  هم

  قبدداه از همیگدد  نتیبتددا بدد   اشددتیم با هایمددان مددو       ا یددو  یدداص هدداه بینددد پددی 

  ا جدیددتر جدای زیند مدا بر ندد، مدد تولیدد  ا  بد  ندوجد کنهدا تدای بو یم جلوتر قد  اند یو 

 زددعد وی بافددن نظددر از هددم و  نددگ و نقگدد  و طددر  نظددر از هددم بددر یم، مددد جرضدد  بددازا  بدد 

  ی ددر بددر یم مددد ازددتفا   قددب  بدد  جددوهره  ن هدداه از جدیددد هدداه  بدد     بدد  بددر یم

 ی بر یم ازتفا    یاهد  ابن  ن هاه از کنها جاه ب  و نکنیم ازتفا  

 تیموفق راز

 بددا بددا     یددداقن و بددر ن جمدد   ازددتد بدد  با مددان،    مددا موفقیددن  ازهدداه از یکددد شدداید

 شدعب  یدک ژاپدن    حتدد بد  ایدم بدر    فتدا  یدو  هایمدان مگدتره با کنقد  مای ازن مر  

 بددرا    و مددنی فروشددند مددد  ا هایگددان  بدد  مددا نددا  بددا و انددد بددر   ت زددی   ذواانددوا ه بنددا 

 مهندد  بدرا  انم از یکددی نگددند وا   بدا  ایدن    کنهدا از بددا  هدی  البتد  بد   ا   هم  ی ر

 بدد  زددوئی      ضددا پسددر  حاضددر حددال   ی ازددن بازنگسددت  ا تگددد هددم  ی ددره و بگدداو زه

  ومددم پسدری بندد مدد  نبدال  ا بدا  ایددن هدامبو گ    نیدز  یتدر  و  ا   اشدتغال بدا  همدین

    نیدز هدایم ندو  از تدن اندد البتد ی ازدن مگدغول بدا  بد  یو   بنا     و ایران    هم حمید

 بیدد  شددهر    بدد   ا   هددم  یتددره نددو  یدکی هسددتند مگددغول بددا  ایددن بدد  اددین شدان هاه

 فددرش فروشدد اههاه ژوهانسددبو گ شددهر    نیددز  ی ددر  نددو  یددک و جنددوبد کفریقدداه تدداون

 ی بنند مد ا ا    ا ذواانوا ه

 بدا مسدلما پددیر  انبدا  یایدد وزدوا  و  قدن بدا و بگدو  ا  دانیز  بد  بدا ه هر من نظر ب 

 یامد  و پگدم بد   ا   نمایندد  8 الدد 7 حددو     حاضدر حدال   ی بدو  یواهدد همرا  موفقین

 مکدان و برندد مدد  وزدتاها بد   ا مدوا  ایدن نیدز کنهدای  هدم مدد قدرا  ایتیا شدان     ا نقگ  و

 ایتیدا  نیدز محلدد نمایندد  یدک ایدن بدر جد و  و بنندد مدد اجدا   انبدا  جندوان ب  نیز  ا هاید

 هدا نمایندد  ایدن بدا  بدر مدا هداه بداز   بد   ا یدم نمایند   و مکان هر    واق     بنیم، مد

 بدزددن موقدد  بدد  پددول و مددز  کیددا ببیننددد بدد  ازددن ایددن مددا هدداه بدداز   بددا ی  ا نددد نظددا و

 اینهدا بدر جد و ی  ا ندد نظدا و نیدز بافدن بدا   وندد    همچندین و ند   یا  زد مد    بافند ان

  ا بافندد ان ندر  بدو ن یکدد وظیفد  بصد  ایدن بد   ا یدم هدم  ا هدا قیمن بنترل قسمن ما

 ی  ا   برجهد  بافن مکانهاه هم    
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 یذواالنوار فرش عامل ریمد زبان از یذواالنوار تیموفق نیقوان

 شایسددت د بدد  بدد  ذواانددوا ه فددرش جامدد  مدددیر ذوالنددوا ه، حمیددد مهنددد  از بدد  هن ددامد

  بدا     بد  طدواند زدالیان ایدن طدد    شدما پرزدیدیم اندد،  رفتد  پدی      ا پدد  مسیر

 حدداج زنددد د قددانون شدد  زددصاوو بددا ایددد، کمویتدد  ایگددان از  ا هدداید ایددز ایددد بددو   پددد 

 :بر ند بیان ما براه ازن شد  ایگان موفقین باجا ب   ا ذواانوا ه غ مرضا

 مسددل   وز  اندد  بدد  ایگددان بددا ز یصویددیاو از یکددد شددربن هدداه فعالیددن بددودنیام یبدد .۱

 تابیدد نکتد  ایدن بدر همدوا   ایگدانی باشدد مدد فعالیدن هداه حدوز     شدربن با بندان بو ن

 افزا هداه زدصن و  وز افزا هداه ندرفم بد  بایسدتد شدربن فدرش طراحدد بصد  م   ب   ا ند

 بد  و بدافد امکانداو کیدرین بدا فدرش طراحدد  شدت     تحصدیلکر   افدرا  و بدو   مبهز بافد

 هدداه طددر  یلدد  بدد  تددا باشددند و بددو   بریددو  ا  اه ویددژ  جای ددا  از شددربن    همددوا    وز

 ی بپر ازند جدید

 حتددد هیچ ددا  ایگددانی ازددن یگددم فرویددو  ن ایگددان مهددم یصویددیاو از  ی ددر یکدددی 2

 قدولد بد  و نگدد  یگدم ین نبدو  ایگدان  ضداین و نظدر مدو   بیفدد نظر از تولیده ب  زماند

 از جلدو یره حدال    بد  بدو  مگدص  ایگدان ن دا  و اهدر  از بدام ی  فتندد نمدد    بو   از

 مگدک  حد  بدراه اه ادا    ا   نبدال بد  مکدا بمدد از بعدد هسدتند یو شدان شدن جصباند

 زدصن جصدبانین و یگدم یدو  ن فدرو بد  اندد  فتد  مدن بد   ا جملد  ایدن با های کمدند برمد

  ا زدصن بدا  ایدن بایدد شدوه موفد  کنکد  بدراه تدو ازدن، زیا  بسیا  بسیا  اش فاید  اما ازن

  . هد انبا  زیا 

 بعدد هدم هندوز ایگدانی للدودنیازضد یدزدنیدتدالوایبد یوناییمیبودنیفدیلینینییزنیدای 3

 هدداه شددربن، فعالیددن  سددتر  د و  وزه شددبان  فعالیددن زددال 63 و زددن زددال 83 حدددو  از

 انبددا  بدد   ا امددو  تمددا   ی ددران بدد  بننددد نمددد ابتفددا ایددن بدد  تنهددا و بددو   بددا  میدددان   

 و تولیدد مصتلد  هداه بصد  جملکدر  بر زدد بد  نز یدک از فعالیدن و بدا     ایگدانی برزانند

 مددد اددا              ا  و  هنمو هددا ا ائدد  بدد  لددزو  یددو و    و پر ایتدد  محصددول جرضدد 

 ی پر ایتند

یصدلوای کو   مدد بز  دوا ان شدما بدراه زیدر     ا یدبر بدا  اب د     ایگان جم و از بعضدی 4

 هدم مدرا همدوا   و همیگد  بد  ازدن ایگدان مهدم یصویدیاو از  ی در یکدد زندوایدایبودن

 پیغمبدر یدک اینکد ی   ا    وزدن  ا یدبو  هداه ک   یداوندد:  فرمایندد مدد امدر ایدن ب   جوو



 
 فرهنگ اشتغال : جوانان و مسئولین 288

 و یدبر تحمد  از بعدد هدا پیدروزه همیگد ی  نیسدن حکمدن بدد هسدن یدبر ال دوه جنوان ب 

 همدین برزدید هددفتون بد  مدا  یدک یدا شد  یدک جدرض    باشدید نداشدت  هسن توق  انتظا 

 ی یوا  مد پگتکا  و حویل  با  هسن بگوید یو  نز یک قد  یک ب 

قلد   بدا بافندد ان بد   ویندد مدد مدا بد  همدوا   : ایگدان یا ندینیمیبیفنیگینیب یز المزری 5

 همیدنا توجد  و احتدرا  بد  و  هندد مدد تدرجی  مدا ه مسدائ  بد   ا احتدرا  بایفایگدان هاه

 احتدرا  هداکن بدراه بد  بگدوند متوجد  بافندد ان و باشدید یکرندگ کنهدا بدا ا ری  هند مد زیا ه

 کنهدا دشد تداییر انددبد  زتمز هایگدان پر ایدن    مصتلد   اید  بد  ا در کن ا  هستید قائ 

 بدد  ا ددر یددا شددو  تددوجهد بددد بافنددد ان بدد  ا ددری پدیرنددد مددد  ا مسددئل  ایددن احتددرا  بددا هددم

ی ندددبن نمددد بددا   لصددوش بددا هددم کنهددا برنیدداییم کنهددا  رفتددا ه حدد    یددد   ا نددد  رفتددا ه

 و پدول بدراه فقد  بد  بدا ه یدا بدهندد انبدا   لصوشدد بدا بد  بدا ه بدین هسدن فرق ییلد

  حد همدان بافدد مدد  بد  شدما بدراه یوشدحالد و  لصوشدد بدا وقتدد باند  یکی باشد   کمد

 مدد متوجد  هدم مدا تولیدداو یریددا ان  ا ایدن و بندد مدد منتقد  اش بافتد   زدن بد  هم  ا

 وفقیدنم  مدز همین دو  و ازدن همدین    بنندد ان تولیدد  ی در بدا مدا تولیدداو تفاووی شوند

 ی هسن ما موفقین بلید بافند ان ب  توج  و احترا  پ ی ما

یبد یبدودنیازضد یزهادینی.صوصدییایز یدهردمیهتد ی.یزملدییاضدیهنیبد یاضیهنی 6

  ضداه بد  باشدد  ضدا بایسدتد ک  : بد  فرمایندد مدد مدرا همیگد  ایگان ،زتنی.یزملییاضی 

 ازدم بد  نیسدن بیصدو ی برنددا   تد ش از  زدن و باشدد  اشدت  اجتمدا  یداوندد بد  و یداوند

 بد  باشدد یا مدان همیگد  مدا بد  هسدن ایدن بدراه ایدن هسدن،  ضدا مدا امامدان از ز  بد 

 کن    مدا بربدن و ییدر واقد     نباشدد یوشدایند هسدن ممکدن مدا نظدر    ب  اتفاقاو بعضد

 ی 1یدا  ضاین ب  باشم  ضا باید بند  من و  اند مد یداوند فق   ا این و هسن

 یالجورد یعل روزگار و یزندگ

 ... کلمه چند

ی  ندییند ی دوشی.دوهشینید ین دیبقیازی ادینیزتدنقیازتخی زن یدزاز ی  ی   

 بد  بز  تدری بدو  ا  بدو بد  ویداه  وارید ، یدک  اشدتن بدو  ، زدال و زدن بدم بد  زماند

 کن از بعددد و معتبددر شددربن یددک    ازددتصدا  بعددد بمدددی شددد ک زویددم ماشددین  اشددتن شددد 

                                                           

 (1397ذواانوا ه, )بتا  با کفریند ب  شیو  غ مرضا  1



 هاجو   دو  وز ا  جل دزند  
289 

 افدرا   درفتن بدا  بد  بیگدتر، توزدع ی نداشدن انتهداید  دوید امداییی یدو   بدراه بدا ه  اشتن

 نمددد پیددروه مددن از کنهددا  ی ددری شدددند مددد بز  تددر و بددز گ  وز هددر مددن  ویاهدداه بیگددتر،

 بد  و یوازدتم مدد بد  کنچد  شدد نهایدن    وییی  فدتم مدد کنهدا پدد    بد  بدو   مدن بر ندد،

 ا ا   یدک نتیبد  ازدن، نتیبد  بلکد  نیسدن، تصدا فد بداا بیفیدن و یدو  بدا ی بو    نبال 

 مدوا   بدین از جاق ند  انتصدا  یدک نگدان ی  قید  و ماهراند  اجرایدد بدا یا قان  ت شد و مصمم

 ی  ا   قرا  شما پیرامون ب  ازن متعد ه

ی.ی.یلرمفال یلیدهیهیازیآا مهیه یمیامهیهییهمگزین 

 کاشان در تولد

 هدداه مکددان و جدددا  طبیعددن شددهر باشددد، و شددعر شددهر متولدددی هسددتم اجددو  ه جلدد  مددن

 بسددیا  زددصن و حددرم باشددان   بددا  ی شددد  متولددد باشددان    1327 زددال    مددنی تددا یصد

 و تددرین قدددیمد از یکددد    بدد  باشددکو  فرهن ددد هدداه میددرا  از پایدداند بددد  ازددتانی ازددن

 ی ازن پایدا  ایران، هاه شهرزتان ترین تا یصد

 کاشان در تیفعال شروع

 بدام  شدهر یدک بد     و نداشدن  ا بدز گ شدهرهاه یدا تهدران هداه برق و ز ق هر ز، باشان

 مسدت ند قاجدد  ایدن از هدم مدن یدانوا  ی  فدن مدد شدما  بد   ا المدؤمنین و مددهبد و زنتد

 مدد زندد د یدواهر و بدرا   هفدن بدا جمعیدن پدر و مددهبد بدام  یک یانوا      من و نبو ند

 قالیبددافد زمیندد     هددم مصتصددره و باغدددا ه و بگدداو زه بدد  ج قمنددد جمدددتا پددد  ی بددر  

  یدر همد   زدم یدک ایدن جد و  بد  و بدو یم جمعیتدد پدر یانوا   ما ب  کنبا ازی  اشن فعالین

 مدن بیاموزندد، وبسدبد بدا  تدا بر ندد مدد بدا  هدا تابسدتان یدانوا  ، بز  تدر هاه بچ  ب  بو 

 بدد  یددان د لددواز  فروشدد ا     تابسددتان   تع ددی و زددال هددری میکددر    ا بددا  همددین نیددز

 مد زدد      ا  بسددتان  و  ی میکددر   شددا ر ه  اشددن هددم زددیکلن موتددو  فددروش نماینددد د

  ا  بیرزددتان متوزدد    و   و  زدداند  پایددان بدد  باشددان امیراحمددد زددل ان محلدد     پهلددوه

  فددتم مددد ابتددائد مد زدد  بدد  مدوقعد  ا   بصدداطری  د انددد  زدپهر و یدد حیان  بیرزدتان   

 حدداب ر و  یدال یدک یدا و شداهد    ندد و بد  و  ا  مدد تدوجیبد پدول من ب  زصتد ب  پد  

 باغددد بایدد  ا کن نصد  اوقداو بیگدتر بدد   ا ندد مدد بندد  بد  ایددرا ، بد  بندا هدم کن  یدال  و

 تدنق و بدر  مدد پهدن بسدا  مد زد  جلدو بد  بابداید از  ا  ی در نصد  و یرید  مد امتحاند

     بدد  تونمددان  ی ددر جوانددان و نوجوانهددا همدد  ماننددد مددن،  و   ایددن زنددد دی یریددد  مددد
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 نیددز متوزدد   تحصددی و از بعدددی شددد زددپره بددو بد  و   هدداه شددی نن و بددا  و یواندددن

 اه هفتدد     و بددر   حفددظ باشددان    فروشددد موتو زددیکلن بددا  ا یددو   ا تبددا  همچنددان

  ی در پدد هاه ییلدد م د  هدم مدن پدد  یداطر ، یدک جندوان بد ی  رفتم مد حقوق  یال 200

    بفاشددد مغدداز  بدد  مددرا  ا   از  بفدد  بددر   مددد ایددرا  ییلددد وقتددد مدد   زمددان، کن   

 بدرایم تدا  رفدن مدد مدرا پداه اندداز  بفداش کقداه و بر ندد مدد بفداش   کقدا احمدد بندا  بازا 

 نمدر  یدک بدا  ا بفد  بدر  مدد زدفا ش بفداش بد  پدد    یدره اندداز  هن ا  و بدوز  بف 

 هدم یریددن لبدا  ال دوه بدنم، ازدتفا   کن از هدم  ی در زدال بتدوانم بد  بندد، کما   بز  تر

  ا یدو  زدر مدوه بدو  قدرا  مد زد  نداظم زدفا ش بد  بندا ا در همچندینی بدو  شک  همین ب 

    ایگدانی  ا ندد مدد انبدا  شصصدا اش قددیمد و  زدتد اید   ماشدین بدا پدد   بدنم بوتا 

ی بدا   رامدد یدا ش و شدا   وحد ی  فدن یددا  حمدن بد  1392 مدا  ازفند    زال د 92 زن

 مدا   زدازند  هداه نصدیحن و پدد  هداه  یدره زدصن مددیون  ا   مدوفقیتد من ا ر بسا ا 

 بمتدر بر ندد مدد تویدی  مدن بد  اوایدر ایدن و بو ندد ج قمندد من ب  بسیا  ایگانی هستم یو 

 یگدنو  بسدیا  مدن هداه موفقیدن بد  نسدبن و بپدر از  ازدتراحن بد  بیگدتر بمدد و بنم با 

  وزبددروز اینکدد  یدداطر بدد  مددن از کمددد، مددد بدزددن فریددتد و یلددوو بدد   دداهد از هددری بو نددد

 ی بر ند قد  اند مد نمو  ، مد ایبا  زاید اشتغال بیگتره تعدا 

 ینوجوواناز  یبرگ

 شددا ر  باشددان    بدد  مددوقعد بددنم، جددرض نوجددواند زمددان از  ی ددره یدداطر  بدهیددد اجدداز 

  ددددا ه شدددما   بدددراه بر ندددد، مدددد یریددددا ه موتو زدددیکلن بددد  افدددرا ه بدددو   مغددداز 

 بر ندد، مدد تهید  ایمندد بد   بایدد لزومدا موتو زدیکلن   یافدن  واهینامد  یا و موتو زیکلن

 بننددد  جرضدد  یددو ش  دددا ه شددما   مسددئول بدد  بددو  ایددن جلددن موقدد  کن    ایددوا شدداید

 بد  تماید  غالبدا مدر   و بدو  تومدان 300 تدا 250 حددو  ایمندد بد   قیمدنی بدو  ایمند ب  

 بدد  افدرا ه و بدو   بددر   یریددا ه تومدان 250 مبلدد  بد  بد   یددک مدنی نداشدتند کن یریدد

 بد   بر ندد مدد مراجعد   انندد د و  اهنمداید بد  نامد   دواهد ایدد یدا و  دا ه شما   براه

 مسددئول بدد  هدداید بدد   طرفددد از و بر نددد مددد اجددا           تومددان 10 مبلدد  بدد  مددن از  ا

 امانددن بدد  یددو  ا ا   نز یکددد    فروشدد اهد    و یریددد  منظددو  همددین بدد   دددا ه شددما  

 بد   ندرفتن فدروش  از بد  اینکد  بدراه و  فدن نمدد فدروش بد  بفروشد، او براه تا بو   داشت 

 و  داشددت  ج مددن بگددو  متوجدد  متقاضددد اینکدد  بدددون  ا بدد    ایدد  یکبددا  ببددر ، پددد هددا

 وه بد  بد   یدک بدا همد  بد  شدد متوجد  نمدو ، مراجعد  بد   کن با  ی ره شص  زماند ب 

 مددد او از و  اشددت  ن دد  یددو  نددز   ا بدد   و بددر   بریددو   او بددا شدددیدا و بننددد مددد مراجعدد 
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 اه مغداز  یداح  از بد    درفتن بدراه مدن نهایدن    بندد، معرفدد  ا بد   یاح  ب  یواهد

 باشدان    نفدوذه بدا و معتبدر شدص  بد  ایگدان و بدر   بمدک تقاضداه بدر   مدد بدا  ب 

 ی  رفتند پ   ا ب   و بر   مراجع  بو ند،

 تهران به سفر

 همچددون تهددران بددو   شددنید  بدد  جددا کن از بددر  ، مددد زنددد د باشددان    زددال د نددوز   تددا 

 بدداطند میدد  یدد م بددر بنددابراین بنددد مددد  شددد شددو    یددا ایددن وا   بسددد هددر و   یازددن

 اقامدن  وزدتانم از یکدد مندزل    اول هفتد ی کمدد  تهدران بد  و بسدتم زدفر بدا  یدو ، والدین

 ایگدان تهدران، بد  مدن و و  از پد  هفتد  یدک  قیقدا ولدد بدو  مبدر  مدن مانند هم اوی نمو  

 بتددوانم بدد  نداشددتم هددم کنچندداند   کمدددی بمددانم او یاندد     نتوانسددتم  ی ددر مددن و بددر  نددامز 

    کن نمایندد د بد  شدربتد همدان بد   زدید فکدر  بد  زمدان همدان   ی بدنم اجدا    ا جاید

 ی بنم مراجع  بر   مد با  کنها براه قب  و بو  زیکلن موتو  بنند  وا   باشان

 بدا نیدز کنهدا بدو ، ژاپدن از بگداو زه کاو ماشدین و موتو زدیکلن بنندد  وا   پیدروزان شربن

 هدم لددا ا ،  اشدت   ا حدوز  ایدن    اشدتغال زدابق  بد   انسدتند مدد و بو ندد کشنا من زواب 

 مگددغول کنبددا بدد  پدیرفتنددد  احتددد بدد  و بددنم مددد بددا  جدددین بددا هددم و  ا    ا از  تبربدد 

 ق عدداو فددروش مسددئول زددمن بددا مدددتد از پدد  و فددروش با منددد جنددوان بدد  ابتدددا   ی شددو 

 ماهیاندد  حقددوقی بر نددد مددرا ازددتصدا  موتو زددیکلن ق عدداو فددروش و بگدداو زه هدداه ماشددین

 ی بو  تومان 600 حدو  ابتدا    من

 بدر   زدعد بدو  ا  ج قد  مدو   شدغ  ادون و بدو   مگدغول شدربن ایدن    زدالد اها  ز 

 توزدد  شددربن فددروش هرادد ی  ا   مصددروم کن بهتددر هرادد  پیگددبر  بددراه  ا ت شددم حددداب ر

 بددو ، ذه نفدد  مسددتقیما بدد  یددو  با فرمدداه از بددی  حتددد مددن شدداید شددد مددد بیگددتر مددن

 ی بو   شد  مسل  با ها از ییلد ب  تقریبا زمان کن   ی شد  مد یوشحال

 زدروبل  بدحسدا  مگدتریان بدا  فعداو بد ی شدد  مواجد  بدازا  بدد وضد  بدا با هدا م ال بعنوان

 ادد ی شددد  تهدیددد نفددوذ  ا اه و یلدد  بددد مگددتریان بریددد توزدد  بدد  کمددد پددی  حتدد ی ز  

 اندد هدر بدو  همدرا  موفقیدن بدا کنهدا اب در و  د اندد  زدر از ب  ها زند اان  و معام و بسیا 

 بدراه پلکداند و بدا  و بسد  و زندد د     بد  ماندد یا  دا  بد  تلصدد تبربیاو هم  اهد ب 

 متقاضدد و بدر  مراجعد  مدن مغداز  بد  جدواند  ا   یداطر بد ی شدد مدن کیندد  هداه موفقین

 ازددتقبال مددو    و ان کن    موتو هددا ایددنی شددد بددرا  زددیکلن موتددو   زددت ا  یددک یریددد
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 از پد  مدنی  اشدن ناهنبدا ه یدداه ولدد شدد، مدد ازدتفا   مسدابقاو    اب درا و بو  جوانها

 بدر  ، موافقدن ایگدان بد  موتدو   زدت ا  یدک اقسداطد فدروش بدا یریدا ، مالد شرای  بر زد

 بد  و بدر  مراجعد  مبدد ا هفتد ، یدک از پد  امدای  ا  تحوید   ا ماهیاند  اقسا  اک هاه وه

 پدد   ا موتددو  بدد  بددر    یوازددن موتددو  ناهنبددا  یددداه بدد  هددا همسددای  اجتددراض بهاندد 

  ی در مگدتریان بد  ندو جندوان بد  فدروش قابد  و بدو  شدد  ازدتفا   موتدو  کنبائیک  ازی ب یریم

 هداه بلفدن  در ن از یکدد هداه نواد  از شدد  متوجد  بعددا بد  ایگانی نکر   قبول نبو ، هم

 ایدن مدو      مددابر  بهاند  بد  بدو ، باشدد، مدد هدم بدنسدازه باشد ا  یدک یداح  بد  مح 

 ایدن پداتوق محد  حقیقدن    بد  مبموجد  ایدن جمدومد ازدتصر و باشد ا  مح  ب  مرا موضوح

 میدددان)ژال  میدددان فایدد  حددد زدداب  شددهباز ییابددان    باشدد ا  ایددنی بددر   جددوو بددو ،  ددرو 

 ی بو  یرازان میدان و( فعلد شهداه

 مددن امددا بدددهم پدد   ا یریدددا  اکهدداه بدد  یوازددتند مددن از پازدد  و پرزدد  اندددبد از بعددد

  اشدن زدق  از   ه بد  ازدتصر یاند  تصدفی  انبدا     مدرا هدم کنهدا بدر  ، مصالفن همچنان

 مدددو بدد  بدد  هددا اددک بر اشددتن و فروشدد ا   اویددندوق بلیددد   یافددن تددا و بر نددد زنددداند

 کن از مدن تدا شدد اه تبربد  یدو  ایدنی بدو   زندداند محد    کن بگدید، طدول زاجن اندین

 اجتمداجد شصصدین بدو ن موجد  بد  بداا وجد  ویدول از اطمیندان بد  توجد  بدر ج و  بعد ب 

 ی نمایم توج  هم مگتریان

 ازدواج

 پیددا بیگدتره اجتبدا  بدازا     مدنی شدد مدد بهتدر  وز بد   وز مدا بدا  و  اشدن ا ام   وند این

 و شددیم نز یدک انقد   بد  اینکد  تدا  اشدن ا امد   وال و مندوال همدین بدر اوضداحی بر   مد

 بعدد و بدر   پیددا تع ید  نیمد  حالدن با هدا، مددتد تدای یافدن  ی دره بدوه و  نگ ایز هم 

 بدا زمدان هدمی  اشدن  ا یدو ش پیامددهاه بد  شدد شدروح جدراق و ایدران جندگ متازدفان  هم

 ایددن    و همسدر جسدتبوه    مدن والددد  و بدو   از واج فکدر بد  یددو  و ایدران    بدا  شدروح

 از بعضدد بد  ازدن طبیعددی نمو ندد یوازدت ا ه و مراجعد  متعدد ه هداه یدانوا   بد   اب د 

 و نبدو  مدن تاییدد مدو   بد   ا ندد مدد م بدن پازد  بد  هدم تعدا ه و منفد پاز  ها یانوا  

 شدد متوجد  همکدا انم از یکدد بد  مدوقعد تصدا فای نداشدن منازدبن مدن والدد  معیا هاه با یا

ی بدر  معرفدد تدوبلد ندا  بد   ا یدو  بسدت ان از یکدد یدانوا    ا   از واج بد  تصدمیم مدن ب 

 ایدن بدا کشدنایدی  اشدن ت بید  تقریبدا مدن والدد  و مدن معیا هداه بدا یانوا   این یوشبصتان 

 و  ا   اطدد ح باشددان    یددو  والددد  بدد  بو نددد ایددی  و مدددهبد اه یددانوا   بدد   ا یددانوا  
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 یکددد از توزدد  مددن اینکدد  بدد  توجدد  بددا کنهددا و بر نددد مراجعدد  یوازددت ا ه بددراه ب فایددل 

 ی نمو ند اج   از واج این با  ا یو  موافقن بو   شد  معرفد یو شان بست ان

 قدددیمد، بسددیا  اه یاندد      ا یددو  جدیددد زنددد د بعددد مدددتد از واج، تگددریفاو انبددا  از بعددد

  ا اه یاند  ایدنی بدر   شدروح بدو   نمدو   یریددا ه قدب  بد  جندوبد بدا  ر    ییابان واق 

 زنددد د بددراه بدد  از   فدداهد امکاندداو یاندد  ایددن متازددفان ی بددو  قدددیمد زددایتمان طبقدد   و

 مسددئولین همسدر  زمدان، از مق د  کن    اینکد  ویدژ  بد  نداشدن باشدد منازد  یدانوا   یدک

  ا کمدنددد مددد تهددران       بدد  یددو   اننددد  همددرا  بدد  بدد  پددد   بعضددا و بددرا     و از پدددیراید

 بدا   فتدر و فروشد ا  جندوان بد  بد  بدو  همکد  طبقد     قددیمد یاند  ایدن امکانداوی  اشن

 بددای ندددا یم یددوبد یدداطر  از واج شددروح از همسددر  و بنددد  بلددد طددو  بدد ی شددد مددد ازددتفا  

 بددا بددو بد    مددن اول فرزنددد متازددفان  زنددد د اوایدد     امکاندداو محدددو ین بدد  توجدد 

 ی مد  هد قرا  تا یر تحن مرا همچنان کن ک ا  ب   ر ید مواج  ی راتد

 

 یالجورد یعل استاد اتیتجرب از ارزشمند ینکات

 و شددد  طراحددد فعالیتهدداه و تفکددراو از اه مبموجدد  نتیبدد  بلکدد  نیسددن، تصددا فد موفقیددن

 نگددان  و  قیدد  و ماهراندد  اجرایددد و یددا قان  ت شددد و مصددمم اه ا ا       و یافتدد  زیسددتم

 ی باشد مد  ا ند، قرا  شما پیرامون ب  متعد ه موا   بین از هدفمند و جاق ن  انتصابد

  وش بدد    زددن بددا  انبددا  ایدد  و مددوا   همدد     اول جای ددا  بسدد  و تدد ش بدد  ایددوا

    همیگدد  و  انددم نمددد بامدد  و م لددو  معمددولد، زدد       ا امددو  انبددا ی پایبنددد    زددن

 تولیدددی ا  بددو   بیفیددن بددا و جددالد زدد      تولیددد و شددرای  امکاندداو نمددو ن فددراهم یددد 

 و اتوماتیدک تمدا  کاو ماشدین بدا مدد ن اه با یاند  ایبدا  زدمن بد  مدرا یدک   جد  بااه

 و مگددک و بددا همیگدد  فعددالیتم مدددو طددول   ی بددر  هددداین مگدداب  با یانبدداو از متمددایز

 ماهیددن از جزئددد مواندد  و مگددک و وجددو  بدد  معتقددد  ولددیکن ا  بددو   مواجدد  متعددد  مواندد 

 و مواندد  پدددیرش بدددون اهدددام کو  ن بدزددن و موفقیددن بدد   زددتیابد و ازددن زنددد د امددو 

 تبربد  میدزان باشدد، بیگدتر مواند  هراد ی نیسدن تحقد  قابد  مگک و مقاب     شدن کبدید 

 بددر زصتکوشددد و پگددتکا  زددای     تنهددا امددر ایددن ازددن، م لددوبتر نتددای  بدد   زددتیابد لدددو و

 ی شو  مد ممکن هدفمند  یزه برنام  ازا 
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  قبداه بدا تن اتندگ  قابدن    موفقیدن و مگدتریان پسدند مدو   بدااه جرضد  و تولیدد امروز 

 فعالیددن زددصتد و پیچیددد د لدددای ازددن  دشددت  از  شددوا تر مراتدد  بدد  و یددا جد  ایلددد

 همچندین و شدد  بیگدتر بدا  و بسد     شدرافتمندان  هداه  وش بد  معتقدد و یدا ق مدیران

ی باشددد مددد  دشددت  از تددر زددن ین      بددازا  و مددر   قبددال    ایگددان اجتمدداجد مسددئولین

 شصصدین بندا     تصصد  و توانداید بد  بلیدده با بندان  دزین     ا  بدر   زدعد همیگ 

 موفقیدن از بصگدد ق عدای باشدم  اشدت  توجد  ایگدان بصد  ا در و م بدن  وحیداو و اجتمداجد

 بوشدا بدا ه تدیم و همکدا ان  وزدتان، یدانوا  ، اجضدا  ادون او، اطرافیدان مرهدون مددیره هر

 مددیره هدر فدر ه  یدزه برنامد  و پگدتکا  ی قیدن، مکمد  افدرا  ایدنی ازدن ایگدان  لسوز و

 ی هستند

 :شصصد ج ی  ب  اشا  

ییهییزهیهیاتیلینیلالیا یب  •

ییزلیز هییچا یمی ،هقی.صوصیدایپمدز  یزهیهیمینیزمریوفتمی•

ی.ودیزمطیایز یباین یزتالفیدهیمیزو، یز یپمهیزی•

یبدد یوو دد یمیزنددوایهددیزهنی ددی ی ددی یدایمی دد،نیهددی یاهددز یبملیندد یبدد یوو دد ی•ی

 ی آنیزلایریچرولر 

 لددو جدوان مددیران هداه اندیگد  و هدا ایدد  پدرو ش و هدا قابلیدن بدروز براه فرین ایبا  از 

 ی ا  بر  

 اندرژه بسد  ایدلد منبد  مددهبد ایدی  اجتقدا او بد  پایبندده و متعدال یداوندد ب  توب  با

 یدو  امیدد اجتقدا او، همدین بد  اتکدا بدا نیدز شدرای  تدرین زدصن     دا  هی  و باشد مد من

 و ان یددز  بددا ه انددین بددراه اینکدد  م ددر  و  نمددد جلددو   بدد  هددیچک ی ا  ندددا    زددن از  ا

 مددد مگددص  امروزتددان بددا ه هدداه برنامدد   ا، شددما موفقیددن  از و  مددزی باشددد  اشددت  محددرک

 همددین بدد  بنددد پیدددا تحقدد  بسددد زنددد د     وز  یددک بدد  نیسددن ایددزه موفقیددنی زدداز 

 زندد د  وز هدر هسدتند، فرایندد یدک اینهدا  وه هدر یدو  ، نمدد شکسدن یکبدا   بسد شک 

 ی امروزمان  ا   با  ب  بست د شد یواهیم کنچ  ازن، بعد  وز براه تدا بد حکم   



 هاجو   دو  وز ا  جل دزند  
295 

 تیموفق لیتحص روش

یامشد یزهد یند یل دمیبد یبمتد یباالدم یفدمدز یبد ی  یپمدز رین یبایه یام یهمین 

 مدد بصریدد،  ا ک   یدک وقدن توانیدد مدد شدمای نوفلیدنیبد یاتدیینیودیزاییبمز یزتن

  ا او بددازوه زو  توانیددد مددد حتددد بصریددد، معددین محدد  یددک     ا او فیزیکددد حضددو  توانیددد

 یدمیم از  ا، او وفدا ا اه  ا، او اشدتیاق توانیدد نمدد امدا بدهیدد، پدول کن بابدن زداجتد و بصرید

 تدد ش، بددا  ا ایزهددا  وندد  ایددن بایددد شددمای بصریددد  ا او  و  و اندیگدد  و  ا او بددر ن بددا  قلدد 

 اقتصددا ه مؤزسدد   هبددر یددا و مدددیر یددک جنددوان بدد  مددای کو یددد بدزددن ازددتحقاق و یددمیمین

  ی دران از وفدا ا ه انتظدا  نبایدد هر دز کو یدم، بوجدو  اجتمدا  و مسدتحکم  وابد  کنک  از پی 

ی  ا    ا مؤزسد  ا شدد مددیر جمد  پدا اش حکدم مؤزسد  هدر با بندان وفدا ا هی باشیم  اشت 

 مددد ا ددری  اننددد مددد یددو  هدداه یوازددت          بددر مقددد   ا همکددا ان ییددر موفدد  مدددیران

 یدک ایدن بد  ادرا بدر ا یم، بدز گ  امهداه بایدد یو مدان بد اندیگدند، بز گ با بنان یواهید

 بد  امدا بیابیدد، ازدن مقددو  برایتدان بد  ک مهداید بهتدرین ا در مدن نظدر بد ی ازدن مسره امر

 بد  بندد مدد تربیدن و  هدد مدد بهدا یدو  افدرا  بد  بد  شدما  قید  ندهیدد، بهدا کنها پرو ش

 مددیرین و  هبدره بد  بسدت د ایدزه هدر زدقو  و یدعو ی  رفدن یواهد پیگد شما از زو ه

 ایددن    بننددد  تولیددد بهتدرین بدد  پددا   تبددی  النددن مددن جمددر زرازددر مگدغولد  لی  ا   کن

 هدم  ی دران امیددوا  ی مگدص  نیسدن شدد، یواهدد اد  مدن از بعدد بد  اینی باشد مد ینعن

  ا ایددلد یدداح  یددا و مدددیرجام  بدد  شددربتهاید ایددوای  هنددد ا امدد   ا  ا  ایددن مددن از بعددد

 او غیبددن ا ددر یصددوص بدد  بننددد، مددد زددقو  بحددران و طدد  بدد   هنددد مددد  زددن از نا هددان

 زمداند بد  تدا شدو  نمدد  یدد  بازنگسدت د مدن  ا ا  یدفح    ی باشدد منتظدر  غیر و نا هاند

 بچدد  و همسددر بدد  زمدداند تددا و  ا    ا از  تددوان و تدد ش بدد  زمدداند تددا و  ا   انددرژه و نگددا 

 فرزنددان تدد یبا مدن البتد ی بدنم مدد بدا  بصواهندد مدرا همکدا انم زمداند بد  تدا و یو   هاه

ی شدو  مواجد  بمتدره مگدک  بدا شدربن زمدان کن    بلکد  تدا بدنم مد تگوی  و کما    ا یو 

 کن  ا کنهدا و بدنم  ددا ه زدرمای  کنهدا  وه و بددهم اهمیدن یدو  میداند مددیران بد  ا در من

 بد  یدو  نیازهداه  فد  جهدن    کیندد     بدو  نصدواهم ناادا  بدنم تربیدن یواهم مد ب  طو 

 جانگدین ادون اه ا  ید  یدو  بدراه بد  مددیراندی نمدایم همکدا ه بد   جدوو بیدرون از مدیر،

 وقددن وقتدددی بننددد مددد ن ددا   و  هدداه افدد  بدد  زددازمان  هبددره     دا نددد مددد جددا بدد  یددو 

  ا   فریدن ایدن جانگدین بد  و  رفدن بندا   بدا  از مید  بمدال بدا بایدد  زدد مدد فدرا  فتن

ی  زداند مدد کزدی   زدازمان و او بد  جانگدین بندا     مدایلد ی بایسدتد یدو  پاه  وه تا شو 

 مصدال  حفدظ لحدا  بد  بوشدم مدد همدوا   یدو  مددیرین تحدن زدازمان  هبدره ضدمن من
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 و  هبددر هددر ایددلد هدداه مسددئولین از یکدددی نکددنم غفلددن یددو  جانگددین پددرو ش    شددربن

 ی ازن جانگین تربین مدیر،

یباددی ینوفددققینددیهمزن.یلی ددنینتتدد ی.ودگذشددالر یز یمیزهثددیایبددیمنینوفلیددن

ی.یپمدز لیین یزنمم یازیفمدزینوفلینیویتین 

 هدر فدر ی  هدم مدد تدرجی  فدر ه مددیرین بد   ا هیئتدد و جمعدد  زدت  مددیرین من ایوا

    بد  همدان و ی نیسدن زدازمان یدک ا ا   و  هبدره بد  قدا   تنهداید بد  باشدد تواندا هدم قد 

 مؤزسدداو و زددازمانها یددو ، بازیکنددان از مربدد  ازددن تیمددد بدد  نیازمنددد مربددد و زش

 زدازمان هراد ی  ا ندد بدا کزمو   و یدو   هبدران بد  نیداز یدو  موفقیدن بدراه هدم اقتصا ه

  ا با هدا همد  بد  ا  نگدد  زا   مدنی باشدد تدر قدوه و بز  تدر بایدد مددیران تدیم باشد بز  تر

  ا یدو  هداه اولویدن اینکد   ی در جبدا و بد ی بددهم انبدا  بدا ه تدا ا  کمدد  بلک  بدهم انبا 

 بددا ا تبددا  برقددرا ه    مدددیران از بریدددی بنددیم بددا  کن مبندداه بددر پیوزددت  و  هددیم تگددصی 

 و با مندددان مسددئولین    ا تبددا  ایبددا  کنددان اجتقددا  بدد  زیددرا  ا نددد، هدداید  شددوا ه  ی ددران

 ایدن بد  تداز  بد   هبراندد یدا و مددیران مدو      ویدژ  بد  مسدئل  ایدنی باشد مد میاند مدیران

  ئدی  مدن  ویندد مدد یدو  بدا همیگد  کنهدا شداید بندد، مدد یددق اندد شدد  منصدو  مقا 

 بیایند  جلو  ی ران تا باشم منتظر هستم، مالک یا و منص  یاح  یا من و هستم

  دا  همیگد  بنندد مدد پیدروه مگدتره یدا و همکدا  بدا ا تبدا  قدانون از ب   لسوز مدیران اما

 موفقیدن بدراه امدا نیسدن کزدان همیگد  بدا  ایدن البتد ی  ا ندد مدد بدر ا تبا  ایبا      ا اول

 بدد یدا یدو  بدنم مدد فکدر نددا  ، اجتقدا  شدان  بد  زیدا  مدنی ازدن مهم بسیا  زازمان یک

 اولویددن و ازددتقامن بوشدد ، و تدد ش بددا معتقددد ی  ا   افددرا  یددو  جملکددر  بدد  بسددت د بددو ن

 مددوا   ایددن بدد  ا ددری کو   ا مغددان بدد  شانسددد یددوش یددو ، بددراه تددوان مددد با هددا    بنددده

 بیگدترینی بندیم فکدر شدان  بد  نیسدن از   ی در بندیم اضداف  هدم  ا مهربدان یدداه نعماو

 از ازددتفا   معتقددد ی مازددن یددو  جملکددر  نتیبدد  کیددد مددد وجددو  بدد  مددا بددراه بدد  مگددک و

 بدا ا در امدای بندد بمدک شدما بد  تواندد مدد شصصدد توانداید هدر از بدی   ی ران هاه تواناید

 ناپدددیره انع ددامی ببن یددد موفقیددن بدد   زددیدن بددراه همیگدد  بایددد نیاییددد بنددا   ی ددران

 تغییددر، مقابدد     ا ددر انسددانی ازددن پیگددرفن و شصصددد  شددد موفقیددن،  شددمن بز  تددرین

 زدر همد  ایدن میدان   ی بدر  یواهدد مقاومدن هدم موفقیدن مقابد     شدک بدون باشد، مقاو 

 یواهیدد مدد بد  شدما بدراه ازدن، شدد  پدا بد  مگدتره جلد  بدراه بازا  این    ب  یداید و

  اشدتن  و ی بدو  یواهدد بدازا     حضدو  شدما جمدد   لید  باشدید  اشدت  محکمدد پداه جاه

 جددز  بددا بایددد معتقددد  بلکدد  نیسددتم قددد  و قضددا بدد  متکددد مددنی ازددن یددو  کینددد  از تصددویره
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  زددت  کن از ا ددری بسددپا یم زرنوشددن  زددن بدد   ا یددو  اینکدد  ندد  بددر ، بددا  ا ا   و  ازدد 

 وقدن پایدان    یدا و بگدو  تمدا  بدا  وقدن تدا  ا یدد زداجن جقربد  بد  اگدم ب  باشید افرا ه

 ی باشید  اشت  نباید مدیرین انتظا  کیند     یقینا بگید، مد با  از  زن شرای د هر   

 پایدان از  یرتدر و شدوید حاضدر یدو  بدا  زدر مقدر  موجدد از زو تدر بنیدد زدعد المقدو  حتد

 بد  مانیدد مدد با  دا     یدا و یدو  بدا   فتدر    حدد از بدی  ا در و بکگدید  زن با  از با ،

 از  ا یدو  زندد د بز  دان، از بسدیا هی باشدد  اشدت  بد  حایدلد بنیدد  یدزه برنامد  اه  ون 

  وندد  هددی  بدددون و پددایین تحصددی و و محقددر بسددیا  هدداه یاندد  از و زدد   تددرین پددایین

  ا 6 ایددد میفرویددن و هفتدد   وزنامدد  ق ددا     ا یسددون تومددا ی انددد بددر   کغدداز امتیددازه

 ی می رفن

  نیدا بد  ادوبد بلبد  از بد  نیسدن ایدن لیدنکلن کبراهدا  بد  اینسن موضوح ترین م حظ  قاب 

ی بو ندد ناشدنوا ا یسدون تومدا  و بتهدوونی کمدد  بیدرون ادوبد بلبد  از بد  ازدن این بلک  کمد

 بد  موفقیتهداید اندین بد   ا  تدوان و تدا  بز  دان ایدن بد  ایدز اد ی بدو   وژپگن اف طون

    بسدانیک ی باشدم  فید  یدو  همکدا ان و با بندان بدا بدنم مدد زدعد همدوا  ی کو ندد  زدن

 مددد شکسدن مددیرین و  هبددره    بنندد مدد ناشددکیباید یدو   زدتان زیددر و با بندان مدو  

  امهدداه بددا بلنددد  امهدداه نمددو ن هماهنددگ بلکدد  نیسددن قددد و نگددان  بددو ن تنددد وی یو نددد

 ی ازن اقتدا   ی ران نگان  کهست 

 پرنددد  زنددد د، بمیرنددد،  ویاهددا ا ددر زیددرا بچسددبید محکددم  ویاهایتددان بدد  بددنم مددد پیگددنها 

 ند  بنیدد، فکدر موفقیدن بد  باشدید، م بدن همیگد ی نددا   پدرواز توان ب  مد شو  بالد شکست 

 تصدمیم هن دا  بد  همیگد  هدم بداز باشدد،  قید  بد  هدم اندد هدر انسان معتقد ی شکسن ب 

  هبدر یدا مددیر بندا     بسدد همیگد  بایدد پد ی ماندد مدد  و  نظر از جزییاو از بعضد  یره

 ی ببیند او بیند نمد  یره تصمیم مواق      ا کنچ  ب  باشد

 مدد شدا ماند و افتصدا  موجد  همیگد  بدز گ با هداه انبدا  و موفقیدن بسد  بد  اندد هر

 باجدا و شدد  ایدر  مدن بدر غدرو  مدوا   این وند     بد  ا  نددا   اجداز  هیچ دا  ولدیکن باشد

 زدصن شدرای  بدا مواجهد     با هدا همچندینی شدو  اجتددال و جقد  مسدیر از مدن شددن یا ج

 اندیگد  بد  ا  نددا   اجداز  ولدیکن ا  نمدو   یسدت د و تلصدد احسدا  مگدک و، بدا بریو  

  ا  ا امد  از انصدرام و نگدیند جقد  موجد  و شدد  مسدتولد مدن بدر مواند  بدر غلب     ناتواند

 نمدو   تد ش مبدد ا احتمدالد، اشدتباهاو حددم و مبدد  زدازماندهد و تفکدر بدا با  هری  ر  

 توجد  زیدا ، مگدغل  جلدن بد  مدوا   از بسدیا ه    بد  بدنم مدد  مدانی ا   زدید  نتیب  ب  و
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  ا هدا بازدتد بز  دوا ه بدا ایگدان اندد هدر ا ، نداشدت  ا  یدانوا   بد  نسبن شایست  و بایست 

 از زدپا  اندد، بدو   مدن حدال بمدک هدایم مسدئولین بهتدر پیگدبر     حتدد و نمدو   تحم 

 ی 1ایگان پایدا ه و ید  زع 

 یرضوان دیعبدالحمو روزگار  یزندگ

 تولد

 مددن،  زا  ددا کمددد ،  نیددا بدد   هاقددان    1333 زددال مددا  هگددتم    ، ضددواند جبدالحمیددد مددن،

 ،زدنا شدد  واقد  بدروجن هداه نز یکدد ،بصتیدا ه، مهدال اهدا  و ایدفهان مدرز    بدو  جاید

 ی وبروجن  ضا شهر مابین

 ایدت ل ایدن ،هسدتند مصتل دد هداه فرهندگ  ا اه هسدتند مدرزه اندین ایدن بد  شهرهاید

 واژ دان هدم شدهره اندین مر مدان  دوی     یعند:ازدن شدد  بگدید  هدم  دوی  بد  حتد

 ی لره واژ ان هم هسن، ایفهاند

 ی افتا  یواهد و ازن ناپدیر اجتنا  اتفاق یک مو   این شنازد زبان حیا از

 ی شد  متولد وفرهن د جغرافیا و موقعین انین    من

 نیدا  بد  بد  هن دامد بو ند،پدد   تهدران    شدد  متولدد مدن بد  هن دامد مدا بسدت ان بیگتر

 تحدن بایدد حتمدا بد  میکدر  تابیدد مدن بد  و زدال 67  اشدن،حدو  بدااید نسبتا زن کومد ،

 ی ب یر  قرا  یو   زا  ا  ازتا ان تعالیم

 توجدد م ،میگدد  بز  تددر بد   فتدد   فتد  امدا کمددد، نمدد یوشددم زیدا  پددد  فکدر از زمدان کن   

 اههد کمدوزش و تعلیمداو ندوح ازدن،ب  بدو   پدد   یوازدت  ایدن پسدن تفکدره واقعا ب  شد 

 تعلدیم وقد   ا زندد ی   و ان و بدو  زدوا  بدا بسدیا  پدد   ی در زدوه از و میدا ند  ا متفاوتد

 ی بر  من

اضدد پد  ب  اندین بسد  وبدا  اشدتغال  اشدنی از یدک زدو زمدین  ا  بدو  و از زدوه  ی در ق

 ر ی تبربد بو  و مسائ  و ایت فاو فیما بین پی  کمد  بین مر    ا ح  و فص  میک

                                                           

 (1393)بتا  با کفریند ب  شیو  زیدجلد اجو  ه,  1
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د زد  بنگدینم و ایدن محکمد  هدا  ا یکد از یوشد هاه مدن ایدن بدو  بد  قبد  از  فدتن بد  م

ن ددا  بددنم بدد  معمددوا یددب  زو  بر ددزا  مددد شدددی کنبددا بددو  بدد    ک بددر   قضدداوو اکددا  

زددصتد ازددن اددون احسازددم ایددن بددو  بدد  طددرفین  ا نددد  ازددن می وینددد پدد  حدد  بددا ادد  

 بسد بو  

 زدال میگدو  بد  تدد ی  میکدنم، حداا بد  بد  کن  وزهدا فکدرمیکنم میبیدنم 45اان بی  از 

 ب  پد   ذاتا و ب  یو و ف ره، یک معلم بو ی 

   حال حاضدر بدا  ترجمد  فا زدد بد  ان لیسدد  لسدتان زدعده  ا انبدا  میددهمی پدد   بدو  

 ب  تصم ج ق  زعده  ا ب  طو  حرف  اه    وجو   باشنی 

من    محی دد قدرا   درفتم بد  همد  از زدعده می فتندد و شد ن او بدااتر ازهمد  بدو ی حتدد 

 اند بو ند ب  ب  طو  ایتصاید فق  اشعا  زعده  ا مد یواندندی یوانند 

 تهران روزگار

وقتددد    تهددران مسددتقر شددد ،     و ان اول  بیرزددتان، نفددر اول مسددابقاو  یاضددیاو بدد  

 بگو  شد ی 

    و    و  نیددز،     شددت   وزنامدد   یددوا ه هددم اول شددد ا اددون یدد  و م ددالب   و یددو   

 ی نوشت  و تهی  بر   بو  

نفدر بد   قابدن  17نکت  جالبد بد  بایدد م در  بدنم،   بدا    قابدن هداه زبدان ان لیسدد بدو ی 

نفدر توانسدتند     قابدن بداقد بمانندد، بعدد از بدین ایدن  5نفدر،  17هاه فینال  زدیدند از ایدن 

نفددر توانسددتند بدداقد بمانندددا مددن بدو   و  اندد  کمددوزه بدد  مددا  ش کمریکدداید بددو  و  2نفدر  5

بدد  واقعددا  قددابتد نددابرابر بددو ، مددن زبددان  ا    مد زدد  و    بدد   هفددتم یددا  پددد ش پزشددک 

 رفت  بو   واقعا انصام نبو  بدا ایدن  اند  کمدوزه بد  مدا  ش کمریکداید بدو ، مسدابق  بددهمی 

اجضا  هین  او ه، شدر  انصدام  ا  جایدن بر ندد و  فتندد بد  مدن بایدد اول شدو ا بد  همدان 

ند  شددن، بدو   یدک زدال  اه بدو  بد  بدراه  فدتن بد  کمریکدا  ایلد ب   فتمی نتیب  این بر

 ب  من تعل   رفنی 
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 ؟یباش داشته غلط کی دینبا تو

وقتد پایم بد  مؤزسد  شدکو  بداز شدد، بعدد از مددتد بدراه یدو   شدهرتد پیددا بدر  ی یکبدا  

امتحاند بر زا  شد بد  یددتا زدؤال  اشدنا یددتا زدؤال  هدم از نکداو ییلدد مهدم بدو  بد  

 ا ن کنهدا بدا  هربسدد نبدو ی بد  مدن    بدین   ،  واز   هدزا  تدا شدا ر ه بد  کمدندد جوا  

شکو ، من اول شد ی کقداه  بتدر شدکو  کمدد و بدا تعبد  و بدا همدان لهبد  شدیرین ایدفهاند، 

(( ید ، مدن یدک غلد  هدم نداشدتمی یشد  یچ واهد  وویللیهییه ی  طیه یدزشدال یب فن))

  زدایت  شدد  ا  و بهتدر ازدن تدد ی  بدنمی کن  بتر شکو   فن مدن بدراه معلمدد و تدد ی

 زالم بو ی  16موق  

 

 پدرم درگذشت

زال  شد  و وا   زال شگم  بیرزدتانی اواید  زدال تحصدیلد بدو  بد  پدد   فدوو بدر ی بدا  17

توجد  بد  تکید  اه بد  بد  پدد    اشددتم متازدفان   ادا  ازتیصدال جبیبدد شدد ی نمیدانسددتم 

وو بدر ی  وز شدنب  بد  بدد  مؤزسد  شدکو   فدتم، لبددا  بایدد اکدا  بدنمی پدد    وز جمعدد  فد

 مگکد پوشید  بو  ی  بتر شکو   فن ا  شد  

 فدتم پدد   فدوو بدر  ی  بتددر شدکو ، میدان کن ازتیصدال فددراوان، جملد  اه  فدن بد  هنددوز 

وددویبعددداز اهدد  و انددده زددال، تددوه  وشددم میپیچددد و فراموشددم نمیگددو ی بدد  مددن  فددن))

بدراه همیگد    مغدز  حدک شدد و باجدا  ر یدد بد  تد یسدم (( این جملد ، ...ی.ودایپیا 

 ا جدده تددر ب یددر ی البتدد  قبدد  تددر از کن تددد ی  میکددر  ا بدد  یددو و معلددم جددای زین، یعنددد 

ا ر یکد از معلم ها نمد کمدد، مدن جدای  تدد ی  میکدر  ی ادا   اه هدم نبدو ، ادون بد  هدر 

 مد  انید ارا  حال  بیرزتاند بو  ی    این  و   ها ییلد ایزها یا  رفتمی

ترزددد نداشددتمی اددون ایددزه بددراه بایددن نداشددتمی اان بدد  ن ددا  میکددنم، میبیددنم یددک جددو  

شدباجن ناشدد از جهد  بدو ی از طددرم  ی در، یدک حالدن پلنددگ یدفتد    مدن وجدو   اشددتم 

ب   وزن  اشدتم پیگدرفن بدنم و بدا بز  دان، پنبد     پنبد  بیفکدنمی وقتدد هدم بد   یدپلم 

 د مد بر   و یو   معلم بو  ا یک معلم مبر ی  رفتم  ی ر تد ی   زم

ییلددد جاهددا     میدددا  ،  ا یددو، تلویزیددون، زددازمان هددا و شددربن هدداه مصتلدد ، ییلددد از 

  ویند  هاه نامد کن زمان شا ر  من بو ندی 
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 شدم ترزیرواخبار  مسؤل یوقت

بگدو ، حدال بدو  و بد   60اوضاح ب  همین منوال  دزن تدا اینکد  انقد   شددی ب یدر  زدال 

و هواه انق بدد و  فداح مقدد  و  فداح از انقد   و بگدو   ا بد  یدو ش  رفتد  بدو ی مدن هدم 

 فتم ب  زدهم مدن اینسدن بد  ایدن بصد   ا  ا  بیندداز  تدا یددمتد بدنمی  وزه یدک مبلد  

اقتصددا ه از ایبددا  اقتصددا ه  وز جهددان، ترجمدد  بددر   و بیددرون میدددا  ی  وزنامدد  هددا ادد  هددا 

یک با  غیر ممکن ازدن بد  یدک نفدر بد  مددو  وزدال، ایدن بدا   ا بد  تنهداید میدانند ،ای  

آلادیی د ی ادقی.یتد ی لدییانبا  بدهدی ولد ب  قول معروم، وقتدد جگد  بیاییدد، میگدو ))

(( و حقدوقد هدم بد  بابدن ایدن بدا  بدراه یدک  وز بد  مدن پر ایدن مدد  ی ی ل یلی دن

   جگ  بو ی شد، معا ل  زتمز  یک  ب  تد یسم بو  و کن با ،با

   بد  بد  بدا   ییلدد ج قد   اشدتمی همزمددان    انسدتیتو پازدتو  هدم تدد ی  میکدر  ی بدد  

 بتددر هددا و متصصصددین و با شنازددان بیما یهددا     زبددان میدددا  ، اددون نیدداز بدد   انسددتن 

زبددان بددراه بدد   وز بددر ن اط جدداو یددو  از طریدد  م العدد  ژو نددال هدداه یددا جد  اشددتندی از 

 جدداو یددوبد بدد   زددن کو   ی    زددازمان انتقددال یددون هددم تددد ی  بیمددا ه هددا هددم اط

نکتدد  جالدد  .یمیکددر  ی     انگددکد  هدداه پزشددکد  انگدد ا  هدداه مصتلدد  هددم تددد ی   اشددتم

ایددن مددوا      اینبددا بددو  بدد ، مددن     هددی  بدددا   ا نصوانددد  بددو  ی     اقتصددا  نصوانددد  

نصواندد  بدو  ، ولدد     انگدکد  هداه ، ولد زر بیر  ویتدرز    ایدران شدد  بدو  ی پزشدکد بو  

         مدددد  ا  ی جاهددداه  ی دددر م ددد  باندددک هدددا و  medical terminologyپزشدددکد 

پتروشددیمد وییی هددم میددرفتم و تصصدد  هدداه  ی ددر  ا     میدددا  ی ی یدد  اینکدد   وزهددا و 

 ماجراهاید  اشتیم ب     نوح یو ش یاص و جبی  بو ی 

 

 استقالل شهیاند

تصدمیم  درفتم مسدتق  شدد  و یایدن بد     زدد و اندد زدال د، بداایر   دشن و  دشن تدا

ب   هداه یدو    ا  ا  بیندداز ی حد  مدد بدر   تدوان   ا  ا  ی ک   وقتدد میصواهدد بدا ه 

بکندد، بایددد محازدب  بنددد بد  میتوانددد یددا ند ی وقتددد از یدک جددوه ک  میصواهیدد بپریددد، بایددد 

بنیددد تددا بپریدددی مددن هددم محازددباو یددو   ا تددوان یو تددان و جددرض جددوه ک  وییی  ا محازددب  

انبا   ا   و  ید  بد   یسدک نیسدنا ا در هدم باشدد،  یسدک حسدا  شدد  ازدنی البتد  ایدن 



 
 فرهنگ اشتغال : جوانان و مسئولین 302

بددا   ا شددروح بددر  ، ولددد کن ایددزه بدد  میصوازددتم، نگدددی شددریکد  اشددتم بدد  ویددل  ندداجو  

یبو ی 
 

 من سیتدر یابداع روش

هدن یدا بداهد  تد یسدد ازدنی بدراه  وش ابداجد مدن    تدد ی  زبدان،  وش جریدان زدیال ذ

این با  باید ب  ب  موضدوح احاطد   اشدت  باشدیدی یدک معلدم معمدولد، شد ، موضدوح تدد ی  

  ا میصواند و فر ا تد ی  میکندی 

بددراه ایددن بددا ، نیدداز بدد  حضددو  ذهددن و تصصدد  بددااید ازددنی بعددد از  وزددالد بدد  با هدداه 

  اندان زددپر   و کمدد  و مؤزسد  یددو   انبمدن مترجمدان  ا  تدد  و فتد  بدر  ، بددا   ا بد  با

 ا  ا  اندددایتما مؤزسدد  اه بدد  بدد  نددوجد، ا امدد  همددان بددا  هددا و  وش    انبمددن مترجمددان 

 بو ییی 

 شده بودم بِرَند یوقت

 ا  اندددایتیمی  ی ددر بددراه یددو   برنددده شددد  بددو  ، نددامم متددرا م  1374مؤزسدد   ا    زددال 

جددزو زددصن تددرین بددا  هدداه  نیازددنی ذهددن شددد  بددو  بددا ترجمدد  همزمددانی ترجمدد  همزمددان 

شددما بایددد  وتددا پددر ازش همزمددان یددو و  هدددی    حالیکدد  زبانتددان مگددغول ترجمدد  جملدد  

 قبلد ازن، وشتان مگغول ضب  جمل  فعلد  ویند  میباشدی 

 خانوادمو  من

از واج بددر  ی همسددر  همکددا   نیددز بددو ی همدد  می وینددد بدد  مددا یددک  و   1360مددن    زددال 

هسددتیم، ان ددا  بدد  یددک نفددریما ارابدد  همدد  ج یدد  و زدد ی  وییی مددا یددک شددک      و بدددن 

 ازنی 

زمدداند بدد  مددن کمددا  میصوانددد  و زبددان     میدددا  ، همسددر   ایاندد  میصوانددد و زبددان     

میدددا ی  نیددا هدداه مددا ییلددد شددبی  هددم ازددنی پددد ش  بتددر ژئومو فولددوژه ازددنا معدداون 

ا ه بدو ی مدا   یدانم بندد  هدم معلدم ا بیداو بدو ی  انگ ا  نقگد  بدر ا ه و ک   بسدیا یدمت د

 ب  همسر  از یانوا   اه فرهن د بو ی 
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 تیموفق راه

اولددین زددفا ش مددن اینسددن بدد  جوانددان و هددر بسددد بدد  طالدد  موفقیددن ازددن، بایددد هدددفد 

ک یدد و بد   اشت  باشدی بدون هددم نمدد توانیدد  ا  برویددی بداایر  بایدد بد  یدک جداید بروید

ل د   نبداو  اینکد  حتمدا مرشدد و  اهنمداید  اشدت  باشدید و زدو  اینکد  اینقدجاید برزدیدی  

ان تدج قد   این القا  مهند  و  بتر و اینهدا بد     ایدران مرزدو  شدد ، نباشدیدی شدما  نبدال

  ر ن یسدتباشیدا  نبال جگدقتان باشدیدی شدما نمیتوانیدد بد  مداهد ب وییدد بد  کیدا از شدنا بد

 گدوید بد د،  ا   زندد د میکندد، زدعد بنیدد وا   حدوز  اه بنگد  اید  ماهد بد  شدنا نمیکند

شدنا  یریدد بد ب  کن جگ  مد و زید و    واقد  با تدان زندد یتان باشددی بایدد    جداید قدرا  ب 

     بر نتان، زند یتان بگو  ند  بدرجک ی تدد ی  بدراه مدن زندد د ازدن، بدا  نیسدنا ا در

فتد یدد، جدز  ایدن ا در باشدد، پیگدرندهم یست  میگو ، وقتدد اندین باشدید پیگدرفن مدد بن

    با  نیسنی 

 ی وقتد هم ب  هدم هایتان  ا تعیین میکنید، باید اهدافد متعالد باشند ن  حقیر

 وزه بز  ددد از فرزندددش زددئوال میکنددد میصددواهد اکددا   بگددوه  و او جددوا  میدهددد: »

بگدو  بسد م   شما و پد  مدد  ویدد یداک بدر زدرو مدن میصوازدتم امدا  جعفدر یدا ق)ح( 

 1«این شد ، تو ب  میصواهد بسد م   من بگوه ا  یواهد شد  

 محمدزاده نیعبدالحس روزگار و یزندگ

 ... محمدزاده نیعبدالحس من

 اندددازه اگددم   ی هسددتم ا  بیدد  شهرزددتان از بصگددد ا شدد ، محددال از  ضددد  وزددتاه فرزنددد

 شددیرین یدداطراو یددا  بدد  مددنی بنددد مددد نددوازه اگددم زددرافراز، زددب ن قبلدد ، زددمن حدددو 

 شدددو از قددامتم، تمددا  بددا زددب ن، ازددتوا ه و جظمددن بربددن، زددبز، اقلددیم یددا  بدد  و بددو بد

 جگد  اندان هسدن، زا  داهم بد  یدو   وزدتاه بد  و شدهر  بد  مدنی شدو  مدد زربلند شوق

ی یدازدن نقاشدیهاه از یکدد ا شد ، مهدال! یدوی  مدا   و پدد  بد  فرزندده  وید ب  و ز  مد

 زمینهدداه و اطددرام هدداه بددو ی امیددد و تدد ش  زددت ا ه،  نددگ بدد  کزددماند بددا نبیبددد نقاشددد

 بدد  جدداید  ا ، بیددوکی هسددتند مددن یدداطراو جدداج بددرج  ضددد،  وزددتاه ییددز  یددم و ندداهموا 

                                                           

 (1396)بتا  با کفریند ب  شیو   بتر جبدالمحمو   ضواندابنیان دا  موزس  ترجمان جلو ,  1
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 و بو باندد  ذهدن و ایسدتا   تماشدا بد   وزددتایم قامدن     ا زیبداید کن، بلندداه از بدا ، هدزا ان

ییی ییدر بد  یدا ش یداطر  ازدن غریبدد کشدناه اد ی  واندد  ییدال،  شتهاه انتهاه تا  ا، ژالم

 نامگدان بد  زمدین، و مز جد  و  شدن پهنداه بد  ن دا  و  وش بدر بید  مر هداه کن تماشداه با

ی بر اشددتن  ددا  و  فددتن کغدداز احسددا ی ز  مددد جواندد  مددن    کغدداز، احسددا  ازددن، بگدداو ز

 وی ازددن زنددد د کن، طددپ  از پددر نددا  بدد  ان یددزه  ل نمددای  و شددکوفاید شددروح احسددا 

  ازه یددرو  کواز ایددن    ا ددر و!! یددرو   ا   اه معما وندد  کواه ادد ییی یددرو  یددداه

 م دد  او بددراه  یاضددیاو حدد   یاضددن بدد  نیگددابو ه ییددا  اددون بز  مددر ه نبددو ، نهفتدد 

