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 هقذهِ ٍ ضزح هسئلِ .1

داٌكگاه از دفاعِ داٌكسّیان دکحؼی جا ارجلای اؾضای  ُای گٌّاگّنِ ٌاىَ ُاؿث کَ در آییً اکٍّن ؿال ُو

آور ةّدن ةَ ایً  انؽام آور گٍساٌغه قغه اؿث. انؽام ةَ ؾٍّان یک قؼطِ ISIانؽام داقحًِ ىلانة ُیئث ؾهيی، 

ای را ةَ چاپ ةؼؿاٌغ، ؾيالً اىکان ؾتّر از ایً  ىؿٍی اؿث کَ چٍاٌچَ پژوُكگؼ کكّرىان ٌحّاٌغ چٍیً ىلانَ

 گؼدد. اش ىّازَ ىی ىؼصهَ را ٌغاقحَ و ةا ةضؼانِ ؾغم پػیؼش ُية پژوُف

 قان دارٌغ ٍعق و ةلّل ایً ٌّقحَ، دالیهی، ةؼای ایً ؿیاؿحگؽاریةٍیاٌگػاران و ُّاداران ایً انؽام، فهـفَ، ى

ىعانفیً ٌیؽ دالیهی در ردِّ ایً دالیم  اٌغ. آورده قغه« ضيٍی»و « مؼیش»در دو زیؼؾٍّانِ  2کَ در ةعف 

ةَ  5ؿپؾ در ةعف  .اٌغ ردِّ دالیم ضيٍی آورده قغه 4ردِّ دالیم مؼیش و در ةعف  3کَ در ةعف  آورٌغ ىی

دالیم امهی و فؼؾیِ ىعانفثِ ىعانفیً، پؼداظحَ قغه اؿث. انتحَ در ایً ةعف ةؼظی از ىّارد فلط ةنّرت 

ةَ راه صم زایگؽیٍی کَ داٌكگاه ةایغ در پیف گیؼد،   6در پایان و در ةعف  اٌغ. یک ؿؼفنم ىعؼح گؼدیغه

 اؿث.گؼدیغه  ارائَ ٌیؽ کّجاُی ةٍغیِ و زيؽاقاره قغه 
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 ٍ َّاداراى گذاراى یبىبٌ یلدال .2

  یحصز یلدال 2.1

از  قان گػاران و ُّادارانِ ایً انؽام، مؼیضاً ةَ ؾٍّان اٌگیؽة امهی ؿث کَ ةٍیانىٍؼّر دالیهی ادالیم مؼیش 

 اٌغ. ُا ظؼح ٌيّده ٌاىَ گٍساٌغن ایً انؽام در آییً

 ارتمای رٍابظ بیي الولل   1.2.2

کٍیو و زىیً ةَ یک دُکغة زِاٌی جتغیم قغه اؿث.  زٌغگی ٌيیىا در یک زِان ةـحَ در درون ظّدىان 

رواةط ؾهيی ضؿیف ةا کكّرُای دیگؼ، ةّیژه کكّرُای پیكؼفحة زِان، ةاؾخ کو اظالؾی و یا صحی 

و فٍآوری  افحادگی جاریعیِ ىا در داٌف ُای آٌان ظّاُغ قغ. و از ایً رُگػر ؾلب اظالؾی ىا از پیكؼفث ةی

ّرت ىضاؾف افؽایف ظّاُغ یافث. نػاؿث کَ صحياً ةایغ رواةط ؾهيی ظّد را ةا کكّرُای ةن ،، روز ةَ روزروز

 ىاٌغگی را ةا ؿؼؾث ُؼ چَ ةیكحؼ زتؼان کٍیو. ةیگاٌَ، گـحؼش دُیو جا ایً ؾلب

ُا ایً اؿث کَ ىا ُیئث ؾهيی ظّد را از ظؼیق ُيیً  ةؼای رؿیغن ةَ ایً ُغف ىحؿانی، یکی از ةِحؼیً راه

