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Manifesto به  امپیش از اقد .استدر این وبالگ  نویسماینجا می ینویسندهنویسی از دید وبالگاصول و قواعد  ()ویرایش صفر
 ید.کار ببنداً بخوانید و حتماً بهحتم ،نویسماینجا می در فعالیتیهر 

 

. برای را بنویسد هاترجیح داده آننگارنده ته شده است چون نوش آن مطالب .ستوبالگ شخصی یک نویسماینجا می .۱ د  بن
ای را از دست ویژه یک دلیل خوب وجود دارد: با نخواندن این وبالگ هیچ چیز آن اما برای نخواندن .خواندنش دنبال دلیل نگردید

 .دهیدنمی

 به زبان ساده: به من نگین چی بنویسم، چی ننویسم! ۱بند 

 

را ندارد. خوانندگان این وبالگ ارزشمندترین دارایی این وبالگ هستند  نویسماینجا می مخاطبان کس حق توهین بهیچه .۲ بند  
 .ی فروگذار نخواهد شدها، از هیچ تالشو برای حفظ شأن و شخصیت آن

 به زبان ساده: مخاطبا و دوستام خط قرمزن. ۲بند 

 

قضاوت نکردن،  زبانی،فکری و همدلی، همهم فهمیدن حال و شرایط نویسنده، برای، هرگونه سعی نویسماینجا می در . ۳ بند  
ترین شکل ممکن که در توان ن به بهترین، زیباترین و انسانیو مهربا ، محترمانهسخن عادالنه و منصفانه و لحن صمیمی

رود. در مقابل، هرگونه شمار میبه هاارزشمندترین هدیه و برای نویسنده از شودمیسخ داده و ارج نهاده ، پانویسنده باشد
ی وبالگ و شخص درباره گاهیدور از انصاف و از روی ناآخن بهسجا و ، قضاوت بیشرایط و احوال نویسنده سعی در نفهمیدن
فهمی، کندفهمی، فهمی، بدنفهمی، کجسخت ،بنابراینشود. تلقی می خطایی بزرگ آمیز،توهین و دهنویسنده و لحن زنن

 پاسخ داده خواهد شد.و قطع ارتباط گزارش هرزنامه  با حذف دیدگاه، یا دو بار تحمل،د از یک بعگرفهمی و نافهمی د

ذارم. جواب میش این نیست که بدی رو بی. اما معنی، بسیار زیاددار خوبیاتونمبه زبان ساده: من منت ۳بند 
 معتقدم جواب های، هویه!

 

 اگر طرحبنابراین از اوجب واجبات است؛ چه برای نویسنده، چه برای خوانندگان.  حق نشر ، رعایتنویسماینجا می در .۴ بند  
یا  نباید بازنشر (inja-minevisam.blog.ir) برداشتید، بدون ذکر منبع وبالگ ی دیگری از اینیا هر فقره گرافیکی، صوت، نوشته

ناس الت پیگرد قانونی دارد، حققابلی کهفارغ از اینچون . ی مادی یا غیرمادی ببریدو یا به هر شکل دیگر از آن بهره کنید چاپ
 .ماند. نویسنده نیز متقابالً با تمام توان، متعهد به همین تعهد در قبال سایرین باقی میرودشمار میبه نیز

های رمزدار نوشته و منتشر هایی که در پستجز آنبه ،نویسماینجا می های گرافیکیها و طرحاستفاده از متن .۱.۴ یتبصره
 .است کامالً آزاد ۴، با رعایت بند شوندمی

 بگو از کجا آوردیشون.به همه ه زبان ساده: هر چی بردی نوش جونت، فقط بندش بی پشتو تبصره ۴بند 

 

نویسنده است. احترام به این حریم خصوصی  حریم شخصیجزء  ،و تمام اطالعات مرتبط با آن نویسماینجا میمطالب  .۵بند  
، از دار کنداین حریم شخصی را خدشهکه سخنی یا عمل  گونههیچو تحمل نویسنده توقع . همگانی است یوظیفهیک 
 کس ندارد.هیچ

 به زبان ساده: به چیزایی که بهتون مربوط نیست دخالت نکنین. دست شما مرسی! :دی ۵بند 

 

منتشر شود.  سمینومی اینجادر  حاوی مضامین سیاسی هاییندرت بنا به اقتضای زمان، پستممکن است به . ۶د  بن
د که نویسنده طرفدار یا ندانمی Manifesto ی این بند ازسبب مطالعهبه وبالگ خوانندگان ایننده این است که فرض نویسپیش

با تنها بحث سیاسی  پس. او نیست هایمندیعالقهاز و اساساً سیاست نبوده ی سیاسی تهگروه و دس عضو هیچ حزب،
نمایی شدیداً سیاسیزدگی و با سیاست که. ضمن ایناستها آزاد های این پستدیدگاهدر بخش و رعایت موازین اخالقی 

 .برخورد خواهد شد

 پس .پدر و مادرهت بیسیاس: بدونین که من معتقدمداد، اگر چیزی اینجا بوی سیاست میبه زبان ساده:  ۶بند 
 ازش خوشم نمیاد.

 

... 

 



، اصالح آن ممکن است در آینده در جهت بهبود قواعد و شرایط Manifesto بندهای ر.ناپذیبند  همواره آخر و همواره خلل

ترین اولویت در آن و مهم بخش تغییرناپذیر . در هر صورت،گرددآن اضافه بندهای جدیدی نیز بهشوند. همچنین ممکن است 
 خواهد بود.« نویسماینجا می در فضای متقابل محبت و احترامامنیت، ایجاد و حفظ »آن،  وینتد

 :دیهمینی که هست! ی که گفتم برای خودم محفوظه. به زبان ساده: حق اصالح و تغییر اینایآخر مواره هبند 

 

 .منتقل خواهند شد Manifesto های گذشته به بخش بایگانی، ویرایشManifesto با تدوین ویرایش)های( جدید بایگانی.+ 