 :ب  بر  نمد باز جوا ، پر ایتن البت  و زئوال طر  ب  ل  بو ، ک  نوشیدن

  و همیگد  ن اهگدان بد  ا  کمویتد   ا بدو ن الفبداه زحمدتک ، زنداند و مدر ان میدان    من

 پرزدیدند مدد  ا کزدمان احدوال همیگد  بد  زنداند و مدر انی نبو ندد هدوا بد  زر اما بو ، باا ب 

 ی شد مد کغاز کنان، هلهل  و جگن بگید مد کغوش     ا کزمان پهناه ابر، هن امیک  و

 بددا  زددم، مددد بددو بد تصددویر بدد  زنددم، مددد و ق ذهددن     ا یدداطراتم جکدد  کلبددو   اهیکدد 

 هداه زن ولد  کهندگ یدا ی بندد مدد افگداند ندو  کنهدا، ک ا  کشدیان     یو شدید بد  اگمهاید

 از  زددت   زدت  بهدا  اواید     بد  افدتم مدد جگددایره شدد  تدزئین شدتران  در ن بد  کویصتد 

 بد  یدو  احگدا  و کااید  و ازدبا  تمدا  بدا و پیدا   و زدوا   یدانوا  ، با  ضد  وزتاه مسیر

 بددازمد مغدان  شدن بد  مبدد ا تابسدتان اوایدر و بر ندد مدد بدوچ زدب ن هداه  امند  زدمن

 بددا بدد  ازددن، کفددرین  مهربدداند مسددن انددان بددو ک، کنی بددو  تماشدداید واقعددا و  گددتند

 و ترابتددو  بلنددد یددداه بدد  کنچنددانی کیددد مددد    پددرواز بدد  بددا ، بددا و  قصددد مددد  ندددمزا ها

ی هسددتم مددن یددو  مدددهوش، و هددوش بددد بددو ک کنی ندا نددد او هددوش  ددوش    بمباین،جدداید

 کن  ا    وزددن اقددد   زددد  مددد مگددا  بدد  نفددن بددوه  اه دداهد ا ، بددو بد یدداطراو ازی 

 هدم، زدر پگدن  ا کهندد یدالد هداه  بد  زدرما،  جزیدواند اوج    و کمدندد مدد ب   ا مر مد

 تمدا  محبدن، و الفدن بدا "یدان زدوا " و بر ندد مدد   ید  پدد   فروشدد نفدن شدعب  جلوه

    پدد   شدهرو بد  بدو  اه اشدا   "یدان زدوا "  فدتم اینکد ی بدر  مدد پدر  ا کندان هاه  ب 

 شددیک و بیددان و قلددم اهدد  شگددم، پایدد  بددر   تحصددی  زددوا یانی زا  دداهم من قدد  و  وزددتا

 مدد  زدت  و توانسدن مدد ا در شدایدی  اشدن نمایندد د  اشدتن بد  جبیبد ج ق  و بو  پوش

 و بددر  مددد افتتددا  زمددین  وه بددر نیددز  ا کزددمان زددتا  ان نماینددد د از شددعب  یددک  زددید،

 ی شد مد کن یاح 
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 ... مادرم اما

 یاند  الچدرا  او! یدداقن و مهربداند ندا  بد  نایدا ، و ا زشدمند بسدیا  زیدو کاتد بدا زا   زند

 امدو  زندد د و بدا  یداطر بد  بد   ا، او جاشدقان  هداه یسدت د یداطر  هیچوقدن، من و بو  ما

ی بدر  نصدواهم یدا  از بدر ، مدد زدن یند نحدیف ، جسدم  وه هدا، بچد  ب   زید د و  وزتاید

  ا یدانوا   یداص امدو  اجتقدا ه، لحدا  بد  ولدد  اشدتیم  ا بدا  راند یاند ،    اینکد  وجو  با

 غدددا، و نددان پصددتن شددیر،  وشددیدن جملدد  از  اشددن بهداشددتد و غددداید مصددرم جنبدد  بدد 

 پدداهی  ا  مددد انبددا  شصصددا  ا قددد نددیم و قددد فرزنددد شدد  بدد   زددید د و یددانوا   از پدددیراید

 شددد  پر ایتد  و زدایت  وجدو ییی امددروز وامداییی مدا   از  فدتن هن ددا  شدو ، مدد لندگ بلمداو،

 ی ازن  یروز بر نهاه لم  و ها شنید  و ها  ید  انعکا  تر ید بد من،

 ازدتا اند زدای  زیدر بدو بد از مدن، نظدر  قدن و بنبکداوه بدا کنهدم انسداند، ب  شو  مد م ر

 و باشدد بدر   زدپره  ا  وز دا  مدا  ، ییدر  جداه و محبدن زدای     و پدد بز گ و پدد  نا  ب 

 و تبربد  تنومندد   یتدان ایدن  وش بد   وش  ا  ا ن یوشد  و شددن زداق  تدا بو ن، جوان  از

 شدددن کشددنا شدداید!! باشددد  یددالد اش زنددد د بددا  بولدد  کن ددا ، و باشددد بددر   طددد تدد ش،

  وه و بددر  بددز گ غمهدداه و     همنگددین مددرا، بواددک  ل مددر  ، مگددک و بددا زو هن ددا 

 زو  هدداه کشددناید کن تمددا  ویقینددا، حتمددا امددا  داشددن، جددا بدد  نددام لوبد تددا یر ا   وحیدد 

 هزیندد  بددا بدد  اندددازهاید پدد ی ازددن بددو   زنددد د بانددک    مددن   ازمدددو انددداز پدد  هن ددا ،

 کن از ا  توانسددت  لددزو ، هدداه لحظدد     و انددد نگددد  تمددا  هیچ ددا  بر نگددان، یددرج و بددر ن

 ی نمایم بر اشن حسا ،

 بددا تعامدد  یصددوص    پددد بز  م و پددد  بددا همنگددیند از بدد  اه زددرمای  مهمتددرین و اولددین

 اینکدد ی انسانهازددن بددا ا تبددا  فددن و جمددومد  وابدد  هنددر یددا  یره ا ، کو     زددن بدد  مددر  

 انسداند هدی  مقابد     و شدو  قلبهدا زدل ان لبصندد، یدک و زد   یدک بدا تنهدا بتوانم ا ون 

  گدا   بدا تنهدا کنهدم باشدم، انسدانها  دا  تکید  ا وند  اینکد ی نباشدم مسئولین بد و تفاوو بد

 یدو        ا کنهدا     و نیندداز  بداا  ا هدایم شدان  مدر  ،     مقابد     ا وند  اینکد ی  وید

 وی بدنم  جدا بدرای   هدم، انبدا  بسدد بدراه تدا برنیامدد  زدتم از بدا ه ا ر حتد اینک ی بدانم

 و زددو جوید اجدداز  و نبددو ن زو  ددو و زددو جو نکددر ن، بددد وید م دد   ی ددره   زددهاه

 ی ندا ن بسد ب   ا زو  وید
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 1۳۵۹ سال

 بدراه مدن و یریدد مدن بدراه جید  ماشدین  زدت ا  یدک پدد    بیرزدتان  یپلم اید از پ  

 جملد  از زدال د هبدد  زدن قدانوند مزایداه زدایر از و ب یدر   انندد د  واهینامد  زو تر اینک 

 مبدوز   یوازدن قضدائد مراجد  طرید  از شدو ، بریدو  ا  غیدر  و  انگد ا  کزمدون    شربن

 اول یدددفح   وشددد     ب و یکددد ی  ا    ا 1341 زدددال بددد  1343 از تولدددد زدددال تعدددوی 

  لید  بدا پدد   توزد   اشدتم حسدین ندا  بد  بد  اولدد شنازنام  وی ازن شد   بن شنازنام 

  ا تحصدی  مد زد  و بتدا  و مگد  بد  شدوق از زرشدا   لدد بدا حدال هدر   ی شدد باط  فوو

 معلددم،      ددرفتن یددا  و بددر ن حاضددر    کمددوزان،  اندد   ی ددر از بدد ، ب ددو هی بددر   کغدداز

 ی  رفتم مد پیگد

 یددرا  ا  یالدد  ییدداطد اددر  وقتدددی بددو   ییدداطد اددر  و زنبددو ه اددرا  تعمیددر متصصدد 

 بددا  و بددر   تعمیددر  ا کن و بددر   بدداز مددا    ییدداطد اددر  از  ا نیدداز مددو   لددواز  بددو  شددد 

 بددازه بددراه  لددمی  ددد   مددد و ازددن تددرین مهربددان مددا     انسددتم مدددی اندددایتم  ا   ا یالدد 

 بد  افتدا    وزدتاییمان یاند  حیدا     بلبد  کن یدا  اانی ازدن شدد  تندگ هدایم بچ د هاه

 بددراه ولددد  اشددن  ا اش بگدداو زه کاو ماشددین وزددای  ن هدددا ه و انبددا ه حکددم پددد  بددراه

 ایتراجدداو ادد  و هدداید ییددال و فکددر ادد   ا ا  زنددد د با  ددا  و  ویاهددایم یاندد  حکددم مددن،

 و بدر   مدد لدواز  و زدیم مگدتد و زمصدن و کهندد ق عداو بدا بلبد  کن    ب  ان یزه ش فن

  درفتم مدد بدازه ازدبا  زداین زدفا ش بازیهدایم هدم ازی بدر   مدد  ا بو بد لدو زیباترین

 بدراه بد   در و و کلبدالو   یدن ادو  یدا و پرندد  بدا  ا هدایم زدایت  و زدایتم مد برایگان و

 ی بر   مد مبا ل   اشن  ا اولی  موا  حکم من

 یایددد، توجدد  و حسازددین همچنددان بدد  کنبددا از، زدداند  پایددان بدد   ا ابتددداید  و ان همینکدد 

 ان/    مدا مدالد شدرای  وجدو  بد  توجد  بدا البتد  و  اشدن وجدو  تحصدی تم و مدن بد  نسبن

 زنددد د و زرنوشددن شددکوفاید شدداید بدد  شددد  رفتدد  مددن بددراه پددد  طددرم از تصددمیمد زددال

 ی بر ر   پد   وز کن تصمیم ب  من،

  اهدد و بندد  یدا  تدرک تحصدی ، ا امد  بدراه مدن، یعندد پسدربز   ، ب  بو  این پد  تصمیم

 ی  فتم تهران ب  منییی شو  تهران
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 میتددوانم بدد  میدانسددتمی محددی  بددا زددازش بددااه قددد و بددای بددو   بدداهوش نسددبتا بددو بد مدن

 همک زددد ازی بگنازددانم  ی ددران بدد   ا یددو   و بددنم هماهنددگ، پایتصددن جددامع  بددا  ا یددو  

 ی وبازا  بوا  مر   و ها معلم تا  رفت  هایم

 ییراهنما اول نام ثبت تیحکا

 جلدن بد ی  اشدن قوزدد و بد  پدر حکایدن  اهنمداید، اول بد   بدراه مدن بدر ن ندا   بن

 مق د  و حددم بگدو  پدرو ش و کمدوزش نظدا  از ابتددائد، شگدم بد   زدال، همان    اینک 

 بدد  و و  بددراه مددن، قددانوند زددن بددو ، شددد  متولددد کموزشددد، نظددا      اهنمددائد، تحصددیلد

 بدد  مداهد اندد مق د ، ایدن    ندامم  بدن  لید ، همدین بد  و بدو  بدم  اهنمدائد، اول بد  

 پسدرجموه و  زدید  ا   بد  پدنبمم، بد   با نامد  یدو  نمدراو زدرانبا  امدای انبامید طول

 پدا بدا ، اولدین بدراه مدن و ب یدر  تهدران پدرو ش و کمدوزش از  ا نامم  بن مبوز توانسن پد  ،

 بد  یدو  اه مد زد  معندوه مد زد  ندا  بد   داشدتم پایتصدن    اه مد زد      ب   ب 

 پددد  ، پسددرجموه توزدد  یددانوا  د مددان، مدددهبد ا زشددهاه و معیا هددا یکسددره بدد  توجدد  بددا

 ی بو  شد  انتصا  من براه

 بیعج عالقه

 ازی بدو  فضدا و هدوا زمیند     هدایم زداز  بیگدتر و  اشدتم هواپیمازدازه بد  جبیبدد ج ق  من

 نمدد منصدرم نظدر  مدو   وزدای  زدایتن از مدرا  اشدتم، از  بد  ابدزا ه نبو  بو بد، همان

 کن    م دال، جندوان بد ی بصگدید  مدد جینیدن یدو  ، ذهنیدن بد  بایدد بدو ، ب  هرطو  و بر 

ی  اشددتم نیدداز ق عد ، ایددن بد  شدددو بد  مددن و نبددو  بدازا     مبددزا و کمدا   ک میچرهدداه زمدان،

 مددد  ا بهندد  هدداه ضددب  یددوتد، لددواز  هدداه تعمیر ددا  از و  فددتم مددد نیدداز، ایددن  فدد  بددراه

 ی بنم ازتفا   و   بیاو    ا کنها ک میچرهاه بتوانم تا جانگان ب  افتا   مد و یرید 

 ییراهنما دوران از یا خاطره

 کن    با  زددتد زددایتن  انیددد مددد بدد   اهنمدداید همددان و   و   و ان از  ا   اه یدداطر 

 ایدا  معمدوای نبدو   قدان  زدا   ایزهداه زداین بد  مدن وی بدو  متدداول جدده طدو  بد  ایا 

 مدد ا ائد  بموقد  و زدایتم مدد هداید با  زدتد پدی  از  وزدتا، با  دا     تابستانها و تع ی 

 کن زداین و طراحدد بر ندد نمدد بداو  بد  ادرا پدیرفتندد مدد تر یدد بدا معلمان البت  و بر  

 و مربیدان بد  تحصدی  طدول    تدد یبا حدال هدر   ی باشدد مدن م د  نوجدواند بدا  هدا وزیل 
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 با  زدتد جندوان بد  فدن و حرفد  بد       وزهی بدر    ابدن  ا هدایم توانداید یدو  معلمان

 وزدداطن از پدد ی بددر   ا ائدد  فگفگدد  زددوین بددا بواددک موتددو   پددن  زددکو ا  موشددک یددک

    مدددیر، از اجدداز    یافددن و ببینددد  ا موشددک پددرواز بددو  شددد  ج قمنددد بدد  بدد   معلددم

 بداطره بدا بد   ا موشدک ازدتا و مد زد ، مددیر و معلمدین محصدلین، حضدو  با مد ز  حیا 

 هن ددا     ظدداهرا اتفدداق برحسدد ی ز   بددر  مددد جمدد  زن جرقدد  و زددیم  شددت  انددد توزدد  و

 یکدد نتیبد     و بدو  شدد  ایبدا  فگفگد  ااشدند    ایت لدد هدا همک زدد و معلم بر زد

 مدا پیچد حربدن بدا متدر 15 حددو  پدرواز از پد  موشدک نتیبد    ی نکدر  جم  ها فگفگ  از

 ن دران همد ی شکسدن  ا پنبدر  هدا شیگد  بدا بریدو   از پد  و بر گدن مددیر  فتدر زمن ب 

 جدده ییلدد زدکوو، مددتد از پد  ایگدان امدای  یدر  مدد تصدمیمد ا  مدیر کقاه ب  بو یم

 بد   زدن نگددید م مدئن تدا و بنیدد توجد  بیگدتر ایمندد نکداو بد  ازدن از  بد   ا  تدبر

 !اگم  فتم فق  ایگان جوا     من وی نزنید ی رناک با 

 

 انقالب یروزیپ

 و شدددن جضددو جهددن 1357 زددال    تحصددی  بدد  اشددتغال وجددو  بددا انقدد   پیددروزه از پدد 

 کموزشددد  و   و نمددو   معرفددد پا  ددان بدد   ا یددو  مددان، زنددد د محدد  پای ددا     همکددا ه

 فضددائد    جمعددد،  زددت  همکا یهدداهی نمددو   طددد مددا  زدد  مدددو بدد   ا  زمددد و نظددامد

   زددهاه مهمتددرین شددهر ، هدداه محلدد  امنیددن از  فدداح منظددو  بدد  کنهددم یدداص، و ملتهدد 

 ی بنم بس  و بیاموز  اجتماح مد ز     توانستم ب  بو  جملد

 هددم بدا ب فایدل  مدا  شدهریو     تحمیلدد جندگ بدا مقدا ن و  رفتد   یپلم 58زال یر ا    

 فرمانددد  جنددوان بدد  و   کمددد زددپا   زددمد جضددوین بدد   اوطلباندد  مقددد ،  فدداح    مگددا بن

 منداط      ا یددمتم و شدد  اجدزا  جبهد  بد  ا  بید  زدپا  و شدهرمان از اجزامدد  درو  اولین

 ی  ا   ا ام  جن د

 هدداه  و  ی بددر   یدددمن جملیدداو و طددر  واحددد    و پازدددا ان زددپا     زددال 4 حدددو 

 و تابتیددک نیددرو، مدددیرین و زددازمان زمیندد     نظددامد تصصصددد مرابددز و تهددران     ا مهمددد

    مهمددد هدداه مسددئولین یددو  فعالیددن مدددو    و  یددد  تصریدد  و نظددامد هدداه تکنیددک

 اط جدداو مسددئول بدا تیدد  زدد      جملیداو و طددر  فرماندددهد جندوان بددا جملیدداو محو هداه

 ی  ا   ا ام  مقد   فاح    وظیف  ایفاه نین ب  و جاشقان   ا یدمتمی  اشتم جملیاو
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 و اقتصدا ه  بدو  امدو ، توقد  و کمدد  پدی  مگدک و مقابد     بد  مسدئولیتد  لید  بد  اما

 تحصددی  ا امدد  هددم بددا طرفددد از و بدو  مددن جهددد  بدر پددد   مهدداجرو یداطر بدد  مددالد فگدا 

 یدددماو  سددترش مربددز    اجرایددد بددا  بدد  و  ا   ازددتعفا  زددپا      ائددم یدددمن از جمدد 

 مگدغول ازدتان باز زدد بمیتد  مسدئول و ا  بید  ا ا   زرپرزدن جندوان بد  جمراند و تولیده

 ی شد 

 بدد  یددانمد بددا یددانوا   انتصددا  و تویددی  بنددابر زددپا     یددو  فعالیددن بددا مقددا ن 60 زددال   

 اولددین یبرتولددد بددو   جنددو  جبهدد     حالیکدد     61 زددال    و بددر   از واج بو نددد معلددم

 ی  زید من ب  فرزند 

   ید  مدن حد      دشدن هر وند  از مگدترک زندد د بددو از بد  همسدر  یاطر ب   ا یداوند

 جندوان بد  کنکد  وجدو  بدا همسدر ی زپازد دا   ازدن بدو   مدن یداو  و بمدک همیگ  و نکر  

 تربیددن بدد  نحددو بهتددرین بدد  امددا بو نددد فعالیددن بدد  مگددغول پددرو ش و کمددوزش     بیددر

 1364 زددالی انددد  اشددت  مددن موفقیتهدداه     ا نقدد  مددؤ رترین و و زیدنددد اهتمددا  فرزندددانمان

 مهاجریدن و پدد   مدالد فعالیتهداه شددن متوقد   لید  بد  بد  یدانوا  ، مقابد     مدن و بو 

  لید  بد ی بدر   مدد مسدئولین احسدا  بو ندد  رفتد  قدرا  مدالد مضدیق     تهران، ب  ایگان

 کمدد  وجدو  بد  جامعد  جانبد  همد  زدایتا هاه    جندگ زمدان طدول    ب  ازازد تغییراو

 یددو و بدد  فعالیتهدا، از بسددیا ه و شددد   بدو   اددا  تبددا ه، و اقتصدا ه با هدداه بیگددتر بدو ،

 ی بو    کمد  تع ی  نیم  یا تع ی 

 فهیوظ انجام

 ایبدا  باجدا هدم و  هدم انبدا  بگدو   بدراه بدا ه ا  توانسدت  هدم بد   ویم مد شکر  ا یدا

  ا یدم  زدن    بد  هداید پدروژ  اجدراه    بد  ادرا بگدو  هموطندانم از بسیا ه براه اشتغال

 مدا شدربن پگدتیباند حدال    شدربن 80 از بدی  و شدوند مدد بدا     یدر زیدا ه شربتهاه

 تددامین شددربتهاه تددا طراحددد، هدداه شددربن از بنددیم، مددد بددا  بدد  شددروح بدد  وقتدددی هسددتند

    یر هم  و هم ییی و  ا انتد اندازه،  ا  تبهیزاو، ق عاو،

 غیدر و مسدتقیم یدو و بد  انسداند نیدروه هدزا ان و متصصد ، نیدروه یددها و شدوند مد با 

 بایدد نتیبد     هسدتیم، تولیدداو ضدمانن بد  موظد  ادون جد و  بد ی شوند فعال مد مستقیم

 فنددد، جملددد، و جلمددد مندداب  اجرایددد، ضددمانن مددالد، مندداب  قددوه، انسدداند مندداب   ا اه

ی بنددیم تددامین  ا نظددر مددو   ضددمانتهاه بتددوانیم تددا باشددیم المللددد بددین اجتبددا  و مدددیریتد
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 غدداید یدنای  بحدا    حتد  امدا ازدن یافتد   زدن مهدم ایدن ب  "ماشین زوو" یوشبصتان 

 زایر میان    اجراید ازتاندا  هاه ترین حسا   ا اه شاید ب   ا وید و

 نتیبد  بد   ا بدا  ابتدداید مرحلد  همدان از بتدوانیم بد  ایدم  زدید  نق د  ایدن ب  ازن، ینای 

 تددا مددوا ، تددامین بحددا از غددداید، یددنعن یددک    زیددرا نیسددنا بددواکد ایددن بددا  و برزددانیم

 ازددتاندا   کاو، ماشدین بیفیدن پرزدن ، بهداشدن محددی ، بهداشدن و جریدان    هدواه بحدا

 و ازدن هندر هدمی شدو  بنتدرل و پدای  بایدد ازدن، تولیدد    یدر بد   ی ره ایز هر و زالنها

 و غددداید مددوا  کاو ماشددین یددنعن یددنعن،  رانتددرینی زیبدداید و بیفیددن هددم هددا موند،

    تددا  فتدد  بددا  بدد  کن    ازددتی  ازددتنل  ماننددد کلیاژهددا  رانتددرین بدد  اددرا ازددن  ا ویددد

 قابدد  و باشددد پایدددا  نزنددد، هددم زنددگ و ندهددد نگددان وابددن  تولیددد فرکینددد و جملیدداو محددی 

 تد ش بدا جدز مهدم ایدنی باشدد امدان    محی دد زایدد میکدرو  جوامد  از و باشدد زازه پاک

 ا   فتد  جدراو بد  همیگد  مدنی ازدن نگدد  حاید  ایراندد مگداو ان و  انگمندان و محققان

 حتدد و بنندد ان تدامین مگداو ان، از مدا البتد ی ازدن ایراندد بدا  یدنعن مدن با  پگتوان : ب 

 یددا جد، شددربن زددد از بددی ی بنددیم مددد ازددتفا   با هددا پیگددبر     نیددز یددا جد بددا  ران

 شدربن ایدلد نیروهداه امدا هسدتند، مدا نیداز مدو   کاو ماشدین و مدوا  بنندد ان تامین جزو

 ی  هند مد تگکی  ایرانیان  ا،

ی میدددانم او بدد  توبدد  و  اونددده=یئ ال ددام مدددیون  ا وشددربن یددو  موفقیددن اغددراق بدددون

 حتدد یدا و نرزدد نتیحد  بد  بدا  بدر   مدد احسدا  بد  کمدد مد پی  مگک تد با ها و با ها

 یدا ج بسدن بدن از بدا  و شدد  حدالم شدام  یددا ل د  بداز امدای ب دا   قد  جلوتر نتوانم  ی ر

 ی ازن شد 

 شدبها از بسدیا هی ازدن نبدو   میدان ایدن    نیدز یدو   هداه پی یدره و ت شدها، تقددیر هر ب 

 ا  یددانوا   و یاندد  امددو  بدد ی ا  بددو   بددا ه زددفرهاه    و یددانوا   از  و  پیوزددت ی ا  نصوابیددد 

 ی ا   ا   ایتصاص شربن ب   ا وقتم تما  و ا  بر    زید د بم ییلد

 شدربن بدا  شددند باجدا بد  اندد بدو   مدن بندا     یدوبد همکدا ان همیگد  ب  شکر  ا یدا

 ندد  و مددن ندد  امددای بنددد پیدددا  زددن بددااتره اهدددام بدد  و باشددد پیگددرفن بدد   و  وز بدد   وز

 ایدم  ویتد  هدا  زدن  و  بد  اگدم مدای بندیم نمدد ابتفدا ایم،  زید  ب  ز حد ب  همکا انم

 انبددا  باشددد از  بدد   ا بددا ه هددر ایرانددد و ایددران هدداه توانمنددده بیگددتر هرادد  اجددت ه تددا و

 ی  رفن یواهیم با  ب   ا یو  ت ش تما  و  هیم مد
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 ... حتینص شما به من از

 شدیرین باشدد مگدقن جگد   ا     اد  هدری  ددا   نمدد نصدی  بدد  ا  ازتین جاش  یداوند،

 بد  و بدر   نمدد احسدا     هی شدد  مبدرو  بگددو زندد د    بدا  زد   ا   بصداطری ازن

 زمدداند زددال د هگددن   ی  ا   جسددم    زالهازددن  ا کن ک ددا  هددر انددد بددر   تحمدد   احتددد

  زددتکا ه  ا ا   واریدد  ترمددز بنبکدداوه  وه از یوانددد ، مددد     ابتددداید مق دد     بدد 

  ا ترمددز زیسددتم ایددن  ددرفتم تصددمیم وی بددر   پیددا    واریدد   وه جدیددد زیسددتمد و بددر  

     جمدد  بدد  مددن نا هدداند زددقو  موجدد  بنبکدداوه ایددنی بددنم امتحددان پرشددی  تپدد    

  فتندد مدد مدا    و پدد  طو یکد  بد  شدد، ازدن جدا ه  وزدتایمان حاشی     ب  اه  و یان 

 امددای  ا   یددو  زددر     ا شکسددت د ک ددا  نیددز هنددوز و بددو   هددوش بددد کن از پدد   وز یددک تددا

 و بددر   ایدد    ا یددو  طددر  همددان یددافتم بهبددو  مدددتد از پدد  و کمددد  یددو  بدد  وقتددد

 جراحدن  ومدینی بدو   ی دران  وارید  بدا متفداوو بد  شدد پداید ترمدز ب  مبهز من  واری 

    نظددامد جملیدداو یددک جریددان    جنددگ جبهدد     بددو   زددال  21 جددواند بدد  زمدداند مددن

 جملیدداو، اط جدداو ایبددا  ازددا  بددری بددو   بننددد  جمدد  ی ددان مسددئولی  ا   وه بگددو  غددر 

 و نداشددتم اطمینددان مسددیر امنیددن از اددون ترجیحددا و بددو  شددد   دددا ه مددین و ندداامن مسددیر،

 و  زداند  زدتون جلدوه بد   ا یدو  یدو  وه ببینندد، کزدی  نیروهدایم مبدا ا بد  بو   ن ران

 ازسدتتا  مدین یدک بد  مدن یدو  و بد  اه لحظد  تدا   کمدد  حربدن ب  زتون جلو ا  بعنوان

 میدان    لحظد  کن    یوازدن یداوندد امدای شدد منفبدر و بدر  بریدو   تاندک ضد m19 شد 

 بدد  توقدد  بدددون بدد  بددر   ابدد   نیروهددایم بدد  و شددد  بلنددد زمددین از یددو  و هدداه تکدد  کوا 

 جراحداو و انفبدا  شددو  لید  بد   قدایقد از پد  و بدهندد ا امد  مامو یدن مسدیر    حربن

 ناادا ا و بدر   بداز  ا یدو  اگدم بیما زدتان    زداجن 24 از بعدد تقریبدای شدد  بیهوش وا   

 و بر گدتم یدو  مامو یدن محد  بد  مبدد ا نسدبد بهبدو  از پد ی بدو   بستره ما  یک حدو 

 بددر  پددی  و مگددقن و تدد ش زددالها از پدد  اینکدد  بددا  زددومینی  ا   ا امدد   ا یددو  فعالیددن

 یددو  بددو بد  و ان هدداه ک زوه بدد  توانسددتم کمددد پددی  بدد  فریددتد شددربن،اولین با هدداه

 شدناین و بدو  پدرواز ک زوه کن وی بدنم جمد  بدو    ا   یدو   بد  بد  اه وجدد  بد  و بپر از 

 ی پرند  هاه ماشین جلمد

  ا بددواکد  ونفددر  هواپیمدداه زددپ ی بددر   زددپره معتبددر مدددا       ا یلبدداند کمددوزش

     وزه امددای بددر   مددد پددرواز بدد  بددو  ایددن مددن شصصددد  لصوشددد تنهددا بددر   و یریدددا ه

 مدنی شدد واژ دون و یدا ج باندد از هواپیمدا و کمدد پدی  اه زدانح  اضد را ه، فرو  یک جریان

ی شدد  بدا ه مامو یدن جداز  شد  همدان بدو  بوفتد  بددنم تمدا  و بو    ید  کزی  حالیک    
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  ا تداز  اه تبربد  فریدن بد  بدر   شدکر  ا یددا و بدر   تحمد  شدکیباید با  ا اتفاق کن    

 کو ندد نمدد بدزدن  ا ا زشدد بدا ایدز هدی  انسدانها بد  ازدن ایدن واقعیدنی فرمدو  ج ا من ب 

 وقددن بایددد موفدد  بددا  یددک بددراهی باشددند  ا    زددن از  ا ایددزه کن، قبددال    کنکدد  م ددر

 ماندد مدد کیدد، بدزدن زدصتد بد  بد  بدا ه نتیبد ی  ا  هدید   ا جمره و بر  ت ش  داشن،

 فدراهم مدا ه فدرا و   زدن ک زوه و امیدال ازدا  بدر بد  تد ش یدک محصدولی  هدد مد با  و

 ا   وقددن هددی ی معنددوه بعددد از هددم و مددا ه بعددد از هددمی  ا   ا زش و ازددن مقددد  شددو 

 شصصدد تد ش و زحمدن زدای     و شدرافن بدا بد  ازدن کن ا زش، بدا  ا ایددی نیسدن  ا اید

 بدا وی باشدد نهفتد  انسدان وجدو     و انسداند ذاتدد ج ید  بدا بایدد بدا  معتقد  منی کید بدزن

  مدر انسدان باو هداه ازدا  بدر تد ش هدر و شدو  کشدکا  انسدان تد ش بدا و بدا و  انسان ا ا  

 و یعد  بد  انسدانها وجدو     یداوندد بد  ازدن زیبداید هداه جلدو  از یکد با  اندیگ ی  هد مد

 بدا اد ی ازدن ممکدن بد  نحدوه هدر بد  زداین کزا  و شدمر  مقدد   ا کن بایدی ازن  داشت 

 هدمی ازدن بقدا بدراه کفدرین  نظدا     حربدن و تحوید  زدیری ی جمد  بدا ا  و قلم با ا  تفکر

 از اجدم موجدو او تمدا ی ازدن بقدا بدر  ایدر وجدو ، حکمدن یعنددی ایدروه هم و  نیوه نوح   

 بمددای  ا ندد  ا یددو  بقدا و هسددتد تدداو  بددراه از  ج ئدم و ابددزا  بگدر نددوح و جدانو ان نباتداو،

 جانددا ان اندواح و یدو  میدو  بدا   یتدان و افگداند  در  بدراه  لدد نمدای  بدا بوت  یک اینک 

 بدا طدول    بقدا ندوح امدای هسدتند یدو  نسد  بقداه و تک یدر مدامو  پیوزدت  شکلد ب  بدا  هر

 جوامد  بدراه کن حیداو جدرض بهدر  بد  موجدو  کنی  ا   هدا تفداوو حیداو جدرض    بقدا نوح

 بدد    یتددد اینکدد  بمددای  ا   اه ویددژ  جای ددا  و ازددن ا زشددمند ازددن، تددر بصدد   مددر یددو 

 امدا کیددا مدد بکدا  کن تک یدر و حفدظ بدراه هدا تد ش همد  ازدن، مفیدد و مصرم پر کن میو 

 مصددرفد و هددرز طبقدد     ازددن یددو  بقددا بدراه فقدد  کن  مددر و کن ا ددر بدد    یتددد یددا و بوتد 

 طددول و جددرض    تددا  ا  تواندداید  ا انسددان کفددرین ، حکمددن حددال هددر   ی  ا   قددرا  طبیعددن

 بایددد بگددری باشددد بریددو  ا  تواناییهددای  وزدد     و بنددد کبددا  و باشددد ت شدد ر یددو  حیدداو

 حدداذق، پزشددکان  انگددمندان، نددا  و یددا ی کو    زددن بدد   ا کن و ببویددد  ا یددو  واقعددد جای ددا 

 زددربازان کبددا  ر، و  وزددن مددر   زیازددتمدا ان شدداجران، مهندزددان، معلمددان، و ازدداتید

 یدا     ازدن، بدو   پدر کنهدا حیداو جدرض بد  همد  و همد  نامدا ، با  ران با کفرینان، فدابا ،

 ی ماند یواهند ها قل     و هستند زند  همیگ  تا ی 

ی...یزتنیووزل ال ی.وزتال 
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 ! خواستن فلسفه

  نهدا    اینکد  جلدن بد ی دزادیمزطدیدنی«زتدنیووزل دال ی.وزتدال »یف  ف یدزاریبیماین 

 و میدالا بدا انسدان   ون اندرژه از یدو ه    بصد  ازدنا نهفتد  جظدیم قدد تد ها انسان نهان

ی  زددد مددد  مددر بد  تدد ش و حربددن بدا و شددو  مددد بدداو  یوازدتن یعنددد من قددد هداه ک زوه

 ندوح  بد نسدبن بددند ازدتعدا  بدر جد و  و زشدد کو  ندا  یدک بد  همان و   اشن نظر    باید

 ازددن طبیعددد بنددد تقویددن یددو  جددالد اهدددام  ازددتاه     ا یددو  جسددم و  و  بایددد و زش،

 بایدد  ا ندد  و پدی     بد  اهددافد ندوح بد  نسدبن یدو   قید  ا زیابد بر ج و  نیز با کفرینان

 نمددیری تدوان توزدع  واقعیدن،   ک و معلومداو بسد  جهدن از هدم یدو  تقویدن ب  پیوزت 

    تحمد  قدد و افدزای  و یدو    وندد هداه ظرفیدن تقویدن جهدن از هدم و  یدزه برنام  و

ی بپر ازنددد موفقیددن بصدداطر حدد  از  دشددن و مگددک و قبددال    ایسددتا  د مصددائ ، قبددال

 ی شو  تقوین نیز  دشن تواناید باید باشد بیگتر با     پیگرفن هرا 

 هدداه  یسددکی اریانددد مددد هددر   ا  تقویددن جهددن     ا اجددزا  پیوزددت   ددرا هدددم انسددان

 نکتد   و وی بدر  بنتدرل موقد  بد  و شدناین بایدد بد  ازدن  ا  هداه واقعین از بصگد حا  ،

تدا یر  تحدن پیوزدت  اقتصدا  یدا جد حدوز     اینکد  اول نکتد :  اشدن نظدر    باید همیگ   ا

 بایددد  ایلددد حددوز     اینکدد   و  نکتدد ی باشددد مددد فرهن ددد و اجتمدداجد زیازددد، حددوز 

 جهدا  و اتصداذ از ، تددابیر شدو  بدز گ اینکد  از قبد  و  یدد و بدر  پدای   ا بواک مگک و

 و احسددا  بدد  بایددد زددازماند اقتدددا  جددین    یدددماتد یددا و تولیددده تگددکی و یددک   ی بددر 

 و حایدد  یروجددد، محصددواو جمدد  بدد  اددرای شددمر  محتددر  و  ا  بهددا  با بنددان ج ئدد 

 ان یدزش و تددابیر بدا بایدد بد  ازدن مبموجد  بد  تد ش جمعدد و هماهندگ فعالین  زتاو  

 بدد  پیگددرفن لددزو  و  قابددن حدد  ب و یکدد  شددو  تبدددی  جمدد  ضددر  حایدد  بدد  از  هدداه

 ازددتان یددک با یاندد  محصددول م ددال بددراهی شددو  منتقدد  ممکددن نحددو  بدد  پرزددن  تمددامد

  ا محلددد تواندداید با بنددان بدد  ازددن  زددتاو  هاید شددو ، یددا    ی ددر ازددتانهاه بدد  انانچدد 

  زددتاو  هاه و ملددد افتصددا او شددو  یددا   بگددو  از یددا ج بدد  انانچدد  و زددایت  کشددکا 

 ا ا   حدال هدر   ی بندد مدد نمایندد د جهدان     ا  مدر  کن ندا  و بگدد مدد    بد   ا جهاند

 اقتصدا ه و فرهن دد اجتمداجد، انسداند، فابتو هداه تمدا   درفتن نظدر    بدا مبموجد  جالماند 

 ی 1شو  لحا  باید ب  ازن مد ن مدیرین  وش با هاه و زاز از بصگد البت  و ازن از 

                                                           

 (1392ا کفریند ب  شیو  جبدالحسین محمدزا  , )بتا  ب 1
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 یغفار احمد روزگار و یزندگ

 یکودک سخت یروزها

 و مدن یدو ، فرزندد  و همدرا  بد  مدا    و پدد  زدال د  و   ی کمدد  بددنیا ا اک    1328 زال

  زددن بدد  بددو  پا ادد  بددز گ تدداجران از یکددد پددد بز  می بر نددد مهدداجرو تهددران بدد  بددرا   

 و شدوند مدد و شکسدن و ن در   ایگدان ندا  بد  زندد د ادر  | تدا زندد مدد  قم این و   وز ا 

 مدد تندگ بدو  فروشدد پا اد  شدغ  مگدغول پد شدان بدا همدرا  بد  مدن پد  بر زند د جری 

 بدراه بد  بدو  زحمتکگدد بسدیا  انسدان پدد  ی بنندد مدد مهداجرو تهدران بد  نااا  ب  و شو 

 امدای  اشدن فراواندد پگدتکا  و ز  مدد بدا ه هدر بد   زدن کنهدا ک امد   اشتن و یانوا   ا ا  

 و بددو  شددد  کغدداز زددصتد زددالهاهی بددو   وبددرو بسددیا ه مگددک و بددا تهددران    زنددد د شددروح

 ی دشن مد زصتد ب  اتاق یک    ما نفر  اها  زند د

 ن دران مدا همد   دشدن، مدد زدصن بسدیا  زمدان،ی شدد بیمدا  مدا    زال، اند  دشن از بعد

 بسددیا   وزهدداه واقعددای شددد مددد متحمدد   ا بسددیا ه جدددا  هددم مددا   یددو  و بددو یم حددال 

 یدو  بد      از بد  مدا    فریا هداه هدم هندوزی بدر یم مدد تبربد  مدان زندد د     ا زیاهد

 و بنگدینیم اه  وشد     بد  بدو  کن کمدد مدد بدر  زدتمان از بد  بدا ه تنهدا مدا و پیچید مد

 مدد کتد  بد   ا  لدم و بندد مدد جدا ه اگدمانم از  ا اشدک باشدیم، هدای  بیتدابد  در نظا  

 پزشددک نددز   ا مددا   توانسددتیم نمددد بدد  بددو  اه ب وندد  یددانوا   اقتصددا ه اوضدداحی بگددد

 بد  بدو  اش زندد د زدصتد  و ان یداو  تنهدا بد  همسدرش،   مدان بدراه پد ی ببریم متصص 

 بیمدا ه بد   ا ندد تگدصی  پزشدکان مددتد از بعددی بدر  مدد تد ش بسدیا  و ز  مد   ه هر

 و پددد ش فددوو از بعددد مددن  اشددتند  وزددن مددا  ی ازددن اجصددا  نددا احتد و بحددران یددک مددا  

 یددانوا   از مددا   بدد  اددرا بددو  شددد  شدددیده  وحددد ضددرب   اددا  همسددرش و شکسددت د

 ایددن و بددو  نکددر   تبربدد   ا وضددعیتد انددین تابحددال بدد  بددو   ا ه  زددم و ازددم و زرشددنا 

 یبو  بر   کز    بسیا   ا او  وان و  و  زند د، زصن شرای 

 شددغ  و وبددا   بددر  جمدد  اندددبد زددرمای  طددواند، تدد ش هددا شدد  و  وزهددا از پدد  پددد  ،

     ا مقدددا ه  کو   مددد پا ادد  بویددن از تدداجر یددک جنددوان بدد  و  رفددن زددر از  ا زددابق 

 یفروین مد اقسا  و نقد یو و ب  تهران     ا بصگد و شهرزتانها
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 فراوان مشکالت با رفتن مدرسه

  ا  وز ددا   حمد ، بدد و زدصت یر مربد  بدر زددوا  همچندان مدا و بدو  زمدان  دد     زندد د

 تحمد  قابد   وزهدا ایدن مدا    جاهداه و پدد  بوشدان  زدصن  وحید  بدا امدا بر یم مد زپره

  ریدا میددان    مدا یاند  زمدان، کنی بدر   شدروح  ر دان ییابدان از  ا ابتدداید مد ز ی شد مد

 تدا یاند  ازی بدر یم مکدان نقد  حدوالد همدان    اتداق  و بدا جدیدد مکداند ب  مدتد از بعدی بو 

 ظهدر بدو ، ظهدر از بعدد تدا یدب  از مددا   زداجاو  وزهدا، کن   ی بدو   ا  بیلدومتر  و مد ز 

 مبد ا  و، زاجن و  فتم مد یان  ب  ناها  براه

 بایدد  وز هدر  ا مد زد  تدا یاند  بدین مسدیر واقد    ی اهدا  زداجن تدا  گدتم بازمد مد ز  ب 

 فدرا بد  زمسدتان امدا نداشدن وجدو  مگدکلد بدو ، یدو  هدوا وقتددی نمدو   مدد طد با  اها 

 فدرا زسدتد  ا وجدو   و اندداین مدد لدرز  بد   ا هدایم ازدتصوان تمدا  زدرما زدوز  زدید، مد

 مدد یداطر بد   ا بدو بد کن شدو ، مدد بیددا  اگدمانم مقابد     ا  بدو بد وقتددی  رفن مد

 ی اشن مد بر قد  برفها میان    یرامان یرامان زمستان زرماه    ا ون  ب  کو  

 من کار و کسب تجربه نیاول

 پدد  و نداشدن اندداند زدوا  مدا    بد   لید  ایدن بد  شداید نداشدتم،  وزن  ا یواندن    

 طددرم از و نداشددن  ا مددا مگدد  و     بدد   زددید د فریددن فددراوان، مگددغل   لیدد  بدد  هددم

 بسیا  هم من  ی ر،

 کنی بدو   هدا بچد  بدا والیبدال بدازه زدر ر  مدان محلد  هداه بواد      ائدم و بدو   بازی وش

  زدید د حویدل  و توانداید و بدو  هدا یدانوا   اغلد   یدر  ریبدان بد  فقدره  لی  ب  ها زمان

:  فتندد مدد کنهدا بد  بر ندد مدد شدی نن هدا بچد  بمدد تدا نداشتند،  ا فرزندانگان وضعین ب 

 شددر از تددا بددو  ما  هددا و پددد  بددراه نبدداتد  ا  بوادد ، وایدد  "بددن بددازه بوادد  تددو بددرو"

 و بسد  بد  بدر ن، شدی نن و بدازه بدر جد و  مدنی باشدند امدان    هایگدان بچد  شی نتهاه

 اید    بد  و باشدم زدر ر  کنکد  بدراه تابسدتان، مدا  زد  پدد   و  اشدتم ج ق  بسیا  هم با 

 بقددالد، زددازه،  واریدد ی بددر  مددد پیدددا بددرایم  ا متعددد ه هدداه شددغ  بنددد، بنددد مددرا جدداید

 یبر  مد فراهم برایم مگغولیتد شد، مد ب  جا هر ی ی  و کهن ره

 یصچددال بسددد هددر زمانهددا کن شددد ، بکددا  مگددغول بقددالد یددک    بدد  بددو   زددال  12 - 11

 کنهدا تدا فرویدن مدد ید  مدر   بد  بد  بدو  شدد  ایبدا  ید  شدعب  یدک ها مغاز     و نداشن

 وزن    یدد  قالبهدداهی بننددد ن هدددا ه  ا یددو  غددداید مددوا  کن، زددرماه از ازددتفا   بددا بتواننددد
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 از یکدد مسدئول مدن وی شددند مدد فرویتد   یدال  و یدا قدران یدک قیمتهداه بدا و مصتل  هاه

 مدر   بدا هدا فدروش ید  بریدو   ندوح البتد  و فروشدد ید    کمد وقتدی شد  ی  هاه شعب  این

 اید  و بنندد مدد  فتدا  مدر   بدا بدا  طلد  یدک م د  کنهدا بد  شد  متوج  بر  ، مد ن ا   ا

 مگددتره و یددو  ایدد ق یددک بددا بدد  یددو تد    بننددد نمددد برقددرا  مگددتره بددا یددوبد  اب دد 

 همدین بد  برزدند هدم یدوبد زدو  بد  و بفروشدند  ا بیگدتره هداه ید  توانسدتند مد مدا ان 

 امدر همدین و نمدایم ا ا   مسدتق   ا ید  شدعباو ایدن از یکدد یدو   بد   درفتم تصدمیم  لی 

:  فدن بدد ، اجدا   مدن بد   ا ید  شدعب  ایدن:  فدتم بقدالد یداح  بد   وز یدک بد  شد  لیلد

:  فدتمی تومدان 2  وزه:  فدن بندد  مدد بدا  اقدد : پرزدید ی بدنم مدد بدا  اینبا  ا   یو  

ی بددر  قبددولی مددن مددال کن   کمددد بقیدد  و اینبددا امددا  هددم مددد شددما بدد   ا تومددان 2  وزه مددن

 بدو   کن    مدن بد  اه شدعب  بدراه  وز هدر و کو   مدد ید  قالد  شدعباو، براه ب  بو  کقاید

 ایددن از:  فدتم ایگددان بد   ددرفتم برجهدد   ا یدد  شدعب  ا ا   بدد   وزه ازی کو   مدد یدد  قالد  4

 بایدد بد  بدو   یدال 16 ید  قالد  هدر یریدد قیمدنی بیداو  ید  قالد  6  وزه مدن براه بعد ب 

 تددواند مددد:  فددن و انددداین مددن زددرتاپاه بدد  ن دداهد فددروش یدد ی بددر یم مددد پر ایددن نقدددا

 ید  بیگدتره مقددا  بدر  ، مدد برقدرا  هدا مگدتره بدا بد  یدوبد ا تبا  بای بل :  فتم بفروشد 

 بدد  و و شددان | هن ددا  یددا بددر   مددد تعریدد  ل یفدد  برایگددان مدد   فددرویتم، مددد ایگددان بدد   ا

 زالهازدن بد  ان دا  بدر   مدد  رمدد جلیدک و زد   و  درفتم مدد تحویلگدان بلد ی ، شعب 

 بصدر  ید  بیلدو یدک یوازدن مدد ا در هدم مگدتره ترفنددها ایدن بدا و شنازدم مدد  ا ایگان

 یدا و کمدد مدد یوشد  مدن بریدو   و  فتدا  از مگدتره یدا حدال هدر بد ی بر  مد یرید بیگتر

 فدروش |یبر ندد مدد یریدد بیگدتر بندد مدد فروشدد ید   ا   بچد  یدک  یدند مد وقتد اینک 

 بد  توانسدتم هدا مگدتره یریدد  فتدا      قدن بدا و  زداند  قالد  15 بد   ا ید  قال  6  وزه

 ی بنم پیدا  زن بیگتر فروش هاه با ه  یز 

 !شدم تراشکار من یوقت

 اه ج قد  هدی  مدن امدا  زدید، مدد فدرا مد زد  و     فصد   وبدا   شد مد تما  ب  تابستان

 زمداند وقدن هدر و بدو  مدن کیندد  ن دران همدوا   پدد   لید  همین ب  و نداشتم   زصواندن ب 

 ز ن حدرم بد  شدروح و بدر  مدد بداز  ا یدحبن زدر مصتلد  هداه بد  بهاند  بدر  مدد پیدا  ا

 مدن بدراه مد زد  امدای نمدو  مدد مدن ایندد  از هدای  ن راندد و یوانددن     مزایداه   بدا  

    وی کو   نمدد یدا   بد  ز ن   جدا و معلدم از یدو  ن بتدک و تنبید  جدز بد  اه یداطر  هی 

 از نفدر اندد مگدو و بدا شدو  نمدد هدداین یدراطد هدی  بد  مدن بد   یدد پدد  وقتدد نهاین

 اه تبربد  ا  کیندد  بدراه بتدوانم حدداق  تدا فرزدتا  تراشدکا ه با  دا  یدک بد  مدرا  وزتان 
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 یددوبد   کمددد  فتنددد مددد  ی ددران بدد  هددم  ا اه حرفدد  تنهددا و بیدداموز  بددا  و بسدد  یددک   

 کنبدا    بد   اشدن قدرا  ندو تهدران کبدا  قازدم محلد     تراشدکا ه با  ا ی بو  تراشکا ه  ا  

 یزایتند مد زن بره هاه ا  

 ایدن بدراه و بدو   فتدیم مدد "اوزدتا" او بد  بد  با  دا  مسدئول براه یرید تنها من با  اوای ،

 و بددا  بدد  مگددغول با  ددا  کن    کنکدد  از بعدددی  ددرفتم مددد حقددوق تومددان 6 اه هفتدد  بددا 

 هدر و باشدم مسدتق  یدو   بدراه تدوانم مدد  ی در بدر   مدد فکدر شدد   دابتد   کمد یاح 

 نوجدواند و بدو بد  و ان ک زوهداه تمدا  بد  یصویدا و  هدم انبدا  پولهدایم بدا بصدواهم با ه

 بد   ا فرزنددش ا در بد   انسدن مدد پدد  امدای برزدم شدد مدد ی ید   وارید  یک    ب  ا 

  لید  همدین بد  بدو  یواهدد انتظدا ش    زرنوشدتد اد  نیسدن معلدو  بندد  هدا یدو  حال

 حتدد و بدر  مدد نظدا و کمددهایم و  فدن تمدا  بدر و  اشدن یدو  بنتدرل تحن  ا من هموا  

 هفت دد حقدوق ن یدر ، پدی      ا ندا وابد  ا  کو    مدد  زدن بد  بد    کمدده بدا کنک  براه

 ی ا  مد پول من ب  ا   وزان  یرج انداز  ب  و  رفن مد  ا ا 

 بلدی  بدراه  ا  یدال 2 بایدد و نرزدم  یدر تدا بدرو  با  دا  بد  اتوبدو  با بو   مببو   ا ها یب 

 زمددان پددد ، و شددد  مددد تع یدد  5 زدداجن معمددوا ظهرهددا از بعدددی بددر   مددد یددرج اتوبددو 

 بسددد بددا مسددیر طدول    یعنددد بدد  باشددم یاند     بایددد 6 زدداجن تددا نهایتدا بدد  بددو   داشدت 

ی بدنم  جایدن  ا "ممندوح بدازه  فید ":  فدن مدد بد   ا پدد  همیگد د نصدیحن و نرو  جاید

 مدد یاند  بد   قیقد  زدد و پدن  زداجن بر در   اتوبدو  بدا  ا مسدیر همدین یوازدتم مد ا ر

 با  دا  تع یلدد محد  بد  بدنم اندداز پد   ا بر گدن  یدال  و بتدوانم اینک  براه منی  زید 

 یبرزم یان  ب  موق  ب  بتوانم تا  وید  مد  ا نو تهران تا کبا  قازم از

 

 یا حرفه تراشکار کی

ی بددو    رفتد  یددا  تراشدکا ه زمیندد      ا ایزهداید بددو   مگدغول با  ددا  کن    بد  مددتد   

ی  فدن  ی دره جداه بد  با  دا  کن از بدر  مدد بدا  تدراش  زدت ا  بدا بد  من اوزتاه اینک  تا

 هسدتم بدا  اهد  بد  بدو  فهمیدد  ضدمن    و بدو  شدنایت  مرا تواناییهاه مدو کن    اون او

 پیگددنها  مددن بدد   ا   هدددم کینددد  بددراه و نیسددتم بددازه  فیدد  و بددر ن تلدد  وقددن بدددنبال و

 ترتید ، ایدن بد  و بدرو  جدیدد با  دا  بد  او همدرا  اه حرفد  نیمد  بدا  ر یک بعنوان ب  بر 

 محد  اینکد  بدا پدد   ابتددای شدو  بیگدتر   کمدد  اینکد  هدم و کو   بدزدن بدااتره شدغ  هم
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 پیگدرفن تدوانم مدد بد  بدر   یدحبن او بدا وقتدد امدا بدر  نمدد موافقدن بدنم جوض  ا با  

 مدن و شدد تغییدر ایدن بد   اضدد شدو  مدد بیگدتر هدم   کمدد  ضدمن    و باشم  اشت  شغلد

 یشد  تراشکا ه شغ  از جدیده مرحل  وا  

  وه بیگدتره حسدا  پدد   و بدو   شدد  تدر پصتد  بدر  ، مدد بدا   زدت ا  پداه  ی در حاا

 بدو     یافتد  تبربد  بد ی بدر  مدد تگدویقم  اشدتم بد  هداید پیگدرفن    و بدر  مدد باز من

   کمدد هدم ب یدر ، یدا  بیگدتره ایزهداه ا در اینکد  بد  توجد  و بدا     بیگدتر تمربدز با ب 

 بددا  بدد   ا ا  زددعد تمددا  بددو ، یواهددد انتظددا       وشددند کینددد  هددم و  اشددن یددواهم یددوبد

 بدد   ی ددران بدد  بسددد شددو ، تراشددکا ه شددغ     اه حرفدد  یددک بدد  تبدددی  بدد  بددو    رفتدد 

 یب ر   شغ  یک بدنبال مدا  اینک  ن  باشند  نبال 

 نپتون کارخانه به ورود

 یدک بد  نپتدون با یاند  شدد  متوجد  اینکد  تدا بدو   بدا  ب  مگغول جدید با  ا      ا مدتد

 لددواز  هدداه بننددد  تولیددد بز  تددرین زمددر     زمددان کن    با یاندد  ایددنی  ا   نیدداز تراشددکا 

 تمدا  و بدو    رفتد  یدا  تراشدکا ه حرفد      ا فندون اب در  ی در حداای بدو  ایدران    یان د

  ی ددر و بددو   نمددو   طددد  ا اه حرفدد  بددا  ر یددک بدد  شدددن تبدددی  تددا پددا وید از  ا مراحدد 

 یبیاموز   ا جدیده تبربیاو نپتون همچون بز  د با یان     تا بو   زید  فرا کن زمان

  ا بددا   یددو  همیگدد  مددن اددون و بددو  اه وا زددت  بسددیا  انسددان بدد  نپتددون، با یاندد  مدددیر

 مددن بدد  یایددد توجدد   گددتم، مددد تمیددز و شددیک همددوا   حددال جددین    و  ا   مددد انبددا 

 نظدر زیدر مدرا بدر   مدد بدا  کن بوزدیل  بد  بدو   زدت اهد  وبدروه ب  یو   فتر از و  اشن

 یدواهد بسدد یدو و بدراه بداایر  و هسدتد مدن پسدر م د  تدو":  فدن مدد من ب  و  اشن

 امدا ز  مدد مدن بد   ا حدرم ایدن بد  بدو   یدد  ایدزه اد  مدن    موقد  کن  انم نمد "یشد

 جدیدده تبربیداو و بدنم  دوش هایگدان نصدیحن تمدا  بد  تدا بدر   مد زعد هموا   هم من

 ا امدد  بدد  تصددمیم و بددر   پددد کمددویتن وااه ا زش بدد  بدد  بددو  زمددان کن   ی بیدداموز   ا

 ی رفتم شبان  شیفن    تحصی 

 !صفر ریز به بازگشت

 و فرویدن تومدان 7500 قیمدن بد  بدو یم زدایت  فدراوان زحمدن و  ند  بدا ب   ا اه یان  پد ،

 زدد  کن،     وزددتان  از یکددد شددرابن بددا بدد  امیددد ایددن بدد  یریددد بز  تددر زمددین یددک کن بددا

 بدد  بگددو     شدددیده اقتصددا ه  بددو  امددا یابنددد  زددن زددو ه بدد  و بسددازند یاندد   زددت ا 
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 مببددو ی اولمددان جدداه همددان بدد  بر گددتیم  وبددا   مددا و  یصددن بهددم ایددز همدد  و کمددد وجددو 

 همدان زمدین یدک و  دشدن زدال  وی بندیم اجدا   مبدد ا  ا جداید ندو تهدران همان    شدیم

  وزهدداید  د اندددن از بعددد و زددایتن بدد  بددر یم شددروح  وبددا   و یریدددیم قبلددد یاندد  اطددرام

 یشدیم یان  یاح   وبا   زصن،

 یروز شبانه تالش و کار

   کو    حرفدد  ایددن بز  ددان میددان    زددره بددم بددم و بددو   زددال  20 جددوان یددک  ی ددر حدداا

 از هددم  ا کنهددا یوازددتم نمددد و  زددید مددد با  ددا  بدد  بدد   ی ددره زفا شدداو  لیدد  بدد ی بددو  

 یریددا ه  ی در تدراش  زدت ا  یدک و بدنم ازدتصدا  تراشدکا  یدک شدد  مببدو  بدهم  زن

 تاجیدک کقداه بدا ا   اب د  و  اشدن ا امد  همچندان مدانیول شدربن ق عداو تدراش با ی نمو  

  ا شدد  کمدا   ق عداو و کمدد مدد با  دا  بد  یدب  بد  یدب  ایگانی بو   وزتان  و یو  بسیا 

  و هدر  وه بدا  ر  همدرا  بد  مدن و شدد بیگدتر زفا شداو تعددا  بدم بدمی  رفن مد تحوی 

 بدا ، زداجن 8  وزه جداه بد  بد  بدو   زدید  جداید بد  بدا ه فگدا  و بر یم مد با   زت ا 

 از بعددی بدو یم زفا شداو انبدا  بدا و بد  مگدغول هدا  زدت ا  پداه زداجن 16  وزه بددا  هر

 و مدنی ب یدر  تصصد  یدو ش  شدت     تدا  فدن کلمدان بد  تحصدی  ا امد  براه برا    مدتد

 همددان او، تصددمیمی بددو یم بدددن  و     و  یددک  ددوید و نبددو   جدددا هددم از هیچ ددا  بددرا   

 زفا شدداو بتددوانم تددا  ددرفتم بددا  بدد   ا ت شددم تمددا  بددرا     فددتن از بعدددی بددو  مددن تصددمیم

 نیددز  ی ددر تراشددکا  یددک شددو  مببددو  تددا  ر یددد باجددا امددر همددین و بددنم جددد   ا بیگددتره

 هددری بددو    کمددد  زدداجت  24 یددو و بدد  فعالیتمددان جدیددد، نفددر ازددتصدا  بددای نمددایم ازددتصدا 

 شددیفن    هددم مددن، یددو  و بر نددد مددد بددا   وز شددبان    طددول زدداجن 12 با  رهددا از بدددا 

 اشددرام زفا شدداو و با هدا بددر بددام  تدا مانددد  مددد شد  شددیفن    هددم و بدر   مددد بدا   وز

 همسدای  مدا،  وزه شدبان  یدداه و زدر ازی باشدند  اشدت   ا از  بیفیدن بااهدا تدا باشم  اشت 

  زدت ا  یدداه و نبدو  بدر ا  تع ید  مدا بدا   اشدتند، هدم حد  البت ی بو ند شد  ب ف  هم ها

:  فددن مدد و کمددد مدد با  دا  بدد  هدا همسدای  از یکددد  وز هدر تقریبدای  ا  مددد کزا   ا کنهدا هدا

 مددد یدددا و زددر اینقددد  اددرا هسددتید اینبددا همیگدد  بدد  ندا یددد زنددد د و یددوا  شددما م ددر"

 هدا همسدای  بد  و بدنم پیگدرفن بتدوانم تدا بدو   فدراوان تد ش و بدا  بد  مببو  من "!  بنید

 بدا  گدا    وه بدا همیگد   لید  همدین بد  باشدند جصدباند مدا  زدن از بد   ا   مد ح  هم

 اداه لیدوان یدک بدا پددیراید و با  دا   اید  بد  ایگدان  جدوو بدا و بدر   مد بریو   ایگان

 مدرا تد ش و بدا  کنکد   لید  بد  هدم کنهدا البتد  بد  کو    زن ب   ا ایگان  ل بر   مد زعد
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 کمدندد مدد بوتدا   لبدوید، بمدد بدا هسدتم بدا  اهد  فقد  بد  بر ندد مد مگاهد  و میدیدند

 ی اشن ا ام  ها مدو تا  ازتان این و

 کارگاه نیاول 1۳4۷ سال

 با  دا  بد   ی در   کمدد پدر بدا  یدک  فدن مدد پدی  یدوبد بد  با ها ب   وزها همین از یکد

 مدد:  فدن و کمدد مدن ندز  بدو  کهن دره کتگدد هداه ا   زدازند  بد  فر هی شد  ا   زفا ش

 اول:  فددتم او بدد   هددد  انبددا  تددراش کنهددا  وه و بددر ا ه  ا هددا ا   ایددن شددفن و  ینددا  تددواند

 قبدول کنهدا، از یکدد بدر ن امتحدان از بعددی بدنم امتحدان  ا کن تدا بیداو  من براه  ا کنها از یکد

 جددد     اه هفتد  مددا زدفا شی برزدانم انبددا  بد   ا بددا  کن تومدان 150 اه  اند  بددا بد  بدر  

 شدربن هداه زاندوید بدراه بد  تیدراژه مانندد   زدن  وزه، شدبان  تد ش با هم باز من اما بو 

 شدر  یدو   بدراه نیدز اینبدا  بدزنم جدد  100  وزه بایدد بدو   بدر   حکم یو   براه مانیول

 انبدا  هدم  ا بدا  همدین بد  برزدانم جدد      وزه بد  نیدز  ا جدیدد با  این تیراژ ب   داشتم

 بدد   ا کن  زددتمز  تومددان 1500 و  ا   مددد تحویدد   ا با هددا از جددد     بدد  شدد  هددر و  ا  

ی  فدن مدد    حسدابد تدنم از  وزاند  بدا  یسدت د  درفتم، مدد تحوید  بدو  یدوبد ییلد پول

 بسدد بد  جدان مدا   ": فدن مدد بدر   مدد یدحبن مدا    بدا  زتمز  این مو      وقن هر

 "یو ه مد اگم ن و

 ...کردم ازدواج من یوقت

 تدا  فدن مدد مصتلد  هداه یاند   زدو  و  زدم طبد  مدا   ی  بدو    رفتد  از واج بد  تصمیم

 مددو بد  بسدد همدان تاجیدک، کقداه بدا  محد  قضدا ازی بدر  باندیدد بدرایم  ا  یتره اینک 

 ی اشن قرا  بو    وزن ایگان با و بر یم مد تولید ق ع  کنها براه پی  ها

 کقداه شدریک بد  بدو    فتد  تاجیدک کقداه مغداز  بد   یتدر کن پدد    بدا   جدو و پر  براه

 مددن بنددد  نمددد از واج تاجیددک کقدداه  یتددر بددا اددرا:  فددن و بددر  مغدداز  بیددرون مددرا تاجیددک

ی  ا    یتددر ایگددان بدد   انسددتم نمددد امددا  اشددتم بددا ه  اب دد  تاجیددک کقدداه بددا زددالد انددد

 یوازدت ا ه بدراه تدا  ا   مدا    بد  و  درفتم شدریک  از  ا تاجیدک کقداه مندزل تلفن شما  

 ادد  از بددنم از واج او بددا یددواهم مددد بدد   یتددره بدد  بددو  مهددم بسددیا  بددرایمی ب دددا   قددرا 

 یشنایتم مد یو   ا پد ش باید اینک  یصویا و ازن اه یانوا  

   ی بدو  مدن  بدا  ر و مهربدان یدو ، بسدیا  ک  ی شدنایتم مدد  ا تاجیدک کقداه هاه یصلن

 از نیددز ایگددانی بددو  مسددلک لددوطد و فددروتن امددا بددو  یوشددنا  و معتبددر بسددیا  بدد  حددال جددین
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 مدن بد   ر یدد باجدا کشدناید همدین و  اشدن ج قد  مدن بد  و شناین مد  ا من پی  مدتها

  ایدد  از یکددد امددر همددین البتدد  وی بددنم از واج تاجیددک کقدداه  یتددر بددا زددال د 28 زددن   

 یددانوا   از کنکدد  بددای  اشددتم  وزددن مددن بدد  بددو  فددر ه همددان همسددر ی بددو  مددن موفقیتهدداه

    بدو    یدد  پدد  از هراد  مدن و بدو  تکبدر بدد و  وزدن یدانوا   بسدیا  امدا بو  تره مرف 

 یبو   یترش وجو 

 !برخورد رتمانیغ به که یروز

 بددراه یددنای  از بسددیا ه و بددو  شددد   یددر همدد  اجتصدداباوی بددو یم  زددید  انقدد    وزهدداه بدد 

  ی دران زا تبعیدن بد  نیدز مدای بو ندد بدر   تع ید   ا هایگدان با یاند  انقد   اهدام پیگبر 

 نگدوند ا بیکد با  رهدا کنکد  جهدن بد  و معمدول حدد    و بدو یم بدر   محدو   ا فعالیتهایمان

 از بعددی نمدو یم مدد تولیدد بچریانندد،  ا شدان زندد د ادر  و بنندد   یافدن حقوقد بتوانند و

 بد  و بگد    بد  بمبدو ه  لید  بد ی  رفدن مدد انبدا  هدا اتحا ید  توزد  با ها تما  انق  

 می زده یدو و بد  نیدز بدو  هدا با یاند  ازدتفا   مدو   بد  پ زدتیک مدوا  بدو  کمدد  وجو 

 زا وو با شنازدان بایدد بد  بدو  یدو و ایدن بد  هدم زدهمی   درفتن  ونددی بدو    کمد  بنده

 بد  ندد رفت مدد تصدمیم فعالیتهدا حبدم بد  توجد  بدا و بر ندد مدد مراجعد  با یان  ب  ینای 

 طبدد  بددر  ی ددر کن از بعددد و شددو   ا   ایتصدداص تولیددده واحددد کن بدد  زددهمی  میددزان ادد 

 ایددز همدد  جددراق، و ایددران نددابرابر جنددگ زمددان   ی بددر یم مددد   یافددن  ا زددهمی  کن ضددواب 