لانَ در ىسالت ظارزی، ةا دٌیای ةیؼون کكّر آقٍا ٌيّده و در جؿاىم كؼار دُیو. جا از ایً رُگػر انؽام چاپ ى

پػیؼد، اؿاجیغ ىا ةحّاٌٍغ رواةط ؾهيی ظّد را ةا داٌكيٍغان زِان  ای کَ مّرت ىی ُای ؾهيی و ةغه ةـحان

 انيههی را گـحؼش دٍُغ. ةؼكؼار ٌيّده و رواةط ؾهيی ةیً

جّاٌغ در رواةط فؼٍُگی، ازحياؾی و صحی  ىیصحی  ،ُای ؾهيی زِان ن ىا در ُيایفصضّر ؾهيی داٌكيٍغا

ىان در زِان را  ىذتث گػارد و جتهیغات ىٍفی دقيٍانانؿاده  فّقؿیاؿی ةیً کكّرىان و ىهم زِان جأدیؼ 

ىـحلیو و  ةا ایساد راةعة جٍگاجٍگ ةا ةغٌة ؾهيی کكّرُا، ؾيالً ةنّرت ،در واكؽ داٌكيٍغان ىا ظٍذی ٌيایغ.

ن را ةَ گّش ىؼدم غیؼ ىـحلیو ةا ىؼدم کكّرُای زِان راةعَ ةؼكؼار ٌيّده و مغای واكؿی ىؼدم کكّرىا

 ؿازد. رؿاٌٍغ و ایً ةَ ىؼور ٌؼؼ زِان را ٌـتث ةَ ىؼدم ىا و قکّفایی آن آگاه ىی زِان ىی

 ّای داًص ٍ جلَگیری از رکَد علوی هلسم ًوَدىِ درگیری با علن رٍز ٍ لبِ 1.2.1

ُای زغیغ ٌاةعكّدٌی ظّاُیو  افحادگی ُای داٌف زِان ؾلب ةياٌٍغ، دچار یک ؾلب اگؼ داٌكيٍغان ىا از نتَ

. نػاؿث کَ صحياً ةایغ پژوُكگؼان گؼدد کَ در آیٍغة ٌَ چٍغان دور کكّر ةا ٌّؾی رکّد ؾهيی ىّازَ ىی قغ

ةا  ُا ةؼای ایً ىِو، درگیؼ کؼدن آٌِا ُای داٌف کٍیو. کَ یکی از ةِحؼیً راه ظّد را ىهؽم ةَ جؿلیب ایً نتَ

ُای داٌفِ زِاٌی در صال صؼکحٍغ و وكحی  ایً ىّضّؾات از ظؼیق ىسالت ظارزی اؿث. چؼاکَ آٌِا در نتَ

 ای را ةحّاٌغ ةَ پػیؼش ایكان ةؼؿاٌغ، ؾيالً در نتة داٌف ىؽةّر كؼار گؼفحَ اؿث. پژوُكگؼ ىا ىلانَ
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 ّای بیي الوللی یبٌذُ دباال بردى رتبة داًطگاُ در ر 1.2.2

روقً اؿث کَ ىعؼح قغنِ ُؼچَ ةیكحؼ داٌكگاه در ىساىؽ ةیً انيههی ةا وزِة ؾهيی ُؼچَ ةاالجؼ و ةؼجؼ، 

ُا دارا ةّدنِ جؿغادِ  ةٍغی ىّزتاتِ ارجلای وزِة کم کكّر ؾؽیؽىان ظّاُغ گؼدیغ. یکی از ؾّاىم در رجتَ

رىان ةؼ دادن . از ُيیً رو ةا انؽام پژوُكگؼان کكّانيههی اؿث ىلاالت ؾهيی چاپ قغه در ىسالت ىؿحتؼ ةیً

، رجتة ةیً انيههی داٌكگاه ظّد را ارجلا ظّاُیو داد و از ایً رُگػر اكتال ةیكحؼی ٌیؽ از ىلانَ در ایً ىسالت

 ظؼف زِان ةَ ىا ظّاُغ قغ و ىّرد جّزَ ةیكحؼ زِان ؾهو كؼار ظّاُیو گؼفث.