  ایدد ی  بدو  فتد  اتحا ید  بد  بدا ه بدراه بدرا     وزه زمانهدا همدان   ی بدو  شدد  محددو تر

  یددن بدا  اتحا ید مسدئولی بدو  شدد    ج بدازه ازدبا  تولیدد فعالیدن، ندوح ما با یان  پروند 

 هدا بهد ج    هدا  زمندد : بدو   فتد  بدرا    بد  پ زدتیک زدهمی   درفتن براه ما فعالین نوح

 زهبددا ازددبا  پ زددتیکها ایددن بددا شددما کنوقددن شددوند مددد تلدد   ا ن تگددن د از و جن نددد مددد

 !بنید مد تولید

 بد  و بد زدن ین بسدیا  بدو یم تولیدد و بگدو  بد  یددمن فکدر بد  هموا   ب  ما براه حرم این

 نددد انبن تولیددد از یکددد بدد   ا قالبهدداید و بددر یم جددوض  ا تولیددداتمان هددم مددا  لیدد  همددین

 تولیددد  بدد شددروح و نمددو   یریدددا ه  ا بنددد تولیددد بددو  نتوانسددت  امددا  اشددن ایتیددا     بلمدن

 توجدد م اینکدد  تددا  ا یددم ا امدد   ا بلمددن تولیددد زددال 4-3 تددای بددر یم هددا جبهدد  بددراه بلمددن

  ا کنهدا دتولید و  ا ندد نیداز بسدیا  نفدن هداه  دالن بد  مدر   زدوین، بمبو  ب  توج  با شدیم

 ی ا یم مد انبا  نیز
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 ی1این بو  بصگد از فراز و فرو هاه زند د من

 زاده قاسم دونیفر دکتر روزگار و یزندگ

 لیتحص و یکودک دوران

 و بو ندد معلدم  و هدر مدا    و پدد ی کمدد   نیدا بد  فرهن دد اه یدانوا      1337 زال    من

 و زددال پددن ی بو نددد مگددوقم و بر نددد مددد هددداین تحصددی  زمیندد     مددرا بددو بد همددان از

 و هدم ابد  ا شگدم و پدنبم هداه بد   ابتدداید،  و ان   ی شدد   بسدتان وا   بد  بدو   نیم 

 کن    بدد   بیرزددتاندی  فددتم  بیرزددتان بدد  همسدداانم از زو تددر لدددا و یوانددد  زددال یددک   

  بد نسدبن ولدد بدو  بهتدر  ولتدد مددا   زدایر از اندد هدر بد  بدو   ولتدد یواند  مد    

 ا  بمبدو  ایدن بیگدتر تد ش بدا بایسدن مدد مدن نتیبد     و  اشدن فایدل  یو  ملد مدا  

  اندد  معدددو  جددز   اشددتم تحصددی   و ان    بدد  زصتکوشددد  لیدد  بدد ی بددر   مددد جبددران

 نددوزهی بددو   فگددا  تحددن بیگددتر، ازددتراحن و بمتددر تدد ش بددراه یاندد     بدد  بددو   کمددوزاند

 و یدد  انگدد ا     بنکددو     قبددولد بددراه  وز شددبان  بدد  زمدداند     ا، مددا    هدداه حددرم

 یددو و بدد  و بدداش او زدد متد فکددر بدد  هددم بمددد می فددن بدد   ا   یددا  بدد  میصوانددد     

 یبد  ازتراحن

 دانشگاه دوران

 بددو    گددا  ا  بددرایم زنددد د    همیگدد  بدد  مددا    ییددر  جدداه و مددن ت شددهاه یوشددبصتان 

 توانسدتم من قد  زد       یاضدد  یدپلم اول  تبد  بسد  ضدمن مدن و نگسدن  مدر ب  نهایتا

 مهدر ک یدا) شدری  یدنعتد  انگد ا  یعندد ایدران  انگد ا  تدرین برجسدت  ب  زال د 16 زن   

 مسددائ  مددو     ی شددو  تحصددی  بدد  مگددغول یددنای  مهندزددد  شددت     و یافتدد   ا ( زدداب 

 تحصدی  زمدان    ب دویم بایدد  اشدت  مدن زندد د    بنندد  تعیدین تدا یره ب  تحصی   و ان

 بدد  اه برنامد  فددوق متندوح امکانداو از بدد   اشدن قددرا   انگدبویان ایتیدا     فریددن ایدن مدا

 و زش ویدژ  بد  و برنامد  فدوق فعالیتهداهی بنندد ازدتفا    داشدن مدد کنهدا ایتیدا      انگ ا 

 بدراه بیگدتر کمدا  د ایبدا  و کنهدا اندرژه تصلید  و جواندان اید ق ا تقدا  بدراه منازد   اهد

 جوانهدا همد  م د  هدم مدنی ازدن اجتمداجد مسدائ  بدا کنهدا کشناید و پیگرفن و یواندن    

 امکانداو، ایدن از ازدتفا   بدا و  اشدتم زیدا ه اندرژه یدو   زدالهاه و زدن هم از بیگتر بلک  و

                                                           

 (1395)بتا  با کفریند ب  شیو  احمد غفا ه,  1
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 و ازدکد قدایقراند، م د  هداید و زش انبدا  بدا  وزدتانم همدرا  بد   ا تع یلدد و فراغدن اوقاو

 زمدان جدده طدو  بد  و  اشدتم ج قد  ییلدد کن بد  بد  و زشدد امدای  دا ندد  مد بوهنو  ه

 کمددوزش بددراه با اتدد  ملددد تددیم مربددد از  انگدد ا ی بددو  با اتدد  بددر   کن یددرم  ا زیددا ه

    زدال هفدن حددو ی بدو  مدن بدراه یدوبد بسدیا  فریدن ایدن و بر  مد ازتفا    انگبویان

 بدد  مربددد جنددوان بدد  کیددر زددالهاه    و بددر   مددد شددربن مددنظم طددو  بدد  با اتدد  تمریندداو

 و زش ایددن ا امدد  از مددرا بعددد زددالهاه    زیددا  مگددغل  هراندددی  ا   مددد کمددوزش  انگددبویان

 نظددر از مددن بددر  ا جمیقددد تددا یراو کن یدداص هدداه ویژ ددد  لیدد  بدد  با اتدد  ولددد  اشددن بدداز

 و زش، بندا    ی  داشدن جداه بدر انضدبا  و نظدم و احتدرا  فرهندگ  جایدن و نفد  ب  اجتما 

 ی اشن تحصی   و ان    من  وه بر مو ره بسیا  نق  نیز اجتماجد هاه فعالین انبا 

 یسرباز خدمت شروع و ازدواج

 بدد  پیوندددهی بددر   از واج 1361 زددال    با شنازددد مق دد     تحصددی و اتمددا  از پدد 

  رفتدد  شددک معنویددن و همفکددره زددا  د، پایدد  بددر زددالها، کن هدداه از واج از بسددیا ه  م دد 

 ا در  اشدتم،  زیند   وی  فدتم مدد زدربازه یددمن بد  بایدد از واج از بعدد بوتداهد مددوی بو 

 مدد تعیدین وظیفد  نظدا  بد  شدهره هدر بد  بدو   مببدو  بدنم، یددمن زال  و یوازتم مد

  هدم انبدا  افتدا   پدا پدی  با هداه توانسدتم مدد تنهدا  زیند  کن    اینکد  ضدمن برو ، بند

 و  فداح یدنای  زدازمان    زدال شد  بد  بدو  ایدن  و   زیند ی نبدو  بنندد   اضدد برایم ب 

 مفیددتره ازدتفا   جمدر  از بتدوانم کنکد  بدراه مدنی شدو  بدا  بد  مگغول مهندزد با هاه   

  ا بدا ی بدر   انتصدا   ا  و   زیند  نمدایم، بسد  هدم   کمدده تبربد ، بسد  ضدمن و نمایم

 شددناین    اه ا زنددد  بسددیا  تبربدد  بدد  بددر   شددروح بددا  ران بنددا     و با  ددا  بدد  از

 مسددئولیتم اولددینی  ا    و ان کن از یددوبد یدداطراو و بددو  بددا  ره و بددا  فرهنددگ و محددی 

 هدداه مسددئولین بعددد زددالهاه    تددد ی  بدد  ولددد بددو  با یاندد  تولیددد یدد   یددزه برنامدد 

    یددر و یددنعن    بددا  زددال 6 حدددو  مبمددوح   ی  ددرفتم جهددد  بددر  ا بددااتره مدددیریتد

 بد  بدرایم  ا قیمتدد ذه تبدا   یدنعتد بدز گ زدازمان یدک    مصتلد  هداه پدروژ     بو ن

 مددو   بددو   کن  دددا  بنیددان یددو ، بدد  شددربتد ا ا   و ایبددا     بعدددها بدد   اشددن همددرا 

 ی رفن قرا  ا  ازتفا  
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 رانیا در لیتحص ادامه

 تقویدن مسدتلز  کنهدا حد  و بدو   بدر   بریدو   جمد     بد  مگدک تد و مسدائ  بد  توج  با

 پایدان بدا  درفتم تصدمیم قددیمد  وزدتان از امدد کقداه تگدوی  بدا و بدو  ا  تئدو ه هداه پای 

  شددت  ا شددد با شنازددد    و بر ددر    انگدد ا  بدد   اندد  بسدد  بددراه مبددد ا یدددمن  و  

 تحلید   درای     شددن پدیرفتد  بدا ترتید  ایدن بد ی  هدم ا امد   ا تحصدی  یدنای  مهندزد

ی بر گددتم     بدد   بدد  مبددد ا مددد   تربیددن  انگدد ا      شددت  ایددن    هددا زیسددتم

 نمدر  بسد  بدراه تد ش جداه بد  زیدرا  اشدن قبد  بدا زیدا ه تفاوو  و   این    من تحصی 

 زدوااتد بدراه بدر   مدد زدعد و هسدتم ایدزه اد   نبدال  انسدتم مدد با  قیقدا این بیگتر،

 ایددن    شددربن  لیدد  همددین بدد ی بددنم پیدددا پازدد  بددو   بددر   بریددو   کنهددا بددا بددا     بدد 

 از بعضدد     اوطلباند  یدو و بد  حتدد و  اشدن بدرایم زیدا ه بسدیا  جددابین با  این ب زها

 یبر   مد شربن مدیرین و بامپیوتر ب زهاه ویژ  ب  ا  ج ق  مو   هاه ب  

 جمهور سیرئ اهیو یبازرس در کار شروع

 بد  و بددهم ا امد   بتدرا مق د      ا تحصدیلم  درفتم تصدمیم ا شدد با شنازدد  و   اتمدا  با

 بددا پدددیرش ایددد بددراهی شددد  پدیرفتدد  و بدر   شددربن  انگددبو اجددزا  بنکددو      لیدد  همدین

  انگدد ا  از توانسددتم و بددر   مکاتبدد  ان لددی  و بانددا ا کمریکددا، بگددو هاه     انگدد ا   ههددا

 جلدو  وزا و یدو  ا ه  لید  بد  ولدد ب یدر  پددیرش  ی در  انگد ا  اندد و باندا ا مستر مک

  فد  مدان  ایدن بد  بعدد ندیم و زدال  و تدا تحصدیلم بد  شدروح بگو ها، این ب   انگبو اجزا  از

 از همکددا ه بدد   جددوو پدددیرش ضددمن  و ان ایددن     لیدد  همددین بدد ی افتددا  تعویدد  بدد  شددد

 نهدا  بد  بدو  زدربازه  و ان    مدن همکدا  و  وزدن بد  هاشدمد محسدن مهند  کقاه زوه

 هاشددمد کقدداه  و       ا ملددد طرحهدداه ویددژ  باز زددد مسددئولین و  فتدد  جمهددو ه  یازددن

 از بعدد بد  ملدد طرحهداه از باز یدد  و ان ایدن    مدن ایدلد بدا ی  درفتم جهد  بر  فسنباند

 هداه  دزا ش تهید  و بو ندد مواجد  اجدرا    زیدا ه مگدک و بدا و ماندد  باقد با   نیم  جنگ

 و ج قد  بد  توجد  بدا بد  بدو  جمهدو   ئدی  بد  کنهدا ح  ب  بمک براه پیگنها  و با شنازد

 غالبددا  اشددتند بگددو  اقتصددا ه مگددک و  فدد  بدد  نسددبن هاشددمد کقدداه بدد  جددده اهتمددا 

ی  اشددن  نبددال بدد   ا مربوطدد  مسددئولین و وز ا بدد  ایگددان زددوه از مسدداجد و قددوه  زددتو او

  یازددن ویددژ  باز زددد توزدد  بتددا  جلددد یددک قالدد     بعدددها  زا شدداو ایددن مبموجدد 

 یددوبد بسددیا  فریددن جمهددو ه  یازددن نهددا     مددن مسددئولینی  زددید ادداپ بدد  جمهددو ه

 طرحهدداه اجددراه  ا  زددر بددر موجددو  مگددک و و اقتصددا ه بدد ن مسددائ  بددا کشددناید بددراه
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 و یددنعن    مددن قبلددد تبددا   مکمدد  بگددو  مسددائ  بدد  بدد ن ن ددا  تبربدد ی بددو  اه توزددع 

 ا ددون د مددو      ذهددنم    بیگددتره زددوااو ایبددا  باجددا  ی ددر طددرم از و  ر یددد زددازمان

 جهدن    تحصدی  ا امد  بد  مدرا ج د  و ج قد  جوامد ، ایدن مبموجد ی شد مگک و این ح 

    تددا بددر   پیددا فریددن  و ان ایدن    همچنددینی بدر  بیگددتر زدوااو ایددن بد  پازدد  یدافتن

  لیدد  بدد  بدد  بددنم پیدددا حضددو  یددنعتد مدددیرین زددازمان    اجرایددد مدددیرین فگددر    و  

 حسدابدا ه، مددابر ، فندون قبید  از مسدائلد طدر  و مددیرین مقولد  بد   و   ایدن اجراید ن ا 

 بددراه یددوبد بسددیا  مکمدد     ، ب زددهاه    ونقدد  وحمدد  اجتبددا   گددای  مالیدداو، بیمدد ،

 یشد بو    رفت  فرا  انگ ا     قب  ب  مدیرین تئو ه کموزشهاه

 

 مستر مک  انگ ا     تحقی  و تد ی 

 فدددوق زددد      پژوهگدددد هددداه فعالیدددن بددد  مگدددغول ب فایدددل   بتدددرا،  و   اتمدددا  بدددا

  و ان ایدددن    تحقیقدداتم حایدد ی شددد  مقدددااو و تحقیقدداو تکمیدد  و PostDoc) بتددرا

    زیددا ه ازددتقبال مددو   و شددد  ادداپ المللددد بددین معتبددر نگددریاو    بدد  بددو  مقددااتد

  ازدکالر  و د  زداین کمدا  ازدا  بدر کنهدا از بعضدد بد  طدو ه بد   رفدن قدرا  جلمد محاف 

(Scholar.google.com)    ی انددد  رفتدد  قددرا  ازددتنا  مددو    ی ددر جلمددد مقالدد  یدددها

    بدد  جهددان    اینترنددن  واج و پیدددای  بددا بددو  مصددا م بانددا ا    مددن حضددو  یوشددبصتان 

 جدزو بد   اشدتم  ا شدان  ایدن مدن لددا و بدو   انگد اهها و نظدامد مرابدز ب  محدو  تنها ابتدا

 ج قدد   لیدد  بدد  مددنی بر نددد مددد بددا  اینترنددن بددا بدد  باشددم جهددان    اول نفددر میلیددون  و

 کن بر هدداه بددا  و اینترنددن مددو      تحقیدد  و م العدد  یددرم  ا زیددا ه وقددن ا  شصصددد

 یبر  

 ندهیآ یها برنامه و انداز چشم

 از بصگدد بد   ر یدد  زیدا ه اقتصدا ه مگدک و  ادا   دشدت   هد  اندد طدد    مدا بگو 

 ناشدد  ی در بصد  و ایدران جلید  متندوح و متعدد  هداه تحدریم و تحمیلدد جندگ از ناشد کنها

 اش بنندد  تعیدین نقد  وجدو    کن از حمایدن و بدا کفریند توزدع  بد  جدده توجد  جد  از

 جددد  فددوق، جوامدد  بنددا    ی ازددن بددو   بگددو     اشددتغال ایبددا  و اقتصددا ه پیگددرفن   

 فرکیندد بد  افدرا ه بمبدو  و بگدو   اید     با کفریندان بدراه  ایلدد موفد  ال وهداه وجو 

 بدر   طدد موفقیدن بدا  ا بدو   بد  کن و و  زدپ  و شدربن  شدد جدیدد، شدربن یک ایبا 
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 مگدک  همچندین و  هندد قدرا  با کفریندان ایتیدا      ا از  هداه  اهنمداید توانندد مدد و اند

 جدیدد شدربن انددازه  ا  بد  مربدو  بدااه  یسدکهاه پددیرش کمدا  د و اولید  زرمای  تامین

 بدا کفریند  شدد  ا  زدر بدر  ی در جدده مواند  ایدران    VC شدربتهاه وجدو  جدد  باایر  و

 وضد  بدا بنندد مدد زدعد پیگدرفت  بگدو هاه مگدک و، ایدن بد  توجد  بدای هسدتند بگو    

 Technology) کو ه فددن هدداه پددا ک و  شددد مرابددز ایبددا  بدد  نیزبمددک و حمددایتد قددوانین

Park)  فعالیتهدداه شددکوفاید و  شددد بددراه  ا مسدداجد محی ددد یصویددد بصدد  توزدد 

 بگددو ،    بددا کفریند تقویددن جهددن    جدیددد حربتددد ایبددا  بددراهی نماینددد ایبددا  بددا کفریند

 هنددوز بز  تددره بصدد  و شددد  انبددا  ابنددون هددم متفرقدد ، یددو و بدد  از  اقددداماو از بصگددد

 بدد  مبلدد  توزدد  بنیددان  اندد  شددربتهاه قددانون اییددرا م ددال جنددوان بدد ی ازددن نگددد  انبددا 

 تسدهی تد و مالیداتد هداه معافیدن بد  توجد  بدا کن زدازه پیدا   یو و    ب   زید  تصوی 

  شددد بددراه  ا یددوبد بسددیا  ظرفیددن  هددد، مددد قددرا  شددربتها قبیدد  ایددن ایتیددا     بدد 

 بددا Cloud  یتازددنترهاه وجددو  قددانون ایددن بنددا    ی بددر  یواهددد فددراهم بگددو     بددا کفریند

 هزیندد  بدد  کن تبدددی  و (Capex) نیدداز مددو   اولیدد   دددا ه زددرمای  از اه جمددد  بصدد  حدددم

 مددد بددر ایگددان  ا  زددر از  ا با کفرینددان  وه پددی  مهددم مواندد  از  ی ددر یکددد (Opex) جددا ه

 توزدددع  بدددراه از  فعالیتهدداه از مهمتدددره و بیگدددتر بصدد  فدددوق اقدددداماو بنددا    ی  ا  

 توزدع  بدراه زمیند  ایبدا  فعالیتهدا ایدن از یکددی ازدن نگدد  انبدا  هنوز بگو     با کفریند

    جمدددتا بدد  ازددن بددا کفریند فعالیتهدداه شددکوفاید و  شددد بددراه منازدد  هدداه محددی 

 بصدد  توزدد  و  ولددن حمایددن بددا بایددد بدد  پا بهددا ایددنی شددو  مددد انبددا  کو ه فددن پا بهدداه

     محددو      ویدژ  بد  و کمریکدا    زیدا  تعددا  بد  شدوند ایبدا  ایدولد یدو و ب  یصوید

 نموندد  همچنددین و ا وپدداید بگددو هاه    نیددز تعدددا ه و هنددد ،(Silicon valley زددیلیکون

  ا کنهددا از بسددیا ه از باز یددد فریددن مددن بدد  شددد  ایبددا  مددالزه و  بددد    کن از موفدد  هدداید

 از از  زیرزددایتهاه کو ه فددن پابهدداه   ی ا   اشددت   دشددت  زددالهاه طددد بگددو ها ایددن   

 بدد  منازدد  بنفددران  هدداه زددالن و متعددد  جلسدداو اتاقهدداه منازدد ، بددا ه فضدداه قبیدد 

 ی ددو  و پایدددا  و زددری  بانددد پهندداه م مددئن، بددرق قبیدد  از از  هدداه زیرزدداین همددرا 

 تازدی  تداز  شدربن بدا  تدا  یدر  مدد قدرا  با کفریندان ایتیدا     کمدا   یو و ب  مصابراتد

 فگدر   هداه  و   منازد ، فیزیکدد محدی  بدر جد و  مرابدز ایدن   ی بنندد کغاز کنبا از  ا یو 

 افددزای  بددراه از  مها تهدداه و  اندد  بددا با کفرینددان کشددناید بددراه (Program) بددا کفریند

  یتازددنتره، یدددماو  داشددتن ایتیددا     بددر جدد و  و شددد  اجددرا کنهددا موفقیددن امکددان

 بددراه نیدداز مددو   مگدداو ین و شددربتها بدد   زترزددد قبیدد  از نیدداز مددو   جددانبد زرویسددهاه

ی  در   مدد فدراهم ایگدان بدراه غیدر  و نیدرو تدامین مالیداتد، مدالد، حقوقد، هاه فعالین انبا 
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 بو وبرازددد، مگددک و بدد  نیافتدد  توزددع  بگددو هاه    ویددژ  بدد  پا بهددا ایددن از بریددد   

 زددری  و  احددن ا تبددا  بددراه نیددز مرابددزه ازددن با کفرینددان  ا  زددر بددر جددده مددانعد

ی  ددر   مددد فددراهم با کفرینددان وقددن اتدد م از جلددو یره بددراه  ولتددد  وایددر بددا با کفرینددان

 فعالیتهداه زمیند     مبدر  افدرا  از  جدوو و متعدد  زدصنراند جلسداو بر دزا ه با همچنین

 ج قدد  بدد  (VC)  دددا ان زددرمای  و یددنعن انددد با ان  زددن نیددز و (Mentors) بددا کفریند

 افدرا  ایدن بدا با کفریندان کشدناید امکدان هسدتند، شدربتها قبید  این     دا ه زرمای  ب  مند

 از ازدتفا   همچندین و بدازا  نیازهداه و یدنعن  ونددهاه ویدژ  بد  ایگدان تبدا   از ازتفا   و

 قدوه هداه شدبک  و امکانداو ندوح ایدن وجدو ی  در   مدد فدراهم ایگدان مدالد مناب  و اط جاو

 باجددا  یددر  مددد شددک  پا بهدا ایددن    بدد  زددرمای  و یدنعن  اندد ، یدداحبان میددان ا تبداطد

 موفقیددن احتمددال و شددد  کو ه فددن پا بهدداه    نگددا  و شددکوفاید و  شددد فضدداه ایبددا 

 بد  تبدا بد از ازدتفا   بدا مدنی  هدد مدد افدزای  زیدا ه میدزان بد   ا تازدی  تاز  شربتهاه

 بدد  توجدد  وبددا ا  کو     زددن بدد  بددو   بدد  کن و و  و افرانددن  شددد و ایبددا  فرکینددد طددول   

 و اقتصددا ه توزددع     کن بلیددده نقدد   لیدد  بدد  بددا کفریند بددراه بدد  ا زشددد و اهمیددن

 و فکددره بمددک بنددا     یددو  زددهم بدد   ا   نظددر    هسددتم قائدد  بگددو     زایددد اشددتغال

 حدد    محددو  یدو و بد  نیدز ابندون هدم بد  جدوان با کفریندان بد  ا  شصصد تبا   انتقال

 یددا ج،    تکنولددوژه موفدد  پا بهدداه از ال ددوبر ا ه بددا  هددم، مددد انبددا   ا   بدد  فریددتد

 بدا زدپ  و کو   فدراهم بگدو     ال دو جندوان بد   ا موفد  تکنولدوژه پدا ک یدک ایبا  زمین 

     دددا ه زددرمای  بدد  مندددان ج قدد  زددایر توزدد  بگددو  زدد      کن تک یددر بدد  بمددک

 یددنای  محو یددن بددا اشددتغال افددزای  و اقتصددا ه توزددع  و  شددد بدد  بددا کفریند فعالیتهدداه

 ینمایم بمک توانم حد    بنیان  ان 

 آخر حرف

 اینترندن زمیند     بد  هداید مصالفدن و هدا محددو ین بد  توجد  بدا زالها این طد    اند هر

 از بنندد مدد ایبدا  بگدو     یدن  ایدن فعداان بدراه بد  مگدک تد و بند مد بروز بگو    

 کنهدددا،  یگدددهاه بدددر ن پلمددد  و یصویدددد شدددربتهاه اه مددداهوا   ا تبدددا  ق ددد  قبیددد 

 بدد  کنهددا احضددا  و اینترنددن یدددماو  هنددد ان ا ائدد  بددا مصتلدد  قضدداید و اجرایددد بریو  هدداه

 مدو      هدا محددو ین اجمدال اینترندن، فدروش اتهدا  بد  اجتمداجد مفازدد با مبا ز   ا زراه

 شددب  شددربتهاه و  ولددن زددوه از نددابرابر  قابددن  یراندد ، زددصن فیلترینددگ و اینترنددن زددرجن

 مدو      بیگدتر ک داهد بدا ا در بدر   مدد فکدر یدو  پدی   اهد غیر ، و شربتها این با  ولتد

 بددنم کغدداز  ا بددا ه یوازددتم مددد حددوز  ایددن    یصویددد بصدد  فعالیددن فددراوان مگددک و
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 بد  یوشدحالم بسدیا  امدروز امدا  فدتم، نمدد اط جداو فنداو ه بلدد طو  ب  یا و اینترنن  نبال

 جهدن    افراندن    مدا بد  اه پیگد امان  با هداه بدنم مدد فکدر و ا  بدر   انتصا   ا  ا  این

 جهدن    اه بنندد  تعیدین تدا یراو  ا یدم انبدا  کن بدا بر  توزدع  و ایدران بد  اینترنن و و 

 تماشدداه از بددنم مددد مددرو   ا  دشددت  وقتددد امددروزی ازددن  اشددت  بگددو  پیگددرفن و توزددع 

 بسددیا  ازددن  رفتدد  یددو  بدد  واقعددد شددک  امددروز و بددو   جددا ه ذهددنم     یددروز بدد   ویدداید

 ایدن بسد     بد  جزیزاندد تمدا  از و زپازد زا    ا متعدال یداوندد کن یداطر بد  و یوشحالم

 نیدز و اندد،  اشدت  مگدا بن افراندن یدا ج    اد  و  اید     اد  زدالها ایدن طد    موفقین

 همراهددد موفقیددن ایددن    مددرا مگددک و و نام یمدداو تحمدد  بددا بدد  فرزندددانم و همسددر از

 فعالیتهداه  اشدتم بد  محددو ه امکانداو بد  توجد  بدا مدنی نمدایم مد قد  اند و تگکر بر ند،

 اهدددافم بدد   زددیدن  ا    ی نمددو   اندددازه  ا  ا  یاندد  بواددک زیددرزمین     ا بددا کفریند

 مدرا نتوانسدن کنهدا از هیچکددا  ولدد بدر   تحمد   ا متعدد ه هداه شکسدن و زیدا  مگک و

 تحمدد  و طددواند  ا  ایددن بددر ن طددد نتیبدد ی  ا   بدداز اهدددافم بدد   زددیدن  ا     پیگددرفن از

 یلدد  امددروز، ، ازددن کفرینددد بددا  فعالیتهدداه ازمدد  بدد  نام یمدداو و هددا زددصتد ایددن تمددا 

 نقگددد بگددو     الکترونیکددد تبددا و و اینترنددن بالنددد د و  شددد    بدد  شددد  زددازماند

  زددن     زددن بدد  میبیددنم  ا افرانددن بددز گ یددانوا   وقتیکدد  امددروز،ی  ا   پیگددتاز و پیگدد ا 

 و  و  از یسددت د مگددغولند، بگددو     مفیددد و مددو ر یدددمتد ا ائدد  بدد  امیددد و شددوق بددا و هددم

 تبدا   انتقدال     ا کن تکمید  و  اندم مدد تمدا  نیمد   ا  ا  هندوز ولدد شدو  مدد ز و   تنم

 فضدداه ایبددا  بدد  بمددک بددراه تدد ش و جددوان کفرینددان بددا  و  انگددبویان بدد  ا  کمددد  بدزددن

 با کفرینددان بدد  بمددک بددا بتددوانم امیدددوا   و میبیددنم بگددو     بددا کفریند بددراه منازدد 

 ی1بر ا    امد کفریند با  مسیر کمیز موفقین پیمو ن    بگو مان

 یملکوت اکبر روزگار و یزندگ

 من یکودک دوران

 حدال، و حد  بدد انددان ند  و پیچیدد  انددان ند  ازدن، پدازل یک مانند زند د اوقاو  اهد

 و بندد پیددا حویدل  و  قدن بدا  ا کن مصتلد  ق عداو بد  ازدن ایدن بکندد باید ب  با ه تنها

 از  هددد، مددد قددرا  نا  زددت  جدداه     ا اه ق عدد  بدد  زمدداندی بچینددد هددم بنددا      ا کنهددا

 کن و بیدابد  ا ق عد    زدن جداه بندد زدعد تنهدا بلکد  نزندد هدم ب   ا بازه و نروه    بو  

                                                           

 (1393)بتا  با کفریند ب  شیو   بتر فریدون قازم زا  ,  1
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 ندر  اقدد  بد  بیندد مدد مددتد از بعدد وقدن، کنی بندد  ابدن زرجای  اطمینان با و محکم  ا

 تددابلوید ز ن بددرهم اگدم یددک    و شدوند مددد جددو  و جفدن زددرجن بد  ق عدداو زدایر ک ا ، و

 مدد نمدای  بد   ا تصدویر یدک تنهدا مدا بدراه و  ا   ق عد  هدا    بد  بیند مد  وین جلوه  ا

 و مدددهبد اه یددانوا      و تهددران    1333 زددال    و هسددتم ملکددوتد اببددر مددنی  دددا  

 بدازا     معتمدد، بازا یدان از یکدد پدد   و  ا  یاند  و مهربدان زندد مدا   ی شدد  متولد متوز 

 مددد شددما  بدد  زددراید مدیحدد     هددا بهتددرین از یکددد تبددا و، بنددا     و بددو  فروشددان پا ادد 

 همددرا  بدد  و یواندنددد مددد  ی ددر جاهدداه و مسددلمی  زراگددم ، هدداه تکیدد     ایگددانی  فددن

 اجدرا برنامد  هدم  ا یدو    بد  بو ندد تهدران برتدر مددا  نفدر 3 جدز  ذبیحد و بها ه جلد کقاه

 مدن  فتندد مدد همیگد  و بر ندد نمدد   کمدد بسد  مدداحد  ا  از هیچوقدن امدا بر ندد مد

 ایگددانی یددوانم مددد( ح) حسددین امددا  جگدد  بدد  فقدد  و  ا  ( ح) حسددین امددا  از  ا   هرادد 

 و یددانوا   بدد   ا ج قدد  و جگدد  همددین بدد   اشددتند( ح) حسددین امددا  بدد  زیددا ه بسددیا  ا ا و

 ی ا ند انتقال فرزندانگان تک تک

ی  زدید بدرا  ش  و و پدد  بد  مغداز  پدد بز گ، فدوو از بعددی بدو  بدازا   ا  حبر  نیز پد بز  م

 بعددد بمددد امدا شدددند بدا  مگددغول تنهداید بدد  بددا  هددر و بدر   تقسددیم  ا مغداز  مدددتد کنهدا

 بدو بدی بر ندد کغداز  ا پوشداک بدا  بدا  ایدن و  ا ندد وزدعن  ا مغداز  و شدد  شدریک مبد ا

 زو  بسدیا  مدن بد  تفداوو ایدن بدا  دشدن بدازه و     بد   ی در بو بدان هم  مانند نیز من

 کغداز  ا بدا  پدد   بندا     بدم بسدیا  زدن از و ابتدداید  و ان از تقریبدا و شدد  بدا  بازا  وا  

 11 ،10 زدن بد  یعندد شدد  بز  تدر بد  بمددی ایسدتا   مدد مغداز     او  زدن بندا  و بر  

 پگددن  فددتم مددد پددد  ، اطدد ح بدددون ظهرهددا از بعددد و مد زدد  زدداجن از بعددد  زددید  زددال د

 جعبد   ا مصدرم یکبدا  لیوانهداه بد  بدو  ایدن بدا  ی بدر   مدد فروشدد  زدن و میدان زبز 

 نداشدتم،  زدتک  ادون  فدتم، یاند  بد  بد  شد  یدکی فدرویتم مد اه  ان  و یرید  مد اه

! اببدر  بدو ه ببدا اان تدا: پرزدید مدا   ی بدو  شدد  زدر   شددو بد  و بدو  ز   ی   زتهایم

 پگدن بد   فدتم و بدر   تعرید  مدا    بدراه  ا مداجرا بد  بدو  کنبدا بر ه  مد بازه فوتبال

 و بدو  یدو  ا  اهدر  هدم و بدو   زدال و زدن بدم هدم ادونی فروشدم مد لیوان میدان، زبز 

 یددو  لیوانهددایم فددروش اوضدداح و  اشددتم زیددا ه مگددتریان بددو  ، هددم ایدد ق یددوش ضددمن   

 بدد  نیددز مددا    ا  ، مددد او بدد   ا   کمددد  شددد، یبددر ا  موضددوح از مددا    اینکدد  از بعدددی بددو 

 ی بر  مد جم  کنبا    مرا پولهاه و بو   داشت  کنبا     ا قلکد و بند   ا زمین
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 پدر کنار در کار و کسب

 بدنم، جدوض بمدد  ا بدا   بد  بدر   فکدر یدو   بدا  دشدن، لیوانهدا فروش از ب  مدتد از بعد

 یدک بدا تدا بندد   زدن بدرایم بوادک جعبد  یدک  ا   زدفا ش و  فتم نبا ه یک ب  بنابراین

 یددا جد مسددواک و  ندددان یمیددر زمددان کنی بینددداز   ددر نم بدد   ا کن بتددوانم ارمددد تسددم 

 افددرا  بدد  تنهددا هددم او بدد  بددو  کنهددا بننددد  وا   نفددر یددک تنهددا بددازا ،    و بددو  بمیددا  بسددیا 

 بددر ن، تحقیدد  بلددد از بعددد توانسددتم مددنی  ا  مددد جددن  یددو ش هدداه فروشددند  و یدداص

 جعبدد  همددان    بعددد و یریددد  مددد یمیر ندددان و مسددواک ایگددان از و بددنم پیدددا  ا او جدداه

 از مددتد حتددی  اشدن مدن بدراه یدوبد   کمدد بدا ، ایدنی فدرویتم مدد و  داشتم مد بواکم

 بد  بدو   ابتدداید پدنبم بد  ی بدر   مدد ازدتفا   ا  یدانوا   بد  بمدک بدراه   کمد همین

 نصوانددد      بیگددتر نهددم بدد   تددا بددرا  انم زددایر بدد  کنبددا از شددد ، تبدیددد      و   

 و بددهم ا امد   ا   زدم مدن بد   اشدن  وزدن بسدیا  پدد   بدو ، یدو  هم من     و بو ند

 بد   فدن مدن بد  بندابراین شدو ، ازدتصدا  جداید و باشدم  اشدت   ولتد با  یک ایگان قول ب 

 مدن  ل امدای بصدواند     فقد  بد  ازدن ایدن تدو وظیفد  و بیداید بدازا  بد  یواهم نمد  ی ر

 بدر   یدواه  پدد  ازی نداشدتم اندداند ج قد  یوانددن     بد  و بدو  بازدبد و بازا   رو   

 بد  ابتددای باشدم مگدغول بدازا     او بندا      وزهدا بتدوانم تدا بصدوانم     شدبان  بدهدد اجاز 

 اجبددا  بدد   یددد مددرا حددد از بددی  ایددرا  بدد  زمدداند امددا بددر  مصالفددن زددصتد ا امدد  زددصتد

 پدد  و شدد یدا  مدن بدا نیدز بصدن اوضداح، ایدن    البتد  بد  بدنم با  ایگان با ب  نمو  موافقن

 تصدمیم مدن جموهداه یعندد بدرا  ان  بدا بد   فدن بدر  مدد یدحبن مندزل    بد   وز یک

 یبا بر   و ایستا   ایگان پی  جدین با هم منی بنند جدا  ا مغاز  اند  رفت 

 !یا حرفه ستیفوتبال کی

 زدال د 16٫15 زدن    اینکد  تدا شدد مدد بهتدر نیدز فروشدم بدا  شد  مد بز  تر ب  تد ی  ب 

 مددد     هددم  بیرزددتان، تددای شددد  مددد محسددو  لبددا  هدداه فروشددند  بهتددرین از یکددد

 جدز  و  اشدتم ج قد  هدم فوتبدال بد  جد و  بد  بدر  ، مدد بمک پد  ب  مغاز     هم و یواند 

 مگدهو  فوتبالیسدتهاه از بسدیا هی  فدتم مدد شدما  بد  مدان  بیرزدتان فوتبدال تیم برتر نفراو

  بیرزدتان  و  ی بو ندد تدیم یدک    مدن بدا زا   میدرزا پرویدز و مناجداتد مهدده مانند زمان کن

 تدیم از یکدد مدا تدیم و  اشدتند  قابدن هدم بدا فوتبدال    همیگد  غری  و ا ی  مد ز   و من،

 مدد حمایدن مدن از  یدد مدد فوتبدال بد   ا ا  ج قد  بد  نیدز پدد ی بدو  تهران فوتبال برتر هاه

 نیدرو مصتلد  هداه زمدین    وقتدد و بدر  مدد زمدین زدر بد  مدرا یدو ش اوقداو، اب ر و بر 
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 ایدن    امدای بدر  مدد همراهدد مدرا  اشدتیم بدازه  ی در جاهداه یدا  زدت ا  اها یدد هواید،

 بد  یکبدا ی  ا  تغییدر بلدد بد  مدن بدر ن بدازه ا امد    بدا    ا پد  نظر ب  افتا  اتفاقد اوضاح

 مدد بر دزا   و هدن    بد  بدازه بد  زو تدر اینکد  بدراه  اشدتیم، جا  بازه یندان، زید تیم با

 مسددابق  بدد   فددتن مسددیر    مددا متازددفان  امددا بددر  موتددو  تددرک زددوا  مددرا ایگددان برزددم، شددد

 بددازه بدد   ا یو مددان بددو ، مینددد بددا و  داشددتیم  ا موتددو  همانبددا اجبددا  بدد ی بددر یم تصددا م

 نگدان بدازه و اتفداق ایدن از  ا یدو  نا ضدایتد ضدمند طدو  بد  پدد  موقد  همدان امدا  زاندیم

ی بر نددد بیما زددتان بدد  مددرا و شکسددن هددم  زددتم و یددو    زمددین بددازه کن    مددن اتفاقددای  ا 

 بد  بندابراین بندد  یدره موضد  مدن بدر ن بدازه بد  نسدبن بام  پد ، ب  شد باجا ماجرا این

  بتدری بندد منصدرم بدازه ا امد  از مدرا بد  بدو  بدر   یدحبن بیما زتان  بتر با پنهاند طو 

  قید  هداه معایند     امدا شکسدت ،  زدتن:  فدن کمدد اتداق بد  مدن مبد  معاین  براه وقتد

 مگددک   اددا  او تنفسددد زیسددتم و بددر   جفونددن هددم زینوزددهاین بدد  شدددیم متوجدد  تددر

  اشدت  برایدن زیدا ه ی دراو ازدن ممکدن بددهد ا امد  بدر ن بدازه بد  بصدواهد ا در ازن،

 وزد  بد   ا ا  و زشدد وزدای  تمدا   وز همدان پدد ، بد  شدد باجدا  بتدر حدرم همینی باشد

 شدد  شدوب  بسدیا   بتدر یدحبتهاه از هدم یدو   بد  بدو  کن واقعیدنی ز  کتد  و بر  حیا 

 بد  بد  اه ج قد  امدا شدو  ا  بیمدا ه پیگدرفن باجدا بدر ن بدازه واقعدا ترزدید  مدد و بو  

 مربدد  وز یدکی  فدتم مدد بدازه بدراه پدد  اطد ح بددون  داهد ب  شد مد باجا  اشتم فوتبال

 این دو  نیسدتد، مدنظم و میداید میدان    ید  یدک اببدر،:  فدن بدو  فدر  انداید کقاه ب  مان

 او بددراه  ا  بتددر حرفهدداه مدداجراهی مددا     بدد  ندد  و یددو   مددد تددو     بدد  ندد  بددر ن، بددازه

 مدن  وه معاینداو و کزمدای  یکسدره و فرزدتا  تدیم پزشدک ندز  مدرا نیز ایگانی بر   تعری 

 فکدر ومدا زدالمد بدام  تدو:  فدن مدن بد  فدر  انداید کقداه کزمایگداو، نتیب  از بعدی شد انبا 

 این وند   ا قضدی  ایدن هدم،  لید  همدین بد  و بندد بدازه تدو نیسدن مای  پد و ب  بنیم مد

 و نیسدن مدن بدر ن بدازه بد   اضدد پدد  بد  مسدئل  ایدن فهمیددنی ازن بر   م ر  تو براه

 بندا   ا فوتبدال قضدی  بلدد طدو  بد  بد  شدد باجدا ازدن ن فتد  من ب  مستقیم  ا موضوح این

 مددن  اشددن  وزدن پددد ی ایگدان  ضدداین و بدو  پددد   نظددر مدن، اول اولویددن بد  اددرا ب ددا  ،

 یشو  تامین ایگان نظر  اشتم  وزن هم من و باشم بنا ش

 !شدم کارمند من که یروز

 بدراه و  فدتم پدی   یدپلم تدا  هدم، ا امد    زدم بد  مدن  اشدن  وزدن پد   اینک  یاطر ب 

 ب زددها زددر هددم  ا مدددتد انددد و شددد  قبددول باز  دداند  یددپلم فددوق و بددر   اقدددا   انگدد ا 

 امدا  یدد  نمدد یدو     تحصدی  ا امد  و یوانددن     بدراه اه ان یدز  واقعدا امدا شد  حاضر
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 از یکددد     وزدتان  از یکدد توزد  پدد  بعدد مددتدی کمددد  و  فدتم مدد پدد  یداطر بد  تنهدا

 حاضددر بددا  محدد     موقدد ، زددر  ا  وزه  و یکدددی بددر  پددا و  زددن مددن بددراه بددا ه بانکهددا،

 زددایت  بددا  ایددن بددراه مددنی بددو  مگددک  بددرایم کنبددا    بددا  و محددی  تحمدد  واقعددا امددا شددد 

 زدوا  یکرازدن کمدد ، بیدرون باندک از و بدر   جمد   ا وزدایلم زدو   وز وزد    ی بو   نگد 

  وز موقد  ایدن:  فدن تعبد  بدا مدن  یددن بدا ایگدانی کمدد  پدد   ندز  بازا  ب  و شد  ماشین

 و  و  نمدد باندک بد   ی در مدن:  فدتم باشدد  زدربا  اان نبایدد م در بندد، مدد اکدا  اینبا

  هدا نیدز  ا  انگد ا  بعدد، بمددی بدنم بدا  شدما پدی  همینبدا بدهیدد اجداز  بنم مد یواه 

 شدد  م در  بدازا ،   ی بدو   موفد  واقعدا بدا  ایدن    و شدد  بدا  مگدغول وقدن تمدا  و بر  

 مدد یدو و همدین بد  اوضداحی  اشدتم  زدمد و ازدم اه، حرفد  فروشدند  یک جنوان ب  و بو  

 بدر   ندا   بدن و  فدتم ناادا  بد ی بدنم اقددا  زدربازه بدراه بد  بو  کن وقن  ی ر اما  دشن

  لیدد  همددین بدد   د انددد  تهددران     ا ا  کموزشددد  و   و  ددرفتم یدددمن بدد  اجددزا   فترادد  و

 و شددیم تقسدیم مبدد ا کموزشدد  و   پایدان از بعدد امدا نگدد بازدت  بدازا     فعدالیتم و با  از

  قدم بدرایم  ا جدیدده زرنوشدن موضدوح ایدن بد  فرزدتا  کبدا  یدر  ب  مرا تقدیر  زن اینبا 

 یز 

 

 !من وهیش به ازدواج و یسرباز

 مدا    بدا  ا مددتد و  درفتم بدواکد اتداق کمدد، همدراهم هدم مدا    کبدا ، یر  ب   فتن از بعد

 یدو   بدراه  درفتم تصدمیم اول  وزهداه همدانی شدد  کشدنا شدهر محدی  با و  گتیم شهر   

 یددک و بددو   نکددر   بوتددا   ا موهددایم هنددوز و بددو   شددد  کبددا  یددر  وا   تدداز ی بصددر  زدداجن

 انددد زدداجن ایددن قیمددن: پرزددید  و شددد  اه مغدداز   ایدد ی بددو   پوشددید  هددم بلنددد پددالتوه

:  فدتم و یندیدد  یدواهد  مدد اد  بدراه  ا زداجن: پرزدید یوشدروید با مغاز  یاح  ازن 

 زداجن یدک پد  یدو ،:  فدنی شدو  بیددا  یدوا  از زو  یدب  بایدد و هسدتم زرباز اینبا من

 بد  بدهیدد تصفید  یدواهم مدد  ا همدین مدن ند :  فدتمی بیاندداز   ا   ا با و ب  بصر تر ا زان

 هسدتد  ببدا بچد : پرزدید مدن ازی اندداین  د  مدا یدحبن جمد و همدین بدای ببر   ا همین

یی و ازددن بددازا ه پددد   و هسددتم فروشددند :  فددتم اه  یوانددد      اقددد  ایسددن  بددا و

 یددک بد  تبدددی   ا مغداز  ایدن یددواهم مدد مددن:  فدن  دشدن مددان یدحبن ایددن از بد  بمدد

  نبدال بد  نددا یم، بفروشدد یداص اجندا  بد  شدیکد بوتیدک کبدا  یدر     اون بنم، بوتیک

:  فدتم  هدیم  انبدا   ا بدا  ایدن تدا بندد بمدک مدا بد  تدواند مدد هسدتم، ماهر فروشند  یک
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   : پرزدیدی  ا   تبحدر حرفد  ایدن    بسدیا  مدن و ازدن یدو  ن ک  مانندد مدن بدراه با  این

 اجتمدا  مدن بد  توانیدد مدد بد  باشدید م مدئن بنیدد، امتحدان توانید مد:  فتم جم   یا حرم

 بدا  جگد  بدا و  ا    وزدن بسدیا   ا بدا  ایدن مدن شدوید، نمدد پگیمان اجتما  این از و بنید

 تدو پد :  فدن   وندد  ضداین یدک بدا و کمدد یوشد  مدن نفد  ب  اجتما  از ایگانی بنم مد

 توافد  بد  ا در و  هدیم انبدا   ا کیدر یدحبتهاه هدم بدا تدا مغداز  بیدا و پا  دان نرو یب  فر ا

 بد  ا در نبداش ن دران:  فدن بدنم  اکدا   ا زدربازه:  فدتمی  هدیم انبدا   ا با   زیدیم نهاید

 بد  یدحبتد طبد  یدب ، فدر ای شدو   فد  ن رانیدن بد  بدر  یدواهم با ه ق عا برزیم تواف 

 و مددن   بددا    ا ایددز همدد  اوی بددر  پیدددا ا امدد  یددحبتهایمان و  فددتم مغدداز  بدد  بددو یم بددر  

 بدد  مدا یدحبن ا امد ،   ی  ا   جدوا   ا همد  بامد  یدداقن بدا هدم مدن و پرزدید ا  یدانوا  

 مدد شدما بد   ا مغداز  بلیدد کمدد ، یوشدم شدما از مدن ملکدوتد کقداه:  فدن بد   زدید اینبا

 ایگددان از  ا بلیدددی نبدداش هددم زددربازه ن ددران بنیددد، ا ا    ا مغدداز  ایددن مددن پسددر بددا زددپا  ،

  وزه زد   وی  درفتم ندیدد  هدم  ا پا  دان و زدربازهی  فدتم مدد مغداز  بد  هدا یدب  و  رفتم

ی  فتددیم اافدد ک فلددک قلعدد     ا تدد  ا شددد افسددران باشدد ا  بدد  ایگددان اتفدداق بدد   دشددن بد 

 یداح   فتد  طبد ی بدو  ا تد  افسدران مصصدوص بد   اشدن قدرا  بدز گ  زدتو ان یک کنبا

 ایگددان بدد   ا یددو   و  فددتم یدددمتم محدد  پا  ددان فرمانددد   ضدداید، زددرهنگ نددز  بدد  مغدداز 

 ن دران ب یدر،  ا یددمتن پایدان بدا و و بیدا کیدر  وز:  فدن شدنید بد   ا ازدممی بدر   معرفد

 و پا  ددان بدد   ی ددر بعددد بدد   وز کن ازی بددد  انبددا  کقددا  فددن حدداج هرادد  فقدد  نبدداش، هددم

 یبو    داشت  مغاز  با   وه  ا تمربز  تما  و نکر   فکر زربازه

 یددو  اتفداق بدد  بعددی یریدددیم جدیدد  بدو  و بددر یم حدراج  ا مغدداز  قددیمد  بددو  تدد ی  بد 

 پدد   کشدنایان از کنبدا فروشدند ان از تعددا هی  فتدیم هدا بدویتد بدازا  بد  پسدرش و کقدا حاج

 تددد جملدد  از مصتلفددد لبازددهاهی  ا یددم انبددا  بلددد یکصریددد و  فتددیم ایگددان نددز  بدد  و بو نددد

ی بددر یم شددروح جدیددد شددیو  بددا  ا بددا  و شددد  وبددرا  مغدداز ی یریدددیمییی و جددین شددلوا  شددرو،

 بد  هدم مدن و بدر  بداز مدر   میدان     ا یدو  جداه و ندا  مغداز ، کن ب  ن دشن زیا ه مدو

 بد  نداشدتیم  ا کن وقدن اوقداو  داهد واقعدای شدد  معدروم زاغدد اببدر ب  کنبا فروشند  جنوان

 بد  بدو  شدد  طدو ه اوضداحی شدد مدد ایبدا  ید  مغداز  جلدوه و بدهیم  ا ها مگتره جوا 

 همدان   ی کمدندد مدد مدا بوتیدک بد  یریدد بدراه هدم لرزدتان و کبدا  یدر  اطرام شهرهاه از

 حضددو  بددا مهمدداند مرازددم بددو  ، کمددد  تهددران بدد  یددانوا    یدددن بددراه بدد   وز یددک زمانهددا،

 مددن و شددد طددواند بمددد مهمدداند شدد ، کنی شددد بر ددزا  پددد   منددزل    و بددرا  انم یددواهر

 بعدد زد  نز یدک زداجن،ی  زداندند ترمیندال بد  مدرا بدرا  انم و  اشدتم تد بد تد اتوبو  بلی 

 زددوا  بدد  هن ددامدی بددو  حربددن حددال    بدد   زددید  اتوبددو  بدد  زمدداند و بددو  شدد  نیمدد  از
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 مسددافرانی بددو  نگسددت  یددانمد  یتددر مددن بنددا     و بددو  یددالد یددندلد یددک شددد  اتوبددو 

 مگدغول بدو  نگسدت  مدن بندا     بد  هدم یدانمد و بو ندد یدو  هم د تقریبا اتوبو   ای 

  لید  همدین بد  بدو   فتد  زدر ییلدد هدم ا  حویدل  و بدر  نمدد یوابمی بو  اه مبل  م الع 

ی بصدوانم هدم مدن بدهیدد  ا تدان مبلد  ل فدا شدد تمدا  شدما م الع  موق  هر  فتم یانم کن ب 

 یدر  بد  زدربازه بدراه بد   فدتم و بدر   یدحبن بد  شدروح یدانم کن بدا بد  بو  همینبا از

:  فدن یدانم کن  فدتم  ا بوتیدک ازدم تدای ا  بدر   تازدی  بدوتیکد اینبدا امدا بدو   کمد  کبا 

 افتتددا  بددوتیکد اینبددا و کمددد  تهددران از  وینددد مددد بدد  هسددتید زاغددد اببددر همددان شددما پدد 

 مراجعد  مدا بوتیدک بد  یدانم کن  فدتم، مغداز  بد  بد   وز کن فدر اه و  دشدن شد  کن! بر  

 یشد بیگتر بمد هم با ما کشناید و بر  یریدا ه هم لبا   زن اند و بر 

 بد  بدو   تهدران جداز  تدو  مدیهن اتوبدو  بدا جدن  تهید  بدراه هدم بداز مدن ب  بعد  وز اند

 یدانم کن بد  مدن هداه بدر ن پیلد  و  ازدتان ایدن و شددیم همسدفر یدانم کن بدا اتفداقد طدو 

 زنددد د همسددفر و بددر یم از واج هددم بددا مددا و بددر  قسددمن یداونددد اینکدد  تددا  اشددن ا امدد 

 موقدد  هددی  مددن و ایددم  د انددد  هددم بنددا      ا زیبدداید بسددیا  زددالهاه همسددر  و مددنی شدددیم

 تبددا و یصویددا و زنددد د    اقددد  جددواند زددالهاه کن    همسددر  بدد  بددنم نمددد فرامددوش

 یهستم ایگان مدیون  ا موفقیتهایم تما  من و بر ند من ب  فراواند بمکهاه

  نکیا

 بدد  و بددنم بددم مگددغولین هددایم و تبددا ه هدداه بددا  از هسددتم مایدد  بیگددتر حاضددر حددال   

 پسددرانم بدد   ا تندددی  و بددی  هدداه مغدداز   لیدد  همددین بدد  بپددر از  ییریدد  هدداه فعالیددن

 یزپر  

 زددصنران و ئانگدد ا  نصب ددان نفددر 40 جددزو او ازددتو متددالوزه  بتددراه شدداهین، بددز  م پسددر

 بدا  و بدن بداز هدم حسدا  یدک بیداو ،  ا مغداز  کمدا   فدتم او بد   وز یدکی ازدن یوبد بسیا 

     هدم او،ی بندد تسدوی  مدا  بد  مدا  بایدد بدره مدد بد  جنسدد هدر امدا بد  ا ام   ا یو و

 شدداهین  بتددر البتدد ی بنددد مددد ا ا    ا اش مغدداز  هددم و بنددد مددد تددد ی  هددم و یوانددد مددد

 هدا اف دا ه ایدن  ازدتان بد  بندد مدد بر دزا  هدم اف دا ه مرازدم بدی     زال هر ملکوتد

 مددد بر ددزا   ا ملکددوتد پوشدداک زددالیان  هدداه جگددن بددی     مددا بدد  زمدداند بدد   ددر   برمددد

 او بدد  یوانددد مددد     کنبددا    شدداهین بدد   انگدد اهد  ئددی  زمددان، همددان    بدد  بددر یم

 ایگدان جهدد  بد  بدی     هدم زدال هدر اف دا ه بدد  پیغدا  ملکدوتد کقداه بد  بد  بدو   فت 
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( ح) جلددد حضددرو وفدداو شدد      ا اف ددا ه مرازددم مددا زددال، همددان از اینکدد  ی یدد ی ازددن

 یازن  زید   یگ ها    ب  حاا و شد شروح  یگ  و از تنها ابتدا ب  بنیم مد بر زا 

 ...آخر حرف

 مدن ا ایتید    بد  نعمتهداید تمدا  یداطر بد   ا یددا بد  ا  بدر   جندوان جدا هم     همیگ 

 نازد بدو   یدو  همیگد  یدو ش بدا ا تبداطم بد  بدنم مدد شکر  ا یدای هستم شابر  داشت 

    نمد موفقیدن بلیدد و  مدز اولدین ایدن و بدنم حفدظ  ا ا تبدا  ایدن ا  بدر   زعد همیگ  و

 ا اتماجتقدد تددرین ازازددد از یکددد مددا    و پددد  بدد  احتددرا ی ازددن بددو   زنددد د مراحدد  تمددامد

ی من داشددت زمددین  ا کنهددا حددرم و نکددر   احترامددد بددد مددا    و پددد  بدد  هیچ ددا  مددنی ازددن

  بدد  د انددد مددد  ا حیددات  کیددر  وزهدداه و بددو  شددد  بسددتره بیما زددتان    پددد   بدد   وزه

 ند  مدن بد  بحدال تدا  زدید  بد  زدن ایدن تدا بینیدد مدد  ا مدن پسدر این:  فن مد پرزتا ها

 ینکر   زند یم و با  وا    ا   و  و بنم مد  و ه   و  از شدو ب ی ازن ن فت 

 نمدد ایدن باجدا  دروو و پدول بد  مدن  زدیدن بد  ازدن بدو   موضدوح این ب  حوازم همیگ 

 فکر ب  شو 

 مدد نبدا ا  ا بدا ه همدان  قیقدا شدو  مدد مغداز  وا   وقتددی  ا   فدرق  ی در ک مهداه با بنم

 یشو  نمد قائ  کنها و یو   بین فرقد هی  و  هند مد انبا  شا ر انم ب   هم

    فددر ه هددر شدددن موفدد  باجددا انسددانین، اولیدد  ایددول بددر ن بددا  بدد  بددنم مددد فکددر مددن

 دیواهدد  گددا  ا  تددرین قددوه و بهتددرین  ا  ایددن    یداونددد یوازددن و شددد یواهددد زنددد ی 

 انهاهانسدد نیددز یداونددد نمددایم،  جایددن همددوا    ا ای قددد ایددول ا  بددر   زددعد اددون وی بددو 

 یددن   اتحا یدد  ئددی  شددیرازه ابوالقازددم کقدداه نظیددر ازددن  ا   قددرا   اهددم زددر     ا بز  ددد

 و نمددو  جددد   ا فراوانددد اجضدداه و نمددو  زددازماندهد یددو  بسددیا   ا یددن  ایددن بدد  پوشدداک

 زپازد دا  ایگدان از همدوا   و ازدن نمدو   یدا ه مدرا بسدیا  نیدز، مدن زند د بحراند مواق    

 از  ا فعددالیت  نیددز ایگددان بدد  اتحا یدد ، معدداون جددو مددروو بددامبیز کقدداه همچنددین و هسددتم

 و ن رفدد قددرا  مددن بنددا     اتفدداقد طددو  بدد  بعددد و بددر  شددروح ییابددان بنددا     فروشددند د

 مدد یدن جا بدام   فدتم مدد ایگدان بد  کنچد  هدر  اشدن شدن موف  براه فراواند ان یز  اون

 یازن شد  ایران بز گ تاجران از یکد ب  تبدی  حاا و  ا  مد انبا  و بر 



 
 فرهنگ اشتغال : جوانان و مسئولین 336

 اهدد  یداونددد بدد  بنیددد توبدد  یدددا بدد  بر یددد بددا ه انبددا  بدد  ا ا   بدد  هن ددامد نهایددن و  

 ی1 ا    وزن  ا توب 

 یقیتوف اصغر یعل روزگار و یزندگ
  بسددیا هددا انسددان همدد  ماننددد و ا  بددر   تبربدد   ا زیددا ه  وزهدداه زنددد د، طددول    مددن

 مویدنک مدن بد  تبربیداو ایدن تمدا  امدای  ا   تلد  هداه یداطر  بسدیا ه و شیرین  ازتانهاه

 گدرفنپی و جلدو بد   ا انسدان بد  هداید ادال  و هدا فریدن از پدری زیبازدن بسدیا  زند د ب 

 انسددان  وه پددی  نعمتددد باشددد  اشددت  وجددو  اه ج قدد  و تدد ش ا ددری بنددد مددد هددداین

 ازدن یدنا کن، بلیدد تنهدای بندد ازدتفا   ازدتعدا های  همد  از بتواندد تدا شدد یواهد  داشت 

 و هسدتم تدوفیقد ایدغر مدنی بندد تکید  یدوی  همدن بد  و بصدواهد ایدز هم  یداوند از ب 

 یشد  متولد ا اک    1326 زال

 ما خانواده

 ایت زد  ا کن یکددی ر مگدا بن و بمدک بدا جمدو و پدد  بد  بدر یم مدد زند د اه یان     ما

  ا جنبدالد رپد و شدا  بدو بد برا  هدا، و یدواهر و هدا جمدوزا   بندا     یدانوا  ،  و مدای بو ند

 نقد  کنبدا بد  مدا و بدر  یریددا ه  ی دره یاند  پدد  شدد زیدا  ب  ها بچ  تعدا  امای  د اندیم

 یددک و بددز گ اه کشددپزیان   اشددن، اتدداق یدداز   مددا منددزل بدد  هسددن یدداطر ی بددر یم مکددان

  ا بداکن بدز گ هداه باغچد  هندوزی نمو ندد مدد ن هددا ه کنبدا  ا پدز و پصدن وزدای  ب  م ب 

  لهدا اقسدا  و اندواح  اشدن ج قد   یدا  و  د  بد  بسدیا  پدد   بد  کنبا از  ا  ، یاطر ب  بام 

 مدد یاند  بد  بد  جصدر  وز هدری بنیدد پیددا مدا یاند  هداه باغچ     توانستید مد  ا   یتان و

 مددد جمددا و وا   بعددد و نمددو  مددد زربگددد  لهددا بدد  ز ، مددد اریددد حیددا     ابتدددا  زددید

 یشد

 کار شروع

  دد  و ک  از بمددد و شددنایتم  ا یددو   بدد  زمدداندی  د انددد  ا اک     ا مد زدد   و ان مددن

 نز یدک از مدن و بدر  مدد هدا فدرش از زربگدد بدراه یدو ش بدا مدرا پدد  ها تابستان   کمد 

 تددک تددک حددال پددد ،ی  یددد  مددد بر نددد مددد بددا  بددرای  بدد  افددرا ه بددا  ا او بریددو   نحددو 

                                                           

 (1395با کفریند ب  شیو  اببر ملکوتد, )بتا   1
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 نمددو ، مددد بمکگددان  اشددتند مگددکلد یددا بو نددد مددری  ا ددری پرزددید مددد  ا کنهددا فرزندددان

 بددا ،    بعدددها بدد  بددو  هدداید کمددوز  همدد  اینهددا وی  ا  مددد انعددامد  ددا  و بددر  مددد  لبددوید

 بدد   زددید مدد اتمددا  بد  هددا فددرش اینکد  از بعدددی شدد واقدد  مفیددد و جسدتم بهددر  کن از بسدیا 

 فرزددتا   تهدران بدد  کمریکدا، بدد  یدا  او بددراه کنهدا از تعدددا ه و شدد  منتقدد  پدد  تبا تصاند 

 مددد  ا متوزدد    و  ی بددو   وال  وه ایددز همدد  و بددو  یددو  مددان مددالد اوضدداحی شددد مددد

 از ا اک معددروم تبددا  از و کمددد  ا اک بدد  تهددران از تدداجره  ا ،    بددده اتفدداق بدد   د انددد 

 انبدا  بدا  اندد  ا بدا  ایدنی نمدو  فدرش اوند  و ادک بددون و نقد یرید ب  شروح پد  ، جمل 

 یریدددهاه مدددو، یریددد جنددوان بددا نمددو ، جلدد   ا پددد   و تبددا  اجتمددا  بددام  بدد  بعددد و  ا 

 زیدا ه زدرمای  پدد  ترتید  ایدن بد ی  ر یدد متدوا ه کنهدا، تسدوی  از و قب   ا  انبا  اه جمد 

  لید  بد )  ا  ی در تبدا  زدفت ( ضدمانن) امضداه تعهدد از ناشدد ضدر  ضدمن و  ا   زن از  ا

 پدد  ترتید  ایدن بد ی  رفدن جهدد  بد  اجبدا  ،(بانکهدا بد  ایگان وامهاه پر این باز توانائد جد 

 بندده زمدان بدا غیرنقدده، هداه زدرمای   اشدتن  لید  بد  ولدد نمو  اج    ا یو  و شکست د

 هدای  بددهد همد  طلبکدا ان، توزد  هدا بددهد تسدوی     تصفید  پددیرش وجدو  با مناز ،

 مدان زندد د و ق نا هدان بدو یم نعمدن و  فدا      یدروز تدا بد  مدای نمدو  کیرتسوی  قران تا  ا

  ی ددری بددو  زددصتد  و ان بسددیا  بددو   نوجددواند زددن    بدد  مددن بددراه موضددوح ایددنی بر گددن

 بدا  اندمی بدو  شدد   رفتدا ه ایدن از پدر ذهدنم همد  واقعدا و نداشدتم یواندن     ب  اه ج ق 

 ازددن اتفدداقد  یددد   دشددن بدد  مدددتد امددای ز   نمددد حرفددد و نگسددتم مددد اتدداق    نددا احتد

 همدینی باشدم  یدپلمم ایدد  نبدال بد  بد  ازدن ایدن بدا  بهتدرین فعلدد شرای     و افتا   ب 

 نهایددن    و شددد  یواندددن     مگددغول و  داشددت  بنددا   ا ایددز همدد  و افتددا  نیددز اتفدداق

 ی رفتم  ا  یپلمم

 یورشکستگ

 پددد  و شکسدت د مدو      تکدرا ه حرفهداه شددنیدنی بدو  شدد  مگدک  بدرایم ا اک    مانددن

 تدوانم نمدد  یدد  بدر   فکدر اقدد  هدری نبدو  یوشدایند بدرایم مصتلد  جاهاه    و  ی ران از

 ا ددر بدد  بددر   م ددر  پددد   بددا بنددابراین ندددا   امکددان مددن بددراه وضددعین کن تحمدد  و بمددانم

  لدمی ن فدتم ایدزه پرزدیدند  ا جلدن پدد  هراقدد ی بدرو  تهدران بد  یدواهم مد بدهید اجاز 

 مدد مدرا بد  هدر بد  ازدن زدصن بدرایم بد   فدتم نهایدن    اما بنم نا احت  یوازن نمد

ی زندد مدد کن مدو      حرفدد و بگدد مدد    بد   ا یدانوا   فعلدد و شکسدت د ندوجد ب  بیند

 بد  ازدن اتفداقد بصدو یم،  ا بسدد مدال یدواهیم نمدد بد  مدا هسدتد، اد نا احن:  فن پد 

 یاند  و بدا  و  ا    ا  بد  قدالد  زدت ا  300  هدم، مدد  ا همد  طلد  تدد ی ، بد  من و افتا  
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  ا یدو   تصدمیم مدن امدا بدن بدا  و بمدان جدا همدین بدنم، مدد جبران  ا هم  من هسن، هم

 از  و  بدد   ا بز  تددره جدداه بایدددی بمددانم توانسددتم نمددد و بددو   فددتن بدد  پددایمی بددو    رفتدد 

 بدو  تهدران    بد   وزدتان  از یکدد بدا ناادا  بد  نیدز اوی بدر   مدد تبربد  پدد  هاه حماین

 جدا کن    لبدا  اندد بد  زدابد بدا مدن بعدد  وز انددی بدر  مدرا بدا  زفا ش و  رفن تما 

ی ازددن انتظددا      ایددزه ادد   انسددتم نمدددی شددد  تهددران  اهددد پددول مقدددا ه و بددو    ا  

 یبو   یوازت  یو   ب  بو  ایزه این اما بو  وجو      تر  و امید ن راند،

 تهران در کار

 ییدالمی بدر   اجدا   کپا تمدان یدک از اتداقد جیحدون ییابدان انتهداه    تهدران ب  و و  بدو   

 با  دا     و بدر   مراجعد  بدا  بدراه پدد    وزدن بد  شدد،  احدن اقدامتم محد  بابدن از ب 

 زبدان موزسد  یدک بد  بدو    کمدده بد  حدالی شدد  با  مگغول او زازه قوطد و فلزاو ااپ

 مدد کمدا   نیدز بنکدو  بدراه  ا یدو   بایدد جد و  بد ی بدر   ندا   بن و بر   مراجع  ان لیسد

 زددعدی بپددر از   ا بدد   و یاندد  یددرج توانسددتم مددد بددو   بددر   شددروح بدد  بددا ه بددای بددر  

 از نباشددید، تنبد   فددن مدد همیگدد  پدد ی  هدم انبددا  ممکدن نحددو بهتدرین بدد   ا بدا   بدر  

 بددون بندابراین نددا    وزدن  ا تنبد  هداه انسدان هدم یددا  زدد، نمد جاید ب  انسان تنبلد،

  ا بددا   لبددا  همدد  از بعددد و  فددتم مددد همدد  از زو تددری بددر   مددد بددا  وقتددد اتدد م هددی 

 بدد  بننددد مددد محددول مددن بدد  بددا ه هددر بدد  بددو  ایددن بددر ا  زددعد تمددا ی بددر   مددد تعددوی 

 مهندزددد  شددت ی بددر   شددربن بنکددو  امتحددان    بعددد مدددتدی  هددم انبددا  نحددو بهتددرین

 بدا  بدر   احسدا   دشدن بد  مددتدی نگدد  پدیرفتد  امدا بدو  ا  ج ق  مو    شت  بگاو زه

 قابلیتهداید زدایر از توانسدتم مدد ق عدا مدن و شدد  تکدرا ه و یکنوایدن بدرایم زازه قوطد   

 از یکددد بددا  ا موضددوح ایددنی  گددتم مددد بهتددره بددا   نبددال بایدددی نمددایم ازددتفا    اشددتم بدد 

 بدد  شددیراز نددر   نبدداتد  وغددن فددروش قسددمن    او بمددک بددا و  داشددتم میددان    کشددنایان

 مغدداز  اندددین بدد  و پوشددید  مرتبددد لبددا   وز، اولددینی شددد  بددا  مگددغول بازا یددا  جنددوان

 نیددز  وغددن قددوطد یددک حتددد نگددد جایددد  ایددزه بددر   تدد ش هراقددد  امددا بددر   مراجعدد 

 حد   ا  و بدر   مدد فکدر بایدد امدا بدو   نا احدن کمدد  یاند  بد  بد  شد ی بفروشدم نتوانستم

 بدازا   درفتم تصدمیم  و   وزی شدد  مدد ناامیدد بدا   وز یدک بدا نبایددی بدر   مد پیدا منازبد

 هدداه پصدد  طریدد  از  ا نیازشددان مددو   محصددواو زددوپرما بتها، اب ددری  هددم تغییددر  ا هدددفم

 بسدیا  کنهدا، بد  نبداتد  وغدن محصدول تدک فدروش و بر ندد مدد تهید  بهداشدتد و غدائد موا 

 هداه حلد     و جمدد  یدو و بد  معمدوا کنهدای  اشدتند تفداوو هدا  زدتو ان امدای بدو  زصن

 بندابراین  فدتم مدد یدن  ایدن زدرا  بد  بایددی بر ندد مدد یریدا ه  ا نیازشان بیلو رمد، 17
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ی  درفتم زدفا ش انددین تعبد  بدا و ز   زدر هدا زداندویچد و هدا  زدتو ان ب   وز کن فر اه

 مدد یدوبد حقدوق و  اشدتم  دابتد هداه مگدتره بد  بدو   شدد  قابد  بازا یدا  یک بعد بمد

 زدربازه بدراه بایدد و نبدو  طدواند ییلدد وضد  ایدن امدای  فدن مدد بهبو  ب   و وضعمی  رفتم

 یددر     بایددد  ا کموزشددد  و انی  ددرفتم یدددمن بدد  اجددزا   فترادد  و  فددتمی بددر   مددد اقدددا 

 افددرا ی بو نددد کنبددا بکنیددد  ا فکددرش بدد  قگددره هددر ازی بددو  جددالبد  و انی  د انددد  مددد کبددا 

 برایددن ایدز همد  اول ن دا     بد  طدو ه متفداوو، بسدیا  اجتقدا او و هدا فرهندگ بدا مصتلد 

 بیداید بندا  اینهدا همد  بدا تدواند مدد واقعدا کیدا بدر ه مد فکر یو و پی  و نمو  مد جبی 

 هدم بدا همد   رفدن،  ی دره شدک  ایدز همد   دشدن بد  بمد اما شو   تما  ما  اها  این تا

 اولدین بدراه کنبدای  د انددیم مدد یدوبد بد  هدم بندا      ا اوقداو بیگتر و شدیم  وزن بسیا 

  ا او یصویدیاو بایدد ابتددا بسدد هدر بدا قضداوو و بریدو   از قبد  بد    یدافتم تبربد  ب  با 

 ی هد نگان یو و از العم  جک  بعد و بند   ک  ا ای قگان بگنازد،

 کار در دیجد یشروع

 پدد  بدا  ا موضدوحی بدر   مدد پیددا بدا ه بایددی بر گدتم تهدران بد  شد تما  ب  زربازه  و ان

 تمددا  جمددالد بنددد مصدد فد  بتددر کقدداه  وزددتان  از یکددد بددا هددم اوی  داشددتم میددان   

 بد  متعلد  بد  بهگدهر یدنعتد  درو  پسدند شدا  با یانبداو  ئدی  جندوان بد  ایگدانی  رفن

 کن بازددوا  و موفدد  بسددیا  مدددیران از یکددد انصددافا و بددر  مددد بددا  بددو  هددا اجددو  ه یددانوا  

 بهترین از یکد بهگهر ینعتد  رو ی بو   وز ا 

 بنددیم هددا اجددو  ه یددانوا   از یددا ه اینبددا    ازددن یددو ی بددو  زمددان کن یددنعتد  روههدداه

 ایددران    زیددا ه یددنای  افتددا ن  ا  و پیگددرفن بدد  بو نددد برجسددت  بسددیا  مدددیران از بدد 

 بدر   شدروح هد  1370 زدال از  ا یدو  اقتصدا ه فعالیدن کنهدای کنهازدن هداه ت ش مدیون

 نسد  توزد  فعالیدن ایدنی بدو  اجدو  ه محمدو  زدید حداج حربدن ایدن بنند  کغاز و بو ند

  ددا ان پاید  جدز  کنهدای یافدن ا امد  1357 زدال تدا هدا اجدو  ه یدانوا   اجضاه زایر و  و 

 اولدینی  اشدتند فعالیدن اقتصدا ه توزدع  زمیند     بد  بو ندد ایدران    مدد ن یصوید بص 

 نفددن ملددد شددربن و شددد تازددی  هددا اجددو  ه توزدد  ایددران بددامپیوتره یصویددد شددربن

 و با بنددان  زددتمز  و حقددوق پر ایددن بدد  بو نددد شددربتد اولددین و بر نددد تبهیددز  ا ایددران

 مددد انبددا  بددامپیوتره محازددباو بددا  ا  دددا ه زددرمای  هدداه هزیندد  و حسددابدا ه بددا  ران،

 با بنددان بددراه یصویددد یددو و بدد   ا بیمدد  بدد  بو نددد یصویددد شددربن اولددین کنهددای  ا نددد

  وز کن یددک   جدد  بهداشددتد و   مدداند مرابددز یدددماو از بتواننددد کنهددا تددا نمو نددد ایبددا  یددو 
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 ازدتفا  ( زداب  شدهرا ) زدبا  بیما زدتان نظیدر  ی در بیما زدتانهاه و بلینیدک تهدران مانند

 یبنند

 بهتدرین بد   ا بدا  بد  بدو  ایدن ت شدم تمدا ی شدد  مگدغول با  ب  بهگهر ینعتد  رو     من

 بدا ا دو  بد  بدو   شدنید  مگدتاقد کقداه تبا تصاند      ا پدد  هداه تبربد ی  هدم انبا  نحو

  وش همدین از بدر   زدعد هدم مدنی بندد پیددا بهتدره جای دا  بدو  توانسدت  یداقن و ت ش

 بو ندد، مدن معدرم جمدالد بندد مصد فد  بتدر مرحدو  ادون اینکد  یصویدا و بدنم ازدتفا  

 و  ا   نگددان  ا یددو   واقعددا هددم مدددتد از پدد ی نبددر  زددئوال زیددر  ا ایگددان کبددروه و اجتبددا 

 بتدوانم بد  بدو  ایدن  لدم هنوزتد  امدای بدر   مدد   یافدن یدوبد پدا اش و حقدوقی  رفن با  

 بدد   اشددتند وجددو  مصتلدد  مهندزددین شددربن کن    اینقددد ی  هددم ا امدد   ا تحصددی تم

 فکدر ایدنی نمدایم تحصدی  بگدو  از یدا ج     ا یدنای  مهندزدد  شدت  ب  بو   شد  ج قمند

 زدال و زدن هدم  و هدری شدد مدد تقویدن بدو یم  وزدن هدم بدا بد  همکدا انم از یکدد توز 

 جدو و پدر  بمدد بدای  اشدتیم یوازدت  یدک  و هدر بدر یم مدد یدحبن هدم با وقتد و بو یم

ی شدو  مدد تمدا  ا زانتدر مدا بدراه ا وپداید بگدو هاه زدایر بد  نسدبن ایتالیدا بد  شد  متوج 

    پددد  بددا  ا موضددوح و بر گددتم ا اک بدد  فریددن اولددین   ی بددرویم ایتالیددا بدد   ددرفتیم تصددمیم

 ایدرا  امدا بگدو ، از یدا ج ادرا بصدوان،     جدا همدین بد  بدر  مصالفن ابتدای  داشتم میان

  ا مدوافقتم زدری  یوازدت  یددا از هدم مدنی کمریکدا بدرو حدداق  ایتالیدا ادرا:  فدن  ید ب  مرا

 وضدعین مهددهی بندیم اقددا  کمریکدا بدراه تدا بدنم یدحبن  وزدتم با ب  شد قرا  و بر   ابراز

 هددم یددو   و بددر  قددرض بمددد هددم مددن پددد ی شددد جددو  او پددول و  اشددن یددوبد نسددبتا مددالد

 امدا مانددیم مدد ویدزا منتظدر بایدد تنهدای شدد جدو  هدم مدن پدول و  اشدتم اندداز پد  مقدا ه

 بد  بد  جمدالد بندد  بتدر مرحدو   وز یدکی بدو یم نکدر   اجد   شربن ب   ا تصمیم این هنوز

 کقایددان بدد  متعلدد  بدد  مینددو یددنعتد  ددرو  بدد  و شددد  جدددا بهگددهر یددنعتد  ددرو  از  ایلددد

     فتددرش بدد  بدد  یوازددن مددا از تلفنددد، تمددا  طدددی بو نددد پیوزددت  بددو ، هددا یسروشدداهد

 یبرویم تهران  انگ ا  مح 

 بنیدد  بدا  میندو یدنعتد  درو     مدا بدا حاضدرید: پرزدید مدا از بدر یم، مراجع  کنبا ب  وقتد

 احسددان مهنددد  کقدداه بصدد  ایددن مدددیری هسددتیم  ا وئددد تازیسدداو اندددازه |  ا  حددال    مددا

 نظدر    یدنای  مهندزدد واحدد بدراه  ا شدما مدن شنازدید  مدد  ا او شدما بد  هسدن انوشهر

 بد  پیکدان یریدد وا  مدا  شد  از پد  و بدر  مدد بداا  ا شدما مزایداه و حقدوق ضدمنای  رفتم

 بددا  شددروح بددراه فریددتد ایگددان از ولددد پدددیرفتیم  ا  بتددر کقدداه پیگددنها ی  هددم مددد شددما

 و زبددان موزسد  از و بدر یم اقدددا  کمریکدا بد   فددتن بدراه بد  بددو  زمدان همدین   ی یوازدتیم
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  زدیدیم نتیبد  ایدن بد  بدر یم، یدحبن بد   وزدتم بدای  درفتیم پدیرش کمریکا     انگ اهد

 همیگد  تدا بندیم بامد   ا یدو  تحصدی و بدرویم، ازدن بهتدر و هسدن همیگ  شربن این ب 

 بنسددول ره مصدداحب     یددو تیک      ددرفتیم، تصددمیم همددین بددراهی نمددانیم بدداقد با منددد

    یددنای  مهندزددد  شددت     تحصددی  ا امدد  بدد   ددرفتیم قددرا  تائیددد مددو   ایددران    کمریکددا

 جمددالد بنددد  بتددر کقدداه بدد  همکددا ه اجدد ن بددراه یددو و ایددن غیددر    و بپددر ازیم کمریکددا

 مددا ویددزاه و  ددرفتیم قددرا  تائیددد مددو   بنسددول ره مصدداحب     یوشددبصتان ی نمددائیم مراجعدد 

 یشد  ا   ما ب  فرین ما  ز  کمریکا ب   فتن براه و شد یا  

 و پنبدد  زددالن بدد   وزه قبدد ، زددال 5 حدددو ی بددنم تعریدد  برایتددان  ا اه یدداطر  نیسددن بددد

ی شدد زندد  مدن     دشدت  یداطراو بدو  ،  فتد  پنبد  شتسگدوه و پصدن  یگ اپراتو  جای ا 

 یداطراو مدن  ضدا، کقدا:  فدتم بدو ( فدر  نصدیره) قیصدر  ضدا کقاه نام  ب  مربوط  اپراتو  ب 

 از یکددد  فددتمی  ا   ذهدنم    زیددا ه یدداطراو شدما از مددنم:  فتنددد ایگدانی  ا   اینبددا زیدا ه

 بدرم بد   وزهداید از یکدد    جندگ، زمدان   :  فدن  ضدا کقدای بدن تعرید  برایم  ا یاطراتن

 تولیددد زددالن بد  شددما یدب  6 زدداجنی  اشدتیم زیددا ه نیداز تولیددد، بد  مددا و بدو  کمددد  زیدا ه

 شدما بد  نددا ه  مگدکلد و   یفد  ایدز همد  یبدر  اد   ضدا، کقا: بر ید زوال من از و کمدید

 پدی  بدرای  بد  مگدکلد یداطر بد   ا  ، پیغدا  بدن یگدک  زدت ا  بدا  ر متازدفان :  فتم

 از پد ی شدد یدا ج زدالن از و انددایتد پدائین  ا زدرو شدما بیایدد، بدا  زدر تواندد نمد کمد ،

 بدا  ر امدروز مدن  ضدا، کقدا:  فتیدد و بر گدتید زدالن بد  بدا  لبا  با شما بوتاهد بسیا  مدو

 بعدددازظهر، 1 تددا 11 زدداجن از برنامدد  طبدد  ایددوای با بر یددد بدد  شددروح و هسددتم بددن یگددک

 یو  ندد،  ا غدایگدان بد  همد ی  فتندد مدد غددایو ه بد  غددا یدو  ن بدراه تک تک با بنان

 شدما زدوال متوجد  ابتددا بد  بصدو    غددا و بدرو  تدوانم مدد مدن  ضا کقا:  فتید و کمدید شما

 اددون نبدداش نا احددن:  فتیددد شددما ولددد بددر   جددد یواهد شددما از و شددد   زددتپاا  و نگددد 

 شدما اجداز  بدا بایدد حتمدا و هسدتم شدما زیر زدن با مندد مدن و هستید من  ئی  امروز شما

 جملدد  از ایزهددا، ییلددد شددما حربددن ایددن از مددن:  ا  ا امدد   ضددا کقددای  فددتم مددد ناهددا  بددراه

 مددافوق، بدد  احتددرا  و انضددبا  و نظددم  جایددن بددا  روهد، و همکددا ه مراتدد ، زلسددل   جایددن

 و  ددرفتم یدا   ا هسددتیم یدانوا   یدک همدد  اینکد  و بددا  نبدو ن جدا  و یددمیمد محدی  ایبدا 

 مدن فعالیدن از زدال 30 از بدی   دشدن از پد  حدالی بدر   تعرید  هدم  ی ر همکا ان براه

 موفقیدن  مدز بد  شدو  پرزدید  مدن از ا در زیدا ، بلنددیهاه پسدتد  د اندن و باو  شربن   

 کن از بعدددی پگددتکا  و پگددتکا  پگددتکا ،: بددر  یددواهم جنددوان ابتدددا  انیددد، مددد ادد      ا تددان

 باجددا موفقیددن بدد  اجتقددا ی ازددن مهددم بسددیا  نیددز پدددیره  یسددک قددد و و نفدد  بدد  اجتمددا 

 نباشدد قضدی  حد  بد  اجتقدا ه  هدد مدد  وه بد  مگدک تد    ا دری شدو  مد انسان موفقین
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 نیسددن، غیددرممکن مگددک و حدد  باشددید معتقددد ا ددر امددا  و  نمددد بددین از مگددک و هر ددز

 پیگدرفن    مهمدد بسدیا  جامد  یدداقنی یافدن یواهیدد  اهدد کنهدا حد  براه باشید م مئن

 و حدرم ا در امدا بدر  یواهندد بمکتدان بنندد، اجتمدا  شدما بد  بتوانند  ی ران ب  زماندی ازن

 ا امدد  و مددا شددرابنی  ا  یواهیددد  زددن از  ا یدو  اجتبددا  مدددتد از پدد  نباشددد یکددد شدما  ل

 پددد    مددا از هیچکدددا ی  اشددن وجددو  شددربا  بددین بدد  ازددن یددداقتد مدددیون بددا ، شدددن  ا 

 مددالد منفعددن ب ددویم ا ددری نبددو یم یو مددان شصصددد مندداف  تددامین تنهددا و  ی ددره ز ن  و 

 نمددد   کو  ن پددول بدد  تنهددا امددا ا   فتدد  واقدد  یدد م ق عددا نداشددن اهمیتددد برایمددان

 تفکدر از اه  وشد  و بدو  مدان  غدغد  تولیدد،ی  اشدن اهمیدن برایمدان نیز با  یو ی اندیگیدیم

 انبدا  بدا ه نیدز بگدو مان بدراه مدا ه جایدداو بندا     بد   اشدن وجدو  ما    ها اجو  ه

 واقد  توجد  مدو   بایدد بد  ازدن  ی دره مهدم مدوا   از نیدز ید   ذه افرا  با مگو وی  هیم

   یدد  بددد بصواهددد مگددو و مددن از هددم بسددد ا ددر و بددر   مگددو و بددا ه هددر    مددنی شددو 

 یبر  یواهم  اهنمایی 

 مصدرم بدم هداه امد  تولیدد با یاند  مگداو   جهدن  وزدتان از یکدد با یکبا  هسن یاطر 

 5 حدددو  بدد   داشددتیم شددربن تولیددد مدددیر بددا اه جلسدد ی بددو یم  فتدد  کنبددا بدد  زددا ه   

 بمدک ایگدان بد  بد   زدید مدد ذهدنم بد  و بدو  از  بد   ا ایزه هر منی بگید طول زاجن

 شدما مهندد :  فدن بدو  مدن همدرا  بد   وزدتد کمددیم بیدرون ب  جلس  ازی بر   جنوان بند

 اینبددا هدددفد بددراه مددن:  فددتم! کمددده و  داشددتد اینبددا     ا اط جاتددن و تبربدد  جمددر یددک

 تواندد مدد نیامدد  بدزدن هدم کزدان بد  هداید تبربد  ایدنی شدو  انبدا  بدا ه ب  کمد  کمد ،

 ببدا  ی در شدما نظدر بد ی نمایندد فعالیدن بد  شدروح تداز  یواهند مد ب  باشد بساند  ا  ارا 

 کیدد مدد یدا   وقتددی ازدن بدا  ا امد  بدز گ کفدن ناامیدده من نظر از بنم  م ر   ا کنها باید

 این:  فن ما ب  شربن مدیرجام 

 زدو ش از کن هزیند  و  ا  نصواهدد بهداشدتد هیدد وفی  پنبد  تولیدد تدن 17 از بدی  با یان 

  ا با یاند  واقعدا ا در بدو یم، شدد  ناامیدد  وز کن ا در بدنم مدد فکدر این ب  ازن، بیگتر بسیا 

 و امیدددوا  بددا  ا امدد  بدد   ا مددا  وه هددر ازدد مد مهنددد  و مددن جلسدد  ا ددر فددرویتیم، مددد

 شد  مد ا  بر  نمد ترغی 

 افددرا  بددا ا تبددا  بددنم مددد یددا  پیگددرفن جامدد  جنددوان بدد  کن از همددوا   بدد   ی ددره مددوا   از

 با شددان    بدد  انسددانهاید بددا بدد  ازددن ایددن نیددز یددو   شصصددد تمایدد  واقعددای ازددن موفدد 

 از حددرم  ائددم بدد  افددرا هی بددنم معاشددرو  ا نددد  فددتن بددراه حرفددد و بددر   پیگددرفن

 و بدر  نصواهندد اضداف  شدما زندد د بد  ایدزه هدی  زنندد مدد ناامیده و بداقبالد و بدشانسد
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 یدوش انسدانهاه بدا ا تبدا   نبدال بد  اقدد  هدر امدا  ا ندد مدد بداز مسدیر ا ام  از  ا شما تنها

 و  ا  یواهیددد نگددان پافگددا ه یددو  از بیگددتر  ا  ا امدد     باشددید، امیدددوا  و موفدد  فکددر،

ی بددر  یواهددد ترغیدد  هدددم بدد   زددیدن و  ا  ا امدد  بدد  بیگددتر هرادد   ا شددما جامدد ، همددین

 مددو ر بسدیا  با هدا پیگدبر  و موفقیدن    بد  ازدن مدوا  ه از نیدز حسداب ره و ن دره کیندد 

 یازن

 آموزنده خاطره

 معلددم یددکی  اشددتیم یددوبد بسددیا  ومد زدد  بددو    بسددتان: ب ددویم برایتددان جددالبد یدداطر 

 یدک از بسدد هدر:  فدن کمدد بد  اولدد جلسد ی بدو  یدو  و مهربدان بسدیا  ب   اشتیم  یاضد

 بدد   زددال کیددر تددا نیسددن واز  میدددهم بیسددن او بدد  مددن کو  ، و نوشددن  ا میلیددون    تددا

 تمددا ی کو  یددم مددد    پددر  اشددتیم یوشددحالد از همدد ی بنددد بددازه یددو ش بددراه بددرو  و بیایددد

 مندزل بد  بد  جصدری ندرویم بد   زدر و شدو  تمدا  بنویسدیم تندد تندد بد  بدو  ایدن فکرمان

ی بدر   نوشدتن بد  شدروح و  داشدتم جلدویم  ا بدن پداک و مددا   فتدرو یو   ، ایزه  زید 

 کنهددای کیددم مددد بعدددا:  فددتم بصددو  شددا  بیددا بددر  یدددا هرادد  مددا    و 10یییییییییییییییییییییی،3 ،2 ،1

 بعددد جلسدد ییی و 13500 ،13400 نوشددتم مددد مددن و بر نددد جمدد   ا زددفر  و یو  نددد شددا 

 مددد بسدداند ادد :  فددن بددر یم، بلنددد  زددنی  همدد  نوشددتید  نفددر انددد: پرزددید مددان معلددم

ی بدر   تکدرا   ا بدا  همدین هدم | فدر ای بر ندد بلندد  زدن بد   نصد  بدهند  ا ام  یواهند

 بد  بهتدر همدان  فدتم و شدد  یسدت   ی در شدد زدیا  بدرگ 100  فتدر یدکی نوشتم و نوشتم

 ا امد  بسدد اد : پرزدید مدان معلدم وقتدد جلسد  زد   و از بعددی ننویسدم  ی ر و برو  ب  

 برایمدان تصتد ، پداه  فدن و بدر  اه یندد ی نکدر  بلندد  ا  زدت  هدیچک   ی در  هدد  مد

 پد ی بدر  مدد زمدان زدال 6  هدد انبدا   ا بدا  ایدن بصواهدد شدما از بددا  هر ا ر بر  حسا 

 حسددا  یو تددان بددراه نکنیددد، قبددول بتددا  و حسددا  بددد  فددن شددما بدد  ایددزه هددر هددرب 

 زددنین همددان    مددن بدد  بددو  بز  ددد     ایددن و نگددوید مگددک   اددا  زنددد د    تددا بنیددد

 یکمویتم بو بد

 آخر کالم

 جمیدد  و قلبددد ایمددان بددر  یواهددد هددداین جلددو بدد   ا شددما بدد  ایددزه مهمتددرین نهایددن    

 بد  اوزدن یدو  تنهدا بد  ادرا نبریدد او    د  بد  جدز  ا هایتدان یوازت ی ازن یداوند ب  شما

 بددراه و بنیددد انتصددا   ا یو تددان هدددم شددمای  گددو  یواهددد پایتددان جلددوه  ا  ا  بهتددرین
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  ویتددان پددی   ا حصددول  ا  بدد  ازددن یداونددد ایددن نهایددن    نماییددد تدد ش کن بدد   زددیدن

 بوادک  فتدر یدک  اشدتم بد   فتدرهی ازدن شدد   ابدن بدرایم تبرب  ب  این و  داشن یواهد

  فتددره بتددوانم بدد   یددد  بسددیا ه زددایتمانهاه بددو یم، مضددیق     واقعددا جددا نظددر از بدد  بددو 

 مدد بد  ایدزه کن و  اشدن ایدرا ه بددا  هدر امدا باشدد  اشدت  بیگدتره فضداه ب  بنم پیدا

  فتدر همدین ناادا  بد   فدتم و بدر   پیددا بدواکد  فتدر جدر ن بدااه اینک  تا نبو  یوازتم

  فتددر همددان    یو مددان و بنددیم منتقدد  اینبددا بدد   ا باز  دداند واحددد و بنددیم یریدددا ه  ا

 نیددز ج لیددان کقدداه و  ا یددم بددا   ائمددا باز  دداند واحددد بددا مددا و شددو  نمددد  یددد  بعدددی بمددانیم

 معرفددد  ا جاهددا ییلددد بدد  بن دداهد یددب ، جمعدد  یکددروز اینکدد  تددای  ا   بددااید بددا ه حبددم

  ی در جداه یدک بدرویم کقدا  فدن و  رفدن تمدا  بدو  نگدد  واق  من پسند مو   ب  بو  بر  

  فتیم هم اتفاق ب  و  فتم همسر  ب  جمع   وز همان من،ی ببین هم  ا

  یددیم  ویمدان جلدوه بز  دد فضداه شددیم بد  زدایتمان کن واحدد وا  ی ببیندیم  ا  فتدر ب 

 ایدن بدای نداشدن هدم بندده پا تیگدن هیچ وند  ازازدد، نوزدازه و تعمیدراو بد  نیاز ضمن ب 

 مدن بد  شدد مدد ایدزه همدان  قیقدا  ایلدد،  بو ازدیون یدک بدای کمدد یوشدم کنبا از حال،

 یداحبان بد  بدو  ایدران مددا هاه شدربن) ایدران ازدتدلر شدربن بد  متعل  کنبای یوازتم مد

  فتدره یوازدتند مدد بدو ، بدازا     با شدان بیگدتر ادون امدا  اشدتند هم  ی ر با یان  5 کن

  داشدت  قدرا ه  وزشدنب ی بو ندد  داشدت  فدروش بدراه  ا  فتدر ایدن و ب یرندد حوالد همان   

 یداح  هدم مدا بد  بدو  بدر   تعرید  کنهدا بدراه نیدز بن دا ی کمدندد ملدک یاح  کقایان و شد

 بدد  هددم اوی ازددن یددو و ادد  بدد  مددا بددا  ران و شددربن وضددعین و هسددتیم تولیددده با یاندد 

 تومدان میلیدون  ویسدن و میلیدا   یدک مبلد ی بدو  کمدد  یوشد  بدو  با یان  یاح  یو ش

  فدتمی بدو  تومدان میلیدون 800 فقد  مدا بو جد  و بر ندد طلد  مدا از واحدد کن وا دا ه براه

 بیفتدد مدا بدراه اتفداق ایدن بد  یوازدن مدد یددا بد  کنبا ازی ازن بواک ب   ا    فتره من

 و  ا   نقدد پدول  ا قسدمتدی  در   مدد  فتدر یدک  نبدال پسدر  بدراه مدن اتفاقدا:  فدن مالک

ی شددیم بز  دد  فتدر یداح  ومدا بدر   وا ددا  ایگدان بد   ا شدربن  فتدر نیز مبل  بقی  براه

 قدددیمد، مهنددد  کقدداه زددایتمان، تبربدد  بددا و ذوق یددوش مبددره و طددرا  یددک بددا هددم بعددد

 و یوازدتیم مدد بد  شدد  فتدره کن، اجدراه و  ایلدد زیبداه طراحدد یدک بدا و بر   یحبن

 اجرایدد با هداه    یدر  هدم مدد تدرجی   ی در ابندونی نبدو  میسدر یداوندد بمدک با جز این

 مدد بیددا  زو  هداه یدب ی  هدم انبدا   ا از  هداه  اهنمداید و بدر   مددیرین بیگتر و نگو 

 بدراه نیدز بعددازظهر 4 الدد 3 زداجن و بدنم مدد بدا  زداجتد انددی کیدم مدد  فتدر ب  و شو 

  ا یدم و زشدد مبتمد  یدک مندزل پدایینی  در   برمدد مندزل بد  ازدتراحن بمد و غدا یرم

 نیدز و بدر    وز هداه  وزنامد  بد  مدرو ه بعدد بدنم، مدد وز ش زداجن  و حدو  و  و  مد ب 
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 قبد  و یدو    زدبک غدداهاه بمدد مبدد ن و بدنم مدد تماشدا  ا تلویزیدوند ایبدا  و ها برنام 

 مدد فکدر  هدم، انبدا  بایدد فدر ا بد  هداید برنامد  و  وز    شدد  انبا  هاه برنام  ب  یوا ، از

 8 /30 تدا و بدو     بد  بدو     یدب  6 زداجن هدا یدب ی بدر   مدد بوهندو  ه مددتدی بنم

  ا بوهندو  ه و بدر  غددغن  بتدر کمدد پدی  قلدبم بدراه بد  مگدکلد از پ  اما  گتم مد بر

 و تداتری  ا   موزدیقد بد  یایدد ج قد ی میدرو  پدا ک بد  ز ن قدد  بدراه ابندونی بدر   ق د 

 امدا میبدر  لددو هسدن همد  زندد د    بد  بدواکد هداه ایدز هم  ازی  ا    وزن  ا زینما

 از بهره درفتن و اشدصاص توانداید و هدا ازدتعدا  بدر ن شدکوفا مدن ج قمندده بز  تدرین هنز

 ی1ازن جزیزمان ایران زاین جهن    کن

 بناب یالیخ اصغر یعل روزگار و یزندگ
 مدا بداز بدو یم بد  شدرای د هدر   ی میگدد کغداز نیدز مدا شدی نن با و تاز  شد مد ب  تابستان

 هددم عدددب بدداغو    ماندددن از نمیگدددیم یسددت  هر زیبددا  هددم  دداهد و بددازه و ددا  بددا  و بددو یم

 گدد همی برمی گددتیم بدد   ا    ی شدددیم مددد منددزل  اهددد و میددز یم قدد =ب  زیددر جلوفدد   زدت 

 انبرایگد او بو ندد منتظدر حیواندات  بد  میدیدد  بتابمدان هداه قصد  حسدنک جداه  ا یو  

 زدال نونابییمیدهدد انبدا  مهمدد بدا  بد  میکدر   تصدو  قهرمداند  ا یدو   ذهنم   یببر  غدا

  وجددو مددن    بددو بد  و ان زیبدداه حدد  ایددن هددم هنددوز می ددد  و هددا  وز کن از  و ه هدداه

 ی ا  

 بدد  هداید زدصتد وجددو  بدا جمعیدن پدر یددانوا   یدک و بوادک شددهر یدک    بدر ن زندد د

 امدد بدد   ا هدداید لدددو و تبددا   از بسددیا هی ا ازن  انیددز یددو ش یدداص هدداه شددنیدند  ا  

 یازن امروزه بو بان  زتر  از  و  اگیدیم

 ندا  تغییدر   یدا ییابدان بد  امدروز ویژبد   دد  ندا  ب  بنا  شهرزتان هاه محل  از یکد    من

 کن محدد و نددا  بدد  شددهرها و زمددان کنی شددد  متولددد 29/06/1325 مددو      شددد   ا  

 یمیگنایتند

 هدا یدانوا   زمدان کنی بدر  ندا   بدن زازدان   مد زد  مدرا پدد   زدید  بد  مد زد  زدن ب 

  ویداید مداهم یدو  ذهدن    ایدوا بفرزدتند مد زد  بد  هدا ا بچد  ب  نبو ند این   بند ییلد

 مدا نظدر ازیشدویم  بتر،مهندد  یدا یلبدان و بصدوانیم     ک زوهدا، کن برازدا  بایدد بد  نبو 

 ادد   ادون حدال بهدر امدا شدد مدد منتهدد نوشدتن و یوانددن زدوا  همدان ب  یواندن    

                                                           

 (1394)بتا  با کفریند ب  شیو  ایغر توفیقد,  1
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 تددا یواندددند،     ادد  البتدد ی بصددوانیم     مددانیز بدد  میکددر  ایددرا   اشددن زددوا ه بددو  

 یاند ، حیوانداو بدراه و میدرفتیم بدا  بد  نیدز هدا بعددازظهر بدو یم، مد زد  بعدازظهر 4 زاجن

 یشدیم مد کنها ب   زید د زر ر  ش  تا و کو  یم مد یان  ب  و میکر یم جم  جلوف 

 ب الددن بدد   ا وقتددد هددی  واقعددا و میکددر   بددا  بددو بد از مددن میبیددنم میکددنم فکددر وقتددد

 ینمی د اند 

  ییابتدا التیتحص انیپا

 نقد  بایدد و بدو   شدد  مدر ه یدو   بدراه  ی در  زداند  اتمدا  ب  ب   ا ابتداید شگم ب  

 یصویدا شدد  مدد پدد   زدن بمدک بایددی بدر   مدد بدازه یانوا     کمدزاید    تره جده

 بد ی  ا ندد  ی دره توقد  و  یدد یدو  ا شدد فرزندد بد  نسدبن هدا کذ ه و بدو   بز گ فرزند ب 

 قدرا  ا دری بصدوانم     و بددهم تحصدی  ا امد  بد  نداشدن وجدو  امکدان ایدن بندا     ج و 

 وجددو  مددا بددراه امکدداند انددین بدد   فددتم مددد  ی ددر شددهر بدد  بایددد  هددم ا امدد   ا   زددم بددو 

 و جددده شددک  بدد  هددم کن شددد  اه حرفدد  بددا  وا   ابتددداید شگددم همددان از بنددابراین نداشددن

 بدا  ا کن البتد  بد   اشدن زدازه ک   با یاند  یدک یو مدان محلد  همدان    پدد  ی وقن تما 

 یدر  یدا بدر   ک   برایگدان تدا کو  ندد مدد  ا هایگدان  ندد  مدر  ی بدو  شریک  ی ر نفر اند

 ازدتفا   زدوپ و کش پصدن     ا "یا مد " مدا محلدد اید    بد  یدا شدد  یدر   ندد ی بنیم

 بد  بدو  ایدن بدر  زدم زمدان کن بر ندد، مدد ازدتفا   ندان پصدتن بدراه نیز ک   از و بر ند مد

 تحوید  بد   ا هدا  ندد ی بر ندد مدد تهید  مندزل    یو شدان  ا شدان مصدرفد نان ها یانوا  

  ا یدم مدد مگدتره تحوید  و نمدو یم مدد قپدان مبدد ا و بدر یم مدد ک    ا کنهدا ما  ا ند مد

  اشددتیم مگددتره همیگدد  بنددابراین نداشددتیم بیگددتر کزددیا  زددنگ یددک مددا اددون ضددمن   

 یبو  شلو  وزرمان

 و بددر یم مددد ک   بایددد  ا بددو  بیلددو 100 بیلویددا 80 بدددا  هددر بدد   ددوند 50 حددداق   وزهددا

 و بر ندد مدد بدا  بدا  ر  و هدا شد ی شدد مدد ک   بد  تبددی   وند 95 تا 90 بین نیز ها ش 

 یدو   مدن امدا بدر  مدد بمدک یدو ش نیدز کو   مدد |  ا  ندد  بد  بسد و با  ر یک  وزها

 زمدان کنی بدر   مدد نظدا و کنهدا بدا  بدر مسدتقیما و بدر   مدد بدا  با  رهدا پداه بد  پا نیز

 مددد انددداز پدد   ا مبلدد  کن بدد  بددو   یددال 5 و تومددان 3 حدددو  ایددزه بددا  ر یددک  زددتمز 

 مددد زددفا ش غدددا یددک نفددره  و بدد  بددو  کب وشددن نیددز مددان شدد  شددا  و ظهددر نهددا ی بددر یم

 نیدز اه یدبحان  شدد مدد قدرا  ا دری زدن ک ندان جدد  3 بدا بو   یال 12 کب وشن قیمنی  ا یم

 پنیدر  یدال  و زدن ک، ندان یدک  یدال  و شدد، مدد یدرج  یدال 5 ببینیم تدا ک با  رها براه
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 مددد ا ا   یددوبد بدد   ا کنبددا و بددر   مددد بددا  توقدد  بددد و ا جددا بدددی قنددد و ادداه  یددال یددک و

 ایدرا ه اوقداو بریدد و  ا  مدد  اهکا هداید و بدر  مدد زربگدد  داهد  د  نیدز پد  ی نمو  

ی بدو  تغییدر حدال    شدهر اهدر  بدم بدمی  دشدن مندوال همدین بد  زال 23 مدوی  رفن مد

 بدد  یددنعتد و تولیددده مرابددز بدد   ا ن زددامان و زددر جهددن    تگددکی تد 48 زددال حدددو 

 شددهر ا ه از  وز یددکی بددو   یددره شددک  حددال    قددوانیند و اهددا او  و بددو  کمددد  وجددو 

 زیدا ه یدداه و زدر و ازدن شدهر  اید  اینبدا بنیدد، تع ید  بایدد  ا با یان   فتند و کمدند

 شدهر یدا ج بد   ا با یاند  بایددی شدو  مدد هدا همسدای  اذیدن و کزا  باجدا بد  بندد مد ایبا 

 شدهر از یدا ج  ا زمیندد و بندیم پیددا جدیدده شدرباه تدا بگدید طدول مددتدی نمایید منتق 

 بددا پددد  ، و قهرمدداند غ مرضددا حدداج هددا ه، بددریم حدداج یددا ه، احمددد حدداجی نمدداییم یریدددا ه

 بدراه شدد یریددا ه بد  زمدینی شددند مسدیر هدم بدا ، ا امد  بدراه و بستند قرا  ا ه یکدی ر

 کشدنا همسدر  بدا بد  بدو  هدا زمدان همدین    تهدران بد  اتفداق بد  لدواز  و کاو ماشدین تهی 

 شددن    حدال    ایگدان  وز یدکی  اشدن جالد   ازدتان هدم بدا مدا کشدناید نحو  البت ی شد 

 بکگدید زحمتدد یدک شدو  مدد  فدتم و  فدتم جلدوی  رفدن ا  شدوید مدنی بو  کزیا  بنا  از

 بد  بدو  طدو ه هدم ازدتصر ک ی ب دوید مدا بد  شدد تمدا  حوض این ک  هروقن بایستید اینبا

 بندا  زداجن  و بد  نز یدک هدم یددا بندد  ایدنی  گدن برمدد مبدد ا  فدن مدد ب  باا از ک 

 ظداهرا  فدتم و بیدرون کمدد ی زدوین  لدم  ی دری شدو  تمدا  حدوض ک  تدا بو  ایستا   ازتصر

 و یوازددت ا ه بدد  قضددی  هددم بعدد بمدددی شددو  نمددد تمددا  ک  و کمدد  وجددو  بدد  اشددکالد یدک

 کغداز  ا مدان مگدترک زندد د و شددیم زدابن پدد   مندزل    هدم از واج از پد ی  زید از واج

 مغداز  یدک شدهر  اید  بد  افتدا   فکدر ایدن بد  کمدد  بیدرون با یاند  از اینکد  از بعدی بر یم

 بنندد مراجعد  با یاند  بد  تدا بدو  زدصن و  اشدتند ک   تهید  مگدک  بد  بسداند بد  و ب یر 

 بلکدد  یریدنددد نمدد نددان نداشددتند یدوبد مددالد وضد  بدد  هددا یدانوا   از بسددیا هی بفروشدم ک  

 جداید بد  یدو  اولید  مایحتداج تهید  بدراه بگداو زان یدا بر ندد مدد تهید  مندزل    یو شان

 ی اشتند مبر  نیاز بو ، شهر  ای  ب 

 مستقل منزل دیخر:  ۵4 سال

 مسدتق  طدو  بد   ا مندزلم اولدین توانسدتم تد ش و بدر ن بدا  هدا زال از بعد ب  بو  54 زال

 شدروح بد  ازدن جوانداند توجد  قابد  موضدوح ایدن وی بیدایم بیدرون ما    و پد  یان  از و بصر 

 بچد  3 وجدو  بدا مدن بد  حدالد   ی باشدد مهیدا ایگدان بدراه ایز هم   ا ند توق  نکر   با  ب 

 یشو  مگرم مک  ب  توانستم نیز زال همانی بر   مد زند د پد   یان     هنوز
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 از اه  وشد  بددا  هدر و بو ندد شدد  بدز گ پسدرانمی  فدن مدد پدی  یدوبد ب  ما بس  و با 

 بدا 64 زدال بد  طدو هی شدد مدد بدا  توزدع  و مدن  ل رمدد باجا همین و بو ند  رفت   ا با 

 بدراه  ا بهتدره شدرای  و بصدر  بدز گ یاند  یدک توانسدتم بهدزا  پدنبمم فرزندد کمدن  نیا ب 

 تومدان میلیدون 5/  4 یریدد  بد  اه یاند  قیمدن بدانیدد ازدن جالد ی نمدایم مهیدا ا  یانوا  

 شدنایتند مدد  ا همددی ر همد  بد  شدهر مدر   میدان مهدم اتفداق یدک مانندد معامل  این بو ،

 فدروش و یریدد ادون ولدد بدو  هدم بدااتره قیمدن زمدان کن    البتد ی شد مد  هان ب   هان

 ایدن بد  یاند  یدک بد  بدو  بندا     معاملد  اولدین واقد    ی نبدو  مگص  ها قیمن بو  نگد 

 یبو  شد  ها  هان نق  همین و شد مد فروش و یرید قیمن

 تهید  جندوبد زدعده ییابدان    مغداز  یدک مدن و شدد جملدد تصدمیم ایدن بد  بدو  77 زال

 و یریددا  تنهدای بدر  تغییدر نیدز بدا  شدک  مغداز   درفتن بدای زپر   هایم بچ  ب   ا کن و بر  

 وا    ا موتو هددا و نیدداز مددو   لددواز  یو مددان بدد  بددو  ایددن بددر پسددرها نظددری نبددو یم فروشددند 

 ازی بددر یم پصدد  کذ بایبددان و تهددران    وا  او از بعددد و  ا یددم انبددا   ا بددا  ایددن و نمدداییم

 و یریددد بدد  بگدداو زه لددواز  و ک  موتو هدداه فددروش و یریددد بنددا     1374 زددال از طرفددد

 بدر  مدد مددیرین  ا بندا  مغداز  فرهدا  زمدان کن   ی بدو یم مگدغول نیدز موتو زیکلن فروش

 هداه موتو زدیکلن یریدد پیگدنها  تهدران جندوبد زدعده ییابدان    | مدا همکدا ان از یکد و

 و بدر  اقددا  هدا موتو زدیکلن ایدن یریدد بد  نسدبن نیدز فرهدا  و بندد مد ایگان ب   ا  وزد

 ینمو  توزی  بنا    

 کلتیموتورس دیتول به ورود

 یریددد زددالها کنی هسددن یددنعن ایددن بدد  و و  بددراه یددوبد پتانسددی  و  ا   توزددع  و فعالیددن

 بدازا  بد  بتوانیدد  احتدد بد  بد  نبدو  شدک  ایدن بد  و  اشن طواند پروز  یک زیکلن موتو 

 بدد  هددا شددربن از تعدددا هی نماییددد تهیدد  موتو زددیکلن یددک یو تددان بددراه و نماییددد مراجعدد 

 تحویدد  هدداه وجددد  مدد   و بر نددد مددد   یافددن یریدددا ان از  ا مبددالغد فددروش، پددی  یددو و

 بد  اقددا  تداز  هدا شدربن یداحبان اب درا هدا پدول   یافدن از بعد اما  ا ند مد ما  ز  و ما   و

 بدد  کن وا  او و بگددو  از یددا ج    تولیددد و  بددن  ونددد ایددن تددا و بر نددد مددد زددفا ش  بددن

 ایدن از بعدد حتدد و بگدید مدد طدول زدال یدک بد   داهد و مدا  6 بد  قری  شو  انبا   ای 

 یدو  نمایندد ان بد  هدا شدربن کزا  فدروش بدا  ا یدو  جداه مدر   ب  فروش پی  زیستم ب 

 مدد جمد  یدو  تعهدداو بد  ماهد  اندد تداییر بدا تولیدده هداه شدربن همچندان بر  جوض

 بد   و موتو زدیکلن بدازا  بد  ایدن یکدد بدو یم مواجهد  اتفداق  و بدا 1380 زال    لدای بر ند
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 با یاند  از شدد  یریددا ه هداه موتو زدیکلن تحوید  زمدان بدو ن طدواند  ی در و بدو   ون 

 فرزندددانم توزدد  موتو زددیکلن تولیددد با یاندد  ایبددا  طددر  شددد باجددا جوامدد  همددین و هددا

 اوقداو بعضدد هدا موتو زدیکلن تحوید     هدا شدربن تداییر بد  توجد  بدا لددای شدو  پیگنها 

 اندواح بدا امدا موتو زدیکلن بدا فقد  ند  حدال هدر بد  و شد مد موتو زیکلن تولید مگغول فکر 

 تولیدددد  وه بدددر بددد   یددددیم مدددد  ا قابلیدددن ایدددن و  اشدددتیم کشدددناید موتو هدددا اقسدددا  و

    موتو زدیکلن فدروش بد  نسدبن بد  ایدن  لید  بد  فرهدا  پسدر  و بندیم بدا  موتو زیکلن

 ایددن و بددر  مددد جنددوان  ا موتو زددیکلن تولیددد بدد  یددو  ج قدد   اشددن بامدد  کشددناید من قدد 

  ی دره جامد ی شدد بندا  زدیکلن همتدا جهدان با یاند  تازدی     مهدم جوام  از یکد جام 

 پسدر ی کمدد پدی  اتفداقد بسدیا  بد  بدو  اه مسدئل  نمدو  ترغید  بدا  ایدن انبدا  ب   ا ما ب 

 تددوان ندا  بد  موتو زدیکلن تولیدده هداه شدربن از یکدد بد  ا ا ه با هداه انبدا  بدراه  ضدا

 بدا شدربن ایدن فدروش مددیر نژا یدان جلدد محمدد کقداه  فت دوه حین    ب  بو   فت  حربن

 یدک یدو  شدهر    بد   هدد مدد پیگدنها  او بد  ایگدان هدا، شهرزتان نمایند ان از  ی ر یکد

ییی  اشددن نصواهددد وجددو  بابددن ایددن از مگددکلد هددی   ویددد مددد او بدد  و بنددد تازددی  با یاندد 

 ج مددن  بددن مراحدد     و  ا  ان یددز  با یاندد  احدددا  بددراه نیددز مددا بدد  حددال هددر بدد  ایگددان

 محمدددجلد کقدداه هنددوز بدد  ازددن ذبددر قابدد ی  ا  انبددا   ا از  هدداه  اهنمددایدییی  و تبددا ه

 بد  ازدن زدال شد  حددو  حاضدر حدال    و هسدتند مدا یدو  و یمیمد  وزتان از نژا یان

 همکدا ه هدم بدا زدیکلن همتدا جهدان شدربن محصدواو فدروش یصدوص    مستقیم طو  ب 

 ی ا یم

  شرکت ثبت:  1۳81

  بددن ا ا   بدد  شددربن بددراه ازددم اهددا  زمددان کن   ی شددد  بددن شددربن 1381 زددال ی یدد 

 زددیکلن همتدا جهدان شدربن ازدم و  زدید  بدن بد  کنهدا از یکدد نهایدن    بد  بدر یم ا ائد 

 لو ددوهی هسددتند فرزندددانم و یددو   نیددز شددربن  ا ان زددها  بدد  ازددن ذبددر قابدد ی شددد بنددا 

 بد  موتو زدیکلن یدک بد  هسدن زمدین بدر  یدک و شدد  رفت  الها  شربن ازم از نیز شربن

 از بدر ا ه بهدر  پرواند  یددو   نبدال بد  شدربن  بدن از بعددی ازدن ارییددن حال    کن  و 

 تبریز از زریعا و  فتیم شرقد کذ بایبان ازتان

 انبدا  و مربد  متدر 1000 حددو  زدالن بدا مربد  متدر 4600 حددو  زمدین یک    و نمو یم اید

 یبر یم با  ب  شروح ال  بلوا  - بنا     واق  مترمرب  500 حدو 
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 یدو  ایدز همد ی بدر یم کغداز  ا بدا  و  فتدیم جلدد یدای بدو  کمدا   تولید براه ایز هم   ی ر

ی فددرویتیم همتدداز برنددد بددا زددیکلن موتددو  هددزا 2000 حدددو  اول مازددالی میرفددن پددی 

 تولیددد بددز گ هدداه شددربن 1382 زددال حدددو     بددو  یددو  بسددیا  من قدد  مددر   ازددتقبال

 از  ا بواددک و تازددی  تدداز  شددربتهاه تددا ز نددد منفددد  قابددن یددک بدد   زددن زددیکلن موتددو 

 هدزا  700 از زدیکلن موتدو  قیمدن فدر ا از بد  ز ندد زندگ  وز یدکی بنند یا ج  قابن میدان

 و  زدید هدم تومدان هدزا  250 بد  حتدد قیمدن ایدن بد   زدد مدد تومدان هزا  399 ب  تومان

 شدربن بد  بسدتند  و از  ا شمگدیرها بدام  یعنددی بر ندد نصد   ا قیمدن شد  یک جرض   

 هسددتم، زبددان کذ ه مددن امددا بکگددانند و شکسددت د بدد  یددا بننددد ان یددز  بددد تولیددد بددراه  ا هددا

 بد  ببدر  جلدو  ا کن بد   درفتم تصدمیم وقتدد و  هدم مدد انبدا  بددهم، انبا  باید ب   ا با ه

 بد  شدربتد اندد همدان بد  ایدن جالد  و بدنم نمدد  هدا بدا   نیمد   ا با   شد  قیمتد هر

    و ز ندد یدو  بد  زدن یند ضدر هاه بر ندد ایبدا  ایدران موتو زدیکلن بازا     منفد  قابن

  ا یدو  تولیدد یدا تع ید   ا یدو  با یاند  و شدد  بگدید  حاشدی  بد  هدا کن یدو  حاضر حال

 بدا  توزدع  و کیندد   یدزه برنامد  بدراه بایدد بد  اندرژه و فکدره کن زیدرای  زداندند حداق  ب 

    لددای بر ندد ان یدز  بدد و یسدت   ا یدو  و نمو ندد بیهدو   مسدائ  یدرم  داشتند مد یو 

 بد  نیدز  ا ادر  زد  تولیدد و  درفتیم جدیدد ازدتراتژه یدک بد  تصدمیم بحراندد شرای  انین

 بدراه امدا نبدو  مرزدو  ایدران    انددان هدا ارید  زد  ایدن بدر یم، اضاف  شربن محصواو

 از بدد  افددرا ه هددا، شددهر ا ه بواددک، هدداه بددا بره بددراه  اشددن، یددوبد بددا بر  مددا من قدد 

 بسداند حتدد بدو  بدا بر ه بسدیا  و زدبک اه وزدیل  کو  ندد مدد بدا  بدا ، تدر  و میو  میدان

 توانسددتند مددد وزددیل  ایددن از  احتددد بدد  نیددز بر نددد مددد کو ه جمدد   ا هددا یگددک نددان بدد 

 یانداین مد  ا   ا با شان بسیا   اشن یوبد قیمن ب  این بر ج و  اون بنند ازتفا  

 بدد  نز یکددد جلددن بدد ) ملددن ییابددان اول تهددران جمهددو ه ییابددان    1382 زددال    حدددو ا

 همدان زدال یدک از بعدد حددو ا و اجدا   یدو  و تهدران بدرج     فتدره( جندوبد زعده مغاز 

 برجهددد   ا تهددران  فتددر ا ا   و مدددیرین اول همددان از نیددز  ضددا پسددر  و نمددو یم یریدددا ه  ا

 نماینددد ان، همدداهن د و  ایلددد اقدد   بریددد تهیدد  و یددا جد باز  دداند با هدداه و  رفددن

 ی رفن مد یو و جا همان   ییی و یریدا ان

 امدا کو  ندد زد  و  و   جد  اجندا  همکدا ، هداه شدربن از بسدیا هی بدو  شدد  تضدمین بازا 

 پیددا یدوبد ازدم بد  هداید شدربن حتددی  فتندد و بر ندد جمد  اجبدا ، بد  بد  نکگید طولد

 بد  زدیکلن همتدا جهدان امدا  ا ندد بدا بره تغییدر بعدد بمدد هدم افتا ند جا بازا     و نمو ند

 یزرپاماند بنند ان  مصرم اطمینان پگتوان 
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یبیشدییدزشدال یداتدال یافالدیایمیبیهدییداتدنیطدو یبزلدیقیداتنی م ی   یمطال 

یپدیشیازی دیایدهردم یتدمنیه یهدمیز یودمیبدزا یزهد یمی ننیین یامیزمیب یه یدهرمزن

ی.بمدی.وزهی

 مدد بدازه و بدا  ا  پدد ه بدا     و نبدو   بدی  بدو بد مدن بد  زمداند کن از هدا زدال حال

 همددان  لبسددت  همچنددان مددن امددا هسددتند بددر  و  و  هددایم نددو  ابنددونی ازددن  دشددت  بددر  

 بدد  ا   پدول بد  حداا یدو  نکدر   فکدر هر دزی هسدتم  وزهدا کن کاید  بدد و زا   زند د

 ی نمایم ازرام و بنم یرج بتا  و حسا 

 مصددرم بددین    زددیکلن، همتددا جهددانی هسددن امددروز بدد  افتددا  اتفدداق ایددزه نهایددن    و

 ایتصدداص یددو  بدد   ا بددازا  از یددوبد زددهم توانسددت  و ازددن شددد  شددنایت  بددام  بننددد ان 

 بد  ادرا  دد   مدد  د اندد  زدر از  ا  ایدن    بد  مگدک تد و هدا زدصتد ذبدر از مدنی  هد

 بددا  ایددن بددراه بدد  ت شددد از امددا  ا   وجددو  زیددا ه هدداه مددرا و بددا ه هددر    ازددن واضدد 

 فرزندددانم و یددو   بددا ، ایددن  زدداندن زددرانبا  بددراه واقعددای  دشددن شددو  نمددد ا   ا   انبددا 

 و مدال و با یاند  یدک یداح  شدب  یدک مدا بد  نبدو  این وند  بد  و بگدیدیم زیدا ه زحماو

 یشویم  روو

 بریدز بننددو ازدتفا   نیازشدان اندداز  بد  ایدز هدر از بد  ا   ا   نیدز فرزندانم ب   ا کموزش این

 یباشند نداشت  بپاش و

 موتددو  بددازا  وضددعین بدد  توجدد  بددا  دشددت  زددالهاه    زددیکلن همتددا جهددان یدددا شددکر بدد 

 بدد  بگددو   اقتصددا ه شددرای  همچددین و  اشددت  هرزددال     ا متفدداوتد شددرای  یددو  زددیکلن

  زدت ا  هدزا 10 حدداق  تقدریب  طدو  بد  ازدن  اشدت  بحراندد شدرای  هم و ک ا  شرای  هم

 بدر   تولیدد زدال هدر    مددل 14     ا زدیکلن موتدو   زدت ا  هدزا 30 حددو  تدا حداب ر و

 یازن

 مدد جرضد  بدازا  بد  متفداوو هداه قیمدن و مصتلد  هداه مددل بدا هداید موتو زدیکلن امروز

ی بننددد تهیدد   ا مدددلد یددو  بو جدد  بددا متنازدد  و زددلیق  بدد  مگددتریان از بدددا  هددر تددا بنددیم

 حبدم    بد  ازدن جواندان همتداز و پانیدک فد و، همپدا، همدرو، همتداز، نیدز شربن برندهاه

 249 زددد، زددد 200 زددد، زددد 150 زددد، زددد 125 زددد، زددد 110 زددد، زددد 70 هدداه

 تولیدد ب زدیک و ترید   ید ، شدهره، بد      موتو زدیکلن ندوح 17 حددو  بدا زدد، زد

 نمدد محددو  شدرقد کذ بایبدان بد  تنهدا زدیکلن همتدا جهدان فرا یدر بدازا  امدروزی بندیم مد

 حددال   ی  ا   وجددو  اطمینددان و اجتمددا  مددا محصددواو بدد  نسددبن ایددران تمددا     بلکدد  شددو 
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 فعالیتهدداه  ی ددر و با یاندد  امددو  بددر ن ا ا   حددال    اتفدداق بدد  مددن، فرزنددد 5 هددر حاضددر

 بددا بسددیا ی انددد یددو    پیونددد یکدددی ر بدد   زددن ان گددتهاه ماننددد هم ددد و هسددتند اقتصددا ه

  فتد  کنهدا بد  با هدا مدنی  ا ندد مدد ن د   ا یکددی ر احتدرا  بدام  و  ا ندد همبست د یکدی ر

 یشوند مد موف  هم، با اتحا  و یکدی ر بمک با ها انسان و ندا   یدا  زن یک ب  ا 

 همدد  بلیددد بدد  همدزددتد و اتحددا  بددو احفظ همددین فرزندددانم بدد  مددن همیگدد د تویددی 

 هدر از بدی  میکدنم فکدر مدن بد  یدداقن و  ا ه مدر   و مدر   بد  احتدرا  و هازدن موفقین

 یازن مؤ ر ما امروز وپیگرفن موفقین     ی ره جام 

  مسئوالنه فکر طرز

 بدراه   کمدد بسد  و معداش امدرا  بدراه بد  بدا ه بدر جد و  شصصدد هدر بدنم مدد فکر من

 کزمایگد ا  منظدو  همدین بد ی  ا   جامعد  بد  نیدز  یندد  هدد مدد انبا  اش یانوا   و یو ش

 نبدو   اقتصدا ه بدا  یدک کزمایگد ا  ایدنی ایدم نمدو   انددازه  ا  موتو زدیکلن ویدژ  تصصصد

 ا تقدا  و معندوه منفعدن  ا اه ق عدا امدای ازدن نبدو   مددنظر مدا ه منفعدن کن، ایبا  براه و

 یواهددد بسددزاید تددا یر تولیددده هدداه موتو زددیکلن بیفیددن بددر ن بدداا    و بددو   ملددد یددنعن

 ی اشن

 همد  بد  و هسدتم موفد  پد  بدنم بمدک بگدو   مدر   بد  بتدوانم زد حد یک    من وقتد

 تنهددا بددر ن بددا  از هدددفتان بدد  بددنم مددد تکددرا  نیددز پسددرانم بددراه همددوا  ی ا   زددید  ایددز

 بددر ن بددا  بدد  جگدد  ا در امددا   کو   شددو  مددد هددا  ا  ییلدد از  ا پددولی نباشددد   کمددد بسد 

 باشدد بداز با یاند  ایدن     وقتددی شدوید مدد  اضدد نیدز معندوه و  وحد نظر از باشید  اشت 

 یوشددنو ه و  ضدداین احسددا  قلدد  تدد  از بننددد معدداش امددرا   ا  ایددن از بتواننددد نفددر انددد و

 یبنم مد

 کیدرو، ذییدر  بدراه بتدوانم بد  جداید تدا همسدر  بمدک و  اهنمداید ب  نیز اجتماجد لحا  از

 یبنم مد  زید د  ا ند بمک ب  نیاز مالد نظر از ب  هاید یانوا   ب 

 بدد  جدداید تددا نیددز زددازه مد زدد     و ازددن( ص) پیددامبر زددنن بدد  از واج بحددا    یصویددا

 از حدال هدر بد ی مازدن  در ن بد  بد   یندد انبدا  جدز نیسن ایزه این و میکنم بمک بتوانم

 شدربن مددهبد مصتلد  مبدال     و هازدن یدانوا   بدین    بیگدتر یدانم حاجید  بد  کنبدا

 بد  ازدن   زدد ایدنی بندد مدد معرفدد و شدنایت  نز یدک از  ا ضدعی  هداه یانوا   بند مد
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 بمدک تدوانیم مدد بد  طریقدد هدر از یدو  همنوجدان بد  تدا ایدم کمویت  یو   ین بز  ان از ما

 ینماییم

 یگدانا جگد  بد  زدال هدر و هسدتم ایگدان وابسدت  مدن بد ( ح) حسین اما  بمک ب  امیدوا   

   ،یددانوا ایددن کبدروه حرمددن بد  و  ا یددم مرازدمد بنددا  زدلیم کقددا مسدبد    محددر   هد    

 صاندد ،بتاب ایبددا ی بنددیم بمددک مددر   بدد  هددم و ببددریم پددی   ا بددا  هددم کبرومنداندد  بتددوانیم

 هدد ج بد   ا کن مدن بد  ازدن وظدایفد زدایر از زرپرزدن بدد افدرا  و هدا یدانوا   ب  زربگد

 ی انم مد یو 

  بد هسدتم حسدا  بسدیا   لید  همدین بد  ازدن پیگدرفن حدال     وز بد   وز  نیدا،    جلدم

 ادرا دنمایند  وز بد   ا یدو   اند  و بدر   شدربن جلمدد هداه همدای  و زمینا ها    ها بچ 

 اباجد همدین و بنندد هدداین   زدتد شدک  بد  توانندد مدد نیدز  ا پرزدن  یدو و این    ب 

 یشد یواهد با  پیگرفن

 همد  و هسدتیم بدا ه انبدا  حدال    مگدتاق و  در  اه یدانوا   بندا     امدروز بد  یوشحالم

 ی1اندیگیم مد بهتر فر اید ب  یکدی ر پگن ب  پگن و  زن     زن

 نیام صحاف وکیب روزگار و یزندگ
 

 خان وسفی کوچه:  تولد

 حداج بازا اد  زیدر ، یدان یوزد  بواد     شمسدد، 1324 زدال    امدین یدحام بیدوک من

 و دیددحاف بددا     پددد بز  م و پد  یشددد  تبریز،متولددد نددوبر قدددیمد محلدد     نایدد  جبددا 

 ن یددوا تبریز،یددحام     روزددد امیرنظددا  زمددان    نیددز ا  پددد ه جددد حتددد و بو نددد ادداپ

 پدد   بد تدا بدر  پیددا ا امد  مدا یدانوا      شدغ  ایدن ترتید  همدین بد  و ازن بو   حکومتد

 ی زید من

 و یوانددد      نددوبر محلدد  همددان    جددامد  بسددتان    شگددم بدد   تددا  ا، ابتددداید  و ان

   زدم بد  تبریدز شداهپو  ییابدان    واقد  تربیدن  بیرزدتان    متوزد   زو  ب   تا زپ 

    هددم  ا شگددم و پددنبم بدد   و امیرییددزه  بیرزددتان     ا اهددا   بدد  ی  ا   ا امدد 

                                                           

 (1394)بتا  با کفریند ب  شیو  جلد ایغر ییالد بنا ,  1
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 مددا  ی  زدداند  اتمددا  بدد  بددو  تبریددز شددهر بنددا   بیرزددتانهاه از یکددد بدد  منصددو   بیرزددتان

 بد  بد  وقتدد مدن کمددن بددنیا از پد  بد  بدو  یواندد      ابتدداید شگم ب   تا مرحومم

 حدد    اقتصدا ه لحدا  از مدا یدانوا  ی  فدن و اح  ا فداند  ا  بدو    زدید  مداه د ش  زن

 هدم مدالد مگدک  شدکریدا امدا نبدو یم مرفهدد ییلدد یدانوا   اینکد  بدا و  اشدن قرا  متوز 

 مگدک  ان لیسدد زبدان        همیگد  امدا بدو   متوزد د شدا ر    زدد لحدا  ازی نداشتیم

 موفدد  بنکددو     نتوانسددتم اول زددال ان لیسددد، زبددان        بددو ن ضددعی  بدددلی ی  اشددتم

 ی شو 

  و همدین از ینمدایم پیگدرفن     ایدن    شدد  طدو  هدر تدا بدر   جدد   ا جدزمم ایدن بنابر

 ییواندن ب  بر   شروح و بر   تهی  زبان کموزش بتابهاه و  فتم

 عالقه مور رشته در لیتحص

  شدت  بنکدو     بایسدتد مدد بدو  ، قاجددتا بدر   انتصدا   ا طبیعدد  شت   بیرزتان    اون

  شددت     و  ا   بنکددو  حددال هددر    یبددر   مددد شددربن و  ا   مددد امتحددان پزشددکد

 بدد  نداشددتم  وزددن ایدد   ا  شددت  ایددن  ازددت  امددا یشددد  قبددول تبریددز  انگدد ا   ا وزددازه

 ایدن بد  یدرفا ادون بدر   انتصدا   ا بگداو زه  شدت  و کمدد  تهدران  انگد ا  ب   لی  همین

 هدر    یبدو   شدد  قبدول یدو   شدهر     شدت  بهتدرین    و رند   اشدتم ج قد  ییلدد  شت 