 

 یالولل یيدر سغح ب یًگارش علو یيورت 1.2.3

انيههی آقٍایی کافی درون کكّر ىضغود ةاقغ، پژوُكگؼان ىا ةا ٌضّة ٌگارش ةیً ةَ جا وكحی ٌگارش ؾهيی 

ُای ؾهيی ةگٌَّ ای کَ ةحّاٌٍغ ةا زِان وارد گفحگّی ؾهيی قٌّغ، ىِارت  ٌعّاٍُغ یافث و در ٌگارش یافحَ

 گؼدد. کافی کـب ٌيی

ُای دروٌی، ٌيی جّاٌٍغ وارد گفحگُّای  وزّد پیكؼفثةا ؾغم کـب چٍیً ىِارجی، داٌكيٍغان ىا ُیچگاه ةا 

افحاده ٌكان دُغ،  ظّاُغ ىا را کكّری ةکهی ؾلب زِاٌی قغه و جتهیغات ىٍفیِ ؾهیَ کكّرىان را کَ ىی

 ظٍذی کٍٍغ.

ؿازیو جا در  از ُيیً رو، ىا ةا انؽام پژوُكگؼان ظّد ةَ چاپ ىلانَ در ایً ىسالت ؾيالً آٌِا را وادار ىی

 و در گفحگّی ٌّقحاری جيؼیً ٌيّده و ىِارت ظّد را ةاال ةتؼٌغ. ٌّقحار

 

 

  یضوٌ یلدال 2.2

قّد ونی ُیچگاه رؿياً ةَ ؾٍّان  ىٍؼّرىان از دالیم ضيٍی دالیهی اؿث کَ در زهـات ظنّمی ظؼح ىی

ٍی دنیم ایً ٌیؽ در ایً اؿث کَ چٍاٌچَ ایً دالیم ةنّرت قفاف و ؾه قٌّغ. فهـفَ و اٌگیؽة امهی ظؼح ٌيی

ظؼح قٌّغ، ىّزب ةاز قغنِ رواةط زقث ىّزّد ةیً ةؼظی اؾضای ُیئث ؾهيی در ىیان ىؼدم گؼدیغه و ةَ 

ةکهی  ،ةاقٍغىعؼح زاىؿَ  ةاالیِ فؼُیعحَ و ةا فؼٍُگِ ایً جؼجیب آةؼوی ازحياؾی ایً ككؼ کَ كؼار اؿث ككؼِ

 رود. زیؼ ؿؤال ىی

ن ازحياؾی ایً ككؼ وارد گؼدد، ةنّرت ضيٍی، ایً ای ةَ قأ ةَ ایً جؼجیب اىیغوارٌغ ةغون ایٍکَ مغىَ

 ىكکالت ٌیؽ ةؼظؼف گؼدد.
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 ّا یابی باال بردى کیفیت ارزشبرای  ،اساتیذ ّا در رفع بذُ بستاى ٍ رٍدربایستی 1.1.2

قّد کَ کار از  ، ىحّزَ ىیُيکاری آیغ کَ یک ؾضّ، ٍُگام ارزیاةیِ کارِ رودرةایـحی ٍُگاىی ةّزّد ىی

از ُيیً رو  قّد ایً را ةَ مؼاصث اؾالم کٍغ. اش ٌيی روی نیةؼظّردار ٌیـث و کیفیث الزم و یا کافی