 یبدر   انتصدا   ا یداک و ک   شدت  و  فدتم بگداو زه  شدت  بد  یدو   ج قد   نبدال ب  حال

   و  ، اول  وزددال    ، مددا بدد  بددو  یددو و ایددن بدد  بگدداو زه  شددت     یواندددن    

 توانسدتیم مدد کن از پد  و یواتددیم مدد بدو  شدیمد و فیزیدک ،  یاضدد شدام  ب   ا جمومد

  شددت  البتدد  یباغبدداند و ز اجددن شنازددد، کبیا ه،یدداک م دد  هدداید  شددت  یبنددیم  شددت  تعیددین

 هدم مدن بد  بدو  بداا هداه نمدر  بدا یدو   انگدبوهاه مصصدوص شنازد یاک و کبیا ه هاه

 ی بر   انتصا  بو  ا  ج ق  مو   بسیا  ب   ا شنازد یاک  شت  و بو   کنان جزو

 دانشگاه در لیتحص اتمام

 از بعدد و  فدتم کبدا اند تدروی  زدیا  بد  زدربازه جهدن  انگد ا ،    تحصدی  شدن تما  از بعد

 تقسدیم هن دا     بدو  ، بدافد تصصد   ا اه ادون بدر  ، زدپره بد  بوتداهد کموزشد  و  

 و  دشدن کنبدا    ا  زدربازه زمدان از مددتدی شدد  اجدزا  بدرج    بدد  اید   ا ا   بد  بنده

 فددوق مق دد     بدد   ددرفتم تصددمیم  اشددن قددرا  ا  قبلددد  انگدد ا  نز یکددد    مربددز کن اددون

 فددوق مق دد     زیددا  یواندددن     و تدد ش از پدد  بعددد اندددهی بددنم شددربن هددم لیسددان 
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    ک  بمبددو  مسددئل  شمسددد 50 و 49 زددالهاه یعنددد زددالها کن   ی شددد  قبددول لیسددان 

 بد  بگداو زه بدراه معضد  یدک واقد     و مهدم اه مسدئل  و بدو  بدر   پیدا نمو  ییلد ایران

 زددایر بدد  بدد  زیددا ه مسددافرتهاه بدددلی  مملکتددد مسددئولین موقدد  کن   ی کمددد مددد حسددا 

 مدد کشدنا کنبدا    یدنعن اندواح و وضدعین بدا بدی  و بدم  ا ندد مدد انبا  یا جد بگو هاه

 و  در  بگدو هاه از بریدد شددند متوجد  مسدئولین بد  بدو  مسدافرتها همدین طد    و شدند

 بددراه و بننددد مددد ازددتفا   اه ق ددر  کبیددا ه طددر  بنددا  طرحددد از بگدداو زه جهددن ک  بددم

 زمددان کن   ی اجرای دا ندد مرحلد  بدد  نیدز ایدران     ا طددر  ایدن تدا بو نددد   یدد  هدم همدین

 ایددنی یدداک حایددلصیزه و شنازددد یدداک موزسدد  بنددا   اشددن اه موزسدد  بگدداو زه وزا و

ی  ا  مدد انبدا   ا بگدو  زد      شنازدد یداک هداه طدر  تمدا  و بدو  بز گ ییلد موزس 

 بدو  وفعدال بازدوا  بسدیا  فدر ه بد  مهددوه فیدروز کقداه بندا  بدو  فر ه موزس  این مسئول

 طددر  بایسددتد مددد حتمددا بدد  بددو  بددر    یکتدد  او بدد  بگدداو زه وزا و  لیدد  همددین بدد  و

 طراحددد اه برنامدد  هددم ایگددانی ب دددا   اجددرا مرحلدد  بدد  بگددو  زدد       ا اه ق ددر  کبیددا ه

 و ک   شدت  ممتداز هداه تحصدیلکر   از نفدر انددین بایسدن مدد کن موجد  بد  بد  بو  بر  

 افدرا  کن زدپ  بنندد بر دزا  کموزشدد یکسدال   و   یدک کنهدا بدراه و بدر   انتصدا   ا یاک

 بفرزددتند بگددو هاید بدد  تددر تصصصددد و کموزشددد هدداه  و    د اندددن بددراه  ا  یددد  کمددوزش

 حایددلصیزه و شنازددد یدداک موزسدد  ازددا  بددرهمینی هسددتند یبددر  طددر  کن انبددا     بدد 

 اهددواز، شددیراز،  انگدد اههاه ماننددد بگددو  زد      بگدداو زه مصتلدد  هدداه  انگددکد  میدان از

 بر نددد انتصدا   ا ممتداز و با کمددد التحصدی ن فدا   از نفدر 20 تعدددا   انگد اهها زدایر و بدرج

 بافدن شدناین طراحدد، کمدوزش یصدوص    کموزشدد یکسدال   و   یدک بدرج    کنهدا براه و

 یبر ند شروح  ا ز اجتها انواح براه مناز  ک  و یاک

  لیاسرائ به سفر

 مسددائلد یصددوص    بیگددتر هدداه کمددوزش جهددن نیددز  ا برتددر نفددر اندددین ،  و   ایددن از پدد 

 انتصدا  ماهد  شد   و   یدک   یییو ز اجدد وزدائ  زداین، هداه با یاند  ز اجتهدا، انواح مانند

 کن جدزو نیدز مدن البتد  بد  بر ندد اجدزا  یهیونیسدتد  ژیدم اشدغالد هداه زرزمین ب  و بر  

 ید  نیدز و کبیدا ه و ز اجدد وزدائ  زداین هداه با یاند  مدا بد  بدو  قرا  واق     یبو    رو 

 هسددن یددا  ی بنددیم پیددا   هددا ا باز گددن،کن از پدد  ایددران    و ببینددیم نز یددک از  ا تولیدشددان

 اددین اددین ماننددد مددزا ح بهتددرین و بگددن شددرای  بهتددرین    ایددران مددزا ح    مددا موقدد  کن

  وجد  تدن 25 نهایدن    فرن دد  وجد  هکتدا ه یدک مز جد  یدک از مرغدا   شن یا یرازان

    کن ازددا  بددر بدد   اشددتند تکنولددوژه هددا یهیونیسددن امددا بددر یم مددد بر اشددن فرن ددد
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 بسدیا  نکداو مدا بد    ی بنندد بر اشدن محصدول تدن 240 توانسدتند مدد زمدین متدراژ همین

 از بعددد و  ددرفتیم فددرا کنبددا    کبیددا ه، مقولدد     بصصددوص ز ح و بگددن مددو       ا اه ا زنددد 

 محضددره تعهددد مددا از اشددغالد، هدداه زددرزمین بدد   فددتن از قبدد  باز گددتیم ایددران بدد  مددا  زدد 

 بددا  بگدداو زه وزا و بددراه یددرفا و حتمددا بایددد باز گددتیم ایددران بدد  وقتددد بدد  بو نددد  رفتدد 

 ی  شد  با  ب  مگغول برج یاک و ک  ا ا      باز گن، از پ   و همین ازی بنیم

 و یکنوایددن ییلدد بدا  بد  بدر   مدد احسدا  امدا  اشدتم  وزدن ییلدد  ا بدا  کن کنکد  بدا

 بد  نبدو  ایدزه جصدر تدا یدب  از معمدولد و  وتدین با هداه  ا ن انبدا ی ازدن بنند  یست 

 بددنبال و بدنم  ا هدا بدا  کن بد  بدو    رفتد  تصدمیم یداطر همدین بد  بند  اضد منرا بتواند

 ایدران اه ق در  کبیدا ه شدربن بندا  شدربتد 1351 زدال     گدتم مدد منازد  فریدن یک

 زدرزمین    کنهدا بدا بد  بو ندد  وزدتانم از تدن اندد شدربن ایدن موزسدانی بدو  شد  تازی 

 از کنهددای بددو   شددد  کشددنا اه ق ددر  کبیددا ه وزددای  تولیددد و زدداین شددربن    اشددغالد هدداه

 اندد بد   انسدتند مدد اید    بد  و بو ندد کشدنا ا  بدا ه زدواب  بدا و شنایتند مد مرا قب 

 بدد   جددوو بددا ه، یددو  با نامدد  و زددواب  یدداطر بدد  شددربن کن بنددابراینی ح جددم مددر  

 و بدو    ا   محضدره تعهدد وزا تصاند     بدا  بدراه بد  بدو  اینبدا مگدک  اما بر ند همکا ه

 مربوطد   یدی  بدا حدال هدر   ی بدنم تدرک  ا بدا  کن بد  بر ندد نمدد قبول ها زا  د این ب 

    یدد  فتدنم بدا او بدر   مدد بد  هداید بیندد پدی  طبد  بد  بر   یحبن یصوص این   

 از یکددد بدد  معصددومد کقدداه بنددا  بددر   بریددو   کشددناید بددا بعددد اندددهی بددر  مصالفددن یددد

 و  داشددتم میددان    ایگددان بددا  ا مگددک ی بو نددد   یدد  ایددران شددربن    جمددد   ا ان زددها 

 مهنددد  کقداه بندا  وقدن بگداو زه وزیدر بدا معصدومد کقداه قضدا بدر  زدنی یوازدتم بمدک

 کقدداه بددا و نیسددن مگددکلد هددی  بدد   فتنددد ازددا  بددرهمین و  اشددتند کشددناید هددم  وحدداند

 شدروح  ا بدا و و بدرو یدواهد مدد بد  شدربتد بد   احدن ییدال با شما و بنم مد وزیریحبن

 یبن

  شرکت در کار شروع

 هدداه پددروژ  انبددا  کنبددا    مددا بددا یبر   شددروح  ا بددا   شددربن کن    مددن ترتیدد  بدددین 

 اجددراه طددر  البتدد یبو  اه ق ددر  کبیددا ه بحددا    یصددوص بدد  بگدداو زه و ز اجتددد جدیددد

 هدا کن و بدو   ا   کمربکداید شدربن بدک  ا شدو  انبدا  ازدن قدرا  با هداید اد  اینک  و اولی 

 بدر   طراحدد یو شدان وزدای  و هدا باتدالوگ طبد   ا مراحد  و نقگد  تمدا  بدا ، انبا  براه

 ایدران شدربن زمدان کن   ی بدر یم مدد ازدتفا   هدا طدر  و وزدای  کن از بایدد وماناادا ا بو ند
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 اتیلیندد پلدد میلیمتدره 75 تدا هداه لولد  زدره یدک فقد  و نداشدن یایدد تولیدداو   ی 

 مدو   وزدای  از ییلدد بد  شددیم متوجد  و بدر یم بر زدد  ا طدر  ابتددا    مای بر  مد تولید

 از توانسدتیم بدا  ایدن بدا و بندیم اجدرا  ایلدد تولیدداو بدا و بدر   جوض توانیم مد  ا طر  نیاز

 لولد  جداه بد  ایراندد هداه لولد  از اجدرا بدراه بد  بدو  قدرا ی  بندیم ازدتفا    ایلدد تولیداو

 اه با یاندد  تولیددداو از  ا بددز گ هدداه لولدد  مددا  و همددین ازی بنددیم ازددتفا   کمریکدداید هدداه

 ی زایتیم یو مان  اهم بنند  بنترل قسمتهاه از برید و بر یم تهی  فا زین بنا 

    بد  هسدن یدا    قیقدای شدد انبدا  جدالد بسدیا  نحدو بد  و یدو  ازتا و با با    هریو و

  جددال از تعدددا ه و شددا  مرازددم ایددن    بدد   اشددتیم افتتاحیدد  مرازددم مددا مددا  ا  یبهگددن

 مددا شددربن مسددئولین از مرازددم کن    شددا ی  اشددتند حضددو  هددم زددل نتد مقامدداو  ولتیددو

    مدداهم  ا یددد  نیدداز امکاندداتد ادد  بدد  ایددران    زیسددتم ایددن توزددع  بددراه بدد  بددر  زددئوال

 بدد  اه با یاندد  احدددا  جهددن    بمددک  ا یددم، احتیدداج  ولددن بمددک بدد  بدد   فتددیم جددوا 

 هدداه لولدد  زدداین  زددت اههاه بدد  همچنددینی بنددیم تولیددد  ا کبیددا ه وزددای  کن    بتددوانیم

    بدافد امکانداو بایدد شدمای  ا یدم نیداز هدم فیلترین هدا و اتصدااو اکانهدا  ق ر  اتیلند، پلد

 اددون بسدازیم بگددو    اید     یو مدان  ا وزددای  ایدن همدد  بتدوانیم بد  ب دا یددد مدا ایتیدا 

 ایدد  بنددیم وا   اشددغالد هدداه زددرزمین از ویددا یددا ج از  ا وزددای  ایددن بلیدد  بصددواهیم ا ددر

  زدتو  معینیدان، کقداه بد  همانبدا شدا  مدا، حرفهداه شدنیدن از پد ی نیسدن یرف  ب  مقرون

 مدددتدی  ا  بگدداو زه بانددک و  سددترش زددازمان مگددا بن بددا  ا با یاندد  احدددا  و اندددازه  ا 

 شددربن %60 و بگدداو زه بانددک 20%  ایددران، یددنای   سددترش زددازمان %20 مگددا بن بددا بعددد

 وزددای  تولیددده شددربن بنددا  شددد تازددی  و اندددازه  ا  ایددفهان    شددربتد   یدد  ایددران

 لحددا  از بدد  بددو  ایددن هددم ایددفهان    با یاندد  احدددا   لیدد  البتدد ی کبرزدداند و کبیددا ه

 محصدواو کنبدا از توانسدتیم مدد مدا و  اشدن قدرا  ایدران مربدز     قیقدا ایدفهان جغرافیاید،

 بدد  نز یددک مبلغددد توانسددتیم مددا زمددان، کن   ی بنددیم ا زددال ایددران زرتازددر بدد   ا شددد  تولیددد

 بد  مسدافرتد همکدا ان بدا زدپ ی ب یدریم وا  بدو  هن فتدد واقعدا پدول بد  تومدان میلیون 35

 اتصدااو و قالیهدا از یکسدرهی  اشدتیم اولید  ق عداو و وزدای  زدره یدک یریددن جهن کلمان

  ا   ا با یاند  زدال 2 مددو و  ظدرم باز گدتیم ایدران بد  زدپ ی زدایتیم زدوئی      اهم

 بدد تد ش زدال اندد از بعدد مدا بد  بدو  ترتید  ایدن بد  و  زداندیم تولیدد بد  و بر   اندازه

 وزددای  زدداین یعنددد  ا یددم انبددا  نداشددن زددابق  ایددران    حددال بدد  تددا بدد   ا بددا ه وقفدد ،

 یاه ق ر  کبیا ه
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 زمان مرور به پروژه یاجرا در استقالل

 انبددا  مسددتق  یو مددان  ا بعددده هدداه پددرژ  با یاندد ، از بددر ا ه بهددر  و افتددا ن  ا  از پدد 

 و بگددن زیدر  ا کنبددا ا اضدد از هکتددا 6000تقریبدا مددا بد  مغددان  شدن پددروژ  جملد  از  ا یدم

 تددا و  اشددتم مدددیرفند زددمن همیگدد    یدد  ایددران شددربن    مددنی بددر یم اه ق ددر  کبیددا ه

 پیددا    ا اه ق ددر  کبیددا ه طددر  ایددران تمددا     هکتددا 550000 حدددو     ایددزه 1382 زددال

 و میندا  تدا  رفتد  هسدن زیدا ه مرببداو  ا اه بد  فدا   م د  ک  بدم ازدتانهاه از بر یم

 ازدن   کمدد  بدومد برنامد  یدک بصدو و اه ق در  کبیدا ه طدر  هدم حاضدر حدال    یرازان

 و هددا مغدداز  از  ا اه ق ددر  کبیددا ه وزددای   احتددد بدد  وزا جددین بگدداو زان یددو  بصددو تیک 

 کن    و  فددن پددی  جنددگ توقدد  تازمددان منددوال همددین بدد  بددا ی بننددد مددد تهیدد  فروشدد اهها

  وزددتاهاه بدد  کبرزدداند مگددک  بددو  بددر   پیدددا نمددو  بگددو     بدد  مگددکلد مهمتددرین زمددان

  و ان     لید  همدین بد  بکدنم، فکدره معضد  ایدن بدراه واقعدا بد   اشتم تصمیمی بو  بگو 

 جهدا  مسدئولین بدا  ا اه جلسد  بدو ، شدد  زدبکتر بمدد زدازند د جهدا  با  ب  جنگ از بعد

 بگددد لولدد  ک  هنددوز بدد   اشددتیم  هدداو هددزا  انددد ایددران    مددا زمددان کن   ی  ا   ترتیدد 

 همچندین و بدر   یدحبن ییلدد  وزدتاها بد  کبرزداند اهمیدن از جلسد  کن    مدنی نداشتند

 مسددئولین بدد  همچنددینی بددر   بیددان  ا م ددالبد نیددز کبرزدداند و کبیددا ه نددوین هدداه شددیو  از

 بددا  وز 15 جددرض    ایددفهان اطددرام     ا  وزددتا پددن  حاضددر  بدد   فددتم جلسدد     حاضددر

     ا یدو   موفقیدن  از البتد ی بددهم انبدا  کبرزداند و بدر   بگدد لولد  پدایین بسدیا  قیمن

 تقریبدا هدرب ف  لولد ، ندوح ان ادون  انسدتم مدد اتیلندد پلدد هداه لولد  از ازدتفا   امر، این

 بسدیا  وزن  ا اه همچندین شدو ، مدد یدرا  وند  زندد مدد زندگ ند  متدر، 100 بدا ازدن برابر

 ی هسن نیز معمولد هاه لول  از زبکتره

 هدم جلدن همدین بد  و نداشدتیم بدا  بدراه  دابتد  وندد و شدد مدد  رفتد  مدا با  جلوه  اهد

 بددو  شدددن بددم حددال    هددم هددا بو جدد  طددرم از و شددد مددد بمتددر بددروز  وز با مددان  اندددمان

 مستضدعفان بنیدا  از کن شددن جددا و   ید  ایدران شدربن بد  یریدد بد  تصدمیم مدا بنابراین

  و  نیمد     ابتددا    هدم بدا  ایدن بدراهی  ا یدم انبدا   ا بدا  ایدن قداط  تصدمیم با و  رفتیم

 از بنددابراین یریدددیم  ا بگدداو زه بانددک زددها  زددپ  مستضددعفانو بنیددا  زددها  ،70 زددال

 یددو و بدد  بدد  ازددن یصویددد شددربتد   یدد  ایددران شددربن تددابنون 1378 زددال ابتددداه

 ی  هد مد ا ام   ا با ش مستق 
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 مگددغول یددو   بددا  بدد    یدد  ایددران شددربن    بمابددان و  دشددن منددوال همددین بدد  مدددتد

 طددد   ی  اشددتند ا تبددا  مددن بددا مصتلفددد مهندزددین و کشددنایان و  وزددتان شددربن،   ی بددو  

    بگدداو زه و اه ق ددر  کبرزدداند زیسددتم زددر بددر یددحبن بددر جدد و  م قاتهددا، و باز یدددها

 و  فددن و یددحبتها همددین   ی بددر یم مددد یددحبن بدداهم فعالیددن حددال    یددنای   ی ددر مددو  

 ازدتفا   هدم اشدکال کنی شدد  زدازه زدایتمان یدنعن    اشدکال یدک متوجد  ب  بو  کمدها

 جدیددد  و جمددد  اشددکااو بدد  بددو  زددایتمانها فاضدد   بصدد     PVC و ادددند هدداه لولدد  از

 زنددگ  اددا  بددا    ون    مدددتد از پدد  هددا لولدد  کن اینکدد  جملدد  ازی  اشددن  نبددال بدد   ا اه

 بسددیا  وزن  ا اه ادددند هدداه لولدد  اینکدد   ی ددر و شددد مددد ک  نگددن و پوزددید د و ز  ددد

 کو   مدد بوجدو  زدایتمانها یداحبان بدراه  ا زیدا ه مگدک و بابدن ایدن از بد  بو ندد زیا ه

 پلیمدر مگدتقاو و اتیلندد پلدد هداه لولد  زداین بدا بد   زدید ذهدنم بد  فکر این  و همین از

 البتدد ی کو   بوجددو  بگددو  زددازه زددایتمان یددنعن    جظیمددد   ر ددوند و تحددول تددوان مددد

 زدازه زدایتمان یدنعن    تحدولد کنکد  اول  اشدن پدد     ا فایدد  و حسدن اندد بدا ، این

 بدراه و باشدم بدا کفرین حدده تدا توانسدتم مدد لولد  ایدن تولیدد بدا اینک   و  و کمد مد بوجو 

    اقتصدا ه زدو  هدم یدو   بدراه البتد  بد  بدنم فدراهم شدغلد بیکدا  افدرا  از زیدا ه تعدا 

 از پد  و بدر   پیددا  ددا  زدرمای  نفدر اندد بدر ن جسدتبو مددتها از بعد بنابراینی  اشن پد

 اندواح شدام  مدا، تولیدداوی بدر یم شدروح  ا با مدان و شددند  اضدد برنامد ، ا ائد  و کنان توجی 

 و زدر  ک  هداه لولد ی  فدن مدد بکدا  زدازه زدایتمان یدنعن    بد  بدو  پلیمره هاه لول 

 یفاض   و  ر 

  گروه یصنعت داتیتول

 ایدن بدو یم کو    بدزدن محصدواو ایدن یصدوص    مدا بد  یدوبد هداه شان  از یکد شاید

 بدا  ا با مدان بدراه لدزو  مدو   اولید  مدوا  توانسدتیم مدد پتروشدیمد یدنای  واز   ب  ب  بو 

  اید      ا محصدواتمان توانسدتیم مدد پتانسدی  ایدن وجدو  بدا و کو یدم بدزدن ا زان قیمتد

 لولدد  زیسددتم    محصددواو زددبد تکمیدد  بددراهی بنددیم تولیددد یددا ج بدد  نیدداز بدددون و بگددو 

 بدافد م العد  بد  شدروح  وندد، مدد بکدا  تازیسداو و زدایتماند بصد     بد  پلیمدره بگد

 یدا جد هداه نمایگد ا  از باز یدد و م العد  مددتد از پ یبدر یم غربدد ا وپداه هداه بگو    

 اه ک  ندا  بد  کلمداند شدربتد ، میگدد بر دزا  بگدو  از یدا ج    اتصدااو و لولد  بص     ب 

 قیمدن  فدتن بداا و محصدواو فدروش  سدترش بدا و مددتد از پ یبدر یم انتصدا   ا یو ا ه اچ

 بد  مسدتنداو بدا همدرا   ا بدا  ایدن ایدد  و افتدا یم ایدران  اید     محصواو تولید فکر ب  ا ز

 بدین هداه تحدریم جلدن بد  یوشدبصتان  یدا متازدفان  ولدد نمدو یم منتقد  یدو  الماند شریک
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 افتدا یم فکدر ایدن بد  مدا و نگدد حاید  مگدا بن امکدان هم دن غیدر زیازدد  وابد  و المللد

 بگدو      ا مصتلد  محصدواو  وز، بد  تکنولدوژه یریدد و بدومد  اند  بدا یو مدان بایدد ب 

 تولیددداو بدد  جدیددد محصددواو زددره اندددین زددال  8 ،7 زمددان مدددو   یددکی نمدداییم تولیددد

 اشدا   کن بد  زیدر    بد   ا   جدا اند  اه قصد  هربددا  بد  شدد اضداف  وحیدد یدنعتد  رو 

 : شو  مد

 نانو فناو ه با فین پوش یداه بد فاض بد هاه لول ی1

 زدازه جدای  مسدائ  بد   توجد  لدزو  زدازه مرتبد  بلندد جلدن بد  جدید هاه زاز و زاین   

 محدی     مدزاحم و نایوازدت  ایدواو اندواح از یکددی شدو  مدد احسدا  افدزون  وز ب و  یدا،

 هددم مترقددد بگددو هاه   ی باشددد مددد بگددد لولدد  زیسددتم از ناشددد یددداه مسددکوند، هدداه

 بد  اید  حا هدا لولد  ایدنی شدو  مدد ازدتفا   منظدو  ایدن جهدن یددا بدد هاه لول  از ابنون

 بد  هدا لولد  ایدن زدایتا ی باشدند مدد معدروم Silent | pipe یدا یددا بدد فاضد بد هداه لول 

 جلددو یره باجددا نددانو ذ او و معدددند مددوا  وزدد د ایدد     بدد  باشددند مددد ایدد  زدد  یددو و

 جهدنی بصگدد مدد بهبدو  نیدز  ا هدا لولد  مکدانیکد یدواص همزمدان و  در   مدد یددا انتقال

 تحقیقدداتد بدا  یدک انبددا  و ایدران    هدا لولد  ایددن تولیدد جهدن منازدد  فرمدول بدر ن پیددا

  انگدد ا      انگدد اهد همکددا  شددربن یددک نمددو ن پیدددا بدد  اقدددا  بنیددان  اندد  و اه پایدد 

 جلمددد تددوان از ازددتفا      زددعد کن اهدددام و پددروژ  تعریدد  بددا و نمددو یم شددری  یددنعتد

 انبددا  هدداه تسددن اتمددا  از پدد ی نمددو یم  ایلددد اولیدد  مددوا  از حددداب ره ازددتفا   و  ایلددد

 نموندد  از بهتددر بسددیا  حتددد و برابددر بیفیددن نمایگدد ر کزمایگدداو نتددای  کلمددان بگددو     شددد 

ی  ر یدد هددم بازا هداه    محصدول ایدن یدا  او تسدهی  باجدا بد  بدو  ا وپداید  قباه هاه

 مدو   کزمونهداه توانسدن موفقیدن بدا و نمدو  کلمدان SKZ شدربن از معتبدر  واهینامد  ایدد ب 

 بددین بیفیددن نگددان بددا شددربن ایددن محصددواو ابنددون هددم و نمایددد طددد  ا موزسدد  ایددن نیدداز

 زددال    شددربن ایددن محصددول همچنددینی  ددر   مددد توزیدد  یددا  اتد بازا هدداه    المللددد

ی  ر یددد یددنعتد انبددو  تولیددد  ددرو     نددانوید محصددول برتددرین نگددان بسدد  بدد  موفدد  1390

 و  رفددن انبددا  ا وپددا اتحا یدد  تحددریم جریددان    با هددا ایددن تمددامد بدد  ازددن ذبددر بدد  از 

 جنددوبد حاشددی  بگددو هاه نظیددر هدددم بازا هدداه و ایددران     ددرو  ایددن تولیددده محصددواو

 بددراه ایددران    محصددول ایددن ازددن ذبددر بدد  از ی بددر  پیدددا  ا از  مگددتریان فددا   یلددی 

    شدربن  اولدین  درو  ایدن و شدد  تولیدد وحیدد یدنعتد  درو     و یاو میاند     بدا  اولین

 محصدول ایدن بدراه فرانهدوفر موزسد   واهینامد    یافدن بد  موفد  بد  باشدد مدد میان  یاو 

 یازن  ر ید 
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 ک ایک _ اه پد هوشمند هاه لول  تولیدی2

 همچندین و زدر  ک  و کب در  جهدن فلدزه هداه لولد  از ازدتفا   ، ایدران زدایتمان ینعن   

 و مسددکوند هدداه زددایتمان ازازددد اشددکااو از یکددد شددوفاژ و  رمددای  زیسددتم هدداه لولدد 

 تولیددد     نیددا پیگددرفت  بگددو هاه بر زددد بددا  ددرفتیم تصددمیم بنددابراین بددو  ا ا ه و تبددا ه

 تولیدد  وندد بر زدد بدای بپدر ازیم موضدوح ایدن مدو      میدداند م العد  بد  پلیمدره هاه لول 

 زد  و اید  تدک هداه لولد  بد   زدیدیم نتیبد  ایدن بد  ا وپداید بگو هاه    جدید هاه لول 

 مدد یدو و بگدو هاه حدوز     تولیدد تدرین شدتا  پدر  ا اه ک ایکد  _ اه پدد هوشدمند ای 

 از محصددواو ایددن وا  او    زددال  انددد اه زددابق  مددا شددربن هددم ایددران،    ضددمنا و باشددد

 اقددا  مدوازه ب دو  هدم  وزدتان از  ی در تعددا ه هدم و بدو  موفد  بدازا     بد   اشن کلمان

 قابد  زدهمد بدازا ،    هم دد بد   اشدتند ازدپانیا و زدوئد بگدو  از محصدواو این وا  او ب 

 فددر  بدد  منحصددر یایددین یددک  ا اه لولدد  ایددن  ی ددر طرفددد ازی بو نددد  ا ا  ا فددروش    قبددول

 مزیدن  ا اه بگدو  زدایتماند هداه پدروژ     ازدتفا   جهدن بد  بدو  حرا تدد حافظد  نا  ب 

 ازدن معندد بددین یایدین ایدنی نامندد مدد هوشدمند  ا لولد  ایدن لحدا  ایدن از و بو  انتصا 

 قدرا  شدک  تغییدر یدا و لهیدد د معدرض    جدانبد فگدا  و یمد  هرندوح ا رتحن لول  این ب 

 بد   در   برمدد یدو  اولید  شدک  بد   در  ک  بدا یدا و   جد  40 بدااه هدواه  ماه با ب یر 

 ایمنددد هدداه تویددی  وجددو  بددا بدد  ایددران زددایتماند زددایتهاه    بصصددوص یایددین ایددن

 م دد  با بر هدداید    یددا و باشددد مددد هددا لولدد  بدد  یدددم  نددوح ایددن  زددیدن امکددان همیگدد 

 بیفدد  قدابتد مزیدن ندوح یدک باشدد مدد یمد  معدرض    مکدر  ب و  لول  ب  بفد  رمای 

    هدا لولد  ایدن تولیدد امکدان بر زدد بد  تصدمیم اویدام ایدن بدای باشدد مد لول  نوح این براه

 بددا مددا فنددد  ددرو  بهرترتیدد ی نمددو یم جدیددد و  وز بدد  تکنولددوژه و و  جهددن اقدددا  و ایددران

 مندداب  توانسددتند تکنولددوژه، ایددن حددوز     مددرتب  افددرا  بددا ا تبددا  و یددو  زددفرهاه و بر زدد

 هداه زدصتد بدا تکنولدوژه ایدن و و  بد  اقددا  و پیددا  ا تکنولدوژه ایدن یریدد جهدن مناز 

 از  ونددا ون ق عدداو وجددو  محصددول ایددن مددو      تکنولددوژه و و  مگددک ی نمددو یم فددراوان

 تدک، ق عداو ایدن وا  او امکدان تحدریم شدرای  وجدو  بد  توجد  بدا بد  بو  مصتل  بگو هاه

 کاو ماشدین وا  او بد  مببدو  مدو   یدک    حتدد و بدو  ممکدن غیدر تقریبدا و مگدک  بسیا 

 وا   بگددو   ایدد  بدد   ا کاو ماشددین کنبددا از زددپ  و شدددیم همسددای  بگددو هاه از یکددد بدد 

 بد  تدک بد  تدک و یریددا ه مصتلد  بگدو هاه از  ا مصتلد  ق عداو مدا حدال هر   ی نمو یم

 و انددرژه بددا  ایددنی اندددایتیم  ا  تدد ش نددیم و یکسددال از پدد   ا تولیددد یدد  و کو  یددم ایددران

 زیدا  بسدیا  با بر هداه و منازد  نتیبد  جلدن بد  بدا  کیدر    ولدد  رفن ما از  ا زیا ه وقن

 زیسددتم    مزبددو  هدداه لولدد ی   کو   مبموجدد  افددرا  تددن از  ا بددا  یسددت د هدداه لولدد  ایددن
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 تعمیراتددد هدداه کشددیان  و زشددد، هدداه ازددتا یو  امددن و زشددد، هدداه زددالن بدد   رمددای 

 فدراوان بدا بر  مسدکوند هداه زدایتمان و متدرو هداه ایسدت ا  مرغددا ه هداه زدالن هواپیما،

 ابسدتروژن  وش بد  ک ایکد _اه پدد هداه لولد  بنندد  تولیدد اولدین جندوان بد  مدا  رو ی ا  

ی نمایددد مددد جرضدد  و تولیددد تمامددا  ا مربوطدد  اتصددااو و لولدد  بدد  باشددد مددد کزددیا و ایددران   

  رمایگدد هداه زیسدتم طراحدد ایدوا هدا طدر  ایدن نیداز مدو   لواز  و ها لول  تولید بر ج و 

 کشددیان  فوتبددال، زمددین امددن مصددلد، م دد  جمددومد هدداه زددایتمان    مدد   زرمایگددد و

 م الد   ی در هداه مکدان و محد  زدایر و متدرو هداه ایسدت ا  مرغددا ه، هداه زالن هواپیما،

 فنددد مدددیر یددحام، جلیرضددا مهنددد  بددو ن بددا یوشددبصتان  بدد   ا    قیقددد و فنددد بسددیا 

 مسددائ  ایددن حدد  بدد  زیددا ه بمددک اینباندد  بنددا     هسددتند مکانیددک مهنددد  بدد  شددربن

 ایدران    فدوق مسدائ   طدرا  و بنندد  تولیدد شدربن تنهدا  فدن تدوان مدد جدراو بد  و نمو 

 یهستیم

  زبزه و ییفد محصواو براه تی  هاه لول  تولیدی3

 و زمینددد زددی  فرن ددد،  وجدد  م دد  زددبزه و یددیفد محصددواو کبیددا ه جهددن امددروز 

 200 حددد    نددازک بسددیا  ضددصامن بددا هدداه لولدد  از محصددواو زددایر و یربددز  و هندواندد 

    و وحیدد یدنعتد  درو  توزد  بدا  اولدین بدراه لولد  ایدن تولیددی  در   مد ازتفا   میکرون

    مصصویدا بگداو زه بصد  متدر   میلیونهدا زدالیان  هدا لولد  ایدنی  ر ید انبا  1390 زال

 ایدن    زیدا ه ازدتقبال بگداو زان طدرم از و باشدد مدد ازدتفا   مدو    رمسدیر هداه ازدتان

 یازن شد  یصوص

 شهره فاض   هاه لول ی 4

 ق در از فاضد بد جددا    و هداه لولد  تولیدد بد  اقددا   درو  شدهره فاض   کو ه جم  جهن

 شددهره فاضدد   کو ه جمدد  جهددن بددز گ شددهرهاه    بدد  بددر   متددر میلددد 800 الددد 200

 هداه زدیفون یصدوص    زیدا ه م العداو شدربن ایدن ضدمنای  یدر  مدد قدرا  ازدتفا   مو  

 نمدو   شدهره فاضد   بد  مسدکوند مندازل اتصدال جهدن فاضد بد انگدعاب یرهاه و مصصوص

 شدربن ایتیدا     و طراحدد هدا طدر  ایدن نیداز بد  توجد  بدا  ا مربوط  لواز  و اتصااو بلی  و

 یازن  ا   قرا  شهره فاض      ها

 افدرا ه از اه جدد  بدرکن جد و ی باشدد مدد پرزدن  نفدر 110  ا اه مدا شدربن حاضدر حدال   

 و بددا  بدد  مگددغول نفددره 700 الددد 600  روههدداه    هسددتند اجددرا و بگددد لولدد  بددا     بدد 

  و ک ا  زند د ت ش، زالها از پ  ابنونی هستند جزیز هموطنان ب   زاند یدماو
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 ا  فدد نیددز ایگددان و شدددیم کشددنا هددم بددا  انگددکد ،  و ان از بدد  همسددر  بنددا      ا  احتددد

 یددک زددالم، انددین زنددد د  مددر ی  ا   ازددن تهددران  انگدد ا  شنازددد یدداک  شددت  التحصددی 

 شدری  یدنعتد  انگد ا  MBA و مکانیدک  شدت  لیسدان  فدوق پسدر ی ازدن  یتدر  و و پسر

 یکدد  یتدرانم و بندد مدد بمدک مدن بد   ا وحیدد یدنعتد  درو  فندد با هداه بلی  ب  ازن

  انگدد ا  از کبددد تازیسدداو لیسددان  فددوق هددم  ی ددره و امیرببیددر  انگدد ا  لیسددان  فددوق

UBC یباشد مد بانا ا 

 ی1این بو  ی ی  اه از فراز و نگیبد ب   ازتان زند د ما  ا زایت  بو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (1394شیو  بیوک یحام امین, ) بتا  با کفریند ب   1
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 حقوق کاربردی برای اشتغال
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 حقوق کاربردی برای اشتغال
وا  حقدوقد م دالبد  ا بیدان مد ا بدراین  ا یدم بد  پیرامدون اشدتغال از   ون    این نوشدت  بندا

ندا ندد بلکد  بد  یدو و  زینگدد و     بدر بنیما این م ال  یرفا موضدوح ایبدا  اشدتغال  ا   

مدد شدوند  مباحا مصتل  ذی  اشدتغال بیدان شدد  اندد و بد  یدو و اندد مدا   متفرقد  بیدان

 اقتصا ه  ا ب  ما بیاموزندی-ب  ان شا اهلل شیو  تفکر   مسائ  حقوقد

 قانون اساسی

قانون ازازدد یکدد از ایدول مهدم    زمیند  اقتصدا  و اشدتغال هداه یصویدد ازدن  44ای  

بدد   وندد  اه بدد  بددراه ایددن ایدد  زیازددن هدداه بلددد و برنامدد  هدداید ایددد  شددد  و حتددد    

معدروم بد  اید  یصویدد  44 اتدد نیدز تصدوی  شدد  ازدنا اید  همین  ازتا قدوانین و مقر

زازه ازن یعندد انتقدال مالکیدن از  ولدن بد  مدر   بدراه ایبدا  جددالن اجتمداجد و بوادک 

 شدن  ولن براه مدیرین و ا ا   بهترا

حال از بحدا هداه تئدو ه    ایدن زمیند  بد  ب دد یما    ایدن نوشدتا     یدد  ایدن هسدتیم 

    دا ه هاید ب  از این  ا  امکان  ا   بپر ازیم:ب  ب  اشتغال وزرمای

 بص  ازن: 3ذبر شد  ازن ب  نظا  اقتصا ه  44  قسمتد از ای  

  ولن

 تعاوند

 یصوید

مددد  ویددم یعنددد مالکیددن  3قسددمن اول بددا ه ندددا یم و زددرا  قسددمن 2  حددال حاضددر بدد  

 یصویدا ب  یو  ب  اند بص  تقسیم مد شو :

 بگاو زه

  امدا ه

 ینعن

  وتبا

 یدماو
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بگدداو زه و  امدددا ه بدد  بددام  واضدد  هستندیبگدداو زه بدد  جملیدداو باشددن  اشددن و 

 مانند میو  جاو و غیر ی ابر اشن محصولد  ویند

 ی امدا ه نیز ب  پرو ش حیواند براه ازتفا   از کن یا مناف  کن

 یر یینعن منظو  تولید و مونتاژ ایزه ازن مانند ینعن نساجد یا ینعن فوا  وغ   

ب  فعالین هاید  فت  مد شدو  بد  غیدر از مدوا   بداا باشدد و بدا یریدد و فدروش بسد   تبا و

   اند و یا  او و وا  اوازمانند با ازرمای  مد بند

نیز بدا ا ائد  یددمن بد  جامعد  جمدومد یدا جامعد  اه یداص، بسد    امدد مدد بندد  یدماتد

یددماو کموزشدد بد  جامعد  جلمدد  ا ائد  مانند ایبا  مد ز  غیر انتفاجد یدا مهددبو ک بد  بدا

 و ا ان  کموزه امرا  معاش مد بندی

بسدد بد   یعنددا ب  از این ای  براه مدا مهدم ازدن ا    ابتددا تعیدین ندوح اشدتغال بدو  کنچ 

توجد  بد   قصد  ا   بدا ه  ا     ازدتاه بسد    امدد انبدا   هدد ابتددائا ندوح بدا  یدو   ا بدا

نظددر  ددرفتن تددوان و ج قمنددده یددو  مگددص      قددانون ازازددد بددا 44ده ایدد  نددتقسددیم ب

 بندی

ای  قانوند کمدد  ازدن بد  فعالیدن هداه یصویدد مکمد  فعالیدن هداه  ولتدد ازدن  این   

یعند ا ر یدنعن ماشدین کاو بد      زدتان بصد  یصویدد ازدن متوقد  شدو  ویدا  ادا  

د اشددکال شددو  بددالتب  هواپیمدداید بدد  بصدد   ولتددد مددد باشددد بدد   لیدد  نبددو  ق عدداو یددنعت

حفدظ بصد  هداه  ولتدد حمایدن  بدراه اا  مگدک  مدد شدو ا لددا    همدین  ازدتا  ولدن 

   مناب  و لواز  وییییئهاید  ا از بص  هاه یصوید مد بند از ا ائ  تسهی و تا ا ا

جدد  بدد  نیدداز بگددو  بددراه وت م ددال  ولددن بددراه حمایددن از بصدد  بگدداو زه هرزددال  بددا بددراه

   نظددر مددد  یددر  بدد  از طریدد  زددامان جهددا   بعضددد تولیددداو بگدداو زه وا  هدداید  ا

ب دو  م دال  ولدن  بگاو زه مد توان از این بصد  نامد  هدا و کیدین نامد  هدا اطد ح پیددابر ا

مددر   بدد   یاهددان  ا ویددد و   امددد یددو   نیدداز  بگددو  و  باتوجدد  بدد  بمبددو  مندداب  ک  

بندد بد  بگددن   زاند مدددواقددا  بد  ا ائدد  تسدهی و بد  بگدا ،یدا  او ازدان  هداه  ا ویددد

 و   ا ب   یاهان  ا وید بم ک  ایتصاص  ا   اند مانند    محمده یا  زما ه وییی

   ایددن تسددهی و  دداهد شددام  وا  هدداه بددانکد بددا فریددن یددو  بددراه بازپر ایددن کن  بدد 

 قدد  بدد  بددا  بگدداو زه و  امدددا ه  ا نددد ولددد زددرمای  بددافد جازددنا پدد  بددراه بسدداند بدد  
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و   ا ندا نددد مددد تواننددد بددا مراجعدد  بدد  زددازمان جهددا  بگدداو زه از بددراه  ا  اندددازه ایددد  یدد

 بمک هاه  ولتد ازتفا   بنندی

  نامد  هداه  ولتدد صدو  امدا ه فق  یک م ال بو  شدما مدد توانیدد بدا توجد  بد  ب بگاو زه

 و مصوباو  ولن    هر زمین  اه ب   ولن تسهی تد  ا ا ائ  مد  هد اقدا  بنیدی

لددد وپددایین  زددتد زدد  واژ  اه بدد  شدداید با هددا وبا هددا از تلویزیددون و تکمی-تبدددیلد یددنای 

  مدو  ش اط جداتد  اشدت  باشدیما حدال قصدد  ا یدم    باشدیم یداد زان  هداه جمعدد شدندی

هدا ب در یم و مدوا  ه  ا بد  ن دا  قدانون بد  ایدن واژ  هدا  نبدال ایدن واژ      ابتدا    قدانون بد

 ها بپر ازیمیتبیین این واژ بو   ازن  ا ذبر بنیم و بعد ب  

 قانون برنام  پنبم 144ما    (ال 

 قانون برنام  اها   بص  ) ( 18 ما  

قددانون افددزای  بهددر  و ه بصدد  بگدداو زه ویددنای   قددانون برنامدد  اهددا   محددو ) ( 21مددا  

 1389طبیعد مصو  

 قانون افزای  بهر  و هی 17ما    2 تبصر 

 قانون افزای  بهر  و ه 17ما    4 تبصر 

 قانون افزای  بهر  و ه 20 ما  

بد  جمددتا     مدوا  قانوندا بلمداو تبددیلد و تکمیلدد با هدا و با هدا  وبد   و مدد شدوید این   

  ازتاه حماین هاه مالد و یا تامین بو ج  هاه مالد مربو  ب  این موا    و   ازنی

ایتصایدد بد  تبیدین ایدن     و  ا اید  حاو زدصن ومد یدواهیم بد  زبدان زدا   وبد   اینبا

 ینای  بپر ازیمی

تبددیلد : همدان و  بد  از ازدم کن مگدص  ازدن یعندد تبددی  ایدزه بد  ایدز  ی در  ینای 

ب  هر و کنها مصرم  ا ندد ومدو   ازدتفا   و نیداز جامعد  هسدتندا بد  طدو  م دال از بگداو زه 

همد  ازدتانهاه بگدو  جدا ه ازدن و زدهم  م ال میزنیم ب  تقریبدا بسد  و بدا  بگداو زه   

 بگاو زه قرا  ا  ا رمحو قاب  توجهد از اقتصا  بگو  ب

متازدفان   قاجددتا و-بندد مدد ا    نظدر ب یریدد بد  محصدولد  ا مدد بدا   بر اشدتم  بگاو زه

زهم زیا ه از محصدول توزد   ال یریددا ه مدد شدو  و قاجددتا بد  قیمدن پداییند نیدز مدد 
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یمددن    پددایین تددرین زدد   یددو  قبر اشددن بصدداطر وفددو  کن محصددول  باشددد زیددرا    زمددان

ن هددا ه محصدول بد  جلدن فازدد شددند بدو ن اب در  اندایدقرا  ا   و بگاو ز ب   لی  جدد  تو

محصواو بگاو زه، مببدو  بد  فدروش بد   ال بدا قیمدن مگدص  شدد  از زدمن  ال هداه 

 یک من ق  ازنی

ل بدد   لیدد  ومددد  زددد و مقدددا ه از محصددیددو و حبددم زیددا ه از محصددول بدد  فددرش  بدددین

جد   شدد بدافد و یدا ندا   بدو ن    زمدان مقدر  ویدا نداشدتن ظداهر منازد  بدراه یدا  او 

بد  فدروش نمدد  و  بد  ا در از محصدواو  دران قیمدن « بواک بو ن یدا بددفر  بدو ن»م   

ا  زددیدن وییی بدد  فددروش مددد  زددد واا یدد نزمددا باشددد بدد  قیمتددد پددایین تددر و یددبر بددر ن تددا

  و  یصت  شد  و یا یو اک حیواناو مد شوند   یوش بینان  ترین حالن ممکنی

 اا   ایسن  حال

 تقریبا غیر ممکنی بر ن  زن  ال  بوتا 

 ی م ایول یرید وفروش وتبا و ازنی ب  یرید تما  محصواو  اجبا 

 پاه ینای  تکمیلد ب  میان مد کیدی   اینبا

بدد  اوا مصددرم  ا   و بدد  قیمددن  تکمیلددد محصددول  ا تبدددی  بدد  ایددزه مددد بننددد   یدنعن

بهتددره یریدددا ه مددد بنندددا  انیددا  وا  و ن هدددا ه محصددول  ا افددزای  مددد  نددد  ال ددا باجددا 

ایبددا  اشددتغال و جلددو یره از یددا  فروشددد مددد شددو ا  ابعددا از ازددرام وتولیددد ضددایعاو مددد 

 یباهد

   زمددان بر اشددن محصددول مددد توانددد  باشددت  ازددنیجملددد: بگدداو زه زددی  زمینددد  م ددال

وز کمدا   بر اشدن نیسدن ن هددا ه بندد ندحبمد از محصول  ا بد  یریددا ه نمدد بندد یدا ه

 برابدره بنددی نو با تبدی  کن ب  ایدپ  هداه یدان د اقددا  بد  فدروش و بسد    امدد انددی

ازه با یاندد  تددوان بددا  ا  انددد ازددنا مددد زیددا یددا ا ددر    من قدد  اه بگدداو زه زددی  زمینددد 

مدوا  غددا ه -پدو   زدی  زمیندد -ندد نیمد  کمدا  عی –فراو ه زی  زمیندد اجدم از )ایدپ  

هددم اشددتغال زایددد بددر  وهددم  از قبیدد  برابددن زددی  زمینددد وییی( هددم بسدد    کمددد نمددو ا و

 ها جلو یره بر یاینک  از فروش ضر وا  بگاو زان ب   ال

مددا نیدداز بدد  ایبددا  با یاندد  ندددا   بلکدد  او بگدداو زه بدد  یددنای  تبدددیلد لزوومحصدد تبدددی 

هربگدداو ز مددد توانددد محصددواو یددو   ا بدد  بددااه مدددنظرش تولیددد بنددد و بدد  جنددوان یددک 

وا ددر قصددد تولیددداو انبددو   ا   ولددد   امددد  ا  اندددازه با یاندد   ا  محصددول یددان د بفروشددد
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از با یاندد   هدداه بواددک بدد  باهزیندد  اه بسددیا  پددایین تددر  ایبددا  با  ددا ندددا   مددد توانددد بددا

مد   بدراه ایبدا  یدک  تازی  مد شدو ، اقددا  بد  تولیدد یدنای  تبددیلد مددنظر یدو  بکنددی

با یان  لبنیاو با تولیدداو مگدص  زدرمای  هداه اندد میلیدا  ه نیداز ازدن امدا بدراه ایبدا  

 ویندد بدا هزیند  انددبد بد   مددیک با  ا  لبنیاو بد     جدرم بد  کن با  دا  مازدن بندده 

 لیددون تومددان هددم نمددد  زددد    حاشددی  یددک شددهر بواددک مددد تددوان اقدددا بدد   ویسددن می

نمو یمسددال  اه بدد     یددنای  تبدددیلد بسددیا  مهددم ازددن تددداو  اشددتغال ازددنا    بعضددد از 

مناط  بگو ، اقتصا  برپاید  بگداو زه مدد ادر  و از کنبدا بد  بگداو زه فصدلد ازدن لددا    

  مددد شددوند و هددی   وندد    امددده یددا ج از فصدد  بگدداو زه افددرا  زیددا ه هسددتند بدد  بیکددا

 ایبا  ینای  تبدیلد مگک  اشتغال هاه فصلد نیز ح  مد شو ی با ندا ند،

ب  ذبدر بعضدد محصدواو بگداو زه و یدنای  تبددیلد بد  از  ل ایدن محصدواو مدد  ا ام    

 جو  کو   ب  طو  ی ی  وبعضا تیتر وا  مد پر ازیمیوتوان ب  

بدا  ا  انددازه با یاند   اه مع در مصدرفد بگدن مدد شدو    مناطقد بد   یاهدان و د  هد-1

 وبا  ا  هاه جصا   و ازان   یره مد توان بعنوان یک ینعن تبدیلد اقدا  بر ا

م ددال شددهر باشددان    ازددتان ایددفهان و شهرزددتان  ا ا     ازددتان فددا   وهمچنددین  بددراه

ازتان برمان ب  بد  بگدن  د  محمدده مگدغول هسدتند مدد توانندد شدهر منازدبد بدراه  ا  

 اندازه ینای  تبدیلد مربو  ب     محمده باشندی

 زداند یدا  همدان جدرق کن تبددی  بدر  و بد  فدروش ان ب  جصدا   کن یداو پمحمده  ا مد ت   

 از  ی ر موا   فروش کن جبا تند از:

ندد مرحلد  جملیداو فدراو ه بد   زدن مدد کیدد اازان : ازان  جصدا   بسدیا  غلدیظ از  (ال 

بدد   96بیلددو ازددان   دد  محمددده    زددال  1بدد  قیمددن بسددیا  بددااید  ا   بدد   وندد  اه بدد  

مدر  ا مدد تدوان میلیون  یال مدو   یریدد و فدروش واقد  مدد شدد  ازدنا همدین ا 240قیمن 

از جملدد  کویگددن بدد  ازددان  کن بسددیا   ا اه بددازا   نبددراه زددایر  یاهددان نیددز    نظددر  رفدد

ازددان  ماندددا ین وییی بدد     ایددن  ،شددد یددا ازددان  پندد  ازددان  ز اد مددد بایددو  و قیمددن جددال

بعضددد مددوا  شددیمیاید ک ایگددد و بهداشددتد ازددتفا   ازددان  هددا    تولیددد  ا و ج ددر ا بلددن ،

نددوح  یدا   ا   بدد  باتوجدد  بدد  من قدد  اه بدد     کن قصددد  7000بگددو  مددا حدددو   مدد شددو ا

ایبددا  اشددتغال  ا یددم، مددد تددوان وا   بددا  ازددان   یددره از  یاهددان  ا ویددد ومع ددر  ا کغدداز 

 بر ی
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(    مندداطقد از بگددو  بصدداطر ک  و هدداه منازدد  و ک  بددافد جمددد  تولیددداو بگدداو زه 2

حصددواو بگدداو زه میددو  جدداو بیگددترین میددزان مع ددوم بدد  میددو  جدداو ازددن و    بددین م

هددا  ا از طریدد  یددنای  تبدددیلد بدد  مصددا فد  ی ددر تولیددد ضددایعاو  ا ا ندددحال مددد تددوان کن

 شو ی  رفت ا زان فروشد   زاند ب  جلوه ضایعاو و

 مصتل  از میو  جاو جبا تند از: تولیداو

ین  ا نددد مددد تددوان هددا بدد  یصددوص کنهدداید بدد  طعددم تددرش یددا شددیر: از بسددیا ه میو لواشددک

با  داهد  واو یدان د ولواشک تولید بر  ایدن تولیدداو هدم میتواندد بد  یدو و تولیدد محصد

 نیاز ب  زرمای  انداند ندا  ی و

هددا مربددا و ما مدداا  تولیددد مددد شددو  بدد  بددازا  بسددیا  ما مدداا : امددروز  از اب ددر میو  و مربددا

   زد   یدان د یدا با  داهد و با یاند   وطرفدا ان فراواند  ا ندد، ایدن تولیدداو هدم میتواندد

ا ددر  بسددت  بدد  نددوح تولیددداو شددما نیازمنددد زددرمای   دددا ه هدداه متفدداوو ازددنی اه باشددد و

بد  یدو و یدان د تولیدد و بد  فدروش برزدانید و ا رزدرمای   ددا ه  انیددباغدا  هستید مدد تو

 نماییدی هستید ب     شهرتان میو  فراوان ازن مد توانید اقدا  ب  تازی  با یان 

هددا  ا اه طرفدددا ان زیددا ه ازددن ماننددد ک  پرتقددال ک  هندواندد  : ک  بسددیا ه از میو کبمیددو 

شدیر ازدتفا   مدد شدو  مانندد شدیر مدوز زد    ویییی ومیو  هاید ب  ک  ندا ند تربید  کندان بدا

زدد   یددان د و با  دداهد تولیددداو     ایددن تولیددداو غالبددا بدد  یددو و با یاندد  مددد باشددد و

ا    منداطقد بد  تولیدد میدو  زیدا  ازدن تازدی  با یاند  بوادک یدا بدز گ تولیدد یامد ندا ند

 کبمیو  هاه طبیعد مد تواند موج  اشتغال و زرمای  کو ه منازبد  ر  ی

 : بنسانتر  مصا م یاص  ا   وبام     ز   با یان  اه تولید مد شو یبنسانتر 

کو   و بدد  قیمددن  بدد   زددنهددا بمپددوو میددو  جدداو میددو  جدداو: مددد تددوان از میو  بمپددوو

    ز   با یان  مد باشدی زش  زاندا این تولیداو نیومناز  تر ب  فر

هددا مددد تددوان شددیر  نیددز بدد   زددن کو   ماننددد ان ددو  و یرمددا   زدد   بگددو  بعضددد میو  از

وحتد    زد    نیدا طرفددا ان زیدا ه پیددا بدر   ازدن پد  ا در شدما    منداطقد از بگدو  

زنددد د مددد بنیددد بدد  محصددواو یرمددا  ا نددد ماننددد ازددتانهاه یوززددتان بوشددهر هرمز ددان 

ریدددا ه ییرمدداه یددو   ا یددا  ی ددران  ا  تولیددداو یدددبرمددان و زیسددتان و بلواسددتان مددد توان

بددر   و بدد  شددیر  یرمددا تبدددی  بنیدددا ایددن تولیددداو هددم    زدد   با یاندد  و هددم با  دداهد 

قاب  اجرازن با  ا  اندازه یک با  دا  بوادک    شدهر یدو  مدد توانیدد   کمدد قابد  تدوجهد 
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جنددوان غددداه  ا    از تولیددد شددیر  یرمددا بدزددن کو یددد و    نهایددن تفددال یرمددا  ا نیددز بدد

یمددن هدداه محصددواو یرمددا و شددیر  کن متوجدد  ا زش  ا  قو  ن دداهد بدد  بددازا  بفروشددیدا بددا

 اندازه با  ا  تولید شیر  یرما مد شویدی

یدیفد جداو ازدن بد     ایدن  بدا مع دوم بد  زدبزیباو ول  مناطقد از بگو  تولیدداو غا (3

  بد  اندد مدو   کن مدد پدر ازیم، بدراه زمین  ینای  تبدیلد فراواند وجدو   ا   بد  بد  ایتصدا

م ددال  وجدد  بدد     از مندداط  بگددو  بگددن مددد شددو  ادد  فددراو ه هدداید مددد توانددد  اشددت  

 باشد 

  : اولین ایزه ب  بد  ذهدن هرشدص  مدد  زدد تولیدد    از  وجد  ازدن ایدن تولیدد  (ال 

ه بدازا  هم    زد   یدان د هدم با  دا  و هدم با اند  اه قابد  انبدا  ازدن وهم دد کنهدا  ا ا

 مصرم مد باشدی

جددای زیند منازدد  بددراه     وجدد  بدد  امددروز  ا   جدداه یددو   ا    بگددو  بدداز   وجدد : پددو  

   بگدو   بد  از کنبدا مد بندد و تولیدد کن هزیند  اه بسدیا  بمتدر نسدبن بد      وجد   ا  ی

جز شهر هداه بد ن    زدایر فروشد ا  هداه شدهر هداه بوادک اندین محصدولد  یدد  نمدد 

لدددا    حددال حاضددر تولیددد کن فقدد  از    تر جنبدد  یددا  او ومصددا م یدداص  ابیگدد شددو  و

 طری  با یان  همرا  با برند و بست  بنده شکی  معقول مد باشدی

 زمیند : زر  شد ، ایپ ،  رانول زی 

 : یگک شد زبزیباو

 زر  شد  :پیاز

 بنسرو، یاویا : زر  شد ،با مبان

تقریبددا همدد  محصددواو بددراه یددنای  تبدددیلد کن و   وندد  مددوا   بسددیا  ازددنا امددروز  ایددن از و

فدراو ه کن بدد  محصدول  ی ددر بددازا  مصدرم وجددو   ا   و فقدد   ا اه شددو و ضددع  هسددتندا 

 بعضد بازا  شان پر ون  و بعضد بم  ون  ازنی

مددوا   فقدد  بدد  یددو و م ددال ذبددر شددد  وانحصددا ه نمددد باشددد    زددایر مددوا   مدد       ایددن

تددوان بددافراو ه  ا  وطیددو  اقدددا  بدد  تولیددداو و ا  اندددازه   امدددا ه هددم انددین ازددن مددد

 ینای  تبدیلد نمو  براه م ال ب  موا   زیر توج  بنید:

  وغن حیواند، بگک وغیر  مازن، فراو    هاه لبند:  و ، :شیر
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بنسدرو  وشدن قرمدز ومدر ، پدو    وشدن قرمدز و مداهد، جصدا    قرمدز ومدر  ومداهد:  وشن

 مر  و وشن

موا  ا پ  ا در   شدهره زندد د مدد بندیم بد  تولیدداو  امدد و کبزیدان کن بیگدتر از  زایر و

بگداو زه ازددن مددد توانیدد    همددین زمیندد  اقددا  بدد  اشددتغال بدا کفریند بنیددد بددراه م ددال 

شددهرقم بدد   ا اه تولیددداو انبددو  شددیر ازددن بددراه  ا  اندددازه تولیددداو لبنددد منازدد  ازددن 

 وپرو ش  ا     این شهر  ون  فراوان  ا  یزیرا شهر قم  ا اه  ا  شهر ازن 

بایدد بد  زدرا  توضدی  و تبیدین یدنای  تکمیلدد بدرویم بد   ب  از ینای  تبدیلد ب دد یم، حال

    قوانین  دشت  ب  ذبر شد غالبا این  ولفظ بایکدی ر    قانون ب  با  بر  شد  اندی

از تعددا ی   بپددر ازیم و تکمیلددد: ا ددر بصددواهیم بدد  طددو  زددا   بدد  تبیددین ایددن واژ  یددنای 

ایدد  حد بدد  شدداید فهمدد  بددراه هم ددان  احددن نباشددد بپرهیددزیم، بایددد  فددن بدد  یددنای  

تکمیلدد یددنایعد هسددتند بدد  تکمیدد  بننددد  یدنعن یددا یدددمن  ی ددره هسددتند تددا بتددوان از 

 یک ایز ازتفا   بر ی

ز بدد  طددو  م ددال یددنعن  امدددا ه  ا    نظددر ب یریددد، بددراه ازددتفا   از  وشددن  ا  نیددا بدد 

پ  بگددتا  ا  نسددبن بدد   امدددا ه و  امپددرو ه یددک یددنعن مکمدد  بگددتا  ا  هسددن،

 محسو  مد شو یحال ب  اند مو   از ینای  مکم  یا همان تکمیلد اشا   مد بنیم:

  یددو و یددنعن زددر یان : امددروز  بسددیا ه از تولیددداو اجددم از بگدداو زه و غیددر بگاو زه،

مدد   بگدداو ز نیدداز  ا   بدد  بددراه ن هدددا ه  ن هدددا ه فازددد مددد شددوند لدددا تولیددد بننددد 

ازکنبددا بدد  تازددی  و  ا  اندددازه زددر یان  هددا  محصددول یددو  بدد  زددر یان  هددا مراجعدد  بندددی

 ا   لددا هدر تولیدد بنندد   وشدن، مدر  یدا بگداو ز نمدد  ننیاز ب  زدرمای   ددا ه هداه بد 

یددد مدد   یددک یشدداید بپرزددید بدد  اددرا با توانددد بددراه تولیددداو یددو  زددر یان  احدددا  بنددد

 بگاو ز محصول یو   ا ن هدا   

نصلسددتان  ا  یرمددا  ا    نظددر ب یریددد بدد     تابسددتان محصددول یددو   ا بر اشددن مددد  یددک

بند، اون تابستان زمان بر اشن ازدن ویرمدا فدراوان مدد باشدد لددا قیمدن پدایین ازدن پد  

جددر  بایددد ا ددر بگدداو ز قصددد  اشددت  باشددد بدد  یرمدداه یددو   ا بدد  قیمددن بددااتره بفروشددد ا

     مضدان بد  اوج مصدرم یرمدا ازدن ن هددا ه بنددی  محصول یو   ا تازدال تحوید  یدا مدا

اینبازدن بد  یددنعن زدر یان  بد  میددان مدد کیددد و از محصدواو بگداو زه بددراه اندد مددا  

ایدن مسدال     تعددا  بدااید از محصدواو بگداو زه بد  شدرای  ن هددا ه  ن هدا ه مد بنددی

   ا  ، همچندین    یدنایعد ادون  وشدن قرمدز زدفید بد  بایدد فریدز    زرما  ا  ا ندد وجدو
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شوند ،پ  ا در    شدهر شدما اندین محصدواتد وجدو   ا  ، ایبدا  یدک زدر یان  بد  جندوان 

 ینعن تکمیلد مد تواند بسیا    امدزا باشدی

 بست  بنده: ینعن

وان یدک یدنای  تکمیلدد ازدن ومدد تدوان بد  جندیکدد از بسدت  بندده امدروز  بعندوان  ینعن

 حرف  اشتغال زاید پر  امد ب  کن ن ا  بر ی

 اند  لی  از کن ب  جنوان  وهر ینای  تکمیلد نامبر   مد شو : ب 

(تنوح محصواتد ب  نیاز بد   زدت  بندده  ا ندد، امدرز  هدر محصدولد بد  تولیدد مدد شدو  ال 

د باشددا ب  نوجد نیاز بد  بسدت  بندده  ا   وبمتدر محصدولد ازدن بد   ا اه بسدت  بندده نمد

غالبا با یان  هداه بدز گ وبرندد هسدتند بد  محصدول یدو   ا بسدت  بندده مدد بنندد و زدایر 

انسداند ویدنای  مدالد یدو   ا مع دوم بد  بسدت  بندده نمدد  روهبا یان  هدا و با  دا  هدا نید

بد  اندد مدو   از تندوح بسدت  بندده    مدوا   زیدر توجد   بنند واب را بد  فکدر تولیدد هسدتندی

 بفرمایید:

  زت  بنده حبوباو-

 بست  بنده زبزیباو-

 بست  بنده  وشن قرمز-

 بست  بنده  وشن زفید-

 بست  بنده کجی  ها-

 بست  بنده لواز  تحریر-

 بست  بنده  یاهان  ا وید _

 بست  بنده  منوش ها و ااه _

 بست  بنده جس  _

 بست  بنده فراو    هاه لبند محلد ویییی _

  ا از ینای  مهم و قاب  توج  بر   ازن، ( ومین  لیلد ب  بست  بنده 
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یدا  او ازدن،    حرفد  بسدت  بندده ندوح بسدت  بندده یدا  اتد بدام  متفداوو ازدن  بحا

وهمین مبحا باجدا تصصصدد شددن حرفد  شدد  ازدن، یدک محصدول  ا    نظدر ب یریدد بد  

یک بگو کزیاه شرقد یدا   شدو ، شصصدد بد  بسدت  بندده مدد بندد اوا بایدد   قرا  ازن ب

بندد    مرحلد  بعدد بایدد م داب  بدا  تصدا بهتدرین   جد   ا ان   جد  بندده بندد و محصول  ا

   مرحلد  زدو  زدایز و حبددم زدلیق  مدر   بگدو  مقصدد  ندگ بسدت  بنددده  ا انتصدا  بندد،

 بست  ازن ب   ون  اه ب  قابلین فروش و حم   اشت  باشدی

حیدا وجدو  هدوا یدا ید   م داب  بدا اها   بست  بنده باید ب   وند  اه باشدد بد  از    مرحل 

 محصول و   ا  کن باشد ویییی

بددا توجدد  بدد  کنچدد  بدد   فتدد  شددد، بسددت  بنددده، شددغلد مهددم و پر  امددد مو  نیدداز اب ددر  پدد 

ینای  ازنیپ  ما مد توانیم با توجد  بد  تولیدداو شدهر یو مدان یدا شدهره بد  مدد یدواهیم 

بندیم بددون هدی   وند  تولیدده و     کن زرمای   دا ه بندیم یدنعن بسدت  بندده  ا احددا 

یدنفد  ا  ا  انددازه مدد بندیم بد     قبدال ا ائد  یدک  لزیان یدا اتد م محصدوو ضر  تر  از

 بهترین زهم  ا از زو  مد بریمی یدمن،

مددو   بعنددوان م ددال واز بددا   ای  تکمیلددد بسددیا  زیا نددد و کنچدد  بدد   فتدد  شددد  ویددن البتدد 

  تکمیلددد امددروز   سددترش زیددا ه  اشددت  انددد بدد  تبیددین واژ  یددنای  تکمیلددد بددو ، یددنای

جندوان ال دوید   ایدن نوشدت  هدا بد و مبال توضی  و پر ایتن ب  کن    ایدن نوشدت  نمدد باشدد

تددا ذهددن یواننددد   ا بدد  زددمن مگدداغ  ویددنایعد مع ددوم  ا  اشددا   بدد  موضددوجد   و پیکددان،

 زاز ی

 :مگا بن

زدتان  تدا قدوانین واز جمد  هداه      و شدد  ایدم،تا ب  حال با ها و با هدا بدا ایدن واژ   وبد شاید

شددربن بددا زددهامد جددا ، شددربن هدداه تضامند،مصتلدد ، بدداواژ  هدداید شددبی  زددهامد یدداص ،

امددا  مسدوولین محدددو  و غیددر   ا    قددانون تبددا و جمهددو ه ازدد مد ایددران  ا شددنید  باشددیم،

 ندا یمیمسائ  مربو  ب  شربن هاه تبا ه  ا  جزئیاوید پر ایتن ب   یز 

   جامع  امدروزه تدوهمد بد  بدین بازد  هدا وجدو   ا   ایدن ازدن بد  تبدا و بدا  متازفان 

بدد  زددالیان   مگددا بن پیگددرفن ندددا   البتدد  ایددن  فتدد  زمدداند   زددن بددو   ازددن وکن مربددو

بسیا   و  بو   ازن بد  قدانون  وابد  بدین شدربا  ا مگدص  نکدر   بدو  و    یدو و ایدت م 

بددراه شددریک  ی ددر مگددک و متعددد ه پددی  مددد کمددد و  لیدد   ی ددر یددا فددوو یکددد از شددربا 

اینکد      دشددت  ایبددا  یدک بددا  اقتصددا ه    بگدو ه اددون ایددران نیداز بدد  زددرمای  اندددان 
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نیازمندد یدنای  مدالد و انسداند زیدا ه بدو   ازدن ،  یدننداشت  ازدن و فقد  با هداید ادون ا

جدوان بد   ا اه  رالصصدوص قگد   امروز    بین بساند ب  بد   نبدال اشدتغال هسدتند جلددپ

تحصددی و کبا میددک مددد باشددند، تددر  از مگددا بن بسددیا  بعیددد ازددن، قددانون    مددوا   

 مصتلفد از جمل :

 تبا و قانون

 مدند قانون

 وابدد  بددین شددربا: پر ایتدد  ازددن و انددواح کن  ا توضددی   ا   ازددن تددا ایت فددد    بددین  بدد 

زیسددتم قضدداید از توجدد  بدد  وجددو  قانون،شددربا، بوجددو  نیایددد و  یددو و ایبددا  ایددت م بددا 

 حقوق شربا و زرمای   دا ان  فاح بندی

م ددال قددانون تبددا و   بصدد  شددربتها کنهددا  ا بدد  جنددد قسددمن تقسددیم مددد بنددد وبدد   بددراه

 ب  براه م ال ب  موا   زیر توج  فرمایید: توضی  و قوانین مربو  ب  کن مد پر از 

 تضامند: شربن

ولین ئانددد نفددر بددا مسدد یددا وص بددراه تبددا تد بددین  وصددصازددن بدد  تحددن ازددم م شددربتد

تمدا  قدروض بدافد نباشدد، هریدک از  پر ایدنشدربن بدراه  دتضامند تگکی  یعند ا ر  ا اید

 ول ب  پر این تما  قروض شربن ازنیئشربا مس

مناف  بد  نسدبن کمدد  ازدن بد     شدربن تضدامند، 119 ی ر قدانون تبدا و مدا      قسمن

 ، تقسیم مد شو یزهم الگرب  بین شربا

 2بد  مدوا  ه بدد     مدو   شدربن تضددامند ذبدر شدد متوجد  مددد شدوید بد  همددین  باتوجد 

 ما   باا براه  ف  بسیا ه از منازجاو بفاین مد بندی

ولین هریددک از زددهامدا ان   مددو   بدددهد هدداه شددربن محدددو  بدد  ئشددربتد ازددن بدد  مسدد

ایددن مببددو  نیسددتند امددوال و   یددو و جددد  بفمبلدد  زددرمای   ددد ه شددد     شددربن ازددن،

 نتوانددد شصصددد یددو   ا    ایددن  ا  مصددرم بننددد یعنددد وقتددد شددربن و شکسددت  شددو  و

 و  و طلبکددا ان نددیم تواننددد مددد  بددینجواب ددوه طلبکددا ان باشددد تنهددا زددرمای  زددهامدا ان از 

بداقد ماندد  م البداو یددو   ا از امدوال شدرباه شدربن م البدد  بننددیتعری  ایدن ندوح شددربن 

 قانون تبا و کمد  ازنی 94    ما  
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شددرابن هدداه یددا ج از قددانون تبددا و وجددو   ا    ایددن مددووا   انددواح  ی ددره از شددربن و زا و

 ب  ب   واب  بین شدربا مدد پدر از  وبد  طدو  بلدد مدوا  ه  ی در از جملد  ا دون د تازدی ،

 امضاه ازنا  بها ا  ویییا ون د انتصا  هیئن مدیر ، تصمیماو مهم،

وا    ی ر ب  ازم  یدک شدرابن هسدتند  ا قدانون مگدص  بدر  ، پد  امدروز  بدا از م بسیا ه

وجو  قوانین قاط  وقرا  ا  هاه تدوافقد محضدره بد  بد   بدن  زدید  اندد  ی در نبایدد ن دران 

بدا  هداه شدرابتد  شرابن   بس  وبدا  وتبدا و بو ی لید  بعدده بد  مهرتاییدده بربسد  و

  نبال  ا  : ا   این ازن ب  اند منفعن  ا ب  

ا در جدواند بصواهدد بدا ه  ا کغداز بندد وبو جد   مناب  جدالد بدراه ایبدا  با اقتصدا ه، افزای 

بددافد بددراه ایددد  مدددنظرش نداشددت  باشددد واز کنبددا بدد   ددرفتن تسددهی و بامگددک و ومواندد  

زیا ه براه قگر جدوان  وبد   وازدن، اندد  ا  بداقد نمدد ماندد یدا اینکد  ایدد  یدو   ا تغییدر 

بدرو  بد  زدو  بمتدره  ا   واد  بسدا مدو   ج قد  نباشدد ویدا قابلیدن  یتدوب  زرا  فعال هد 

ا تقددا نداشددت  باشددد  ا  بعددد بدد   زددن کو  ن زددرمای  از طریدد  شددریک ازددن، مددد توانددد بددا 

بو جد  مدو   نیداز بدراه اجرایدد بدر ن ایدد  یدو   ا بدزدن  فر ه  ی در وا   شدرابن شدو  و

اش اجرایدد شدد  ازدن و ی در اینکد   د    زدن یافتد  وایدوکو   بدین  ون  هدم بد  هددم ید

 ه بد  از زدرمای   ددا ه بز  تدر بدزدن مدد کیدد قاجددتا بیگدتر از زدرمای   ددا ه هداه وز

 بواک ازنی

مندداب  انسداند وهمفکددره، قاجدددتا وقتدد    بددا ه  ا اه شددریک باشدید شدددو نظددا و  افدزای 

 هدا بدا همفکدره شدریک پدی  مدد  و  وبا  برحسن انبا  فعالین هدا افدزای  پیددا مدد بندد،

بدد   وندد  بددراه هرشددص  مگدداو    زددنبید  شددو  و تددرهمفکددره باجددا مددد شددو  مواندد  به

 وش یددک نفددر مددد  ولین ازئفگددا  مسدد نموجدد  تقسددیم با هددا وبر اشددت محسددو  مددد شددو ی

 شو  وبسیا ه از مناف   ی ری

ن تبددا ه یددحبن از شددرابن بدد  میددان کمددد منظو مددان الزامددا تازددی  یددک شددرب وقتددد

نیسددنی اهد مددد تددوان بددا تگددکی  یددک تعدداوند محلددد یددا یددانوا  د از افددرا ه بددراه زددرمای  

حدد  مددد تددوان    امددو  اجرایددد مگددا بن ندددا  ویددرم زددرمای   ددا ه  جددوو بدد  جمدد  کو  ،

و معروفتددرین بمپدداند هدداه  نیددا از  ین دددا ه    زددو  وو زیددا  شددریک باشددند، بز  تددر

امددروز  شددهرو جهدداند پیدددا  ان یدد ق بوجددو  کمددد  انددد ومگددا بن وهمکددا ه انددد نفددر جددو

بر   اند ب  ازدم وبرندشدان    زرتازدر  نیدا کشنازدن مانندد  و د  بد  از یدک مکدان بسدیا  
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بواک، بدا حدداق  امکانداو کغداز بدر  کن هدم توزد  اندد نفدر شدریک بد  بداهم یدک هددم 

  ا  نبال مد بر ندی اید و

الد از ل د  نیسدن بد  بد  موضدوح مهمدد ید، بد  یدحبن از شدربن هدا بد  میدان کمدد حال

      قانون ب  کن توج  ویژ  اه شد  ازنیباشا   شو  

  بن شربن، برند ولو وی مسال 

 انان وبا  کفریندان معتقدندد بد  کنچد  از بسد  زدرمای  مهدم تدر ازدن حفدظ زدرمای   اقتصا 

مد باشد  اهد حفدظ زدرمای  بد   وش ن هددا ه کن از طرید  هداه امدن مانندد  اویدندوق یدا 

بانک هاه معتبر یدو و مدد  یدر  و داهد  ی در حفدظ زدرمای  از طرید  بد   در ش   کو  ن 

جلددو یره از افددن ا زش احتمددالد بدد  هرزددال  کن    جریدد  بسدد  و بددا  و تبددا و بددراه 

 باتوج  بهنر  تو   ب  از زوه بانک مربزه اج   مد شو ی

 اهد براه حفظ زرمای  معندوه یدو  از طرید  بد  زدرقن  فدتن اجتبدا  وندا  و نگدان بایدد  اما

 اا   اه اندیگیدی

ضدد  مددد نددا  یدداص و لو ددوه یایددد بدد  بددازا  جر امددروزه بسددیا ه از محصددواو بددا   جامعدد 

 شو  ب  ب  ای    ب  کن برند ویندی

برند یرفا ملزو  تولیدد یدک محصدول نیسدن بلکد  بدراه ا ائد  یددماو یداص هدم مدد   اشتن

شو  برند ایبا  بر  مد   فروشد اهد بد  تولیدداو یایدد نددا   امدا بصداطر تصفید  یدو  یدا 

ن  هدد مانندد  اشتن قرج  بگدد یدا  اشدتن باشد ا  مگدتریان مدد تواندد بدراه یدو  برندد  بد

 یا  زتو ان هاید مانند مک  ونالد شاندیز وییی  وشفروش ا  همگهره شهروند اف  بو

نددا    ندا   ا ب  برند شما ب   بدن برزدد ، هدی  شدص   ی در حد  ازدتفا   از ایدن برندد و ا ر

وا در شصصددد از برنددد شددما ازدتفا   بنددد، مددد توانیددد از طرید  مراجدد  قددانوند بددا کن بریددو   

اولددویتد ایبدا  نمددد بنددد  جدد   اشدت  باشددید یددرم تازدی  برنددد بددراه شدما حدد  وبنیدد، تو

 بلک  باید  بن برند بدهیدی

 ا   بد  بد  مسدال  بسدیا   بحدا شدربن هداه زدهامد وتوضدی  مباحدا حقدوقد، جدا ا ام    

 مهمد بپر ازیم ب     بگو  ما معقول ماند  ازن:

از  یددد بازددبان وبددا  کفرینددان وهددم از ن ددا  زددرمای   دددا ان و کن بددازا  بددو   وزددرمای   هددم

ازن،     ازتاه این جدد  توجد  بد  بدازا  بدو  ، بسدیا ه از افدرا  جدام  بد  شدغ  با مندده 
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یدوا  بدراه  ولدن ویدوا  بدراه شدربن هداه یصویدد  وه کو    اندد وبدراه زدرمای   ددا ه 

نندد و افدرا ه  ی در بد  زدرا   ا  انددازه بسد  وبدا  مسدتق  ب  زپر   بدانکد بسدند  مدد ب

ملدک مدد بنندد وتقریبدا  فدرا ه هدم هسدتند بد  پدول یدو   ا وا   بدازا  طد  ا ز وا مد  ونددی

جمعین بسیا  بمد از اشدصاص حقیقدد    جامعد  بد  بدازا  بدو   توجد  مدد بندد وجمعیدن 

   این زمین  مد پر ازیمی تدحالداب  توضی ب یره حتد بامفهو  زها  نیز کشناید ندا  ی

 وجو ه زها  فلسف 

فددرض    ک اهمیددن وجددو ه زددها     ابتدددا از  یددد یددک شددربن توضددی  مددد  هددیمی بددراه

بنیددد شددما زددرمای  اه  ا یددد و مددد یواهیددد بسدد  و بددا ه  ا  ا  اندددازه بنیددد ی    نتیبدد  

بنیددد، بدد  مددرو  اقدددا  بدد   ا  اندددازه بسدد  و بددا  یددو  بددر   و فعالیددن یددو   ا کغدداز مددد 

زدال شدربن بسدیا  بدز گ بدا جملکدر  منازد   ننددیفعالین یو   ا  سدترش  ا   وپد  از ا

   حدال حاضدر شدما مالدک شدربن هسدتید امدا بد   نبدال ایدن هسدتید بد    ا یواهید  اشن،

بتوانیددد بدد   احتددد از زددرمای  هدداه یدداحبان  ددروو و جمددو  مددر      جهددن توزددع  شددربن 

یدو  ا بد   شدربن   نتیبد   از وا  بدانکد و ازدتقراض ازدتفا   ننماییددی  ائمدا ازتفا   بنید و

بنیدد  مدد یدالد تقسدیم  111000  تبددی  بدر   و زدرمای   بدن شدد   ا بد  زدها  ازها  جد

پدد  از مدددتد شددربن  ا وا   بددازا  بددو   بددر   و بصگددد از زددها  شددربن  ا بدد  زددرمای  

 د  ا فدراهم مدد بندد تدا شدما بددون نیداز بد     واق  بازا  بدو   شدرای  دا ان اج ا مد بنیدی

یدرم زمدان زیدا  جهدن یدافتن شدریک بد  زدرجن بد  منداب  جدیدد  زدن  ااغ ل شربن وید

 پیدا بنیدی

ب  اهمیدن نقد  زدها  بدراه زدرمای   ددا ان مدد پر ازیمیزدها  یدک و قد  بهدا ا   ا اه  حال

   واقدد  ا ددر  دی اشددتن کن مالکیددن یددک شددربن  ا بدزددن مددد کو یدد ا زش ازددن بدد  شددما بددا

 زرمای  شربن  ا ب  زمن هداه مسداوه تقسدیم بندیم بد  هدر قسدمن یدک زدهم مدد  وینددی

 یریدد یدک زدهم مالکیدن یدک شدربن بو زدد  ا بدزدن مدد کو یددی بدا  قن نمایید ب  شدما

   حددالد بدد     یددا ج از بددازا  بددو   بددراه تصدداح  یددک شددربن نیازمنددد زددرمای  بسددیا  

و  بدر مالکیدن یدک شدربن، مزایداید بد  شدما تعلد  می یدر  بد  زن یند هستید، از طرفد ج 

بر جدابین مالکیدن زدها  مدد افزایدد، بدراه   ک نکتد  فدوق فدرض بنیدد بد  شدما بصواهیدد 

   یددا ج از بددو   بددا مالددک یددک شددربن توزددع  یافتدد  معاملدد  بنیددد، زمدداند بدد  شددما بدد  او 

کن  مگددا بن شددما ا بددا پیگددنها  شددرابن مددد  هیددد حددااتد    مددد  هددد بدد     نتیبدد  کن

 فر  با ی راو متعد ه مواج  یواهد بر :
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کن فر    یوازدن شدما ا    یواهدد بدر  یدا اینکد  مبلغدد  ا بد  شدما پیگدنها  یواهدد  ا   یا

همچنددین شددما نمددد توانیددد ا زیددابد  قیقددد از ا زش واقعددد کن  ،ازددنبدد  بسددیا  زددن ین 

ه مددالد و فعالیددن جملیدداتد کن شددربن  اشددت  باشددید زیددرا بدد  اط جدداو  قیدد  یددو و هددا

شدما تصصد  از   ا     اب د  بدا حدوز  فعالیدن  نشربن ندا یدد، از طرفدد ممکدن ازدن ادو

کن شددربن ندا یددد فددر  منازددبد جهددن شددرابن نباشددید،    حددالد بدد  وقتددد شددما    بددازا  

بددو   زددهامد مددد یریددد نیددازه بدد   اشددتن تصصدد  از     حددوز  فعالیددن کن شددربن  ا 

رفدد قیمدن زدها     بدازا  برازدا  جدرم وتقاضداه تعددا  بدد شدما ه از زدرمای  ندا ید از ط

  دا ان تعیین مد  ر  ی

نتیب  شما  احن تر مد توانید نسدبن بد  ا زیدابد قیمدن زدها  یدک شدربن بو زدد اقددا     

نماییدددیاز طرفددد برازددا  قددوانین زددازمان بددو   بدد   احتددد بدد  اط جدداو مددالد و جزئیدداو 

 احتددد مددد توانیددد فعالیددن شددربن  ا   بو زددد  زترزددد  ا یددد و بدد فعالیددن شددربن هدداه

فدوق     اب د  بایدک شدربن غیدر بو زدد یدا ق  ایداها زیابد نماییدد    حدالد بد  تمدامد مز

 نیسنی

مزایدداه زددها  نیددز بددراه  و بدد   فتدد  قسددمتد از مزایدداه زددرمای   دددا ه    بددو   بددو  کنچدد 

مانندد : شدما بایریدد زدها  متنازد  بدا  باشددیزرمای   دا ه محدد  بد  کنچد   فتد  شدد ندیم 

  یددد مالکیددن او اق    تصددمیماو مبددام  شددربن هدداه بو زددد حدد   اه  ا یددد    واقدد  

بابددن مالکیددن هددر و قدد  زددها  یددک  اه یواهیددد  اشددن از  بدد  ذبددر ازددن بدد     مبددام  

 انتصددا  هیئددن مدددیر ، تصددوی شددربن هدداه بو زددد     اب دد  بددا انبددا  افددزای  زددرمای  ،

 یو و هاه مالد ویییی تصمیم  یره مد شو ی

برطبد  قدانون حدداق   ب  یک شربن    یدک زدال مدالد زدو  یدال  محقد  بنددی   یو تد

 قانون تبا و 90  ید کن  ا باید بین زهامدا ان تقسیم بند : ما    10

از بز  تددرین مزایدداه زددها  بددراه زددرمای   دددا ان وجددو  بددازا ه متگددک  هسددن بدد   یکددد

 ن  غدغدد  زددها  یریدددا ه شددد  یددو   ا بدد  فددروش برزددانید،ون مددد توانیددد بدددبرازددا  ک

  حددالد بدد  شددما بعنددوان مالددک یددک شددربن غیددر بو زددد جهددن فددروش زددها  بددا مگددک و 

جهدن فدروش زدها  یدو  بد   دیددمتعد ه همچون  اضد بر ن زدایر شدربا یدافتن شدریک ج

 وه، جد  وجو  مرج  مگصصد جهن ا زش  دا هی

ه و   بدد  بددازا  زددرمای  بددو   ایددن ازددن بدد  متنازدد  بددا زدد   زددرمای  یددو   ی ددر مزایددا از

هرا  بصواهید مد شدو     بدازا  زدرمای  بد  یریدد زدها  اقددا  بنیددی   واقد  زدقفد جهدن 
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و و  زددرمای  بدد  بددازا  بددر  وجددو  ندددا      حددالد بدد  وقتددد شددما مالددک یددک شددربن غیددر 

وا   شددربن نماییددد و زددرمای  مددازا  مددد توانیددد   ابو زددد هسددتید حبددم زددرمای  محدددو ه 

این شددر  بددراه حددداق  زددرمای  شددما بدد  حتددد قابلیددن زددرمای   دددا ه مبددد   ا ندددا  ،

  بو   هم مصداق  ا   و بدراه م دال شدما مدد توانیدد فقد  بدا یدک میلیدون  یدال وا   بدازا  

 بو   شوید و اندک اندک افزای  زرمای  بدهیدی

رفت ، بددو   جددز  فعالیددن تددرین و پرزددو ترین بددازا  هدداه بگددو هاه پیگدد  نیدداه امددروز  و   

 نیازددن امددا متازددفان     بگددو  جزیزمددان ایددران غالبددا بن ددا  هدداه بدد ن اقتصددا ه، وزددایر 

شربن هاه زدرمای   ددا ه    بدو   فعالیدن مدد بنندد وحضدو  افدرا  و زدرمای   ددا ان بدا 

د ازدن بد  نسد  جدوان امید حقدوقد بسدیا  نداایز ازدنی صاصشصصین حقیقدد    برابدر اشد

وامروزه با و و  بد  جرید  بدازا  بدو   و فعالیدن هداه تصصصدد    ایدن زمیند ، کغداز ر  شدد 

 اقتصا ه براه بگو  و پیگرفن مالد براه یو  اشصاص وجوانان باشیمی

 تلفی  قانون و یو شید ب    امدبرزید: از

بنددد واو  133بم مددا   بددام    زددن متوجدد  شدددید بان دداهد بدد  قددانون برنامدد  توزددع  پددن بلدد 

 متوج  مد شوید:

نیرو مکلد  ازدن    یدو و نیداز بد  حفدظ مسدئولین تدامین بدرق، بد  منظدو  ترغید   وزا و

زایر موزساو  ایلدد بد  تولیدد هراد  بیگدتر نیدروه بدرق از نیرو دا  هداه یدا ج از مددیرین 

  یریدد بدرق کن وزا تصان ، برازا   زتو العملد بد  بد  تاییدد شدو اه اقتصدا  برزدد نسدبن بد

 این نیرو ا  اقدا  نمایدی

ن وزا و نیددرو مکلدد  شددد  بدد  بدد  جدداه تولیددد بددرق، از واحدددهاید وبرازددا  ایددن قددان یعنددد

از طرفدد یدرف  جدوید    هزیند  تولیدد ونیدروه انسداند باشدد و هددم  بصدر  تدا قیدد بدرویص

د بر زدد قددانون ازازددد  ددا  بر اشددت  باشددند بددا44اینکدد      ازددتاه یصویددد زددازه ایدد  

شددد   قدددمکلد  بدد  یریدد بر بدد   ولددن، ممصدوباو شددو اه اقتصدا  بدد  ایددن نتیبد  مددد  زدی

ازن ب  مدر   و موزسداو تولیدد مدد بننددا بددین یدو و بد     منداطقد بد  بیگدتر زمدان 

یو شید نمایان ازن با  درفتن مبدوز وبر زدد هداه با شنازدان  بدا اقددا  بد  تازدی  نیرو دا  

زددال بددرق تولیددد شددد  شددما  ا بدد  یددو و  20  مدددو بددرق یو شددیده مددد بنیدددا و ولددن بدد

ر بد   نبدال بدا ه هسدتید بد    امدد کن تضدمیند باشدد،  دیریدا ه مدد بنددیپ  ا تضمیند

مددد توانیددد اقدددا  بدد  تازددی  نیرو ددا  بددرق یو شددیده بدد  ایدد  حا بدد  کن بددرق پندد  

 یو شیده مد  ویند بنیدی براه انین با ه مراحلد  ا باید طد بنید از جمل :
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 ( بن نا     زاین و اج   اینک  انین تصمیمد  ا ید1

 (مرحل  بعد بر زد مدا ک توز  شربن هاه توزی  برق از نظر:2

 احراز شرای  مالکین زایت ان-

 جد  وجوو  قرا  ا  مگاب     کن انگعا - جاین زق  ظرفین انگعا -

بددین شددربن توزیدد   اضددد وانعقددا  قددرا  ا  یریددد تضددمیند بددرققا ائدد  مبددوز اولیدد  بدد  مت (3

زددال  یریددد  20نیددروه بددرق و متقاضددد بددراه احدددا  زددامان  نیرو اهد)کغدداز بدداز  زمدداند 

 تضمیند برق(

 انتصا  پیمانکا  ذیص   و جقد قرا  ا  احدا  نیرو ا  توز  متقاضد (4

 ( اتما  جملیداو احددا  نیرو دا  و اجد   بد  شدربن توزید  نیدروه بدرق بدراه نصد  بگدو ،5

 اید و  ا  اندازه نیرو ا باز ید نه

 حسا  تولید برق یو و  قرائن بنتو  برق متقاضد    باز  زماند  وماه  ویدو (6

 این یو تحسا     وج  متقاضد توز  وزا و نیرو پر (7

 تما  فرکیند  ا  اندازه و جملکر  یک نیرو ا  برق یو شیده بو ی این

 زایت  شد نو  تبدی  ب  برق مد شو یازتفا   از نو یو شید توز  پن  هاید ب   با ب 

انبددا  ایددن جملیدداو بسددت  بدد  نددوح زددرمای  شددما و مکدداند بدد     ایتیددا   ا یددد بددام   زدد  

 اهد اندد هکتدا  زمدین    یدک من قد  بدام  منازد  بدراه تازدی  نیرو دا  متفاوو ازدن،

  مددد    ایتیددا   ا یددد و زددرمای  اه قابدد  توجدد   ا یددد بدد  یدد  قاجدددتا نیرو دداهد تازددی

بدرق  ا  ا  ، امدا  داهد فضداید بد  شدما    ایتیدا   ا یدد  وبنید ب  تدوان تولیدد اندد م داوا

ید  قاجددتا برقدد بد  تولیدد مدد  پگن بدا  یاند  تدان ازدن وزدرمای  نقدده زیدا ه ندا یدد،

 ا  بیلدوواو ازدن بد  مدد توانیدد هدم بدرق مندزل یدو  20یک نیرو دا  بوادک بداتوان  بنید

بد  وزا و نیدرو فرویتد  و  بدرقنکد  مدابقد کن  ا از طرید  شدبک  انتقدال ازتفا   بنیدد وهدم ای

 هم برق یو   ا تولید بنید و هم بس    امد نماییدی بایک تیر  ونگان بزنید،

برق از طری  ندو  یو شدید از مسدائلد ازدن بد  هدم زدرمای   ددا ان بایدد بد  کن توجد   تولید

و مبدداند    ایتیددا  زددرمای   دددا  قددرا  بننددد اددرا بدد  مددا   تولیددده کن نددو  یو شددید بصددو 

وقددوانین  مددد  یددر  و هددم  ولددن هدداا یکددد از مددوا  ه بدد  امددروز      نیددا بحددا کن  ا  ازددن
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بحددا زدد من حفاظددن محددی  زیسددن  تصددوی  شددد  ازددن، کنمصتلدد  بددین المللددد بددراه 

ا رادد   انگددمندان و فعدداان محددی  زیسددن معتقدنددد ازددتفا   از انددرژه هدداه زیسددن  ازددنی

م  ز ن بد  بدر  زمدین یواهدد شدد امدا ق عدا از دزمین  رمداید باجدا ید ی د مانند با ه ومح

ی ددر کن بددراه محددی  زیسددن بمتددر مددد باشددد،  ازددتفا   زددوین هدداه فسددیلد بهترازددن و

ازتفا   از اندرژه بدرق از طرید  یو شدید، یکدد  ی در از همدین مدوا   مدد باشدد بد  نیازمندد 

پند  یو شدیده ضدمن اینکد  بدرق تولیدد مدد بندد حتدد  توج   ولتها ب  این تکندولژه ازدن،

کفتدا  مدان   رمداه زمدین مدد   نبراه محی  زیسن نیز مفید مد باشدد زیدرا بدا مدنعک  بدر

 انرژه یو شیده با بر هاه زیا ه  ا   از جمل : ،  شوند با تما  این موا 

جهدن ا زدال پیدا  نص  پند  بدر وه مداهوا   هدا اندرژه مدو   نیداز کنهدا  فضانو  ه: با مصا م

 و حرباو جنبگد تامین مد شو ی

یو شددیده: بدد  بددااترین میددزان بددا بر  ایددن زیسددتم هددا    زرازددر جددان  ا  ا نددد   وشددناید

مانند تامین برق جا   ها و توند  هدا بصصدوص    منداطقد بد  بد  شدبک  هداه بدرق  زترزدد 

زددایر مددوا   بدد  بددا  و ندا ندددا تددامین بددرق پازدد ا  هدداه مددرزه بدد   و  از شددبک  بددرق هسددتند

نص  یک پن  براه م ال بااه ادرا  هداه تیدر بدرق، باجدا تدامین بدرق بدراه  وشدناید ادرا  

 وبالتب  جا   ها مد شوندی

بدد  باازددتفا   از پندد  هدداه یو شددیده و زیسددتم  تددامین بددرق واحدددهاه مسددکوند: زیسددتم

ا واحدد تبدا ه  ا بدرق مدو   نیداز لدواز  برقدد یدک مندزل مسدکوند ید ذییر  بنند  و بنتدرل،

جدرا شدد  ا تامین مدد بندد بد     بگدو مان نیدز ایدن طدر  ا در اد  بصدو و بدم و پرابندد 

 یازن

 پمپاژ یو شیده زیستم

 زلزل  ن ا ه تغدی  بنند  ایست ا  هاه مصابراتد و زیستم

 حسا ، زاجن،  ا یو، یو  وهاه برقد وییی ماشین

میلیددون ماشددین حسددا  یو شددیده  30حددد   1983ازددن بانیددد بگددو  ژاپددن    زددال  جالدد 

متدر  20000 فتد     کنهدا مسدافتد حددو   تولید بر   ازن بد  زدلول هداه یو شدیده بکدا 

 بیلو واو  اشت  اندی 500مرب  وتوان الکتریکد معا ل 

قددانون  132اه بدد    بددا   ایددن طددر  بایددد مدددنظر قددرا  ا  ایددن ازددن بدد  برطبدد  مددا    نکتدد 

مای   دددا ه بصدد  یصویددد بسددت  بدد  اینکدد     ادد  مالیدداو هدداه بگددو ، شددربن هدداه زددر
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نق دد  اه از بگددو     بصدد  انددرژه هدداه تبدیدپدددیر زددرمای   دددا ه مددد بننددد مددد تواننددد 

 شوندی یو  ا بر داتیمال نیزال از معاف 13تا  5بین 

ا ر ب   نبدال بسد  وبدا  م مدئن و زدو     هسدتید بدا تولیدد بدرق از طرید  پند  هداه  پ 

 قرا   هیدییو شیده  ا مدنظر 

پایدداند: همددان و  بدد  قددب   فتدد  شددد ایددن مددوا   بدد  یددو و  زینگددد و یددرفا جهددن  زددصن

کشددناید بددا بعضددد مددوا  قددانوند بددو  بدد  بتددوانیم از  ل قددانون، شددغ  یددا طرحددد  ا ازددتصراج 

و رند  برهم دان ظداهر ازدن بد  شدان ایدول قدانون بنیم و با شیو  قانون  دا ه کشدنا شدویم 

معرفدد یدک شدغ  باشدیم بلکد  فقد  شدیو  تفکدر و ن دا   هازدن بد  بدرا ازازد اجد  از ایدن

 اشتغالد  اشتن ب  قانون  ا    این نوشت  مدنظر قرا  ا   ایمی
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 اشتغال زنان و مصلحن یانوا      از   

کات  زبقن  رفت   ین مبین از   بر ح  اشتغال زن تابید نمو   و    این یصوص بر زایر م

 باشد:بند، کی  ذی  مدلد ب  بر جواز اشتغال زوج ،  الن مدیازنی یکد از  ا

 32نسا ،ییی« للرجال نصی  مما ابتسبوا وللنسا  نصی  مما ابتسبن »ییی

[ ایتیا  ب ] کنچ  از[ نیز] زنان براه و ازن اهبهر  اندبراه مر ان از کنچ  ]ب  ایتیا [ بس  بر   

 یازن اهبهر  اندبر   بس 

ب   زن »و « طل   زق»ب  معناه « بس »ازنی این بلم  از « ابتسبن»این کی  بر واژ   ازتدال 

  رفت  شد  ازنی  «کو  ن فاید 

باشدی با این تفاوو ب  بس  ب   زن کو  ن فاید  ازن، اجم از این نیز ب  همین معنا مد« ابتسا »

ه ازن ب  یو  انسان ا  ن فاید ، ولد ابتسا  بدزن کوب  یو  انسان از کن ازتفا   بند یا  ی ره

 (یهمان) ازن تر از کن ازتفا   نمایدا بنابراین معناه بلم  بس  از ابتسا  جا 

 باشد:مفسران    مو   مفهو  کی  فوق ایت م نظر  ا ندی ز  احتمال    این زمین  م ر  مد

اییروه ازنا یعند مر ان و یا بهر  مر  و زن    کی  فوق، پا اش یا جقا  « نصی »مقصو  از  -ال (

 شوند مد مؤاید  نیز  ناهان براه و بینندزنان براه حسناو و طاجاو یو  پا اش مد

میرا  ازن ب  پ  از فوو مو ّ ،  ا اید وه ب و  قهره ب  و ا  منتق  « نصی »مقصو  از  -ی  (

 ی  ا ند کن از زهمد و ا  از یک هر و شو مد

 و تبا و بگاو زه، از یو    کمدهاه ب  نسبن ب  هر ب  ازن اه مقصو  از نصی ، بهر  -ج(

 ر ب کن مد مانند

 مسئل  اشتغال    قوانین

باشد ب  ا ر با توج  ب  مقتضیاو زمان نق  قوانین    بگو ها بسیا  ت  یر دا  و تعیین بنند  مد

 بگو  شو یتواند تا حده موج  ا تقاه بمد و بیفد و مکان و شرای  جامع  وض   ر  ، مد

البت  اب ر قوانین موضوج  بگره جام  و مان  نبو   و از ابها ، اجمال، تعا ض و تنافد مصون و مبرّا 

باشد و قوانین موضوج  جمهو ه از مد نیز از این قاجد  مست نا نیسنی    میان قوانین مبیِّن نمد

 جمل  کن از شو ،د  مدحقوق و تکالی  زوجین نیز موا  ه از ابها ، اجمال، نق  و زکوو  ی
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 م ر  مو   این    ذی  هاهزؤالی ازن کن هاهنمحدو ی و زوج  اشتغال ح  ب  مربو  مقر او

 :شو مد

 نماید  جلو یره همسرش اشتغال از بلد طو  ب  تواندکیا مر  مد -

ا  بسد مسئول جبران یسا و زوج  بر ا ر فس  قرا  ا  با ، ب   لی  مصالفن زوج و حکم  -

 باشد  ا  ا  مد

 شر  اشتغال زوج     ا  یو و معتبر ازن و نق  کن ا  ک ا ه  ا    -

با پیروه از نظا  حقوقد از   براه  1117اکید  قانون مدند جمهو ه از مد ایران    ما    

زوج  ح  اشتغال و براه زوج تحن شرای د ح  مصالفن با اشتغال زوج   ا قای  شد  ازنی    

سر، ابهاماتد هم شغ  از ممانعن    زوج ایتیا او حدو  و زوج  اشتغال ح  هاهینمو   محدو 

    قوانین وجو   ا   ب  شایست  امعان نظر ازنی

 ح  اشتغال    قانون ازازد 

 و مصال  از   و مصال  ازن مای  بدان  ا ب   ا   شغلد ح  هر ب »قانون ازازد:  28ای   - 

،  ونا ون مگاغ  ب  جامع  نیاز با  جاین ازن موظ  ، بر زیندی  ولننیسن ی ران  و حقوق جمومد

این ای  «ی ایبا  نماید احراز مگاغ   ا براه با  و شرای  مساوه ب  اشتغال افرا  امکان هم  براه

ر  فرقد قای  نگد  حکم جامد  ا بیان نمو   و بین زن اجم از زوج  یا غیر کن و م« هر ب »با تعبیر 

 بند، زمین  اشتغال  ا براه هم  افرا  با شرای  برابر ایبا  نمایدیازنی این ای   ولن  ا موظ  مد

 با ، براه شرای  و امکاناو ت مین»قانون ازازدا    بند  و  و اها   این ای  کمد :  43د ای   

 قا   ب  ب  بساند با     ایتیا  هم  وزای  و قرا   ا ن بام  اشتغال ب  منظو   زیدن ب  هم 

و  معین با ه اجبا  افرا  ب  و جد  شغ  انتصا  کزا ه  جاین»با  ندا ند(ی  وزای  با ند ولد

بر ح  تما  مر ان و زنان « هم »   متن فوق نیز با تعبیر «ی از با   ی ره بگد از بهر  جلو یره

 زنی   اشتغال تابید شد  ا

 از مد موازین با  جاین جهاو  ا    تما  زن حقوق ازن موظ   ولن»قانون ازازد:  21ای  -

و احیاه  زن  شد شصصین مساجد براه هاه ی ایبا  زمین 1 هد:  نماید و امو  زیر  ا انبا  تضمین

ازن و یکد از مصا ی  کن ح  جا  « حقوق زن    تما  جهاو»تعبیر ییی«ی او  و معنوه ما ه حقوق

 «اشتغال ازنی

 ح  اشتغال    قوانین جا ه
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    قوانین جا ه جمهو ه از مد ایران نیز ب  مس ل  اشتغال زنان اشا   شد  ازنی

 منافد ب  ینعتد یا حرف  از  ا یو  زن تواندشوهر مد»قی ی کمد : 1117قانون مدندا    ما    - 

 ی«بند من  باشد زن یا یو  حی یاو یا یانوا  د مصال 

این ما   ب  زوج ح   ا  ، از اشتغال زوج     شرای د جلو یره نمایدی بدین مفهو  ب  زوج     

 ب ی شو قی ی معلو  مد 1117غیر شرای  مدبو  ح  ممانعن از اشتغال زوج   ا ندا  ی لدا از ما   

 ینماید ممانعن  زوج شغ  با  ا   ح  شرای د    هم زوج و  ا   اشتغال ح  زوج 

(  اج  ب  ممنوجین بکا  یره 75-78قانون با ا    مبحا اها   از فص  زو  قانون با  )موا   - 

 بدینی ازن شد  ذبر مقر اتد زایمان و با  ا ه  و ان مریصد کو ،زنان    مگاغ  زصن و زیان

 با  ر زنان حقوق ب  قانون این و بو   جن مفرو  و مسلم با  قانون    زوج  اشتغال ح  ترتی ،

 یازن نمو   اشا  

زایر قوانینا ج و  بر قوانین مدبو     قوانین  ی ره ب  یراحن بر ح  اشتغال و حقوق زنان  - 

شو : قانون یدمن نیم  وقن بانوان )مصو  شاغ  اشا   شد  ازنی این قوانین فهرزن وا  بیان مد

1362) 

 (1366قانون ا ت  جمهو ه از مد ایران )مصو   32ما   

 (1370قانون مقر او ازتصدامد زپا  پازدا ان انق   از مد )مصو   20ما    

 5( تبصر  1374قانون مقر او ازتصدامد نیروه انتظامد جمهو ه از مد ایران )مصو   20ما    

ای  انتصا  قضداو  ا  ستدره ما   واحد  قانون ای   قانون الحاق پن  تبصر  ب  قانون شر

 (1374)مصدو  

شو اه جالد  1371 مصو  ایران، از مد جمهو ه    زنان اشتغال هاهشایست  ازن ب  زیازن 

نام ، مقر او نسبتاً منازبد    یصوص اشتغال زنان انق   فرهن د نیز اشا   شو ی    این تصوی 

 د  ازن:نام  کماین تصوی  2پی  بیند شد  ازنی    ما   

اشتغال بانوان    مگاغ  فرهن د، اجتماجد، اقتصا ه و ا ا ه از جمل  شرای  و لواز  تحق  جدالن »

نام ، ن  م اب  مفا  این تصوی «ی اجتماجد و تعالد جامع  ازن و باید ب  کن وق  از   داشت  شو 

 باشدیمد« جامع تعالد »و « جدالن اجتماجد»تنها اشتغال، ح  زنان ازن، بلک  ازم  تحق  

 زوج  اشتغال هاهمحدو ین
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 هاه   قوانین ازازد و جا ه جمهو ه از مد ایران براه ح  اشتغال زنان و مر ان محدو ین

 یازن شد  بیندپی 

 جمومد هاهمحدو ین

 بیندپی  اشصاص اشتغال ح  براه قانون    ب  ازن شرای د جمومد، هاهمنظو  از محدو ین

 :از جبا تند هاینمحدو  این فهرزنی ندا   مر  یا زن ب  ایتصاید و ازن بلد شرای  این شد ا

 احکا  از   جد  مصالفن شغ  با -

 قیای( و موازین از مد  28)ای   

 قیای(ا 20-21)ایول 

 قیای(ا 28جمومد و حقوق  ی ران )ای   جد  مغایرو شغ  با مصال  - 

قانون کیین  ا  زد  6قیای و ما    975جد  مغایرو شغ  با نظم جمومد و ای ق حسن  )ما    - 

 (یمدند امو     انق   و جمومد هاه ا  ا 

 جنسین از ناشد هاهمحدو ین

 ب  توانمد یصوص این    نمو  ، بیندپی  هایدقانون براه اشتغال زن ب  طو  یاص محدو ین

 :نمو  اشا   ذی  موا  

 ممنوجین قضاوو

از پیروزه  پ  امای شوند قضاوو شغ  متصده توانستند،   قوانین  دشت  زنان مانند مر ان مد

 و انق   از مد و تابید قانون ازازد جدید بر لزو  ان باق بلی  قوانین و مقر او با موازین از مد

 ی شرح با مغایر قوانین اجتبا هبد یصوص   (   ) یمیند اما  فرمان

قوانین موجو  مو   بازبیند قرا   رفنی از جمل  مقر او مربو  ب  ازتصدا  قضاو  ا  ستره بدین  

 ای   شدی 14/2/1361یو و    تا ی  

 از قضاو» جبا و با واحد  ما   اینی «یییشوندقضاو از میان مر ان واجد شرای  زیر انتصا  مد»

نماید البت  م اب  قوانین فعلد، زنان نفد مد  ا زنان قضاوو ی حین ب  شد ، کغاز «… مر ان میان

مگاو   و قاضد تحقی  مگغول ب  با  شوند و ممنوجین فق  مربو  ب   هاهپسن    توانندنیز مد

 تصده  ا  ا  و یدو  حکم ب  معناه یاص ازنی



 اشتغال هبرا هحقوق با بر  
389 

 محدو ین اشتغال    نیروهاه مسل 

 امو  و ا ا ه بهداشتد،   ماند، امو  ب  مسل  نیروهاه    توانندبر ازا  قوانین موجو ، زنان مد 

 فق  تواندا ت  مد»قانون ا ت  جمهو ه از مد ایران کمد :  32 ما     ی باشند شاغ  غیرنظامد

قانون مقر او ازتصدامد زپا   20 ما     ی «نماید ازتصدا   ا زنان بهداشتد و   ماند مگاغ  براه

 کنان باشد زنان با  یره ب  مستلز  ب  مگاغلد براه تواندزپا  مد»: پازدا ان انق   از مد کمد 

نیروه »بند: قانون مقر او ازتصدامد نیروه انتظامد بیان مد 20همچنین ما   «ی نماید ازتصدا   ا

 یا انتظامد پرزن  یو و ب  نیاز مو   مگاغ     از مد موازین حفظ با  ا زنان تواندانتظامد مد

 ی«نماید ازتصدا  با مند

 زوجین از ناشد هاهمحدو ین

 بیندهاید پی    قوانیدن مدوضدوج  جمدهو ه از مد ایران براه اشصاص مت هّ  نیز محدو ین 

ی 7قی ی ب  زوج ح   ا      شرای د مان  اشتغال ب  با  همسر یو  شو  1117 ما  ی ازن شد 

 ( کمد  ازن:1353قانون حماین یانوا   )مصو   18 ما      هایدالبت  براه مر ان نیز محدو ین

اشتغال ب  هر شغلد ب  منافد مصال  یانوا  د یا  از  ا یو  زن  ا  ا  تایید با تواندشوهر مد»

     ا  ا ی بنماید  ا تقاضاید انین  ا  ا  از تواندحی ین یو  با زن باشد من  بندی زن نیز مد

 من  مدبو  شغ  ب  اشتغال از  ا مر  نگو  ایبا  ا  یانو معیگن امر    ایت لد ب  یو تد

   ممانعن از شغ  زن و ذی  کن مربو  ب  ح  زوج   زوج ح  ب   اج  ما   این ید ی «بندمد

 ا را  ازن، یکسان زوجین شغلد هاه   ممانعن از شغ  مر  ازنی م اب  این قانون محدو ین

 یشو مد بیان ا ام     ب   ا   وجو  نیز یاید تفاوو

 حدو  ایتیا او زوج

ی ازن شغلد هاه  محدو ینجمل کن از ب  بندمد ایبا  هایدجقد از واج براه زوجین محدو ین

 ی یر مد قرا  بر زد مو   زوج  شغ  از ممانعن    زوج ایتیا او حدو  ا ام    

 قانون مدند 1105ما    

   این  اب   «ی     واب  زوجین  یازن یانوا   از یصائ  شوهر ازن»قی :  1105م اب  ما    

شو   کیا زوج اند زوال م ر  ازنی حدو   یازن مر  اقد  ازن و ا  موا  ه  ا شام  مد

  هدمد  ا ح  این وه ب  یانوا      مر   یازن کیا نماید  مصالفن منزل از زوج  یروج با تواندمد

 قی ی 1105 ما   ازتنا  ب  مر  ا ر باشد   اشت  بنترل تحن  ا همسرش کمد و  فن ب 
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انین حقد  اشت  باشد،    یو و جد  اجاز  یروج از منزل،  ی ر زن ح  اشتغال    بیرون از 

منزل  ا نصواهد  اشنی ا ر هم بدون اذن شوهر از منزل یا ج شو ، ناشز  شد  و ک ا  نگوز بر فع  

 وه با  یواهد شدی

 قی ی 1105 زد فقهد ما   بر 

مگهو  فقهاه امامی  معتقدند:  ضاین شوهر    هن ا  یروج از منزل از  ازنی شهید  اند    این 

و من  جد  الصروج من منزل  بغیر إذن  و لو إلد بین اهلها، حتد جیا   مرضاهم و »نویسد: با   مد

 «حضو  میّتهم و تعزیتهم

 برو  اشبدون اجاز  از منزل  یا ج نگو ، ا ر ا  نز  یانوا  از حقوق شوهر بر زن این ازن ب  

جناز  کنان حاضر شد  و براه  تگیی     یا برو  یو  یانوا   از بیما ان جیا و ب  بصواهد ا ر حتد و

 یازن موجو  زیا ه مناب     تعبیر اینی برو  کنان  ویدتسلین

شو ی منزل شوهر    هر حال نگوز محسو  مدم اب  نظر مگهو  فقها، یروج زن، بدون اجاز  از 

مبناه نظری  مگهو   وایاتد ازن ب  بعضد از فقهاه امامی     زند برید از این  وایاو و  الن 

  اشت  بیان  وایاو مهمترین از یکد مو      حدائ  یاح ی اندبعضد  ی ر بر مدجا تر ید بر  

 :ازن

 « د نن ل  المن  من ذلکمد  جد  یراح  الروای  المدبو   ف»ییی  

 واین مدبو     این ب  مر  ح   اشت  باشد مان  یروج همسرش از منزل شو ، یراحن ندا  ی   

 بغیر بیتها من تصرج نن للزوج  ایبوز»: ازن کین اهلل یوید نیز    بلین م ل  فوق تر ید بر  

  «ااحو  جلد م لقا ب  بها اازتمتاح لح  منافیا یروجها بان إذا فیما زوجها إذن

براه زوج  جایز نیسن بدون اجاز  از منزل یا ج شو ،    یو تد ب  یروج وه از منزل منافد ح  

ازتمتاح زوج ازن، بلک  احتیا  این ازن ب     هی  یو تد بدون اجاز  شوهر از منزل یا ج نگو ، 

ک  اجاز  زوج    یو تد حتد ا ر منافد ح  ازتمتاح وه نباشدی این جبا و یراحن  ا  ،    این

از  ازن ب  یروج زن با ح  ازتمتاح شوهر منافاو  اشت  باشدی ا ر ا  ذی  کن بس  اجاز   ا ب  

 یصوص این    ازتفتاید ب  معایر فقهاه از بعضد پاز  ازی اندطو  م ل  مواف  احتیا   انست 

 یاند بر   ر یدت موا   بلی     زوج اذن اجتبا     کنان ب  کیدمد بر انین نیز

 

  



 اشتغال هبرا هحقوق با بر  
391 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از کجا شروع کنم ؟



 
 فرهنگ اشتغال : جوانان و مسئولین 392

 از کجا شروع کنم ؟ ) ایده های ایجاد کسب و کار نو (

 تولید کود ورمی کمپوست  و پرورش کرم پروتئینی و پوسال از کود دامی

تولیداو امروز  جلم و فن بگاو زه با مسائ  مصتلفد  و ب   و شد  ازن و یکد  ی ر از این مسائ  

ا  انیک ازن ب  از ز من غداید بااید بریو  ا  باشند، از زوه  ی ر بصاطر نیاز جامع  و زو  

 هد بگاو زه باید از  وش ها و بو  هاید جهن تغدی   یاهان ازتفا   شو  تا محصول بیگتره 

 زنیب  با  نگیندا لدا جلم ب  بگاو زه ب  تلفی  ا  انیک با  اندمان باا  وه کو    ا

یکد از این مسائ  ازتفا   از بو هاه طبیعد ب  جاه بو هاه شیمیاید ازن ب  هم محصول 

 ا  انیک  ا   و هم میزان تولیداو  ا بصاطر غند بو نگان باا میبر ی

ب  یو و بسیا  ی ی  میتوان  فن ب  تولید این بو  و مد بمپوزن از تربی  مدفوح  ا  )غالبا 

 مد کیدی  او( و برمد یاص ب   زن

این اید  هم ب  یو و جمد  و    زمین هاید با وزعن هکتا ه قاب  تولید ازن و هم ب  یو و 

 تولیداو بواک و حتد یان د    زبد هاه مصصوصی

 حال ب  شر  و توضی  ا ون د  ا  اندازه این اید  میپر ازیم:

تبدی  کنها ب  یک بو  بیولوژیک هاه یابد براه از بین بر ن موا  زائد کلد و تکنیک ازتفا   از بر 

ها نفر از این اه ب     زرتازر جهان میلیونمفید امروز     جهان بسیا  متداول شد  ازنی ب   ون 

طری  ا تزاق بر   و   کمدشان وابست  ب  کن ازنی ینعن پرو ش بر  پروتئیند تا حده پیگرفن 

ر  وه زاین و تولید وزای  و ابزا  ها ب  یو و ایتصاید تنها ببر   ازن ب  برید از شربن

زازند  انواح Vermico هاید مانندبنندی بدین معند ب  شربنمربو  ب  این ینعن فعالین مد

ابزا هاید هستند ب  یک پرو ش  هند  بر  ب  کنها نیاز  اشت  و این وزای  از انداز  بواک براه 

هاه بازیافن هاه مربو  ب  مبتم عالینهاه کپا تماند تا انداز  بز گ و ینعتد براه ففعالین

ها هاه یابد هستند و برید از شربنها تنها تولیدبنند  انواح بر متفاوو ازنی برید از شربن

بنندی تمامد این م ال  حابد از براه یا  او و وا  او محصواو مرتب  با این ینعن فعالین مد

 دا ه تواند    ایران پای هاه وابست  ب  کن مداین ازن ب  یک ینعن با تمامد ینای  و فعالین

شد  و با حماین  ولن و مسئولین این ینعن مولد اشتغال براه بسیا ه از بیکا ان بصصوص 

 هاه متفاوو ازنیکمویت ان  انگ اهد  شت  ان 
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 ینعن تولید بر  پوزال و پرو ش بر  یابد    ایران اندزالد ازن ب  ب  همن برید از محققین

هاه اجراید همانند وزا و جها  بگاو زه و ازاتید  انگ اهد معرفد شد  ازن و برید از  زت ا 

 اندی   معرفد و تروی  کن نق  بسیا  مو ره  اشت 

هاه یابد، بمپوزن ازتحصال شد  از بو   امد مو   ازتفا   قرا     این طر  با ازتفا   از بر 

زش، یک بو  کلد با بیفین بسیا  باا بدزن یواهد کمد ب  براه ا  رفت  و از این تو   حبیم و بم

هاه ز اجد و باغاو بسیا  مفید یواهد بو ی ب  جبا تد  ی ر با ازتفا   از تکنیک ازتفا      زمین

بنند ب  جا ه از هر  ون  هاه  امد یک بو  کلد بنا  بر  پوزال تولید مدهاه یابد از بو بر 

هاه فیزیکد، شیمیاید و بیولوژیک هاه  یاهد بو   و همچنین از نظر ویژ د بد  جل  هرز و ان 

 با بو   اوه بسیا  متفاوو ازنی

بازیافن و فرکو ه پسماندها و ضایعاو بگاو زه از جمل  بو   امد زب   ف  مگک و 

یبد از هاه  امد  ا اه معاشو ی بو محی د ناشد از  هازازه این موا     محی  زیسن مدزیسن

هاه هرز، حگراو و نظر با بر  مستقیم    بگاو زه هستند ب  مهمترین کنها کلو  د ب  تصم جل 

زاه  یاهد ازن ب  پ  از مصرم    انواح بگتها، کنها  ا با مگک و بسیا  مواج  جوام  بیما ه

هاه  ی ر ازن نظر بسیا  زالم ازن  ا اه ویژ دبندی  ومد بمپوزن ج و  بر کنک  از این نق  مد

 ب  جبا تند از:

 ظرفین ن هدا ه بااه ک   ا  ا  ی -1

 جا ه از جنایر زن ین کایند  محی  زیسن ازنی -2

    مقایس  با بو   امد فاقد بو ازنی -3

 ها و فضاه زبزهاه مسکوند، پا کازتفا   کن    محی  -4

 تر بو ن نسبن ب  بو   امدغند -5

 با بر  این بو  بسیا  کزان ازنی -6

 ازتفا   از محصواو بیولوژیک براه بگن انواح محصواو و  یاهان تزئیند -7

 پدیر ازنیفرکو ه این نوح بو     هر نوح ک  و هوائد امکان -8

 ایبا  اشتغال و با کفریند -9

  دا ه و تبهیزاو زیا ه ندا  ینیاز ب  زرمای  -10

 تولید محصواو ز اجد ا  انیک با ازتفا   از این نوح بو  -11

 هاه شیمیائد    طبیعنمحی  زیسن و جلو یره از ازتفا   بو حفاظن از  -12

 تولید محصواو ز اجد ا  انیک با ازتفا   از این نوح بو  -13
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 هاه شیمیائد    طبیعنحفاظن از محی  زیسن و جلو یره از ازتفا   بو  -14

 مبناه طر  -1

ر ان هستند، لدا جاه مه ا ان و بدهاه یابد حلق  مهمد    زنبیر  غداید بسیا ه از مهر بر 

بر   ازنی تعب  نیسن ب  انسان اولی  از این جانو  هم براه غدا و هم بعنوان طعم  ازتفا   مد

هاه یابد موجو     فضواو  امد براه  هد ب  ازتفا   از بر تحقیقاو انبا  شد  نگان مد

 نیز وجو   اشت  ازنی 18تغدی  حیواناو اهلد و ماهی یره    قرن 

   تبدی  ضایعاو بگاو زه و  امپرو ه ب  موا  کلد مو  نیاز  Red Worm یابد قرمزبر  

از زالیان  و     ز   جهان مو   توج  بو   ازنی   ید  Wermicompostingبگاو زه

مر  هاه کمین  کن ب  پو   ماهد و پو   تصم( و تربی  ازید70هاه بر  یابد باا )حدو  %پروتئین

هاه کمین  ضرو ه بدن جاندا ان از جمل  تریپتوفان، متیونین،    و حاوه ازیدشباهن نز یکد  ا

ترئونین و لیزین ازنی با    نظر  رفتن این مسائ ، ازتفا   تبا ه از بر  یابد بعنوان یک مکم  

 هد ب  ازتفا   از مو   توج  قرا   رفت  ازنی م الع  مناب  موجو  نگان مد 90پروتئیند از  ه  

ر     تغدی  پرند ان و کبزیان زابق  نسبتاً زیا ه  ا  ی از مگک و ایلد ازتفا   از مناب  بدن ب

پروتئیند با منگ  حیواند نظیر پو   ماهد و پو    وشن امکان کلو  د بیولوژیکد این موا  و ی ر 

اه    ها ازنی لیکن از کنباید ب  تابنون هی  بیما ه شنایت  شد ایبا  بیما ه    مصرم بنند 

تواند این  ا  و طیو ، توز  بر  یابد ایبا  یا منتق  نگد  ازن، جای زین بر ن بر  یابد مد

معض   ا مرتف  بندی البت  قابلین پائین هضم پوزت  بیتیند بر  یابد     زت ا   وا ش اب ر 

بر ن این هاه جدید براه برطرم ح  امها یکد از مگک و ازتفا   از بر  یابد ازنی لیکن  ا 

ها و یا هضم بابتریاید تربیباو پروتئیند موجو     بدن این معض  بعنوان م ال هید ولیز پروتئین

جاندا      ازتاه ح  این مگک  ازنی با توج  ب  زرجن  شد بااه بر  یابد قرمز و ا زش 

ن مو  نیاز  زد با تمهیداو فند و فناو ه موجو  بتوان    ت مین پروتئیاقتصا ه کن ب  نظر مد

بگو  براه یو اک  ا  و طیو  نق  بسزائد ایفا بندی همچنین با ازتفا   از فناو ه زیستد زا   

 شو یبو  بیولوژیک با ا زشد از پسماندها و بو   امد تولید و جرض  مد

بر  یابد فاقد  ندان ازن و ب  وزیل  ل  محکم یو  موا  غداید  ا از   ون  هان وا   زامان  

هاه  یز شن وجو   ا  ( باجا بندی جبو  ما   غداید از   ون زن دان )جائد ب   ان مد  وا شد

شو  و    نهاین از  و   ب  ب    ازه طول بدن بر  یابد بو   جبو  بر   یر  و نر  شدن کنها مد

ش ها یک زامان  مغده و پن  حفر  قلبد  ا ندی کنها اگم و  وشو ی بر و از طری  مصرج  ف  مد

بنندی این موجو او ب  نو  حسا  بو   و از ندا ند اما تحریکاو محی د  ا از طری  لرزش ح  مد
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هاه پوزن ها از طری  مویرگ ریزند و اشع  فرابنف  یو شید براه کنها بگند  ازنی بر کن مد

 بنند و ا ر بدن کنها یگک شو ، یواهند مر یمرطو  یو  ابسیژن هوا و یا ک   ا جد  مد

 اندی بعضد از محققین بر این باو ند ب  تحن شرای  هیچک  طول جمر زند د یک بر   ا نمد

هاه یابد قرمز  نگ بو   و وظیف  انتقال بنندی یون بر زال نیز جمر مد 10ها تا کل بر اید 

 هاه مصتل  بدن  ا بعهد   ا  ، ازا  این یون همو لوبین ازنیابسیژن هوا ب  قسمن

هاه یابد قد ه پیچید  ازنی کنها جانو ان هرمافو  ین ) و جنسد( بو   ولید م   بر زامان  ت

بدین معند ب  هر بر  ب  تنهاید  ا اه هر  و زامان  تنازلد نر و ما   ازنی تحن شرای  مناز  

 یره هر  و بر  ب  بندی    زمان جفن وز یک پیل  تولید مد 10تا  7و بام  یک بر  بال  هر 

بنندی زپ  یک لول  موبوزد )لزج( ب  وزیل  هاه همدی ر  ا با و  مداسبند و تصم ر مدیکدی

شو  ب  از جداید کنها ب  همرا  بیس  تصمها یا پیل  از قسمن بمربند تنازلد ب   و  کنها ترش  مد

ایتاً ب  اه  وشن و نه هاه اولی ،  نگ زبز  وشن  اشت  و زپ  ب  قهوشو ی پیل زر بر  یا ج مد

ها بست د ب  انداز   شد نوزا ان  ا   هر قد  یابندی  نگ پیل اه مای  ب  قرمز تغییر  نگ مدقهو 

ها بسیا  ظری  و حسا  هستند و شو ی پیل تر مدنوزا ان  شد بیگتره نمایند،  نگ کنها نیز تیر 

هاه یابد ب  زرجن طلبدی تحن شرای  مناز  بر    نتیب  ن هدا ه کنها نیز  قن بیگتر مد

بگد و از یک تا اها  بر  از هر پیل  ها      ون پیل  ز  هفت  ب ول مدشوندی نمو بر تک یر مد

 شو ییا ج مد

هاه یابد    بستر پرو ش و یا    طبیعن جبا تند از ز  جام  ایلد بنترل بنند  جمعین بر 

   کنهای( تعا ل شرای  محی3( فضاه مو  نیاز )2وجو  غدا ) (1)

 هدم یا اهدام: – 2

اندازه با  ا  پرو ش بر  یابد اهدام هدم ایلد: یکد از مسائ  مهم و ازازد     ا  – 1 – 2

اولی  کن ازن و بدین معند ب  با  ا  با هدم از بین بر ن و یا ازتفا   از یک ما   کلد یاص )بو  

شو  و براه تولید یکد از محصواو مد اندازه امد( ب  ب  یو و مگک  و یا معض     کمد  ازن  ا 

هاه  امد موجو  شو ی با ازتفا   از بو با  ا  ب  شام  بر  پوزال و یا بر  یابد ازن طراحد مد

هاه  امد و تبدی  کن ب  پروتئین کلد و طبیعد ب  منظو  تولید محصول زالم و و مدیرین پسماند 

 با یرف  و افزای    کمد و ایبا  اشتغال ازنی

هاه هاه  ولن و بن ا ایبا  اشتغال زاید    بص  بگاو زه     ازتاه تحق  اهدام و زیازن -

 زو باز  
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هاه تامین موا  کلد براه هاه محی  زیستد و هزین و ه اقتصا ه با شای  باه  هزین بهر  -

 تولید محصواو

 ز من و بهداشن فرکیند تولید محصواو بگاو زه -

 حفظ محی  -

 و ابولوژهزیسن 

 ا تقاه ز   فرهنگ جمومد حفظ محی  زیسن -

 هاه  امپرو هتولید بو  بیولوژیک    واحد -

 جای زین بر ن بو  بیولوژیک بباه بو  شیمیاید و  امد -

 اشاج  فرهنگ مصرم موا  بیولوژیک -

 هاه بگن:انواح محی 

هاه مصتل  بنند بکا  یره بسترمدهاه بر  یابد از غداه یاید و معین ازتفا   بسیا ه از  ون 

هاه اشغال یو  شوند ا تبا  زیا ه  ا  ی م    ون ها از کنبا تهی  مدپرو ش ب  نوح محی د ب  بر 

(Epigces تنها    ای )هاه  ی ر ب     یاک هستند شوند ولد اب ر بر هاه  وید بستر یافن مد

بنندی از و یا زایر موا  کلد موجو  کن ازتفا   مدبراه تغدی  ب  ز   کمد  و از موا  معدند یاک 

توان بعنوان محی  بگن و پرو ش بر  یابد ازتفا   بر ، اما ج و  بر موا  هر نوح ما   کلد مد

هاه یابد، شرای  اقتصا ه پرو ش  هند  نیز    تامین موا  اولی  محی  بگن کلد مو   ج ق  بر 

اقتصا ه بو ن پرو ش بر  یابد معموا پرو ش  هند ان از بسیا  مهم ازن بدین معند ب  براه 

شو  بلک  از بنندی    طریق  پرو ش ینعتد از یاک ازتفا   نمدموا  کلد ا زان قیمن ازتفا   مد

  یرندیتوانند    کن زند د بکنند بهر  مدها مدهاه تمیز شد  هوموزد ب  بر غدا

توانند براه محلول یک نوح نمک کلد یا کمونیاک بو   مدزائداتد ب  احتماا  ا اه میزان بمد از 

هاه یابد بگند  باشندی    نتیب  این ون  زائداو قب  از ازتفا   باید پر ازش شد  تا   ج  بر 

ذییر  زازه کنها ب  مدو  زمین کن تقلی  یافت  یا ین د شو  بهترین  وش پر ازش این ون  موا 

 و ش جبا تند از:هاه پرازنی انواح محی  طواند

 پرو ش با ازتفا   از فاض   شهره – 1

 پرو ش با موا  کلد  یاهد – 2
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 پرو ش ب  وزیل  زبال  – 3

 پرو ش ب  وزیل  فضواو حیواند – 4

 هاه بگنزایر محی  – 5

هاه با توج  ب  محدو ین  زا ش فق  ب  تگری  پرو ش ب  وزیل  فضواو حیواند و زایر محی 

 شو یمدپر ایت  بگن 

فضواو  اوه  E.Foetieda پرو ش بوزیل  فضواو حیواند: بهترین ما   غداید براه بر  یابد

توانند    یو و اه  اشت  و مدالعا  )پهن( ازنی این برمها    فضواو  اوه  شد و تک یر فوق

  توانند تعداوجو  شرای  مناز  و فضاه بافد   زن ش  ما ،  و بر  با زن ش  هفت  مد

توان    از بین بر ن فضواو  امد هاه یابد  ا مدبر  جدید تولید بنندی همچنین بر  2000

هاه پرو شد ازتفا   بر  اما همان و ب  ب  قب  مانند از ،  وزفند و یا حتد مابیان مانند مر 

 هاه یابد فراهم بر ینیز  فت  شد باید شرای  محی د مناز   ا براه بر 

ازن ب  هر نوح مدفوح و بو   امد  ا ب  بمپوزن بسیا  غند تبدی  بندی    بر  یابد قا   

هاید نظیر از  و طیو  و زایر حیواناو اهلد براه  امدا  مسئل  زاز ازن، شرای د ب  بو   ا 

پرو ش بر  یابد  ا   گا ازن ارا ب  این نوح بو  بصاطر تربیباو ازیده زیا ه ب   ا      

تواند بر  یابد  ا پرو ش  ا   و بمپوزن ازتفا   نیسن بهر حال  امدا  مد مزا ح ب  مقدا  قاب 

 حایل  از کنرا براه مز ج  یوی  ازتفا   بر   و یا کنرا بفروش برزاندی

براه بو  و مد بمپوزن برکو   قیمن شد  این ازن ب   92و اما زو   هد : کنچ  ب     زال 

تومن بو    400  ازن و قیمن فروش کن    بازا  حدو  تومن بو  150تولید هر بیلو از کن حدو  

و ب  یو و فروش جمد  بو    92ازن و این یعند زو   هد جالد، اما این قیمن مربو  ب  زال 

ازن    حالد ب  همان زال     لفروشد ها و بست  بنده هاه بواک ب  براه مصا م یان د و 

 ش  فت  ازنیتومن نیز فرو 1500اپا تماند بو و ازن هربیلو 

 بسته بندی ژل رویال و بره موم و زهر زنبور تولید و  

جس  ما   اه یو ابد مد باشد ، ب  زرشا  از قند هاه زا   ازن ی جس  فاقد فیبر بو   و  ا اه 

ز  تربی  فراوان مد باشد ، ب  جبا تند از : فروبتوز ،  لوبز و ک  ی ب  جلن فراوان بو ن فروبتوز 

برابر بیگتر مد باشد ی همچنین جس  ج و  بر قند  1,5ن شیریند کن نسبن ب  شکر    جس  ، میزا

، حاوه پروتئین ، موا  معدند و ازید ها مد باشد ی   یو تد ب  جس     یک ظرم    بست   یصت  
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شد  و ن هدا ه  ر   ، تا    ها زال و یا قرن ها پایدا  یواهد ماند ی البت     حالن بلد جمر جس  

 ال مد باشد ی اما   یو و تغییراو فیزیکد و شیمیاید ، جس  از یو  وابن  نگان یواهد  ا  ز 2

 ژل  ویال :

پرو ش زنبو  جس     تما   نیا ، ب  جنوان یکد از  شت  هاه مرتب  با بگاو زه  ا اه جای ا  ویژ  

،  ر   و بر  مو   اه مد باشد ی    پرو ش زنبو  ج و  بر تولید و فروش جس  ، مد توان از مو 

بس    کمد نمو  ی ژل  ویال یا شا  ان بین ، ما   اه با ا زش مد باشد ، ب  توز  غد  هاه مغده 

زنبو  هاه با  ر     وز هاه ابتداید زند د ترش  مد شو  ی    واق  زنبو ان با  ره ب     زن 

ل  ویال    بندو ها براه تغدی   وز د مد باشند ، تواناید ترش  ژل  ویال  ا  ا ند ی از ژ 12تا  5

 وز  5تصم ، نوزا  و ملک  ازتفا   مد شو  ی ا و هاید ب  از ژل  ویال تغدی  نمایند ،    مدو زمان 

برابر وزن اولی  یو  یواهند  زید ی همچنین زنبو اند ب  ب  تغدی  این ما   ا ام   هند ،  1250ب  

 وز د از ژل  ویال تغدی  بر   و پ  از  4فق  تا زن  ب  ملک  تبدی  یواهند شد ی ا و هاه زنبو 

کن از مصلو  جس  و  ر   تغدی  مد بنند ، اما ملک  ها تا کیر جمر یو  از این ما   تغدی  یواهند 

 بر  ی

ژل  ویال ما   اه ب  یو و یمیره و مای  و  ا اه  نگ زفید مای  ب  ز   مد باشد ی این ما   

و تند مد باشد ی ژل  ویال زرشا  از کنزیم ها و هو مون ها مد باشد ی ب    ا اه بوه تند و مز  ترش

همین جهن باید کن  ا  و  از نو  ، هوا و ابسیژن قرا   ا   و   ون فریز  یا یصچال ن هدا ه نمو  ی 

از یواص ژل  ویال مد توان ب    مان نازاید ، باه  حم و بیما ه یرح ، باه  قند یون    

بیما ه  یابن و تا یر م بن بر ببد ،   مان بیما ه هاه جصبد مانند ا  ا  ، کلزایمر و  افرا   ا اه

پا بینسون ،   مان افسر  د ، باه  ازتر  ، باه  می رن ،   مان  وماتیسم ،   مان تن د 

 نف  ، جلو یره از زکت  ، ازتحکا  پوزن ، تنظیم نمو ن فعالین غد  تیروئید و یییی اشا   نمو  ی

   مو  :بر

بر  مو  ما   اه مد باشد ، ب  شبی  مو  بو   ،  ا اه حالن یمیره و اسبناک ، بوه م بوح و 

 ا اه  نگ زبز تا قهو  اه تیر  مد باشد ی  نگ و ج ر بر  مو  با توج  ب  نوح من ق  و نوح  یاهان 

و و تر  و شکنند  مصتل  مد باشد ی این ما      هواه  ر  ب  یو و نر  ، اما    هواه زر  ب  ی

مد باشد ی    بندو ها از بر  مو  ب  جنوان ما   اه ضدجفوند بنند  ، جهن جلو یره از شیوح 

بیما ه ها ازتفا   مد شو  ی بر  مو     مح  و و  زنبو  ب   ای  بندو قرا   ا   ، ب  یو تد ب  

زنبو  ضد جفوند مد شو  ی از ابتدا زنبو  از بر  مو  جبو  بر   و وا   بندو مد شو  ی بدین طری  

یواص بر  مو  مد توان ب  ضد زرطان ، جلو یره از پوزید د  ندان ، یایین کنتد ابسیداند ، 
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افزای  زیستم ایمند بدن ، ضد ان   ، باه  فگا  یون و یییی اشا   نمو  ی از  ب  ذبر ازن ، ب  

ا  مگک و  وا شد براه بدن بر  مو  یا  پ  از بر اشن قاب  مصرم نیسن ، اراب  زب  ایب

انسان مد شو  ی پ  از بر اشن بر  مو  ابتدا باید    با یان  فراو ه شو  ، زپ     بازا  جرض  

شو  ی از بر  مو  براه تولید یمیر  ندان ها ، بر  هاه ضد پیره ، لوزیون هاه مو ، تولید ضد جرق 

 مد شو  یها ، ب  جنوان ن هدا ند  موا  غداید و یییی ازتفا   

 زهر زنبو جس  :

زهر زنبو  جس  ما   اه مد باشد ، ب  توز   وغد   زت ا  نی     زنبو  هاه با  ر ب  وجو   

 وز اول زن زنبو  با  ر تکام  مد یابد و    زماند ب  زنبو  با  ر  14مد کید ی زهر    طول 

هد  زید ی هر قد  ب  زنبو  پیر مگغول  فاح از بندو و یا ارا باشد ، میزان زهر کن ب  حداب ر یوا

تر شو  ، میزان زهر کن نیز بمتر یواهد شد ی زنبو  ملک  هم  ا اه زهر مد باشد و    مواق  ضرو ه 

میزان زهر کن ب  حداب ر مقدا  یواهد  زید ی هن امد ب  زنبو  انسان  ا نی  بزند ، نی  و تما  

ین مد  و  ، بدین طری  زنبو  یواهد مر  ی  زت ا  هاه نی  مانند بیس  زهر    بدن زنبو  ازب

میلد  ر  زهر    هر بیلو وزن انسان بز  سال ، ممکن ازن زب  مرگ انسان شو  ی ب   8,2مقدا  

بیلو رمد شو  ، شان  زند   60میلد  ر  زهر زنبو  وا   بدن یک انسان  168جنوان م ال ا ر 

  ید مد شو  ی بنابراین باید زریعا نی  ها  ف  شوند ی حال مقدا  بمد از  50ماندن کن انسان 

زهر زنبو  ممکن ازن ،  ا اه یواید براه بدن انسان باشد ی از زهر زنبو  جس     تولید برید  ا و 

ها ازتفا   مد شو  ی از یواص زهر زنبو  جس  مد توان ب    مان جفونن و و   مفای  ، لصت  شدن 

  مان التها  اگم ،   مان     اجصا وییییون ،  

 ی اشا   نمو  ی

فرایند تولید جصا   بر  مو  ، جهن اجراه طر  توجیهد تولید و بست  بنده ژل  ویال و جس  و بر  

 مو  ، ب  شر  زیر مد باشد:

 دیبراه جدانمو ن جصا   بر  مو  ، اند  وش وجو   ا   ، ب  یکد از کن ها ازتفا   از الک  مد باش

   این  وش ابتدا ق عاو او  و هر نوح نایالصد قاب  مگاهد   ا از بر  مو  جدازازه مد نمایند 

ی زپ     مرحل  بعد بر  مو  ها  ا ق ع  ق   بر   و     ای  یک شیگ  تمیز قرا  مد  هند ی    

د ی زپ  ب  مرحل  بعد    شیگ  ، الک  یا اتانول یو ابد مد  یزند و     شیگ   ا محکم مد بندن

 قیق  شیگ   ا  10 وز شیگ   ا    محلد تا یک و  ر   داشت  و هر  وز ب  مدو  21تا  14مدو 

 وز بر  مو  یوبد بدزن مد کید ی     14تا  7تکان مد  هند ی اغل  پ  از  دشن مدو زمان 

مد نمایند  مرحل  بعد محلول بدزن کمد   ا با ازفا   از یک پا ا  نازک و یا ااید یام بن ، یام
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ی زپ  این مای  ب  مدو یک  وز   ون یصچال ن هدا ه شد  و  وبا   کن  ا با یک یافد  یز تر 

یام مد نمایند ی    نهاین مای  بدزن کمد   ا   ون شیگ  هاه تمیز  یصت  و    بازا  جرض  مد 

 نمایند ی

ست  بنده ژل  ویال و تبهیزاو مو   نیاز بست  بنده جس  ، جهن اجراه طر  توجیهد تولید و ب

 جس  و بر  مو  ، جبا تند از :

 پربن با زیستم بنترل •

   بند شیگ  با پلم  فوی  کلومینیو      •

 psو  pp زت ا  فرزینگ ظروم  •

   بند کلومینیو  فوی  ) هین زیلد ( •

 مو   یر برقد •

 ازترابتو  برقد •

 وان ذییر  •

 زیلند  بنترل جس  •

 پم  و اتصااو انتقال •

 تند 1,5مصزن  وجدا    •

 میکسر تصفی  •

  زت ا  ذو  بوب  با اتصااو •

 ایده بسته بندی خرما جهت صادرات)بسته بندی صادراتی(

یرما میو  اه  رمسیره مد باشد ب  ،  ا اه هست  زصن ، پوزت  اه نازک و طعم شیرین مد  

ی مرحل  قب  از  زید د بام  یرما  ط  نا   ا   ی  ط   باشد ی میو  نرزید  یرما یا ک نا   ا  

 ا اه قند بمتر و  طوبن بیگتره نسبن ب  یرماه بام  مد باشد ی مصرم یرما زب  باز گن 

جواند و انرژه از زن  فت  افرا  یواهد شد ی یرما ب   لی   ا ا بو ن منیزیم و پتازیم ، براه اجصا  

، فواو ، کهن و ییی مد  B12، ویتامین  Cا زرشا  از ویتامین و جض و بدن مفید مد باشد ی یرم
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باشد ی یرما یک  ژیم غداید زالم بو   و مد تواند با بمبو  وزن مقابل  نماید ی یرما  ا اه انواح 

مصتلفد مد باشد ب  جبا تند از : لیموئد ، بحره ، زاهده ، ح وه ،  یره ، اشکر و بریم ، بلیاند ، 

ک ، شکر ، بنن الس  ،     ز   ، یضراوه ، ازتعمران ، بوبکد ، ابچا  ، مگتو  ، زویداند ، هدا

جهرمد ، جموبحره ،     زر  ، فرزد ، هدل ، یصا  ، حمراوه ، حساوه ، ازحاق ، جوزه و 

  نتا  ی

 فرکیند اجراه بست  بنده یرما :

  بص  وزن  یره منتق  ابتدا یرماه یریدا ه شد  ب  با یان  منتق  مد شو  ی زپ  یرما ها ب

شد  و    این مرحل  جملیاو توزین یرما ها انبا  مد شو  ی    مرحل  بعد جملیاو  ندز اید یرما 

با  از انبا  مد شو  ی ممکن ازن این مرحل  تا     وز نیز زمان ببر  ی با جملیاو  ند ز اید از 

  بنده مد شوند ی اغل  یرما ها کلو  د یرما ها جلو یره مد شو  ی    مرحل  بعد یرما ها  زت

 ا ب  ش   زت  تقسیم بنده مد بنند ی    مرحل  بعد یرما ها توز   زت ا  شستگو  هند   وا  

شست  ه شوند ی زپ  یرما ها ب  یو و بهداشتد و توز  هواه  ر  یگک مد شوند ی    مرحل  

  بعد یرما ها تمیز شد  و بعد   ج  بنده یرما و تگصی  فلزاو یرما انبا  مد شو  ی    مرحل

 زپ    ج  بنده و بست  بنده مد شوند ی    نهاین جملیاو بنترل بیفین انبا  مد شو  ی

 ازتاندا  هاه مو   نیاز :

 هن ا  بست  بنده باید ت ش  ر   تا هوا    بست  بنده باقد نماند ی

 بیلو ر  مد باشد ی 1   یو و بست  بنده یرما ب  یو و زلوفاند حداب ر وزن مباز 

  یو و بست  بنده با زلوفان ، بهتر ازن ب  زلوفان شفام و بدون ااپ بو   و محتوه  ای  

 بست  بنده قاب  مگاهد  باشد ی

  یو و ازتفا   از زلوفان    بست  بنده یرما ، باید از زلوفاند م اب  با ازتاندا   ملد شما   

 ازتفا   شو  ی 2937

بست  بنده پلیمره ، باید پلیمره انتصا  شو  ، ب  مناز  بست  بنده موا     یو و ازتفا   از

 غداید باشد ی

اغل  از پلیمر هاید ب  شک  و ق براه بست  بنده یرماهاید ب   ا اه نم بمتر هستند و فگر   

 شد  اند ازتفا   مد شو  ی
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بنده ب  یو و  وین با ا ر از پلیمر هاید ب  ب  یو و پابن هستند ازتفا   شو  ، باید بست  

 حرا و انبا  شو  ی

ا ر از با تن براه بست  بنده یرما ازتفا   شو  ، باید   ون با تن پوشگد قرا   ا   شو  ب  ، از 

 تما  مسقیم یرما با با تن جلو یره نماید ی

 بتاند یا  وند هاه الیام مصنوجد براه بست  بنده یرما –   یو و ازتفا   از  وند هاه بنفد 

  جاین شوند ی 2972و  1751، باید ازتاندا   هاه شما   

  یو و ازتفا   از جعب  اوبد براه بست  بنده یرما ، باید  ای  جعب  پوشگد مقاو     برابر نم 

قرا  ا   شو  ب  ، از تما  مستقیم یرما با جعب  جلو یره شو  ی همچنین باید ازتاندا   ملد 

  جاین شو  ی 1035شما   

 جاین  1409ز ظروم شیگ  اه براه بست  بنده یرما ازتفا   شو  ، باید ازتاندا   ملد شما   ا ر ا

 شو  ی

 انبا  شوند ی 1036نمون  بر ا ه ها باید طب  ازتاندا   ملد شما   

 ..... و

 تبهیزاو بست  بنده یرماه یا  اتد :

  زت ا   وغن زن یرما

 میزباز زد

  زت ا  بر  یرما

 یرما زت ا  یگک بن 

  زت ا  نصال   یر یرما

 نوا  حول  یرما

  زت ا  زو و یرما

  زت ا  یمیر یرما

  زت ا  شیا زن یرما
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  زت ا  بست  بنده یرما  و توزین

  زت ا  تا ی  زن حرا تد

  زت ا  تز ی   از ازو

  زت ا  فر  پابن زن

  زت ا  نوا  نقال  جلو بست  بنده    ی  بست  بنده یرما

 و اما زو  هد :

کنچ  ب  باید توج   اشن این ازن ب  امروز  یرما    بسیا ه از بگو  ها مو   ازتفا   هاه مصتل  

قرا  می یر  و ب  میو  اه پرطرفدا  تبدی  شد  ازنا زالهاه اییر    اند بگو  از جمل  اما او 

و  نمایگ ا  بین المللد یرما بر زا  شد  ازن و یریدا ان،تولید بنند ان، یا  بنند ان

وا  بنند ان زیا ه از بگو  هاه مصتل  با یک  ی ر  یدا  بر    و محصول و پیگنها  یو   ا 

جرض  بر   اند، پ  یرما    ز   بین المللد  ا اه بازا  یوبد ازن و باید توج   اشن ب  بازا  

ازن  بین المللد ب  بست  بنده توج  یاید  ا   و کنچ  ب  براه یا   بنند     مرحل  اول مهم

بست  بنده محصول ازن و ا ر بست  بنده یوبد  اشت  باشد فروش یوبد نیز  ا   و   ید قاب  

 توجهد  از هزین  ها ب  بست  بنده ایتصاص میابد

 دمنوش های گیاهی  

 اجم از تولید و بگن  یا  یا بست  بنده کن ب  یو و  منوش ب  بسیا  حائز اهمین ازنی

مو   مصرم بگر بو   ازن و ب  جلن یواص  ا وید و شفابص  کنها  یاهان  ا وید از  یرزمان  

هموا   مو   توج  بو   اند وبصو و هاه مصتل  اجم از  مکر  ، پو   شد ، ضما ، ییساند  و غیر  

 ازتفا   شد  و هم ابنون نیز ازتفا   میگوند ی

مو ر   ا وید میباشدی  یاهان  ا وید ب   یاهاند اط ق می ر   ب  بصگهاید از کن حاوه موا  

میزان موا  مو ر   ا وید موجو      یاهان  ا وید با مصرم موا  شیمیاید    طول باشن،  اشن 

و بر اشن تغییر میکند و جواملد مانند جلفک ، قا اک  ، حگر  ب  و بو هاه شیمیاید، ک  و 

ن  وی  و کبیا ه، یصوییاو یاک،   ج  حرا و محی ، بیفین نو  و شدو  وشناید، مکا

موجو او زند  پیرامون  یا ،    بیفین و بمین موا  مو ر   یا ، ا ر مستقیم  ا ندی البت  نباید 

 فراموش بر  ب  ای   ژنتیکد  یاهان  ا وید نیز میتواند    این امر مو  ر باشد ی
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 امروز   یاهاند بعنوان  یا   ا وید شنایت  میگوند ب   ا اه یفاو زیر باشند :

پیکر این  یاهان موا  یاید زایت  و ذییر  میگوند ب  میتواند براه مداواه برید از بیما یها    

« متابولین هاه  انوید » مو   ازتفا   قرا   یرندیاین موا     طد فرکیندهاه بیوشیمیاید ب  نا  

 تولید می ر ند ی

 منب  ما    ا وید نباشدیممکن ازن اندا  یاید از  یا  حاوه موا  مو  ر  باشد و تما   یا  

معمواً از اندا  هاه مو   نظر بصو و تاز  ازتفا   نمیگو  و باید تحن ت  یر جملیاو یاید مانند 

 کنچ     این طر     نظر  رفت  شد ، فرکیند شد  و زپ  مو   ازتفا   قرا   یر ی

ا م یاید  ا ند و براه  یاهان  ا وید بری م زایر  یاهان  ا وید )مانند غ و و زبزیباو ( مص

 تولید کنها ز و  ز اجد محدو ه نیز بفاین مد یبند همچنین بسیا ه از کنها یو  و مد باشندی

    دشت  طبق  بنده  یاهان  ا وید بر پای  تبربد ازتوا  بو  و بر حس  نوح و یواص  یاهان 

نان ب  تعدا   یاهان  زت  بنده مد شد، مانند  یاهان مد ،  یاهان مسکن     ویی ی ولد همچ

  ا وید شنایت  شد  بیگتر میگد ، ضرو و یک طبق  بنده  قیقتر نیز احسا  مد شدی

 امروز   یاهان  ا وید برحس  وضعین تولیدم    یاهان طبقهبنده میگوند ب  جبا تند از :

 تیر  زرو )مانند   ین زرو (

 تیر  کال 

 تیر  یگصاش

 تیر     زر 

 مانند شیرین بیان (تیر  پروان  کزا ) 

 تیر  زدا 

 تیر  جنا 

 تیر  اتریان )مانند  گنیز، زیر ، انیسون،  ازیان ، شبن، زنب  یتاید، انبدان  ومد (

 تیر  کق د

 تیر  زنب  ال ی  )مانند والریانا (
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 تیر  یرزهر  )مانند پروان  (

 تیر  ژنتیانا )مانند زنتا یو  (

ببوی ، مریم  لد، مرز ،  زوفا، مرزنبوش، کویگن، نعناح، تیر  نعناح )مانند از ویو و ، با  ن

  یحان(

 تیر  با مبان ) مانند بنگ  ان ، شابیزک، تاجریزه، تاتو   (

 تیر  میمون )مانند یر وشک،    ان گتان ،  یبیتالی  (

 تیر  زیرفون )مانند نمدا  (

 تیر  پنیرک )مانند    یتمد، پنییرک (

 ا ، یر ل زفید و ش  بو (تیر  ش  بو )مانند یر ل زی

 تیر  پامچال

 تیر  بازند )مانند بابون   ومد، بوما  ان، بابون ، همیگ  بها ،  لرنگ، زر ابو (

 تیر     مغربد

 تیر  زنبد )مانند زنبد تل  (

 تیر  با هنگ )مانند ازفرز ، با هنگ (

 تیر  بدو )مانند بدو تل ، بدوه تصم  باغده (

 تیر  جل  هفن بند

 شاهدان  )مانند  ازک، شاهدان  (تیر  

 تیر   اش )مانند بلو  (

 تیر  ال 

 تیر     شیپو ه )مانند ابسیر تربد (

(، شیرین بیان، بابون ، camellia tea یاهان  ا وید مانند     او زبان، نعناح،  ازیان ، ااه زبز )

   تهی  ااه بیس  اه  یاهد ازتفا   میگوندی فرکو ه  یاهان  ا وید  …قرقاو، ملی ، ابسان و
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بصو و ااه بیس  اه  یاهد موج  ازتفا    وزافزون این  یاهان توز  مر   می ر   زیرا ازتفا   

 قیق  زمان، یک فنبان  5از این  وش    فرکو ه کنها موج  زهولن مصرم کنان می ر   و با یرم 

بیس  اه از نوح  یاهان  ا وید ب  زهولن میتوان یک نوشیدند  وا ا و  ک  جوش و یک جد  ااه

شفابص  تهی  نمو  ی همچنین تهی  این محصول ب  یو و ینعتد و تکنیکد باجا ان باق کن با 

جلو   وزکمد    این زمین   ر ید  و از مصرم  یاهان مضر ب  ب  غل     فرهنگ جمومد زنتد، 

یره میگو  ی بنابراین میتوان از جمل  مزایاه این محصول ب  زهولن و  ا وید یواند  میگوند جلو 

زا  د مصرم،ازتفا   فو ه وزمان بهین     ازتفا   از کن و همچنین بیفین بهداشتد و ز من 

 کن اشا   بر  ی

 بر زد موا   مصرم و با بر   منوش  یاهد

   ها و بیما یها میباشدی این  یاهان مو   مصرم و با بر  ایلد  یاهان  ا وید براه   مان انواح 

 ب  اشکال مصتلفد مو   مصرم قرا  می یرند ب     ذی   وشهاه مصرم کنها ذبر می ر   :

    بر  :

 -   بر    یاهان  ا وید)مانند ااه( ب   وش مو   بر زد    این  زا ش میباشد بهترین و با ا زش

ر  کنها از بین نمد  و  یبراه    بر ن کنها ب   وش ترین  وش ازتفا   از کنها ازن زیرا موا  مو  

 قیق   10زنتد ، مقدا  معیند از  یا   ا با ک  جوش مصلو  بر   و بصو و    بست  ب  مدو 

 زابن  داشت  و پ 

 قیق   5از یام بر ن مصرم میکنند اما تولید کن بصو و ااه بیسهاه زمان تهی  نوشیدند  ا ب  

 باه   ا   و احتیاجد ب  یام بر ن نیز نمیدا   ی

 جوشاند :

براه تهی  جوشاند   یا   ا وید مقدا ه از کن با ک  زر  مصلو  شد  و  وه حرا و ب  جوش مد 

 قیق     بکگدی پ  از یام شدن جوشاند  قاب   10کیدی زپ  حرا و  ا یاموش بر   تا ب  مدو 

 مصرم یواهد بو  ی

 ییساند :

زاجن زابن  12تا  6براه تهی  ییساند   یا   ا وید ، مقدا ه از کن با ک  زر  مصلو  شد  و 

باقد میماند تا جصا    یا  ازتصراج شو ی زپ  یام شد  و مصرم می ر  ی    ییساندن برید از 
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ز   یاهان بعلن یواص  ا وید کن، بباه ک  از الک  اتیلیک ازتفا   مد یشو     این حالن زمان ا

 براه ازتصراج اند  وز    ظرم   بست  ازن ی

 پو   شد :

 یاهان  ا وید ب  بصو و پو   تهی  و جرض  میگوند بر حس  ضرو و    ک  یا شیر ح  شد  و 

 ازتفا   می ر ند ی

 ضما  یا بمپر :

    براه تهی  ضما   یا   ا وید، باید کن  ا مانند ااه    بر  و پ  از یام بر ن تفال   یا   ا

 حالن ولر     مح  التها  بمپر  بر  و با پا ا   ر   وه کن  ا پوشاند ی

 محلول شستگو:

برید از  یاهان  ا وید ب  بعنوان محلول شستگوه زیم یا التهاباو پوزتد ب  با  میروند باید ب  

 یو و    بر   تهی  شد  و پ  از یام بر ن، مای  حای ، بعنوان محلول شستگوه زیم و یا   

 وان حما  بکا  بر   مد شو ی

 با بر  برید از  یاهان  ا وید      مان بیما یها

هر یک از یاهان  ا وید  ا اه ا راو   ماند متفاوو و مصتلفد هستند ب  ازتفا   ببا و مناز  از 

کنها حائز اهمین بسیا  میباشدی   ا ام     جدول زیر با بر  برید از  یاهان  ا وید      مان 

  یهاه مصتل  ذبر میگو  :بیما

 موا   با بر   یاهان  ا وید

  ا وه معال  زرف :

 لسنگ، یگ  و برگ یتمد،   و برگ پنیرک،   زیرفون،    ماهو ،  ان  ازفرز  و بتان، میو   

 الیسون،  ازیان ،  یا  کویگن

  ا وه ضد زرمایو   د:

    زیرفون، برگ غان، پوزن بیدی 

 : ا وه معال     هاه معد 
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پوزن  ن   ن ، یا مقد ، پوزن نا ن ،  یگ  زنب  یتاید، پوزن  ا این، زنببی ، ه ، فلف ، 

  ان  یر ل

  ا وه ضدیبوزن:

حنظ ، یم  ژال ، پوزن فران وا،  یگ   یوند، برگ زنا، برگ بد البن ،    بابون ، برگ پون ، میو  

 کپیاز 

  ا وه تصفی  بنند  یون:

)با یایین مسهلد و مر ه( بنفگ  ز   نگ، برگ غان، میو  ابه ، برگ زنا، میو  الیسون، برگ  

 نعناح

  ا وه معال     هاه یفراوه:

 برگ نعناح، یا  افسن ین، یا  مامیران،میو  کپیاز ،   بابون ، ازیان ،یا مقد ،    از ویو و  

  ا وه معال   وماتیسم و نقر :

 یا  بوما  ان،  یگ  شیرین بیان، میو  ابه ، برگ غان، برگ زنا، پوزن  پوزن بید،    بابون ،

 فران وا

  ا وه ت  بر :

 بد البن ، تصم بازند، جصا   شیرین بیان،  ا این، جنا ، بنفگ ،  گنیز، زپستان

 ک ام  بص  اجصا :

ریان،زالزالک بابون ، از ویو و ، نعناح، زنب  ال ی ،  ازیان ، الیسون، فرنبمگک، پایره، وال 

 وحگد

  ا وه مد :

زنب  یتاید، انبدان  ومد، شیرین بیان، میو  زرو بوهد، زیر ، ابه ، تصم الیسون، تصم جعفره،  

 نعناح

  ا وه ضدان   :

 هلیل  ز  ، برگ بابلد
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  ا وه  ف  ازهال زنب  ال ی ، تصم مو  ، بند ، تصم یتمد، یم  جربد

 نا ن  ا وه تهوح: نعناح، یم  جربد، بها  

  ا وه معال     هاه م ان  و بلی :

 بابائو،  یگ  انبدان  ومد، برگ غان،  یا     از ، پوزن لوبیا،برگ بوبو، ان و  یر  

با توج  ب  یواص بسیا  زیا ، ذبر شد  براه  یاهان  ا وید مصرم کنها ب  هر شکلد مفید ازن اما 

کر  (  ا اه یواص بیگتره ازن بنابراین همان و  ب   فت  شد ازتفا   از کنها بصو و ااه ) م

محصول مو   بر زد    این  زا ش ااه بیس  اه  یاهد  ا اه موا   با بر  بسیا  وزیعد ازن 

و همچنین از این محصواو میتوان بعنوان نوشیدند م لو  و  وا ا    تغییر ذائق  مر   ازتفا   

و و اایهاه  یاهد زنتد ازتفا   میگد اما با بر ی زیرا زالیان   ازه    بگو مان از انواح جرقیا

پیگرفن زند د امروزه بسیا ه از این نوشیدنیهاه مفید جاه یو   ا ب  انواح مضر کن مانند نوشاب  

ها  ا ند،اما امروز  با توج   وز افزون ب  زند د زالم و ازتفا   از غداهاه طبیعد  ویکر   وبا هاه 

ل کغاز ازن، ب  بنابر امتیازهاه ذبر شد  براه محصول مانند ب  این نوشیدند هاه طبیعد    حا

زا  د،زرجن ازتفا   و بهداشن کن    یو و تبلیغاو مناز  بازا  مصرم بسیا  یوبد براه کن 

 قاب  پیگبیند ازن ی

 بر زد بااهاه جای زین  منوش  یاهد

بااهاه جانگین براه انواح  یاهان  ا وید فرکو ه شد   ا وهاه شیمیاید و زنتزه میباشند اما 

امروز   یاهان  ا وید توانست  اندجای زین بص  زیا ه از  ا وهاه شیمیاید و زنتزه متداول  ر ند 

ا وید مو  ر  و تحقیقاو بیگتر    این زمین  میتواند میزان این جای زیند  ا افزای   هدی روههاه  

و ذییر  شد  ازن شام  موا   …    یاهان  ا وید ب     بصگد از  یا  مانند  یگ ، برگ،  ان ،    

 زیر میباشد :

 کلکالوئیدها

 …شام  انواح کلکالوئیدهاه حقیقد، پروتوکلکالوئیدها و کلکالوئید باذ  مانند بافئین، مرفین و 

  لیوبوزیدها

 …و  شام  زیانوژنتیک، کنترابسیون

  وغن هاه فرا 
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 شام  انواح ازان  هاه موجو      یاهان     یاهان

 زایر موا  مو  ر 

 مانند موا  تل ، ف ون، ف و نوئید، موزی ژ، ویتامین ها، تانن، ازید زیلیک و

کما  جهاند نگان میدهد ب  موا  مو  ر موجو     پنبا    ید از  ا وهاه جرض  شد  ب  بازا  ا وپا 

منگا   یاهد ازن و حتد    برید از بگو ها   ید مدبو  ب   قم نو   زید  ازنیب و   ا اه 

بلد ازتفا   از  یاهان  ا وید بباه  ا وهاه زنتزه و شیمیاید ا ر طب  نظراو پزشکد و 

بر زیهاه جلمد  وز انبا   یر  میتواند  ا اه همان ا راو مفید  ا وها باشد    حالیک  بسیا ه از 

 نبد زو  کنها  ا ندا   یا راو جا

ااه بیس  اه  یاهد ب  محصول مو   بر زد ما ازن ج و  بر ا راو  ا وید ذبر شد  ه  جنوان 

یک نوشیدند قاب  جای زیند با انواح  ی ر نوشیدنیها میباشد اما با توج  ب  فوائد بسیا  زیا  ذبر 

میتوانند جای زین این محصول شد  براه کن هیچکدا  از نوشیدنیهاه ینعتد  ی ر ب و  بام  ن

  ر ند ی

 بگو هاه جمد  تولید بنند  و مصرم بنند   منوش  یاهد

این محصول یعند ااه بیس  اه با منگا   یاهان  ا وید بعلن جدید بو ن  ا اه تولید بنند  

جمد  اه نمیباشد همچنین ب  همین  لی  و جد  شناین  ا اه مصرم بنند   ایلد زیا ه نیز 

   بازا هاه جهاند نیز با توج  ب  این ب   یاهان  ا وید هر من ق  بومد و اب راً مصت  نیسن ی 

همان من ق  میباشند و بنابراین مر   هر من ق   ا اه ذائق  یاید    این مو   میباشند فعً  

نمیتوان براه کن مصرم بنند  جمد  اه    یا ج از بگو  یافن و براه پیدا بر ن بازا هاه مصرم 

یا جد باید    زمین  تبلیغاو این محصواو با  زیا ه انبا   ا ی    بوتا  مدو با توج  ب  جمد  

یا  او  یاهان  ا وید بگو مان ب  بگو هاه حاشی  یلی  فا  ، میتوان بازا هاه بگو هاه 

 مباو  و حاشی  یلی  فا    ا براه یا  او این محصول مناز   انسنی

بگو هاه تولیدبنند  و مصرم بنند   یاهان  ا وید فرکو ه شد     ا ام  ب  بر زد جمد  

 میپر ازیم :

 بگو هاه جمد  تولیدبنند    یاهان  ا وید فرکو ه شد :

 فرکو ه شد   یاهان  ا وید_ یاهان  ا وید_مبا زتان  ی1

 فرکو ه شد   یاهان  ا وید_ یاهان  ا وید_هندوزتان  ی2
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 ا وید و فرکو ه شد  کنهاو اما بگو هاه جمد  مصرم بنند   یاهان  

 فرکو ه شد  _ یاهان  ا وید_ایااو متحد  امریکا ی1

 فرکو ه شد _ یاهان  ا وید _کلمان ی2

 فرکو ه شد _ یاهان  ا وید_ژاپن ی3

 

 نیبلدرچ دیتول

 خاص یایسود ده با مزا اریبس دهیا کی

 هاز وزا و جها  بگاو ز دییو و با نی ا   ب     ا ه ا  انداز نیقابل دزول  ینعت کیب  یو و  هم

 نیقابل د   قال  مگاغ  یان  دزول  بواک زنت کیب  یو و  نک یمبوز کن یا   شو  و هم ا

 یباشد دیدو  مبوز نم ازمندییو و ن نی ا   ب     ا ه ا  انداز

می  ه  1910   قرن یاز هم می  ه    ژاپن و یا این اهلد شد  ازن ی   ژاپن از زال  بلد این

 براه  ب  بعد

از تصم و  وشن ب  طرز وزیعد پرو ش و از  ا  ای   نژا   ل  هاه  وشتد و تصمد بدزن  ازتفا  

 کمد  ازنی  

نیز    ژاپن مصرم کن بسیا  قاب  توج  مد باشدی بغیر از ژاپن ،بگو هاه ان لستان ، فرانس  ،  امروز

 هاه تولیده  ا ندی  ، این و هنگ بنگ    این زمین  فعالین ایتالیاکلمان ،  وزی  ، 

حیواند ازن با یصویین پرند ان وحگد شکا ه بسیا  پرجن  و جوش و متحرک  بلد این

قرا   یر  ب  امکان پرواز و ییز  اشت  باشدی میزان پروتئین موجو      وضعیتدواجر  باید    

  ید بیگتر ازن همچنین بسیا ه از  10تا  5عمولد م پرند ان وشن این پرند  از پروتئینهاه 

نمد شو      وشن این پرند  موجو  مد  یافنانواح ازیدهاه کمین  بمیا  ب     زایر پرند ان 

 باشدی 

 ر  ازنی با تغدی  ایولد و مناز  وزن     زن  7زمان بیرون کو  ن جوج  از تصم ، وزن     

 ر  مد  120 ر  مد  زد و وزن  وشن یال  و تمیز  150بگتا  ب   موق هفت د یعند  6-5

 ر   وشن  150 وز د معموا بگتا  میگو  تا وزن  55    م لو باشد ی لدا بدلی   زیدن ب  وزن 

 یال   ا بدزن کو ندی 
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 ر  ازن    مقایس  با تصم مر  از نظر موا  غداید غند تر ازن و با  10تصم بلد این تقریبا  وزن

برابر ،  5جد  تصم بلد این با یک تصم مر  برابره مد بند اما فسفر کن  5 اینک    نظر  رفتن 

 تصم مر  مد باشدی  برابرپانز    B12برابر ، ویتامین 8کهن 

 وز د ب  بلو   42 وز د و ما       36 شد بلد این ییلد زری  مد باشدی بلد این نر     زرجن

ماه د ب  بلو  جنسد میرزدیتولک    بلد این یکماه   5/4ز    حالیک  مر  ا  زدجنسد مد 

جد  مد باشدی مقاومن بلد این ب  بیما یها ییلد  280-300 حدو بو   و تولید تصم زاان     

بز  د نیاز ندا یم و معروفترین نژا هاه کن  مکانبیگتر از مر  ازنی براه پرو ش این پرند  ب  

 باشدی  مداپند ، کمریکاه شمالد و بالیفرنیاید جبا تند از : نژا  ا وپاید ، ژ

  ید نرمال مد باشد ب     این طر  بدلی   10تصم   ید مرگ و میر از اول تا بگتا    اندمان

  ید افزای   ا   ازن ی معموا بلد این  30 وز معموا ب  حدو   15تصم  کو هطول زیا  جم  

باشدی براه  1ب   2ف  نسبن ما   ب  نر مد بایسن قسمتد از ق   ها    قف  ن هدا ه مد شوند و 

ما  یکبا   6ماه د تباوز بند ی بنابراین هر  6از  نبایدتولید تصم هاه ن ف   ا  زن بلد این ما   

نمو  و این تعوی  با زلکسیون  تعوی  ل  تعوی  مد شو  ب  مد توان نماما بصو و  روهد  ل   ا 

ی حداب ر   ید تولید  شو رو ش انبا  و جای زین  ل  ما   مد بلد این ما   موجو     زالنهاه پ

  وز د مد باشدی  70-80تصم مر  ن ف   ا     زنین 

 شد جوج  بلد این ییلد زری  بو   و بنابراین باید   ید پروتئین جیر  غداید کنها زیا   زرجن

مد شو  ی   ید پروتئین پیگنها   25-28   جیر  غداید ز  هفت  اول زند د  پروتئینباشدی   ید 

  ید بو   و مد توانیم مقدا  بلسیم جیر  غداید  20ما   تصمد  هاهجیر  غداید    بلد این 

 یمی  ید افزای   ه 2پلن  ا 

 

  ی و   باز گن زرما و   ید بو   ازن 20 نیو پرو ش بلد ا داوی   تول دنر  زو   ه نیان یم

 یزال 5

 محصوالت خارج از فصل در گلخانه  دیتول

موا   جم   ن ون ی ا  ا ا ه ا  انداز نیقابل دجال  و با  امد قاب  توج  ب     هر ز ح ها د یا

، ا  ان  میقرا   ه  ویتسه ریوا  و زا هبدون مبوز هستند اما ا ر فرض  ا بر یدو  مبوز برا

 ازنی هیدو  مبوز جها  بگاو ز ه ا  برا نیی ح



 محصواو یا ج از فص      لصان  دیتول 
413 

ب   وج   توانیبر  ب  از جمل  م دی    لصان  و یا ج از فص  کن تول توانی ا م ها یبس  موا 

 با مبان فلف   لم  اشا   بر ی ا زبزیی

 شهرهابااه  شد جمعین از یک زو و باه  وزعن ا اضد حایلصیز ب   لی  توزع   وزافزون  نر 

ی مینمایداناو موجو   ا بی  از پی  و مناط  ینعتد از زوه  ی ر، ضرو و ازتفا   بهین  از امک

ز    افزای ب و  بلد افزای  تولید محصواو بگاو زه ب   و طری  میسر میباشد ،یکد از طری  

قاب   الدبر فوقزیر بگن و  ی ره افزای  جملکر  محصول    واحد ز  ی  وش اول بنابر  ای  

   واحد ز    تولیداجرا نیسن، لدا بایستد با ازتفا   از تکنولوژیهاه جدید نسبن ب  افزای  میزان 

 میباشدی  بمتراقدا  نمو ی تولید ییفیباو  لصان  اه یکد از مصا ی  تولید بیگتر    ز   

 تیریپلوئیدخیار 

 تیریپلوئید رفت  ازن، ییا  یکد از محصواتد ب     بگن  لصانهاه ییفیباو مو   توج  قرا   

 محصولمیباشد ب  هر بوت  کن    یک  و   بگن ب  طو  متوز  بی  از بیسن و  و بیلو  ر  

 یواهدتولید مینمایدی بد  این ییا  هیبرید بو   و ییا  حایل  پا تنوبا پ ) بدون تصم ( و قلمد 

و  کفاو ما و  طوبن و همچنین بو ی ب   لی  مسدو  بو ن محی  ، بنترل شرای  اقلیمد از قبی  

  و  امراض ب   احتد مقدو  بو   و  و    شد محصول حدو  ش  ما  ب  طول میانبامدی    این 

 محصول هر ز   وز یک با  قاب  ایدن ازنی 

بگن ییفد جاو     لصان  ب  یو و   یفد و کبیا ه ب   وش ق ر  اه یو و می یر  ی فایل   

زانتیمتر     100تا  80زانتیمتر و فایل    یفها از یکدی ر  20تا  15 بد      وه   ی  ها باشن

  ج  زانتی را  بو    28تا  22 رفت  میگو ی  ماه مناز   لصان  براه  شد م لو  بوت  ها  نظر

بایستد توج   اشن ب  افزای  بی  از حد  طوبن نسبد     لصان  باجا تگدید بروز و  سترش  و

 زریعامی ر  ی بدیهد ازن ب     یو و مگاهد  نگان  هاه بیما ه بایستد  قا اد  ونا ون امراض

 نسبن ب  زمپاشد و بنترل کن با زمو  قا چ ب  مناز  اقدا  نمو ی

 محصواو هباا منیق دهد،یزوق م ه لصان  ا داویب  بگاو زان  ا ب  زمن تول هجمل  موا   از

تومن  3000وج     اوج فص  بر اشن کن م   ا ر   هیو شان ازن، برا رفص ی   غ هبگاو ز

 لصان   دیتول هایمزا  ریی و  گو یبر   و  ران تر م دایپ  یفص  کن افزا ری   غ منیق نیباشد ، ا

 محصول ازنی گتریب دباز ه ها

 زالی 4  ی  ید ازن و  و   باز گن زرما 25 لصان   داوی   تول  یزرما دنر  باز ه نیان یم
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 شمیکرم ابر پرورش

انبو  و  ستر   قاب  اجرا ازن و ا  ان یا   بنند   نیو همچن دو زنت د و یو و مگاغ  یان  ب 

 یباشدیم همبوز جها  بگاو ز

از قدیمد ترین مگاغ  بگره نوغاندا ه یا پرو ش بر  ابریگم بمنظو  تولید پیل  ازن ی این  یکد

ایبا  ا زش افزو   از یک ما   ا زان  تبدی  جلوف  )برگ توو( ب  لی  )ن ( و پای  شت  بگاو زه بر 

 ب  محصول پر ا زش ازتوا  ازنی 

و   ر یسد بام  ب   mori Bombixابریگم   ین توو ، حگر  ایسن بواک با نا  جلمد  بر 

و تکام  )تصم ، ا و ، شفیر  ، پروان  (  ا    یک نس   ا ا مد باشدیزمان مناز    شداها  مرحل  

برگ  6الد  5   بها  هن امد ازن ب  هر جوان  بر د  ا اه حداق   ابریگمبراه شروح پرو ش بر  

ب  پرو ش  ر   میزان بر اشن برگ بمنظو  پرو ش  اقدا بام  باز شد   اشت  باشدیانانچ   یرتر 

زایر حگراو یونسر  مد باشدی   ج   مانندبر     تابستان و پائیز باه  مد یابدی بر  ابریگم نیز 

محدو   حرا تد   ج   این  ج  زانتی را  ازن ی     40 -15 شد براه بر  ابریگم حرا و قاب  

میزان  انانچ  و ازن زانتی را    ج  30 – 20حرا و منازبد ب  بر  قا   ب   شد مد باشد از 

  ج  پائینتر باشد  15  ج  بااتر  و  موج  بوتا  شدن  و    شد بر  و ا ر از  30حرا و از 

بر  وه یصوییاو  نو     شد کن و    نتیب  وا   کمدن ل ماتد ب  کن مد  ر  ی تاییر  موج 

بر   فیزیولوژهبمد  شد بر  ابریگم تا یر قاب  م حظ  اه ندا   ولد از نظر بیفد و بویژ  بر  وه 

تا یر بسزاید  ا  ی البت  نو   ائم    محی  پرو ش براه  شد مناز  نیسنی ب و یک   فت  مد شو  

نو  موج  افزای   و   پوزن اندازه و یا ظهو  برمهاید ب  قا   ب  تنیدن پیل  نیستند مد  وجو 

مسائ  فوق  ا باه  مد  هدی ب و  بلد مد توان  فن ب  میزان نو   تا یکد ر   و برجک  ، 

زاجن تا یکد  9زاجن  وشناید و  15شبان   وز جبا تسن از  هرمناز  براه پرو ش بر  ابریگم    

نباشد ، هم  برمها ب  زمن نق   اه ب   بریو  ا نانچ  بستر پرو ش از  وشناید یکنواین ، ا

ایت ل    تغدی  و  شد کنها  ایبا  ا اه نو  ازن بگید  شد  و  وه هم جم  شد  ، این امر باجا 

نیز یکنواین  ب و مد  ر  ی ولد انانچ  بستر از  وشناید یکنوایتد بریو  ا  باشد ، تمامد برمها 

 شو ی داز برگ  ا   شد  تغدی  نمو   و  شدشان هماهنگ م

 یعلوفه ا اهانیگ زراعت
: اول   ینا  بر  ب  اند  ل هجلوف  ا اهانی  دیب  تول توانیم هبگاو ز هطر  ها نیاز بهتر دکی

 ازین ایندا  ،  ان دو زحمن اندان دد یب   ز ازمندیجلوف  ازن لدا ن داویتول نیاون قصد از ا نک یا
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لدا بگاو زان  کنداب هدیتول هجلوف  ها دیباا ب  جلوف     بگو  باجا شد  ب  یو   ولن اقدا  ب  یر

 محصواو یو  بریو  ا ندی دنیتضم دییر نیاز مز هب   ون  ا

 ازنی هیا   بنند  مبوز جها  بگاو ز ا  ان

بر ا ه بد  وی  و غیرجامد از مناب  طبیعد و فقدان تعا ل بین ظرفین مرات  بگو  و میزان  بهر 

ب  باه  توان تولید مرات  شد  و    برید از موا   ب  بلد این توان  ا از  منبرازتفا   از کنها ، 

و   ا  طرم  ی ر، ب  لحا  اینک  معاش  امدا ان و جگایر بگو  ب  وج ازمرات  زل  بر   ازنی 

ای ل    زند د این قگر از مر   مد  ر  ی ب   بروزوابست  ازن و باه  تعدا   ا  ، منبر ب  

و میزان بهر  بر ا ه از  بگو منظو  باه  فگا   ا  بر مرات  و ایبا  تعا ل میان ظرفین مرات  

  ر  ی  تامین کنها مد بایسن با بگن  یاهان جلوف  اه ، بصگد از جلوف  مو   نیاز  ا  هاه بگو 

هاه تولید  یاهان جلوف  اه، ج و  بر تامین این نیاز ب  ایبا  اشتغال مولد    بص  بگاو زه  طر 

ی ضمن اینک  ب  طو  غیر مستقیم بر اشتغال    بص   امپرو ه نیز تا یر  دا   ر  نیز منبر مد 

ز   ون  جلوف  اه ذ و ، یونب  و جو مو   بر زد قرا   تولیدازنی بدین منظو     طر  حاضر ، 

  رفت  ازنی 

با  و    شد نسبتا بوتا  و جملکر  باا،  ا اه قد و ت اب  و زازش پدیره با شرای   ونا ون  ذ و،

ی این قابلین ها منبر شد  ازن ذ و نق  مهمد    تامین موا  غداید مو   انسان باشداقلیمد مد 

،    اب ر یابهاه ز اجد قاب  بگن  ذ ونیم   رمسیره پیدا بندی  ومناط  معتدل  ،  ا  و طیو    

باشندی    مناطقد  نمدمد باشد و تنها زمین هاید ب  شو  یا قلیاید هستند براه این  یا  مساجد 

 یکنواینمیلد متر    زال برزد و پرابن  کن    طول زال تقریبا  700ب  نزواو جوه ب  حدو  

توان ذ و  ا ب  یو و  یم بگن نمو ی    زایر مناط ، کبیا ه  یا  اجتنا  ناپدیر یواهد باشد مد 

 بو ی 

، از  ی ر  یاهان مو   ازتفا      تامین جلوف  ازنی جو از  یاهان تیر  غ و ازن ب   ا اه  جو

 شد مد باشدی جو مانند  ند     مناط  مصتل  با شرای  جوه متفاوو  جغرافیایدپرابن  وزی  

کن    برابر  رما بی  از  ند  ازنی یاک هاید ب   ا اه  مقاومنبر   و محصول ب  با  مد کو  ی  

مناز  هستند ی احتیاج جو ب  ک     ابتداه  جومقدا ه شن بو   و زیا  زن ین نباشد براه بگن 

 واهد بر ی  یا  وا   نص این و    شد زیا  ازن لکن    کیر  و    شد ، بم کبد یدم  زیا ه ب  

زایر  یاهان مناز  براه بگن جلوف  اه، یونب  ازنی یونب  ، بومد ایران بو   و پرابن  کن     از

 برابرذ و بگو  مگاهد  مد شو ی ا زش غداید یونب  تقریبا  و برابر شبد  و اها اقلیمدبلی  شرای  

احتیاج یونب  ب  ک  ، یا بمد قلیاید ب  یوبد  شد مد بندی  ین دمد باشدی یونب     یابهاه 
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، میزان تبصیر ، بافن یاک و  سترش نفوذ  حرا وبست د ب  شو ه یاک و حایلصیزه کن،   ج  

ز  زال بر اشن انبا  مد  مدو یگ  و شرای  بیولوژیکد  یا   ا  ی از مز ج  زیر بگن یونب  ب  

موضوح  نی   ا  یزرما دنر  زو  ه نیان یمپدیر  و    زال اها   نیاز ب  بگن مبد  وجو   ا  ی

 یزال ازن 3  ی  ید و  و   باز گن زرما 30

 یقارچ خوراک پرورش
لدا  سنین دیای هک  و هوا ای ا  ا   و مصت  ب  شهر  یدمصرم قا چ    بگو  حبم باا امروز 

 اجرا و پرو ش  ا  ی نی   ب  بگو  قابل

پروتئیند ، یکد از مهم ترین اجزاه موا  غداید مو   ازتفا   انسانها ازنی نیاز طبیعد بدن  موا 

انسان ب  این موا  ، مبین ضرو و ازتفا   کنها    زبد غداید یانوا   ها ازنی از  یرباز انواح  وشن 

 منب  ایلد تامین پروتئین مو  نیاز انسان بو   ازنی  ها، یصویا  وشن قرمز

  حال حاضر ، ب  واز   تغییر  وش زند د از زنتد ب  ماشیند و باه  تحرک افرا     لکن  

زند د  وزمر  ، ازتفا   از  وشن قرمز بدلی   ا ا بو ن مقدا  زیا ه موا  ار   و ب  باه  نها   

کو   زیانو    جوض، ازتفا   از موا  غداید اه ب  با  اشتن مقدا  بافد پروتئین، براه ز متد 

باشند مو   توج  واق  شد  ازنی حبوباو ، زویا و قا چ یو ابد مهم ترین مناب  پروتئین غیر ن

شوندی    این میان بازا  مصرم قا چ یو ابد ب  حیواند هستند ب  امروز  ب  طو  وزی  مصرم مد

تبرب    ا لی  افزای  ز   ک اهد جامع  نسبن ب  فواید و  وش مصرم کن ،  وند  و ب   شده 

 بندی دم

تواند ها و لیپیدها ازن مدقا چ ، ب  جلن اینک  زرشا  از موا  پروتئیند ،  لوزیده ، ویتامین  

غداه مناز  و باملد براه انسان ب  شما  کیدی ضمن اینک  ب  واز   زهولن پرو ش قا چ هاه 

  ی توان کنها  ا ب  یو و تاز  ، یگک ، بنسرو و پو   ب  بازا  جرض  نمویو ابد مد

اجراه این طر  ب  جنوان یک فعالین تولیده ، ضمن اینک   امد ب  زوه یو  اتکاید بگو        

تواند بسترزاز اشتغال ب  با  نیروهاه متصص  ) یصویا    جلو   و ، مدینای  غداید ب  شما  مد

این طر ،  هزازتوانند با پیا   بگاو زه ( و فاقد تصص   ر  ی ضمن اینک  بانوان با کفرین نیز مد

  امد    جهن توزع  میهن بر ا ندی 
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 روش تولاید    

 مراح  پرو ش قا چ یو ابد جبا تند از:    

 تهی  بد   -ال    

 تهی  بمپوزن  -    

 بگن بد   -پ   

 هاه قا چ  شد  یگ  -و   

 یاک  یزه  -    

 بر اشن  -ج   

 تهی  بد  -ال    

ند   ا بعد از جوشاندن    بیس  هاه بواک پ زتیکد  یصت  و براه تهی  بد  ،  ان  هاه     

جهن جلو یره از هبو  میکرو  هاه هوازه ب  کن ،  هان  کن  ا با پنب  مسدو  نمو   و ب  مدو 

 ازپو الدبر  ا با ما   تلقیحد با هاگ و هاه فوقبنندی زپ  بست  و زاجن    اتوب و ازتری  مد

  ج   25بنند و زپ  بیس  ها  ا    محوط  با حرا و حدو  قی  مدوا یت  قا چ مو   نظر تل

نمایند ب     این مدو، میسیلیو  بر  وه  ان  هاه  ند  زانتد  را  ب  مدو ز  هفت  ن هدا ه مد

 نامندی باشند و این جم   ا تهی  مای  مد شد نمو   و کما   بگن مد

 تهی  بمپوزن -    

حای   25و  4/0،  7، 5، 10، بو  مرغد،   ، او   و ک  ب  نسبن بمپوزن از ایت   با     

 شو ی مد

 بگن بد  -پ   

   این مرحل  بمپوزن تهی  شد     جعب  هاه اوبد  یصت  شد  و  ان  هاه  ند  حاوه    

  ج  زانتد  را  و  25میسیلیو  قا چ  وه کن  بگن شد  و پ  از فگر   زازه کن  ا     ماه 

 بنیمی   ید ن هدا ه مد 90تا  85 طوبن نسبد 
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  شد  یگ  هاه قا چ:  -    

 یرند ی    سیلیو  پ  از حدو   و تا ز  هفت  تما  محی  بگن  ا فرا مد یگ  هاه قا چ می   

  زدی این مرحل  نوبن ب  یابریزه مد

 یاک  یزه :  -و   

   این مرحل ، ز   تما  جعب  هاه حاوه بگن با یاک ازتری  ب  قب  کما   شد  ب  ضصامن  

باشد ی زپ   ماه محی   ا ب   5/7این یاک باید حدو   pHشو ی متر پوشاند  مدزانتد 5الد  3

  هندی   ج  زانتد  را  تقلی  مد 18

 بر اشن:  -ج   

پ  از  و تا ز  هفت  قا چ ها با شک   رفتن یو  ، شروح ب   شد بر   و پ  از اند  وز تما    

و   بگن معموا بین  ر  ی    هر  پوشانند ی بر اشن قا چ    این زمان کغاز مدز   بگن  ا مد

انبامدی بعد از پایان پن  تا ش  نوبن بر اشن وجو   ا   ب  هر نوبن حدو  یک هفت  ب  طول مد

  و   بگن بمپوزن باقیماند  مستقیما قاب  فروش ازنی

    زرازر بگو  و زو  و بازا  نسبتا یو  ازنی دیتول نیبا  قابل نیا هایمزا از

 قزل آال یماه پرورش

   وز افزون جمعین و نیاز ب  غدا و موا  پروتئیند ، جای ا  تولید و پرو ش ماهد    کبهاه افزای با

شو ی اهمین این موضوح  ایلد و بهر  بر ا ه بهین  از مناب  کبد     زتر   وز ب   وز کشکا تر مد

رم با توج  ب  نق  مصرم  وشن ماهد    تامین ز من افرا  و همچنین مقایس  زران  اندک مص

کن    قیا  با ممالک توزع  یافت  جیان تر یواهد شدی توزع  این حرف  ب  جوام  مصتلفد بست د 

 ا   و    نتیب  هر بدا  از این جوام  موج  بروز تن ناهاید     ا  توزع   گت  اندی از جمل  ، 

صلد    ف غییراوفابتو هاه جد  زهولن  زترزد ب  ک ، زمین مناز ، شرای  اقلیمد مساجد و ت

بمین یا بیفین ک      زتر ،    بسیا ه از مناط  باجا ایبا  مگک تد    توزع  مزا ح پرو ش 

کا با  وشهاه متداول شد  ازنی بمنظو  مقابل  با این مسائ  ، ازتفا   از زیستم هاه ماهد قزل

   شد  ازنی واق ظران ر شد و ازتفا   مبد  از ک  یا زیستم مدا  بست  بتاز د مد نظر یاح  ن

   این  وش، ک  حوضچ  هاه پرو شد پ  از اجراه مراح  تصفی  فیزیکد و زیستد، از نظر 

شو ی وا   زیستم مد %25تا  2شو  و ک  تاز  مو   نیاز    این  وش از  ازهاه محلول متعا ل مد
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تامین  ابسیژن مو   نیاز    این زیستم از طری  هوا هد و همچنین ازتفا   از ابسیژن یال 

 ی شو مد

ب  منظو  ازتفا   از حداب ر ظرفین ن هدا ه، ازمسن    زیستم از ماهیان بااوزان مصتل  ن هدا ه 

شو  و    فوای  زماند معین با  شد و نمو ماهیان، ماهیان با وزن مناز   ا یید نمو ی این فایل  

بام  ماهد   شدن ذبر ازن ب  شو ی همچنین شایازماند معموا    حدو   و ما     نظر  رفت  مد

حدو  ن  ما  ب  طول یواهد انبامید و نصستین محصول پ  از پایان ما  نهم ب  بازا  جرض  یواهد 

 شدی 

طرحهاه پرو ش ماهد با  وشهاه جلمد و   قال  واحدهاه ینعتد و نیم  ینعتد موجباو 

د کو  ی با اجراه این  ون  طرحها  زتیابد ب  تولید اقتصا ه و بهداشتد این فراو    ها  ا فراهم م

بالقو   مکاناوج و  بر تامین پروتئین مو   نیاز جوام     حال  شد،  اندمان تولید افزای  یافت  و از ا

و بالفع  محلد و من ق  اه ازتفا   بهین  ب  جم  مد کید مضافًا اینک  باجا ایبا  اشتغال مولد 

 دا     پد یواهد  اشنی ضمن اینک  این طر   ا اه   ر ید  و زو  هد معقولد  ا براه زرمای 

 باشد ب     قال  تعاوند هاه بانوان ب  مرحل  اجرا   کیدیاین قابلین مد

 زنبور عسل یو نگهدار پرورش

حاوه بی  از هفتا  ما   مفید براه بدن انسان ازنی ازازا جس  از  لوبز، فروبتوز و منو  جس 

مچنین جس   ا اه کنزیم هاه مفیده از جمل  کمی ز، زوبراز، زابا ید ها زایت  شد  ازنی ه

 و باتااز، پرابسیداز و لیپاز بو   و        بنده غداهاه زرشا  از کنزیمها مقا  نصسن  ا ب  ی

ایتصاص  ا   ازنی ضمن اینک  موا  معدند مصتلفد مانند بلسیم، زدیم، پتازیم، منیزیم، کهن، 

 شوندی    جس  یافن مد بلر، فسفر،  و ر  و ید نیز

جسددد  بددد  جندددوان یدددک مدددا   بامددد  غدددداید همچندددین  ا اه اندددواح ویتدددامین هدددا    

(B1,B2,B3,B5,B6,C,E,K (، ازددیدهاه کلددد ) ازددید مالیددک، وینیددک، زددیتریک، ابتیددک

بیلوبددالره انددرژه ) بدد  ازاه هددر  335تددا  315توانددد هددا بددو   و مدو ا زالیددک ( و پروتئین

 د نمایدی یکصد  ر  ( تولی

از  ی ر زو جس   ا اه یواص   ماند، ضد جفوند بنند د و حفاظن از موا  کلد    مقاب  تبزی  

باشدی ابن زینا  انگمند بز گ ایران    بتا  قانون ،    مو   معبون ف زف  ) تهی  شد  و فسا  مد

بند، اشتها  ا باز مد زیا ،و  ا    هن ا  زیا  شدن بلغم، اند ون  ا تقوین، نیر:» ییی نویسد با جس  ( مد
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بصگد و  دشت   ا    یاطر  زاز ، حافظ   ا نیرو مدجس  ، یو ابد ازن ب  جواند  ا جاویدان مد

 «  گایدیبند، اندیگ   ا پاک و زبان  ا مدزند  مد

بلی  موا   م روح  ، اهمین ازتفا   از جس  ب  جنوان یک ما   غداید مقوه و همچنین  ا وید 

زازندی از  ی ر زو با جناین ب   شد جمعین و تنوح محصواو تولیده و طبیعد  ا یاطرنگان مد

 وباا  فتن ز    قابن    زمین  جرض  انواح محصواو غداید ، بهبو  مستمر بیفین محصواو 

با  تنوح    جرض  مناز  تر، از موا  ه هستند ب  بایستد هر ا  بیگتر مد نظر قرا   یرندی ای

 تواند منبر ب   زترزد کزان و ا زان مصرم بنند ان ب  موا  غداید شو ی   جاین این موا   مد

ب  شو  ب  این جم  طد فرایند پرو ش و ن هدا ه زنبو  جس ، همچنین اقدا  ب  از یا  بندوها مد

توان از هر بندو یک بچ  پدیر ی    مناط   رمسیر حتد مدمنظو  ترمیم تلفاو و فروش انبا  مد

 بندو  رفنی 

توان بستر منازبد  ا براه اشتغال با اجراه این طر  ، ج و  بر بس  زو  منازباقتصا ه مد

توانند زهم نوان مدنیروهاه ماهر و نیم  ماهر فراهم کو   ب  با توج  ب  ماهین ینای  غداید با

 بسزاید    کن  اشت  باشندی

 دمصتلف هها منیق رو یپرو ش کن ب  با  م و یب     ش دبا توج  ب  نوح کن و انواح مصتلف جس 

 هزو کو  هبرا یدجا  ریب    دی مان بن دیوا   شد  اند و شا ها یافرا  ز ن یزم نی ا  ، ا را     ا

شما مگتاق  داویب  تول دایبازا  مصرم شد دیبن دی ا تول دعیا طبواقع دجسل دیندا  ، اما ا ر بتوان

 دییو  بن  ی ا نص یدزو  ب  ززا تواندیو م گو یم

 نابز سان پرورش
 رشیانبو  ش داویو بصاطر تول ابدیازتفا   و پرو ش م دبز ب     مناط  بوهستان هاز  ون  ها دکی

  باشدیم ها یشهرو ز ه ا ا

 و فروش شد  ازنی دیهزا  تومن یر 15 یدلویب  یکن از قب ریش منیق

بز    اغل   ریش دیبز  واج  ا  ، لدا    حال حاضر تول ریاز مصرم ش  یمصرم  وشن ب رانیا   

 د ی وش دبز بصو و  زت ریش هریجگا دنواح دمناط  بگو  مو   غفلن واق  شد  و تنها    بری

 ن   وزفند و بز    بگو  وجو   ا    ونیلیم 55ب   کی زدی    حال حاضر نز  دو ب  مصرم م

 و    کی    رانیا دبوم هبزها هدیتول ری ا  ازنی متوز  ش ونیلیم 20کما   نیبز    ا همب  ز

م    ها افت یب     بگو  توزع   دازن،    حال تریل 150تا  40بست  ب  نژا ، حدو   در هیش
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 نیشو ی ا دم دیتول ریش تریل 700حدو  هر  ن  بز زانن،  هب  ازا در هی و   ش کیفرانس     

 ن  بز )    ونیلیم کیبز    بگو  فرانس  فق  با  اشتن  ریش دی هد ب  باز   تول دنگان م اکما ه

ازنی باز    رانیبز    ا ریش دیبرابر باز   تول 40ب   کی( نز رانیبز موجو     ا ونیلیم 20با  س یمقا

 ا     ا   نیموج  شد  ب   امدا ان ا یدا وپا هبز    بگو ها ریمناز  ش هو اقتصا  هدیتول

  ا  ب  مرت   ا ب  ازین اینمو   و جم   امها  ا از مرت  جدا و  هباز ن هدا  م ین ایمزا ح بست  

ب  ازتفا    دهمچنان متک ن،یپائ هباز   اقتصا   یپرو ش  ل رانیب     ا دبرزانندی    حال ممکن

 از مرات  ازنی دیشد

 نابز سان ریش خواص

 ریشباهن با ش نیبااتر ه ا ا نیو پروتئ دقند، ارب هو محتو یدایمیش  یبز ب  لحا  ترب ریش

  یتغد هبرا هبهتر نی زی او، جا ریبا ش س ی   مقا نیحساز با یجد  ا  یانسان ازن و ب   ل

 نیو قابل دو ارب نیپروتئ نیفی او ب  لحا  ب ریبا ش س یبز    مقا رینوزا ان و زالمندان ازنی ش

بز  ریش دم  و کهن م لو  تر ازنی   ید ارب م،یزیمن م،ی: بلسرینظ دهضم و جد  موا  معدن

 مصرم بنند ان ب  لحا  هبز برا ریش  ی ل نی او ازن و ب  ا ریبااتر از ش داندب

  او  ا  ی رینسبن ب  ش هگتریب نیو مز  مقبول طعم

 وز  300کن  ریش دیو  و   تول دهدیم ریش لو ر یب 8تا  3 نیب  یو و  وزان  ب نیان یزانن م بز

 یازن

مناز  اشا     ی   یو و تغد یدبوتا  و اند قلو زا هب   و   با  ا  توانیبز زانن م هایمزا  ری  از

 بند ی یداند قلو زا تواندیهم زاان  م گو یکن ازتفا   م ریهم از ش دعنی بر 

 ندی ویم نیب  زانن وجو   ا   ب  ب  کنها کلپا  یو شب اوییصوی نیبا ا یدبزها ریمناط   رمس هبرا

 بوقلمون پرورش

پرو ش  میکنیم دکنچ  ب  ما بر ز دقاب  اجرا ازن ول دو هم یان  دشغ  هم ب  یو و ینعت نیا

 ازنی دو یان  دزنت

بگو   هاز  وزتاها ها یباشد ی    بس دم دپرند ان یان  نیتر نیو زن  نیاز بز  تر دکی بوقلمون

 دارب هبنند ی  وشن بوقلمون  ا ا داقدا  ب  پرو ش و فروش بوقلمون م ن یهز نیما ، افرا  با بمتر

و ب   سنیزصن ن دلیپرو ش بوقلمون ی ندیباشد ی فرا دم نیپروتئ ها یمقدا  ز هبو   و حاو دبم
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 نیبواک اقدا  ب  پرو ش بوقلمون نمو  ی هر بوقلمون ما   ب هتوان    یان  و واحد ها دم د احت

 تصم یواهد  داشن ی 35تا  15

جد   12 هن هدا  هی شما برا دییجوج  ها انتصا  نما همکان مناز  برا کیشروح ابتدا  هبرا

 ه ا ا دیی زالن پرو ش با دی ا  ازیمتر مرب  ن 5با طول و جرض و جم   هبوقلمون ب  محوط  ا

حسا  بو   و تحم    ج   کروز ی هجوج  ها رایمناز  باشد ، ز  یو زرما  ی رما هها ستمیز

 دحرا ت هها ستمیاز ز دیحرا و زالن با میتنظ هجهن برا نی ا ندا ند ی ب  هم دمعمولحرا و 

شد  و نو    یزالن تهو ههوا دباشد ب  ب   احت ها یز هپنبر  ها ه ا ا دیی زالن با دیریبمک ب 

  ی توج   اشت دیبن زیکن  ا تم دیبتوان دب  ب   احت دیبساز داز  ب  زالن برزد ی زالن  ا ب  شکل

از با  ، بل  ،  دی  ید باشد ی بستر پرند  با 70تا  65 نیب دیب   طوبن زالن پرو ش با دیباش

ی اغل  از پوشال نرا  ب  ،  ندینب  یبوقلمون کز هنر  باشد ب  پا دییاک ا   و یییی باشد ی بستر با

 نیپوشال نرا  ا هایشو  ی از مزا دبستر زالن ها ازتفا   م همتر ضصامن  ا ند برا دزانت 7حداق  

از  دیتوان دبوقلمون ها م  یتغد هیو   ی برا دکن  ا نم زیازن ب  ،  طوبن  ا جد  نکر   و پرند  ن

ی جوج   دییزبز و ییی ازتفا   نما ه، جو یر  شد  ، تصم مر  پصت  ، غدا باویو زبز و یم ماند یباق

 ز یبر نیب  زم هب  غدا از ظرم  انصو  دیو ند ی    یو ت دبوقلمون ها    هر  وز  و مرتب  غدا م

 دیپربن هها  ا طو  ه انصو  گ یی هم دیزیکن  ا  و  بر دیو با مدفوح جوج  بوقلمون کغگت  شو  با

 دیی جال  ازن بدان دیینما دها  ا ضدجفون ه انصو  دیبا  با کیی    هر هفت   ز ینر نی  زمب  غدا ب

تا کن ها نحو   دیو حویل  ب  یرج  ه دیی قن نما دیازتعدا  هستند و با دب  ، جوج  بوقلمون ها ب

  ج   36تا  34 نیزالن پرو ش ب ه ما دیی    هفت  اول با رندیب  ا یغدایو  ن و ک  یو  ن  ا 

  ج   29زالن پرو ش  ه ما دی  ج  برزد ی    هفت   و  با 32 را  باشد و    کیر هفت  ب   دزانت

زالن پرو ش  ه ما دی  ج  شو  ی    هفت  اها   با 26پروش  زالن ه ما دیباشد ،    هفت  زو  با

از  نی ج  باشد ی    نها  21زالن پرو ش  ه ما دی را  باشد ی    هفت  پنبم با د  ج  زانت 24

  را  باشد ی د  ج  زانت 18زالن  ه ما دی و   پرو ش جوج  ها با انیهفت  شگم پرو ش تا پا

 یهمان بوم ای یمرغ و جوجه محل پرورش
محسو   دمبموج  مگاغ  یان  ریباشد و هم مگاغ  بواک ب  ز دب  یو و ینعت تواندیهم م ب 

 قاب   اجرا ازنی دو پرو ش مر   وشت دو ب   و  وش پرو ش مر  تصم گو یم

    وزتا  گتریباشند ، ب دطرفدا ان یاص یو  م هب  امروز   ا ا دو محل دبوم هو جوج  ها مر 

بگو   هتوان    هم  نق   ها دب  وجو  کمد  ازن ب  م د یشوند ی امروز  شرا دها پرو ش  ا   م

بگو   هو اقتصا  ها  یتغد نیوضع دبومپرو ش مر    یپرو ش  ا  ی با افزا دمر  و جوج  بوم
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نسبن ب   دمحل هیواهد شد ی مر  ها زین یدبا  زب  اشتغالزا نیی ب  ج و  ا افنییواهد  توزع 

 یدا زش غدا ه ا ا دباشند ی  وشن و تصم مر  محل دها مقاو  تر م هما یمر  ها    برابر ب ریزا

 ه  یب  زرما دیواهد نمو  ی پروش مر  بوم نیبدن انسان  ا تام دوانیح نیبو   و پروتئ ها یز

نمو  ی ب  ج و   داقدا  ب  پرو ش مر  بوم نییپا ن یتوان با یرم هز دندا   و م زین ها یز دلیی

 باشد ی دم هتلفاو بمتر ه ا ا دنسبن ب  مر  ینعت دپرو ش مر  بوم

 ندی ان     اطرام  ر ش نمافراهم شو  ب  ، مر  ها بتوانند کزا د یشرا دیبا دپرو ش مر  بوم هبرا

    دیمر  ها فراهم شو  ی با  ی ر ش و تغد هبرا ددانیو م کیب  یو و ا  ان دمرتع دیبا نیی بنابرا

ب  ، مر  ها  ندباش ها چ ی   هب  از  وطرم  ا ا دیمر  بساز هبرا یدمکان پرو ش مر  ، ان  ها

ها باشد ی     دفا   از شکا ا دیبتوانند از ان  یو  یا ج شوند ی البت  مکان مو   نظر با دب   احت

 ا   مانند غدا  ازیب  بدن مر  ها ن هتما  موا  ابندی دپرو ش م دبوم هب  مر  ها دواق     مرتع

 هجعب  ا ایظرم و  کی دیها با مر شو  ی    ان   دمر  ها  داشت  م ا یباز    ایت ه، ک  و فضا

هم انداز  یو  مر   دییو   ا   کن انبا   هند ی جعب  مو   نظر با هب  مر  ها تصم  دا  دیقرا   ه

 هبرا ه ریشو  و ممکن ازن مر    د دا   از مح  یا ج م دمر  تصم م دباشد ی    واق  وقت

از مح  یوا  مر  ها جدا  دیبا ه دا  تصم ان یب  مح  برو  ی از  ب  ذبر ازن ب  کش هتصم  دا 

قسمن ان  قرا   ا   شو  ی از  ب  ذبر ازن  نیتر کی   تا  دیبا هتصم  دا  ان یباشد ی ب  ج و  کش

 بر اشت  و جوض شو  ی هتصم  دا  ان یبا  موجو     کش کبا یهر اند  وز  دیب  با

ی مکان مو    دیینما ههدا مح   ر  ن  کی ا     کروز ی هجوج  ها دی، با دپرو ش جوج  بوم هبرا

 ه ما دی رما با دبنند یبنند   رما باشد ی منب  تول دیمنب  تول کیزرپنا  و  کی ه ا ا دینظر با

 دیبا کروز یجوج   همکان ن هدا  هی    ابتدا  ما دیپرو ش جوج  ها  ا فراهم نما هبرا ازیمو   ن

مکان پرو ش جوج  ها  ه ما دی را  حرا و باشد ی ب  مرو  زمان با د  ج  زانت 35تا  32 ه ا ا

  ج   22پرو ش ب    یمح ه ما دیجوج  ها ، با دهفت  9تا  7   زن  نیو    نها ابدیباه  

 ا   ی  اب   شد م لو  جوج  ه دنی    ز دمهم دلیی ریب  غدا تا  د را  برزد ی  زترز دزانت

    وز  رایزاجن ب  جوج  ها  ان  ا   نگو  ، ز 24تا  12ب  مدو  دی    وز اول تولد جوج  ها با

تا  12ازن ی پ  از  دشن  دجوج  ها باف هز    وجو   ا   و برا ماند یاول    بدن جوج  ها باق

 دیو اب هها  وتوان از غ دشو  ی زپ  م دجوج  ها از ک   ذ و ازتفا   م  یتغد هزاجن برا 14

   هفت   دیجوج  ها ازتفا   نمو  ی از  ب  ذبر ازن ب  نبا  یتغد هب  ب  یو و ک   هستند برا

 کن ها از ک    ند  ازتفا   شو  ی  یتغد هاول پرو ش جوج  ، برا

 رونیب گانییب  مر  ها  ا از ان  ها 7هر  وز یب  حدو  زاجن  دیبا د هند  مر  بوم پرو ش

 ی دینما
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 قرا   ا   شو  ی ا شیمر     ایت ازییو اک و ک  مو   ن دی   طول  وز با •

 مر  ها ب  ان  انتقال  ا   شوند ی دی   هن ا  غرو  با •

شد  و  و  از  زتر  موش ها  هجم  کو  دیبا داضاف همر  ها    ان   فتند ، غدا نک یپ  از ا •

 شو  ی هن هدا 

نام بوح فضل  مر   ه، بو دیییو  از یاک ا   ازتفا   نما دب     ب  بستر مرغدان د   یو ت •

 ی ندیک دنم هبو ب  مح  مرغدا   یاز طر انیو شکا ا دبر   و جانو ان وحگ دایباه  پ

فضواو مر  ها  ایو  داز هر  ون  زویت  هشوند و  ای  کن ها جا  زیهر  وز تم دیها با هکبصو  •

 باشد ی

 باا نروند ی  ریکدیباشد ب  مر  ها از زر و بول  هب  انداز  ا دیها با هها و  انصو  هتعدا  کبصو  •

   ج  باشد ی 25حدو   دک  مصرف ه ما •

زو   ایپرو ش کن ازن اما از ح نیبر اهم دلی فت  شد یو   ل دبوم هب     مو   مر  ها کنچ 

 ی سنین ا یجنوان قاب  ق  یب  ه دنسبن ب  مر  ینعت د ه

تا  40   بازا  حدو   98اول زال  م ین دعنی دصیتا  نی   ان دمر  محل منییو و ب  ق نیبد

 یگو یم د یبنند  یر دیبگتا  شد  از تول دهزا  تومن هر مر  محل 50

 گو یم هدا یبنند  تصم مر  یر دیتومن از تول 850تومن تا  750 نیب زیتصم مرح کن ن منیق و

 کن  ا  ی هها نگان از زو  باا منیق نیب  ا

  یگل محمد پرورش
 ها یطرفدا ان ز دبم ب  ک  و بازا  مصرم و ج ر یوش و مصرم یو اب ازین  یب   ل همحمد   

 یب   نبال بگن کن هستند ها یاز کن بس هریو ازان    هریجرق   نیبصاطر قابل و  ا  

 ز  دشنایت  شد  و نوج Rosa damascena د   زر  ازن و با نا  جلم ر یاز ت همحمد   

  ا ی اشت  و جا دشهرو جهان « یما هط »ب  نا   ه    ازنی ازان     محمد اند دیبریه

 هیزان بنند ،  و هب  شک    یتچ  ا همحمد ا  ی    هبگاو ز د   اقتصا  جهان هاژ یو

 دبوتاه دهو    لدی  بننددن میب  شروح ب  باز شد  ی  اواو    شد یتگک زال کی ههاشای 

و بگن     دیزا  ا  تول نیب  نصست جا بر ی   جراو ا هد د  زال    م  با کیاشت  و معموا  

 ،ا  هزا  زال   اند ها  بگو  زابق کن   دیجهن تول نیبو   ازن بد رانیو    ، ا همحمد
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 6شام   ای      ن   دایل دبنند انیی تول ر  دباز م ونانیج ر و ازان  کن ب   دیتول ن و یهم

 ن و یمناز  و هم دمیاقل  یشرا ،یدایجغراف نیب  لحا  موقع رانیبگو  ا نیب نیبگو  هستند،    ا

 دیتول ه   محمد نیفیتر ازنی بمناز  ه   محمد دیباشن و تول هب   ا   برا زییاک حایلص

مراب  و تون  ب  مرات  بهتر ازنی  ،هلهستان، بلغا زتان، مالز هبگو ها انی   م رانیشد     ا

با  اهانیو مرتف  ب  جزو   دو مناط  بوهستان رانیا هبا ک  و هوا همناز     محمد هزاز ا 

 ریو جرض  زا دیتول هبرا هری     ههابا  ا  با یها و اازن موج  توزع   لستان بمدکب ازین

 شد  ازنی دو یا ج د ایل هحای  ب  بازا ها ههافرکو   

 در کشور یگل محمد رکشتیسطح ز زانیم

یفاو    محمده  نی ا   و از شای  تر دزاز ا ه یوب د یمح  یمحمده نسبن ب  شرا   

 دم تفا  از یدو  ا و دنتیز ا یب  جنوان   ا ی  نیازن و از ا دبقا  و زاز ا ه کن نسبن ب  یگک

 شو ی 

 زانیم نیگتریازتان    بگو  ب6شو ،  دیتواند بگن و تول د   زرازر بگو  م باًی   تقر نیا دیتول

ایفهان، برمان، برمانگا ، فا    هها ا ند ب  شام  ازتان ا ی   بگو   ا    ایت ه   محمد دیتول

 نی   شهرزتان باشان، ا هدهزا  تن    محم7از   یزاان  ب دیباشندی تول دم دشرق بانیو کذ با

بگن  ریز   ز نیبر   ازن، همچن  یصول مدبو     بگو  تبدمح دیشهرزتان  ا ب  ق   تول

قمصر، برزک،  هباشد، بص  ها دهکتا  م 700هزا  و  کیشهرزتان بال  بر  نی   ا ه   محمد

م ر   تانشهرز نی   ا ه   محمد دیجوشقان و بامو از جمل  بص  ها مهم مربز تول ازر،ین

 هها    و یا  او کن مربو  ب  ازتان دیو تول هبگن    محمد ریز   ز نیگتریهستندی ب

 فا  ، برمان و ایفهان ازنی

شو ی  دمحسو  م رانیباا    ا ا یاقتصا ه و با ا زش افزو   بس میمنب  جظ ید ا و اهانی  ینعن

ینعن     ای  و  نیا زشمنده ب  ا نیموقع تواندیها و برنام  هاه اشتغال    کن م ن یشناین زم

 ببصگدی د  بازا هاه جهان رانیضو  موف  ا   بص  یا  او و ح

 ،دشدن ط  زنت ریوفرا  داهیو  ا وهاه   ید ا و اهانیو مصرم   دی ازتا، نهضن تول نیهم   

  یمو    را زیو حوز  ز من بگو  و ن داجتماج-اقتصا ه رانیمد زهیو برنام    نی   بانون حما

 دو ب   نبال کن طراح درانیا دو ط  زنت ید ا و اهانیزتا    رهیجامع  قرا   رفت  ازنی شک   

و  اهانی  نیاز مصرم ا دو اقبال جموم رانیا ید ا و اهانیو اجراه زند  اهبر ه توزع  ینعن  

 مدجازنی نیا دی ا وهاه ذیرب  مؤ
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 دم ه   محمد دایل هو ابسرلوو از فراو    ها نی, ازان ,  لبرگ, غنچ  یگک, بانکر   

 باشدی

ازن و      ی ا  یهمسا هو بگو ها رانی   ا گتریازن، مصرم     ب ا یبس همحمد    یواص

, ینعن هب  منظو  ازتفا      ینعن ج ر زاز هاز ازان     محمد گتریو بانا ا ب  کایا وپا و کمر

جاو و  دنیریو ش کیب  ی   و    ته هزبدها نیی, تزه, ینعن  ا و زازدو بهداشت دگیلواز  ک ا

 باشدی دها م ددنیوشن

تن     6تا  5حداب ر یو   ههاو مناط  پر با ش    زال دکب ه  بگن ها هجملکر     محمد 

تن ازنیب  البت  ب   2تا  1/5و مناط  بم با ش حدو   می  بگن   زانیم نی   هکتا  ازن ب  ا

 زالم  ا هم اضاف  بر ی هفروش پاجوش ها دیمقدا  با نیا

بعد از زاجن  شد هکو جم  ههابر ،    هکو جم  9و قب  از زاجن  یب  زو  دی ا با هانی لچ

 یشو دم دیتگد می   یموضوح    شرا نی ا ند و ا هبمتر  یج رما 9

 یآفات گل محمد 

کفاو بعضد ایتصایا یا جمدتا ب   نیمحمده کفاو )حگراو و بن  ها( یاص یو   ا  ا  ، ب  ا   

   محمده یسا و میزنند، بعضد براه اولین با  ب  فون کفاو ایران معرفد میگوند و بعضد هم 

همان کفاو شنایت  شد  اه هستند ب  قب  ب  جنوان کفاو  ز  زا ش شد  اندی    هر حال جمعین 

بست  ب   ون  کنها متفاوو میباشدی  و اهمین یسا و کفاتد ب   وه    محمده فعالین وتغدی   ا ند

 لکا  مببو ند هر زال  جهن بنترل کنها  نیزا ج ک یازن، ب  طو  دیکفاو شد نیاز ا دیسا و بعض

مناط   دیی ب  جنوان م ال    برندیمکر  با ازتفا   از زمو  مصتل  اقدا  نما ههاینسبن ب  زمپاش

  ید  30از   ی فتن ب نیباجا از ب ه  محمدجوان  یوا  زبز   ها وها دوجیاز جمل  برزک و و

 همناط  یسا و زوزک زر شای  یوا   زاز  ب  حد د   بری  یترت نیی ب  همگوندیغنچ  ها م

کفن   رییاز   ر  یجوان م هو مرگ زرشای  ها ب  یصوص      یتچ  ها دازن ب  باجا پژمر  

 هریجبران ناپد هز  ازن ب     یو و بنترل نگدن ب  موق  یسا و ها ا ی  ه   محمد هها

 بندی دب  با  وا   م

 قن  نینها دیبا هبلک  تما  محصواو بگاو ز ه   محمد ن ی   فق     زم هبگاو ز هبرا پ 

  ا نمو  ی هایول بگاو ز نیو  جا
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 یگلخانه توت فرنگ احداث
وجو  نداشن  هشک  امروز نای ب  قب  زال 300–250ا ازن ب  ت دینسبتاً جد هاو یم دفرن توو

از  دوحگ ههادازنی    قرن اها  هم    فرانس  توو فرن  اشت  یدموا   ازتفا    ا و گتریو ب

 هی    جن لهادیازتفا    ر  داهل ا ی  کیمنتق  شد و از کن ب  جنوان  دز اجت نیجن   ب  زم

ب    زددنظر می ب شو دم افنیطو  فراوان    فص  تابستان ب  دوحگ دتوو فرن  رانیشمال ا

یواند   دکمد و ب  نا  اتابک رانی قم ای   شد     زمان یدا و اتابک اجظم از فرانس  ب  ا نیاول

 شدی

ها،  نیتامیزرشا  از و ها و یشو ، م دشنایت  م ایها    کز و یب  ب  جنوان ملک  م ،دتوو فرن  

 همحبو  بو   و حاو ها و یم د ا  ی توو فرن  ها یز د  مان دیبو  و یواص و فوا هموا  مغد

 باشدی دم نیتامیو و بریف دان،یابس دکنت ها یز ریمقا 

کو   و ب  شما  دم نیی ا  ، فگا یون  ا پا  ییو  یون  ا افزا دارب د یو پرفا همغد و یم نیا

بو   و  دانیابس دپر از کنت و یم 20جزو  و یم نیی ادینما دمحافظن    برابر زرطان بمک م هبرا

گتر یب ها C نیتامیو ،دجد  توو فرن  8باشدی فق   دم میو بلس میپتاز نیتام هیو  برا دمنبع

 پرتقال  ا ندی 1از 

یوش ج ر از  دتیفییوشرنگ و ب هاز یانوا      زر  ازن ب  با ظاهر داهی  دتوو فرن 

ان     د نگ و قسمن یو اب دیزف دتوو فرن  هشو    ها دانواح توو ها محسو  م نیدتریلد

ب  یو و  دشو  توو فرن  دمصرم م و یبز گ و ب  جنوان م  یواق  نه     ان ازن ب  ب  تد 

 یدی و دشمال م دها وجو   ا   و    بگو  ب  وفو     نواح جن  یو  و    مرات  و 

ب   رو  ا قا  بها    دی ا قا  توو فرن ابدی د   مزا ح  وباز و  لصان  پرو ش م دابنون توو فرن  هم

 هد  دم و یبا  م کیاز   یبا  و ا قا  اها  فص  ب     زال ب کیب     زال  یدبوت  ها دعنی

اوایر  ات بهگنی شد و یزند   ازن  و از اوایر ا   هقو ا یشو یا قا  اها  فص  بس دم میتقس

  هدی دم و یم زییپا  یاوا د اهتابستان و 

از  دیاهک موجو     ان نبا زانییاک زبک ازن و م دتوو فرن  ه شد بوت  ها همناز  برا یاک

شو یاز لحا  ا  و هوا     دز   م و یم نیبوت  ا هیو و بر ها نیا ریباشد    غ گتریحد مباز ب

 ا ی  ا ی   ایت دا  باف دییواهد  اشن و با دمنازب دمرطو  و نسبتا  ر  محصول  ه  یشرا

 دتواند  شد منازب دم ایاز ز      همتر 800تا  400   ا تفاح  و یم نییار یقرا    دفرن توو 

  اشت  باشدی
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یفر  ا تحم  بند اما با پوش   ریتا پن    ج  ز هتواند بدون پوش  با  و بل   ما دم ا ی  نیا

توو  هها گ ی هدیاز انبا ب    دیو  ا ام  م اویب  ح دیفر هم ب   احت ری  ج  ز بد یتا ه ژ یو

 حسا  ازنی دبند ب  بم اب د شد م همتر دزانت 20تا  15   ز   یاک و تا جم   دفرن 

شوند و     د    لدان  باشت  م دتوو فرن  هب  معمول ازن بوت  ها دزنت هبگن  لصان  ا   

 بنندی دشوند   شد م دم دیتول  ی ا ند و از پوزت  نا   داهی  گ یب    یدیاک ها

 شو ی د ر  بر اشن م 15تا  10وزن هر توو نیان ی ر  محصول وبا م 800تا 700هر بوت   از

 نیا دو تاز  نیفیشر  حفظ ب نیمناز  مهمتر ه   مکان مناز  با  ما دتوو فرن  هن هدا 

ب  بازا  جرض   دو ضرب  یو    دبدون  ل  شد  بایز هبا ظاهر دتوو فرن  نک یا همحصول ازنیبرا

 شو ی دان  قن باف دنی   ا دیشو  با

شو  و بدون وا    د یاز بوت  ا دبا ز  ان گن ب  ا ام دبا ظرافن و  قن یای دیبا دتوو فرن  و یم

 کی هبا  ما صچالیو پ  از بست  شدن    ظرم  ان  ا     ر یاو  ن هر  ون  فگا     ظرم قرا   

با   نیا ا ند  هنق  مو ر دشو یاز انبا ب  زنبو ها     ر   افگان ه را  ن هدا  دتا  و   ج  زانت

 دیتول  دبا طعم و مز  م لوب  ییوش ترب ها و یبا و  شو  و م دشو     ها ب  یوب دزب  م

 یواهد شدی

))  هان  ا و گ ی ا   ب  طو  م ال از برگ و   یدمصرم  ا و و یم نیا ههم  قسمن ها ربازی  از

 او  ندی دو ضد ازهال ازن ب   زن م دیمف ه و   ا ههایما ی  مان ب هتانن (( ب  برا

 ازنی دیزوین و زاز بدن مف میو    هضم غدا و جد  ان و تنظ  بریمنب  زرشا  ف دفرن  توو

باشدب   دم دام   موجو     توو فرن   ریاز   دانیابس دازن انت د  غن نیتامیاز و و یم نیا

 دبم هاشباح شد  ازن و بالر دفاقد ارب دشد  ازن یتوو فرن ان شنایت   دجام  ضد زرطان

ب   و یم نیواحد از ا کی وزان   افنیازنی   هبالر 50 هحاو و یم نیجد  از ا 8ب   ه ا   ب  طو 

 هریجلو  زیجروق ن د هد و از  رفت  دازن فگا  یون باا  ا باه  م دجد  توو فرن  8 عا لم

 بندی دم

 شو  ی دپوزن م دزب  ز من و شا اب و یم نیا مصرم

ازن و ب   دیمف دبم یون هما یجلن      مان ب نی ا   ب  هم دفراوان میاهن و بلس دفرن  توو

 بندی دازتحکا  ازتصوان ها و  ندان ها بمک م
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مو ر  نی   باه  اض را  و جصبان نیوجو   ا   بنابر ا د  ب  انداز  باف نیتامیو و یم نیا   

 ازنی

 زال ازن 4  ی  ید و مدو باز گن زرما 25طر   نی   ا دنر  زو  ه نیان یم

 یطال ساز کارگاه
  یه  یزال پ 20000 نبال نمو ی تا قب  از  زین  یتا  و ان ما قب  تا  تواندکاو  ا م و یز  یتا 

قرا   کاو  فت  شو  مو   ازتفا   و یب  امروز  ب  کن ز هزیبا  شد  ب  جنوان ا دعیمحصول طب

ها ی انسانزنانق   اشت  و کاویو لدو بر ن از ز یدبایز ههای هر اند ممکن ازن جنب  رفندنم

  یافزا ها یز زانیبا  ب  م هو زال قب  کمویتند ب  ا ون  با فلز با  بنند بهر  6000 باًی   تقر

از  گتریوجو  کمد ب  هر ب  بامکان کن ب  هو گ یو پ هبگاو ز هبا  ب   امدا  میی با تقسافنی

کنچ  از فلز بو  مانند ابزا ها  رنبو ی ه دجمع زت  دیتول هبرا دضرو ت  ریبندی   دییو  تول ازیحد ن

و  هفلزبا  هها وش ند یفزا گرفنیی پشددکهن ر زایت  م کیتوز   و کاویز زیها و نز  

 نیو    ا دیمنبر ب   شد تصص  ینعت ران و فلز با ان  ر  هینعت ر ههاتنوح  وش  یافزا

  یو وزا و کاویزاین ز هاب  وجو  کمدند ب  تصص  کن د فت   فت  کهن ران و ط زازان انیم

 از ط  نقر  م  برنز و کهن بو ی دنییتز

و ذو   دمتیذو  فلزاو ق ه  ج  حرا و بو   ها میو تنظ هازن ب  بتواند از جهد   ا  انداز دبس

فلزاو  ا یج نییو تع ژ یفلز ضدک       صتنیمو   نظر ،   هها همیبر ن انواح فلزاو ول

و زاین انواح فلزاو  دو طراح هو نو  با  د،فتول بگ هبا  د ی،حد ه،زوهانکا  ه،برشکا دمتیق

 یدیبرک دمتیق

 کیب  م  ً  دیکدشما  م وزمر  ب  هو جزو با ها دعیز  ر با  طب کی هذو  بر ن: برا پروز 

کن  ابدون اقداماو  تواندتک  ط   ا جهن ازتفا   مبد  ذو  بندی ا ر فلز ب  یو و  رانول باشد، م

 کیاز تفک  شک ، ب هو پو   هایاب  قهو  هط  هذو  نمو ی اما مسئل  برا هاژ یو ههایو افزو ن

یاب   ا با  هط  ،داحتمال ههایز و ن نایالص هازنی برا ه ری  هب   زن کمد  طو  افنیو باز

ی با  ر  بر ن کهست ، مبد اً بننددو با فگا  وا   بوت  م  یو بو اب  مصلو ، ی تراوینمک ن دبم

 یندینمادو باایر  فلز  ا ذو  م شو داز کن ک  یا ج م

یو     کو   تا با  هبتواند وزن ط  و جواهر  ا م اب  یوازن مگتر دیز  ر و ط زاز ماهر با کی

 اشت   دزند  ط  همصوان منیبا ق همگتر ازی ا  ، ن هط  هر  وز  وند یعو  منیق نک یتوج  ب  ا

 باشدی
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 یطالساز کارخانه

 ط  هپر از د یمرحل  اول: ا -

افرا  و اقگا  مصتل    یز  دیشو  ، با دنق   شروح م نیبص  با  از هم نیتر دو ازاز نیمهمتر

و  ه، اقتصا  دصی، تا  دفرهن   یازن از شرا نیمستلز  ا نیمر    ا    نظر  اشت  باشد ، ب  ا

  اشت  باشد دقیو  ق دبگو  اط ح نسب دمن ق  ازتان و حت  ی دازیز دحت

 هزاز ا  یو پ دمرحل   و : طراح -

 ا با توج  ب   دایهمان ا دیطرا  با دعنی،  سنیزاز ا  یوقن پ  ریشک   رفن حاا   د یب  ا دزمان

طر  زایت  شد  از ط  و جواهر  هب  ممکن ازن برا ها دستمیو اشکااو ز هبا  صت ینوح  

د تا ی وبرو نگو  با ها هبعد ب  اشکال جد ه   مرحل   هزاز ا  یتا زمان پ ر یازن  ا    نظر ب 

شد   هزاز ا  یشناین  اشت  باشد تا طر  پ هو مصراجکا  هنسبن ب  ط  و جواهر زاز ها یحد ز

و بدون ی ا ب   زن ط  زاز برزد ،   ییح هبا  صت ی اشت  باشد ،  وما      داوا وزن م لوب

زوا  بر ن  ه ا برا دایل هبرزد ازتاندا  ها هب  مصراجکا  دمدل وقت هبعد از با  ط زاز برو

 نتری زت ا  پر هشو  و برا هزاپو و  دا  دیدل بام دزنگ  اشت  باشد ی البت  بعد از اتما  طراح

 شو  ی هکما   زاز هز  بعد

 هز  بعد همرحل  زو : قال  زاز -

  گو یازتفا   م هز  بعد نتریپر هجا از  زت ا  ها نی   ا رزدیم هنوبن ب  قال  زاز داز طراح بعد

 گو یتر م نیفیبا  کزان تر و با ب هبا  صت ی  ه اشت  باشد برا دم لوب نی زت ا   ز نی، هر ا  ا

 بنند ی دیتول ه ر صت ی  هبرا دفتیبا ب نیبهر   رفن تا مو  و  ز هاز  زت ا  ها دیپ  حتما با

 ه ر صت یمرحل  اها  :   -

 ا   اون     هبنند  ا نییازن ب  نق  فوق العا   تع ه ر صت یمهم   هاز بصگها  ری  دکی

 صت ی، معموا   دیریجوا  ب  دیبا نبایا دیا د یمدل زحمن بگ نیفیب ههر ا  برا دمراح  قبل

 دمبا   لصوا  از ک      ه ب یو باهوش نت رکیو اپراتو  ز کیبا ابزا  و  زت ا  مناز  اتومات هبا 

    زمان ذو  یواهند  اشن ی هبنند  ا نیینق  تع دحرا ت هی البت    ج  ها دیک

 همرحل  پنبم: پر این و زوهان با  -
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 ا طرا  ، قال  زاز  دقبل ستمیز هاون با ها گو یمرحل  شروح م نیبا  ط  و جواهر زاز از ا تاز 

   با  بریو  ا  باشد و  یدو هنر باا دباف هاز تبرب   دی ر انبا   ا   ازن ، ط  زاز با صت یو  

ظرافن و  قن  دیب      زتان اوزن ط  هسن ، پ  با هموضوح  ا یو    ک بند ب  فلز نیا

مراح   هاز ط  هم برا یدشروح ب  زوهان ز ن بند و جاها  یو ب  طو  یح دیری ا ب  با    دباف

مرحل  مدل  فع  از   زن ط  زاز  نی، بعد از ا ا یم لو  ب   زن بب نیفیپر این ب دا   تا ب

 با  ی هبعد  مراح هالبت   وبا   ب  ط زاز باز یواهد  گن برا رزدییا ج شد  و ب  مصراجکا  م

 همرحل  شگم: مصراجکا  -

ی هرا     مراح  ر یفوق العا   مو   توج  قرا    دیبا هو ظرافن با  نیمرحل ، حساز نیا   

یو و  نیمگص  یواهد شد ب  ا ه، قال  زاز دطراح نیفیقسمن ب نیبا  انبا  شد    ا دقبل

 ب یبا یان  ب  نت دافرا  قبل هتا ت شها رندییو  قرا  ب  هو مرت     جا  ییح دیبا هب  زنگ ها

هستند و ب  ای    جواهر زازان  نیب زیت یدباحویل  و اگم ها ا یبرزد ، مصراجکا ها معموا بس

نوح  100از   یب  ب گو یو هنر زنگ زوا  بر ن کنها ی ی  م نیزبیت یدنان کنها    اگم ها

ا   ذبر شد ی بعد از زوا  شدن زنگ ها ا ر ب  یو و بوت نبایمصتل   ا   ب     ا همرحل  

مرحل  ب   نیمدل  ا از تواندیب  م دزوا بر ن زنگ ب  مگک  بصو   تنها بس همصراجکا  برا

مدل  ا جرض تر  هها و انگ ها وا  ی  تواندیب  م زنز من جبو   هد باز هم جواهر زاز یبر  ا

 یدیمال نماهر ا  ب  مصراجکا  از او بصواهد اج ایو بوتا    و 

 مدل ه، پر این و اجمال ابزا  بر  و هبا  زیمرحل  هفتم: تم -

مدل  ه وا  یزر انگ ها و   هابزا  برو دیکمد  وبا   با رونیب همدل از مصراجکا  نک یاز ا بعد

شص   نیا  یوظا نیاز مهمتر دکی،  د یمدل طب  ا هزاز بایاجمال شو  البت  هنر مصراج با  و ز

ب  ج   نوبنیو  حاا  هزبا یتم  یو بعد از  صو  ییواهد بو  ، بعد از ابزا  ز ن  وبا   مدل پنزا م

 یرزدیط  م هکبکا  دعنی یدنها هو بعد از ج  ز ن و شستگو مدل ب  مرحل   رزدیم

 همرحل  هگتم: کبکا  -

، البت   رزدی زن کبکا  م ب  دیریم رونییان  زتم زاین ب 7ب  از  دبتوان  فن مدل زمان دیشا

 نیاز مهمتر دکیبریو  ا  باشد اون ک  و  نگ مدل  دو هوش منازب هاز ح  قو دیب  با

ز    هکن ط  نیط   ا  ا ند ب  مهمتر ه نگ ها دی کبکا  ها معوا تمام باشدیم دایل هفابتو ها

  ز لد هستند ی ه، ط  دیزف ه، ط  یدمویل
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هنر فروشند   نیو از حاا ب  بعد ا  ر یقرا  م نیتریپگن و هب  مگتر ها ائ   همرحل ، با  برا نیا   

 یباشدیبس  با  م هط  او    من ق   دیو نوح فروش و یر

 یمیکنیوا  اشا   متریو بواک ب  یو و ت داز مگاغ  یان  هب  تعدا  انیپا   

 شای :  د زت  یینا

 دتو باف

 دشال باف 

 دبافیز  

 دباف موج

 دباف ترم 

 دباف مصم 

 دزبا   باف 

 ( کاوی) ادباف ید ا ا

 دباف شمد

 ه وز تک 

 هشبک   وز 

 ه وز گمیابر

 (ه وز  ی)ا ه وز د یکج

 دباف میجاج 

 داا  ش  باف 

 دباف ماشت 

 دجبا باف 
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 :راندازهایو ز ه ا  هها بافت 

 )انت ( دبافیقال

 (مسند – بافد  ب  – دباف د) و ندباف می ل

 دباف لویز

 دمال نمد

 دباف نییو ج

 دباف پ  

 دقراق اجاق

 

 : دزنت پوشاک

 دباف و ی 

 هاا وق  وز 

 ه وز اموش

 ه وز نیپوزت

 دو  وین لبا  محل دطراح

 ه وز و ی 

 دباف ق  

 ه(، ب ن نمددزنت بافتند – د) باموا باف دباف  یم

 یروندیب  شما  م داز مگاغ  یان  دباف جروزک

 

 : دارم د زت  یینا

 ار  معرق
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 ار  ه و دنقاش 

 ار ( دار  )حکاب ه و دضرب هنق  انداز 

 (…و  ی)زاین بمربند و ب دزنت دزراج

 ار (ی هار  )زوین  و هب  یو و  ا   و دطراح

 

 : هفلز د زت  یینا

 دقلمزن

 هفلز هزاز مگبک

 فلز ه و دحکاب

 هزاز ل یم

 دباف  ر و 

 (ه)جواهر زاز دزنت و کاویز

 یگوندیمحسو  م دیان  ه( هم جز  با هادنیتزئ  وزائی –)تابلو  دمس د زت  یینا

 

 :هریو حص داوب د زت  یینا

 هبا  معرق

 دربافیحص

 دبامبوباف

 ( انی)کبا   و  لپا زی  منبن

 (بپوبافد – بافد ام – دمروا  باف- د)ا غوان باف دباف ترب 

 (هزاز  تسبی – د)زاین ظروم اوب دیراط

 او  ه و دنقاش
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 دباف مروا 

 او  مگبک

 هبا  یاتم

 او  ه و زوین

 دباف  یا

 داوب دتراش کرپی – هبوب  ا زازهاه زاین – هبا  ه)زاین زازها دزنت هزازها زاین

 (ه)مبسم  زاز

 

 : دزنت دو باش کیو زرام زفال

 کیو زرام زفال

 هفن  نگ دباش 

 دباش معرق

 زفال ه و دنقاش

 یهمهرزاز

 

 : یدای   د زت  یینا

 …یدم( و  تراشد – هیدم )یدم زاز ه و دنقاش

 

 مستظرف :  د زت  یینا

 (درانیا ه)ن ا  ر هاتو زازینیم

 دنقاش

 ریتگع
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  یتده

 هزاز جلد

 یدزنت دیحاف

 : ن یب 

  ا نا  بر ی هترایو گ ،یش ه و دنقاش توانیزنان م دمگاغ  یان  از

 : د زت  یوابست  ب  ینا دزنت هها گ یپ

 دزنت دسی  ن 

 یداهی  ه ن رز

 :دزن  د زت  یینا

 (ید) وهر تراش دمتیق م یو ن دمتیق هزن ها تراش

 : دزنت ههای و وز

 ه وز تسم 

 ه وز نقد 

 هبصا ا  وز 

 (ه)برجست   وز ه وز کی   

 ه وز ل یپ

 (ه وز راقی – ه وز مغزه – ه وز ل ی)فت ه وز  انیق

 ه وز زتا  

 ه وز اگم

 ه وز دیمروا 

 ه وز یو 



 هبا  ا  ط  زاز 
437 

 ه وز یام 

 هتک   وز اه 

 (ه وز د) اشرف ه وز زک 

 ه لدوز

 ه وز   بتون

 ه وز پت 

 ه وز ن ییک

 ه وز  یبل

 ه وز دبفرش

 هوا  وزیپر

 ه وز ق  

 ه وز ب یبت

 ه وز هبر 

 (ه)زنگ  وز ه( مری   وز وزه بم  – ه)بمان  وز ه وز بم

  وزه یدم( تربمن -ایفهان – د)بلوا ه و زوزن

 همصم   وز 

 ه وز شمس 

 ه وز دزراف

 ه وز شراب 

 ه وز نوا 

 ه وز نق 
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 ه وز ممقان

 ه وز منبوق

 یرو یزنان ب  شما  م دجزو مگاغ  یان  گتریب ه وز پولک

 : ویش ،ه امپرو  ،هشام  بگاو ز هدیتول

 و حگراو و یپرو ش ط هتهایفعال

 د هند  ا  ک  وشت پرو ش

 د هند  بوقلمون  وشت پرو ش

 گمی هند  بر  ابر پرو ش

  هند  غاز پرو ش

  هند  ببک پرو ش

 یا  او( ایو  و یزوزک ها و مو ا  ها )جهن یو اک  ا  و ط د هند  بری پرو ش

 (ه)ببوتر و قنا  واناویو ح دنتی هند  پرند ان ز پرو ش

 دوحگ د هند  پرند ان یو اب پرو ش

 نی هند  بلد ا پرو ش

 یدبگ جوج 

 دومیو کبو ا دنتیز انیماه دیتول  ویش نیفعال

 هبگاو ز یدماو

 ید ا و اهانی( و  ینعتد – د)زنت هاز محصواو بگاو ز یدانواح موا  غدا هبند بست 

 دمحصواو ز اج هو   ج  بند هبند بست 

 (بر   یر  و بر   پاک – بر   زر  -پو   –شد  )یگک  هفرکو  باویزبز هو بست  بند  یته

 هزیبد  محصواو جال هو بست  بند  یته
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 هبلغو  زاز 

 (همحصول زجفران )یگک بر ن و بست  بند هفرکو  

 ز شک هو بست  بند هفرکو 

 ید وغن هو پاک بر ن انواح  ان  ها هجاو بست  بند و یم هبر ن و بست  بند یگک

 :ه امپرو  یدماو

 ریش هجم  کو  یدماو

 از زنبو جس  الیژل  و دیتول

  و ( -رپنی –مانند )بگک  دلبن هفرکو    ها  یته

 جس ی هو بست  بند هفرکو 

 (: وشی –  امپرو ه – هبگاو ز ه)بص  ها ریزا

 کیا  ان هبو ها هو بست  بند دیتول

 دلیفس هانواح بو ها  یته

 تصم انواح  لها هو بست  بند  یته

 پرند ان دد میتابس 

 انیو کبز واناویح 

 یدتصم مر  بوم هبند بست 

 )ینعن( : هدیتول هتهایفعال

 دنساج  یینا

 (د)مگرو  ب  جد  ازتفا   از ار  ینعت دو زراج پوشاک

 و  وین لبا  دطراح

 لبا  جرو  داطیی
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  وز شلوا 

  وز  ازت 

  وز مر ان  نازک

  وز مر ان  میضص

  وز زنان  نازک

  ان   وز بچ 

 زنان  ز ی وزمر ان  و شوم راهنیپ

 دبافند  

 ه وز ملحف 

 ه وز پر  

 هزی وم دیتول

 یدبیترب هها بافن

 

 :یدغدا  یینا

 و شو  مازن بند باویترش هو بست  بند دیتول

 داهی  اوی    و جرق دیتول 

 زرب ، نا ن  مو،کبغو  ،یکبل هو بست  بند دیتول

 هپز نباو

 دزنت هپز دنیریش

 انواح نان، پصن

 شک و  یته
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 لواشک  یته

 مرباجاو  یته

 انواح    دتولی( شو  – هشد  ) و  هفرکو  دماه  یته

 ید شت  کش دیتول

 )بص  ینعن(: ریزا

 دبو بان مکروم  باف هو لواز  پرو ش فکر همونتاژ ازبا  باز توانیم دمگاغ  یان  از

 هزاز  یب

 ه وز بوبلن

 ه وز جروزک

 هفانتز هجعب  ها زاین

 دباف طنا 

 ه لساز

 دنیا رییم هها و یم زاین

 همهرزاز

 هزاز قا 

 هپا ا  ا ه وز توپ

 دارم ه وز توپ

  ا نا  بر ی دنیزاز تزئ تابلو

 (:هبرنام  نر  افزا   یاط جاو )ته هفناو   یبا  را یدو با ها بس 

 همباز هها کموزش

  ینو برنام 



 
 فرهنگ اشتغال : جوانان و مسئولین 442

 ترجم  یدماو

  یتا

 بتا  و مب و هو یفح  بند دنیحروفچ

 دا تباط هشبک  ها طرا 

 (هن  ابنند  اند  زا دی)تول ایمد دطرا  مولت ه   بص  بگاوز کیتبا و الکترون 

 (گنیمیمتحرک )ان هها دو نقاش زاین

 طرا  یفحاو و  

 لبا  و بف   طرا 

 ونیزایتمان و  بو از د ایل طرا 

 هیدماو حسابدا  

 )طرا  بانر( سنی راف

و مصو   دنقاش دزایتمان ه)کموزش از  ا   و  طرا  زاز  ها نترننیا  یاز طر  یو تد  کموزش

 ،دتلفن ،دنترنتیبو بان، مگاو   ا هزی نگ کم هبرا هریبت  تصو دبتا  بو ک، طراح هزاز

MMS،SMS یانوا    متنظی – بهداشن – پزشکد – پرزتا ه –  وانگنازد –  یبا موضوجاو )تغد

و  دطراح ،هوتریبامپ هنر  افزا ها  یته ،هما یب هاه مراقبن –  ا وید تدای  – ا اجتی ترک –

و فروش کن، جم   هباا و یدماو ب  یو و مباز  یتبل تال،یبی  همب و و  وزنام  ها  یته

  زن  و ی دفرهن  داویمصتل  و مو   تقاضا، فروش بتا  و تول هها ن یاط جاو    زم هکو 

 :یدماو

 ههنر دفرهن  هتهایفعال

 دی اط

 هرازتا یو

 (…و دکموزش گنام نمای – لمنام فی – شعر –) ازتان  دسند ینو
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ب  حسا   دمگاغ  یان  نیاز بهتر دکیبتا  بو ک  هر ریو  نگ تصو ریبا یم دسینو برجست 

 یدیک دم

 فرش:  یینا

 دقال دزنت دطراح

 نقگ  فرش هزیکم  نگ

 همربو  ب  حوز  بگاو ز دشغل ه شت  ها دییتا

 ه امپرو 

  ویش

 ازنی دوزا و بهداشن   مان و کموزش پزشک دییو فرش مگرو  ب  اج   نظر و تا ینعن

یوانند  متوج   زانیبو  تا شما جز هشد یرفا جهن نا  کو  انیمهم : کنچ  ب  از موا   باا ب نکت 

 نیبر  ون  ا دلیموا   یرفا  ل نینا  بر ن ا د،یشو دوجو  مگاغ  مصتل     ز   جامع  و یان 

 دشهر بواک باشد و بعض کیموا   بازا  مصرفگان    حد  نیاز ا دبعض دیو شا سن،یمگاغ  ن

بازا  مصرم باا هستند و امروز     برند ها  هییی(  ا او دگیبر_ه)زدبلوا همانند زوزن  وز  ری 

و  ه اح انداز دی ا ند، اما    نظر  اشت  باش یدباا ا یبس منیو ق روندیمد ب  با  م هها دو طراح

 ازنی نیموفق هبرا ن یم الع  و کموزش    کن زم ازمندیهر زغ  ن  یتاز
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 منابع فهرست

ــت ــهاهللآی ــیدعلی خامن ــه(. ۰9 ۰1, 1381ای . )العظمی س ــان دوکوه ــات در پادگ ــابی از بیان . بازی

ــاه اطالع ــتپایگ ــرت آی ــار حض ــر آث ــظ و نش ــر حف ــانی دفت ــیدعلی اهللرس العظمی س

-http://farsi.khamenei.ir/speechالعالی(: ظلــــــــــــهای )مدخامنــــــــــــه

content?id=3113 

ـــت ـــهاهللآی ـــدار رئیس(. ۰6 ۰6, 1392ای . )العظمی ســـیدعلی خامن ـــات در دی ـــور و بیان جمه

ــت ــأت دول ــای هی ــاه اطالعاعض ــابی از پایگ ــار . بازی ــر آث ــظ و نش ــر حف ــانی دفت رس

العالی( : ظلــــــهای )مدالعظمی ســــــیدعلی خامنــــــهاهللحضــــــرت آیــــــت

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23715 

مصــاحبه بــا خبرنگــار صــدا و ســیما پــس (. ۰6 ۰2, 1387ای. )العظمی ســیدعلی خامنــهاهللآیــت

ــه ــرکت در مرحل ــتمین دورهاز ش ــات هش ــالمیی دومِ انتخاب ــورای اس ــس ش . ی مجل

ــاه اطالع ــابی از پایگ ــتبازی ــرت آی ــار حض ــر آث ــظ و نش ــر حف ــانی دفت العظمی اهللرس

ـــــه ـــــهای )مدســـــیدعلی خامن -http://farsi.khamenei.ir/speechالعالی( : ظل

content?id=3426 

ــت فرهنــگ اقتصــاد مقــاومتی در بیانــات (. 29 11, 1392ای. )العظمی ســیدعلی خامنــهاهللآی

رسـانی دفتـر حفـظ و نشـر آثـار . بازیـابی از پایگـاه اطالعرهبر معظم انقالب اسـالمی

العالی(: ظلـــــــهای )مدالعظمی ســـــــیدعلی خامنـــــــهاهللحضـــــــرت آیـــــــت

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365 

(. راهکارهـــای توســـعه گردشـــگری در 1383شـــاهره دهدشـــتی ، امیرحســـین انچـــه ای . )

ـــگری در  ـــعه گردش ـــای توس ـــه از راهکاره ـــران )برگرفت ـــالمی ای ـــوری اس جمه

 .98-31, مطالعات مدیریت گردشگریکشورهای مالزی،ترکیه و تونس (. 

ــا  (. مصــاحبه3۰ ۰3, 1398, ن. گ. )" ــوم مارکــت  "ب ــی,  "ت ــران. )م. کرامت : کــارآفرینی در ای

 مصاحبه کننده(

: کــارآفرینی در ایــران. )م. کرامتــی,  "علــم نــت  "(. مصــاحبه بــا 3۰ ۰3, 1398, ن. گ. )"

 مصاحبه کننده(
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ـــا 31 ۰3, 1398, ن. گ. )" ـــاحبه ب ـــازادا  "(. مص ـــی,  "م ـــران. )م. کرامت ـــارآفرینی در ای : ک

 مصاحبه کننده(

ــازی 31 ۰3, 1398. ا. )(, ح ــد ب ــدیر تولی ــا م ــاحبه ب ــدام"(. مص ــات انه ــارآفرینی در  "عملی : ک

 ایران. )م. کرامتی, مصاحبه کننده(

(. مصـــاحبه بـــا ایتـــا : کـــارآفرینی در ایـــران . )م. کرامتـــی, مصـــاحبه 31 ۰3, 1398(, ن. م. )

 کننده(

 .النشر و التوزیعدار الفکر للطباعة و  لسان العرب.(. .ق 1414ابن منظور, م. )

ــاملی, م. ب. ) ــر الع ــریعه..ق(.  14۰9الح ــائل الش ــیل مس ــی تحص ــیعه ال ــائل الش ــیل وس  تفص

 موسسه آل البیت )علیهم السالم(.

(. مصـــاحبه بـــا آوانامـــه : کـــارآفرینی در ایـــران. )م. کرامتـــی, 3۰ ۰3, 1398آوانامـــه, ن. گ. )

 مصاحبه کننده(

ـــه ای. ) ـــات(. 14 ۰2, 1387آیـــت اهلل ســـیدعلی خامن ـــدار اســـاتید و دانشـــجویان  بیان در دی

رســانی دفتــر حفــظ و نشــر آثــار . بازیــابی از پایگــاه اطالعهای شــیرازدانشــگاه

العالی( : ظلــــــهای )مدالعظمی ســــــیدعلی خامنــــــهاهللحضــــــرت آیــــــت

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3431 

ـــان بی(. 16 ۰6, 1389آیـــت اهلل ســـیدعلی خامنـــه ای. ) ـــات در دیـــدار جمعـــی از کارآفرین ان

ــه ای : سراســر کشــور ــار حضــرت آیــت اهلل خامن ــر حفــظ و نشــر آث ــابی از دفت . بازی

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10077 

فرهنــگ کــار بــا تأکیــد بــر فرهنــگ کــار (. ۰4 ۰8, 1387ای . )العظمی ســیدعلی خامنــهاهللآیــت

رســـانی دفتـــر حفـــظ و نشـــر آثـــار حضـــرت ه اطالع. بازیـــابی از پایگـــاســـازمانی

ــــــــــت ــــــــــهاهللآی ــــــــــیدعلی خامن ــــــــــهای )مدالعظمی س العالی(: ظل

http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=17736 

ــت ــهاهللآی ــدگان بخش(. 26 ۰5, 139۰ای . )العظمی ســیدعلی خامن ــدار فعــاالن و برگزی هــای دی

رســانی دفتــر حفــظ و نشــر آثــار یگــاه اطالع. بازیــابی از پااقتصــادی بــا رهبــر انقــالب
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العالی(: ظلـــــــهای )مدالعظمی ســـــــیدعلی خامنـــــــهاهللحضـــــــرت آیـــــــت

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=17019 

ـــت ـــهاهللآی ـــیدعلی خامن ـــات در جلســـه(. 29 8, 1396ای . )العظمی س ـــه بیان ـــیدگی ب ی رس

رســانی دفتــر حفــظ از پایگــاه اطالع. بازیــابی زدگان اســتان کرمانشــاهمشــکالت زلزلــه

ـــت ـــرت آی ـــار حض ـــر آث ـــهاهللو نش ـــیدعلی خامن ـــهای )مدالعظمی س العالی(: ظل

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38247 

ــت ــهاهللآی ــیدعلی خامن ــه (. 22 11, 1397ای . )العظمی س ــالب»بیانی ــام دوم انق ــه « گ ــاب ب خط

ــران ــت ای ــاه اطالعمل ــابی از پایگ ــرت . بازی ــار حض ــر آث ــظ و نش ــر حف ــانی دفت رس

ــــــــــت ــــــــــهاهللآی ــــــــــیدعلی خامن ــــــــــهای )مدالعظمی س العالی(: ظل

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673 

ــهاهللآیــت ــه مناســبت حلــول ســال (. ۰1 ۰1, 138۰ای. )العظمی ســیدعلی خامن ــوروزی ب ــام ن پی

ـــ138۰ ـــابی از پایگ ـــرت اه اطالع. بازی ـــار حض ـــر آث ـــظ و نش ـــر حف ـــانی دفت رس

ــــــــــت ــــــــــهاهللآی ــــــــــیدعلی خامن ــــــــــهای )مدالعظمی س العالی(: ظل

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3058 

ــت ــهاهللآی ــیدعلی خامن ــارگران و (. 11 ۰2, 1381ای. )العظمی س ــی از ک ــدار جمع ــات در دی بیان

ی دفتـــر حفـــظ و نشـــر آثـــار حضـــرت رســـان. بازیـــابی از پایگـــاه اطالعمعلمـــان

ــــــــــت ــــــــــهاهللآی ــــــــــیدعلی خامن ــــــــــهای )مدالعظمی س العالی(: ظل

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3117 

بیانـــات در جلســـه پرســـش و پاســـخ (. 22 ۰2, 1382ای. )العظمی ســـیدعلی خامنـــهاهللآیـــت

ــابی از پایگــاه اطالعدانشــجویان دانشــگاه شــهید بهشــتی ــظ و رســا. بازی ــر حف نی دفت

العالی(: ظلــــهای )مدالعظمی ســــیدعلی خامنــــهاهللنشــــر آثــــار حضــــرت آیــــت

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3177 

ــت ــهاهللآی ــدار کشــاورزان(. 14 1۰, 1384ای. )العظمی ســیدعلی خامن ــات در دی ــابی از بیان . بازی

ــاه اطالع ــتپایگ ــرت آی ــار حض ــر آث ــظ و نش ــر حف ــانی دفت ــیدعلی اهللرس العظمی س

ـــــــــــه ـــــــــــهای )مدخامن -http://farsi.khamenei.ir/speechالعالی( : ظل

content?id=3325 
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ــــهاهللآیــــت ــــدار کــــارگران و (. ۰4 ۰2, 1387ای. )العظمی ســــیدعلی خامن ــــات در دی بیان

ــان ــکارآفرین ــابی از پایگ ــرت اه اطالع. بازی ــار حض ــر آث ــظ و نش ــر حف ــانی دفت رس

ــــــــــت ــــــــــهاهللآی ــــــــــیدعلی خامن ــــــــــهای )مدالعظمی س العالی(: ظل

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3425 

. بیانــات در دیــدار معلمــان اســتان فــارس(. 12 ۰2, 1387ای. )العظمی ســیدعلی خامنــهاهللآیــت

ــاه اطالع ــابی از پایگ ــر حبازی ــانی دفت ــترس ــرت آی ــار حض ــر آث ــظ و نش العظمی اهللف

ـــــه ـــــیدعلی خامن ـــــهای )مدس -http://farsi.khamenei.ir/speechالعالی(: ظل

content?id=3428 

ــت ــهاهللآی ــیدعلی خامن ــداحان(. 11 ۰2, 1392ای. )العظمی س ــی از م ــدار جمع ــات در دی . بیان

ــاه اطالع ــابی از پایگ ــتبازی ــرت آی ــار حض ــر آث ــظ و نش ــر حف ــانی دفت العظمی هللارس

ـــــه ـــــهای )مدســـــیدعلی خامن -http://farsi.khamenei.ir/speechالعالی( : ظل

content?id=22443 

ــت ــهاهللآی ــیدعلی خامن ــه (. ۰6 ۰1, 1393ای. )العظمی س ــالب ب ــر انق ــخ رهب ــش  1۰پاس پرس

ــاومتی ــاره اقتصــاد مق ــابی از پایگــاه اطالعدرب ــار . بازی ــظ و نشــر آث ــر حف رســانی دفت

العالی(: ظلـــــــهای )مدالعظمی ســـــــیدعلی خامنـــــــهاهللحضـــــــرت آیـــــــت

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26023 

ــت ــهاهللآی ــردم(. 11 ۰5, 1395ای. )العظمی ســیدعلی خامن ــدار اقشــار مختلــف م ــات در دی . بیان

ــاه اطالع ــابی از پایگ ــتبازی ــرت آی ــار حض ــر آث ــظ و نش ــر حف ــانی دفت العظمی اهللرس

ـــــه ـــــیدعلی خامن ـــــهای )مدس -http://farsi.khamenei.ir/speechالعالی(: ظل

content?id=33886 

ــت ــهاهللآی ــیدعلی خامن ــال (. 3۰ 12, 1395ای. )العظمی س ــاز س ــبت آغ ــه مناس ــوروزی ب ــام ن پی

ـــاه اطالع1396 ـــابی از پایگ ـــرت . بازی ـــار حض ـــر آث ـــظ و نش ـــر حف ـــانی دفت رس

ــــــــــت ــــــــــهاهللآی ــــــــــیدعلی خامن ــــــــــهای )مدالعظمی س :  العالی(ظل

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=36020 

چـرا رهبــر انقــالب بـر توجــه دولتمــردان بــه (. 1 1, 1395ای. )العظمی ســیدعلی خامنــهاهللآیـت

رسـانی دفتـر حفـظ و نشـر . بازیـابی از پایگـاه اطالعهای کوچـک تاکیـد دارنـد؟بنگاه
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ـــــت ـــــار حضـــــرت آی ـــــهاهللآث ـــــیدعلی خامن ـــــهای )مدالعظمی س العالی(: ظل

http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=34253 

. بیانــات در دیــدار نخبگــان جــوان علمــی(. 26 ۰7, 1396ای. )العظمی ســیدعلی خامنــهاهللآیــت

ــاه اطالع ــابی از پایگ ــتبازی ــرت آی ــار حض ــر آث ــظ و نش ــر حف ــانی دفت العظمی اهللرس

ـــــه ـــــیدعلی خامن ـــــهای )مدس -http://farsi.khamenei.ir/speechالعالی(: ظل

content?id=37949 

ـــان, ح.,  ـــه ه.ش(.  1397محمـــد صـــالحی, ج. ) &پرک ـــت در جامع ـــه ســـازی خالقی نهادین

 سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی. اسالمی.

 .3۰6-275, راهبرد(. تاثیرات جهانی شدن بر اشتغال زنان مسلمان. 1387پروین, د. )

ــاهی, ع. ا. ) ــی ـ1396پن ــای اخالق ــد؛ راهبرده ــان در حــوزه ی اشــتغال و تولی  (. مصــونیت زن

 .پژوهش های اجتماعی اسالمیاجتماعی و روان شناختی. 

ــوی, س. ر. ) ــران. 1393ثریا؛رض ــگری در ای ــازی گردش ــاری س ــای تج ــت ه ــاون و (. ظرفی تع

 .9۰-53, روستا

(. تــأثیر آزادســازی تجــاری بــر رفــاه زنــان در کشــورهای منتخــب جهــان. 1389حجــت, د. م. )

 .1۰2-83, زن و مطالعات خانواده

ــر, ن. م. ) ــا 31 ۰4, 1398خب ــر"(. مصــاحبه ب ــرین خب ــی, "آخ ــران. )م. کرامت ــارآفرینی در ای : ک

 مصاحبه کننده(

تهــران: نشــر بهمــن  داننــد(.کــارآفرینی اجتمــاعی )آنچــه همــه بایــد ب(. 1396دیــویس, د. ب. )

 برنا.

ــن. ) ــه همشــهری آنالی ــر 139۰روزنام ــه محــک(. 6, مه ــا موسســه خیری ــابی از آشــنایی ب . بازی

 http://ytre.ir/jCkهمشهری آنالین: 

, نامـه اتـاق بازرگـانی(. راهکـار هـای اشـتغال از طریـق گردشـگری در ایـران. 1391سقایی, م. )

35-39. 
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(. کتـــاب کـــارآفرینی بـــه شـــیوه عبدالحســـین محمـــدزاده. 15 1۰, 1392فرد, ر. ی. )ســـنایی

 تهران, تهران, ایران.

ــنایی ــانی. 15 1۰, 1392فرد, ر. ی. )س ــی دری ــدی ابراهیم ــیوه مه ــه ش ــارآفرینی ب ــاب ک (. کت

 تهران, تهران, ایران.

ــنایی ــانی. 15 1۰, 1392فرد, ر. ی. )س ــی دری ــدی ابراهیم ــیوه مه ــه ش ــارآفرینی ب ــاب ک (. کت

 , ایران.تهران, تهران

ــنایی ــران, 15 1۰, 1393فرد, ر. ی. )س ــوردی. ته ــیدعلی الج ــیوه س ــه ش ــارآفرینی ب ــاب ک (. کت

 تهران, ایران.

(. کتــاب کــارآفرینی بــه شــیوه اصــغر تــوفیقی. تهــران, تهــران, 15 1۰, 1394فرد, ر. ی. )ســنایی

 ایران.

 ن, تهران, ایران.(. کارآفرینی به شیوه اصغر امینی. تهرا15 1۰, 1395فرد, ر. ی. )سنایی

(. کـــارآفرینی بـــه شـــیوه بنیانگـــذاران مـــارکوپولو. تهـــران, 15 1۰, 1395فرد, ر. ی. )ســـنایی

 تهران, ایران.

ــه شــیوه15 1۰, 1395فرد, ر. ی. )ســنایی ی حســن صــیادچمنی. تهــران, تهــران, (. کــارآفرینی ب

 ایران.

د اعتمــاد بنیانگــذار (. کتــاب کــارآفرینی بــه شــیوه محمــ15 ۰1, 1395فرد, ر. ی. )ســنایی

 پوشاک ماکسیم. تهران, تهران, ایران.

ــر ملکــوتی. تهــران, تهــران, 15 1۰, 1395فرد, ر. ی. )ســنایی ــه شــیوه اکب ــاب کــارآفرینی ب (. کت

 ایران.

(. کتـــاب کـــارآفرینی بـــه شـــیوه دکتـــر عبـــدالمحمود 15 1۰, 1396فرد, ر. ی. )ســـنایی

 تهران, ایران. رضوانی؛بنیانگذار موسسه ترجمان علوم. تهران,
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(. کتــاب کــارآفرینی بــه شــیوه محمــد اعتمــاد بنیانگــذار 15 ۰1, 1397فرد, ر. ی. )ســنایی

 پوشاک ماکسیم. تهران, تهران, ایران.

ــران, 15 1۰, 1397فرد, ر. ی. )ســنایی ــواری. ته ــه شــیوه غالمرضــا ذواالن ــارآفرینی ب ــاب ک (. کت

 تهران, ایران.

 .289-253, بانوان شیعهگیزشی اشتغال زنان . (. نظام ان1385ز. )-صباغیان, ع. د.

اقتصـاد : کــار (. کـارآفرینی اجتمــاعی بـا رویکـرد بازاریــابی اسـتراتژیک. 1391عبـدالعلی, ز. د. )

 .9-4, و جامعه

ــرد, ر. ی. ) ــران, 15 1۰, 1393ف ــم زاده. ته ــدون قاس ــر فری ــیوه دکت ــه ش ــارآفرینی ب ــاب ک (. کت

 تهران, ایران.

(. کتــاب کــارآفرینی بــه شــیوه بیــوک صــحاف امــین. تهــران, تهــران, 15 1۰, 1394فــرد, ر. ی. )

 ایران.

(. کــارآفرینی خــانوادگی بــه شــیوه بابــک اخــوان بلورچیــان و 15 1۰, 1394فــرد, ر. ی. )

 مرجان صدرالعلمایی. تهران, تهران, ایران.

ــرد, ر. ی. ) ــران,15 1۰, 1394ف ــاب. ته ــالی بن ــی اصــغر خی ــیوه عل ــه ش ــارآفرینی ب ــاب ک  (. کت

 تهران, ایران.

ــرد, ر. ی. ) ــران, 15 1۰, 1395ف ــی. ته ــدار کاله ــهیال چوب ــیوه س ــه ش ــارآفرینی ب ــاب ک (. کت

 تهران, ایران.

 (. کتاب کارآفرینی به شیوه احمد غفاری. تهران, تهران, ایران.15 1۰, 1395فرد, ر. ی. )

در توسـعه و  زن(. بازنمـایی الگوهـای اشـتغال زنـان در متـون درسـی ایـران. 139۰فروتن, ی. )

 .8۰-39, سیاست

 تهران: بهمن برنا. مبانی و اصول کارآفرینی اجتماعی.(. 1396قاسمی, م. ن. )

 )بدون تاریخ(. قرآن کریم.
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 دار الکتب االسالمیه. الکافی..ق(.  14۰7کلینی, م. )

 .دار إحیاء التراث العربی بحار األنوار.(. .ق 14۰3مجلسی, م. )

(. چــالش هــای اخالقــی اشــتغال زنــان بــرای خــانواده )بررســی تطبیقــی 1394مــرادی, م. ک. )

 .4۰-23, پژوهشنامه اخالق اسالم و فمینیسم و ارائه راهکارها(. 

انتشــارات پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ  ســیره معیشــتی معصــومان.(. 1397مقدســی, ی. )

 اسالمی.

ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ و  .نظــام اقتصــادی اســالم(. 1389میــر معــزی, س. ح. )

 اندیشه اسالمی.

ــد, ش. ) ــب. 139۰ناهی ــورهای منتخ ــان در کش ــرویج کــارآفرینی زن ــای ت ــه ه ــاه (. برنام رف

 .286-259, اجتماعی
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