 ر اؿث کَ ایً کار را آن داورِ ظارزیِ ىلانة ىؼةّظَ، ةسای او، اٌسام دُغ.اىیغوا

ةَ ایً جؼجیب دوؿحی ظّد را ةَ ُو ٌؽده اؿث درصانیکَ اقکاالتِ کارِ ُيکارش ٌیؽ ةَ ظّةی جّؿط داور 

کارش، ةَ َ كؼار گؼفحَ اؿث! در واكؽ وػیفة ظّد در داوری را ةغون درگیؼ قغن ةا ُيظارزی ىّرد ىغاك

 گؼدنِ ظارزی ٌِاده اؿث و ُيَ چیؽ ظّب و ظؼم پیف ظّاُغ رفث!

کٍغ و در ازای  پّقی ىی آیغ کَ ؾضّی درةارة کار ضؿیف ؾضّ دیگؼ چكو ةغه ةـحان ٌیؽ ٍُگاىی پیف ىی

 ی کارُای ضؿیفِ ظّدش، چكو پّقی کٍغ.آن اٌحؼار دارد جا او ٌیؽ در ةؼظ

ای كؼاردادُایی را ةا  ُای دیگؼی ٌیؽ ىيکً اؿث کَ ىذالً یک ىغیؼ دونحی ةؼای دریافث درزَ ةغه ةـحان

 را اٌحؼار دارد! گیؼیِ اؿاجیغِ داور ةٍغد و در ىلاةم ؿِم اؿاجیغ ىؼةّظَ ىی

ةٍغد چؼاکَ ةِؼصال از فیهحؼِ اىًِ یک  ُایی ىی ةـحان-انؽامِ ىلانة ظارزی، ؾيالً ، راه را ةؼای چٍیً ةغه ،صال

ةـحان ٌغارد، ىستّر اؿث کَ ؾتّر کؼده -ؿاىاٌة ؿانو ظارزی کَ ةغون رودرةایـحی اؿث و راُی ةؼای ةغه

ظّاه درگیؼ کٍغ، ىاٌؽ ةؽرگی  ىغیؼانِ زیادهو ةَ ایً جؼجیب ةغون ایٍکَ داٌكگاه ىـحلیياً ظّد را ةا ایً  ةاقغ.

 گػارد. قان ىی را پیف روی

 

 ّا یابی ارزش دردرًٍی  علویِ ًاتَاًیِ جبراىِ 1.1.1

جّاٌاییِ داوری و ارزیاةی مالصیث و افؼادی کَ ةَ نضاظ ؾهيی فؼد یا  اؿاؿاًاؿث کَ  ؾهيی ةؼظی ىّضّؾاتِ

ی، ؾيالً ایً ٌاجّاٌی ظّد را زتؼان ظارز چٍیً فیهحؼغ. از ُيیً رو ةا گػاردنِ ٌداقحَ ةاقٍغ، وزّد ٌغار

داوری ٌغارٌغ، جؿییً  مالصیث کافی ةؼایُیئث داوران را از ظّدىان، ُؼچٍغ  جؼجیب، کٍیو. ةَ ایً ىی

 ٌِایحاً ةعّةی و ةا دكثِ  ،ىان راصث اؿث کَ داوری ایو، ظیال ونی چّن فیهحؼ ظارزی را گػارده ،کٍیو ىی

 غ.اٌسام ظّاُغ ق ،کافی

ةَ ایً جؼجیب ةغون ایٍکَ ةَ مؼاصث، ةَ ٌاجّاٌی ؾهيی ظّدىان در آن زىیٍَ اؾحؼاف کٍیو و آةؼوی ؾهيیِ 

 ایو. دار کٍیو، کار را ٌیؽ ةَ دكث پیف ةؼده گؼوه و داٌكکغة ظّدىان یا کكّر را ظغقَ
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 َّاداراى یحصز یلِدال ٍ رد تحلیل .3

 صزیحِ َّاداراى دالیلِ یِهٌطق ردٍ  حلیلت 3.1

کٍیو،  افحادگیِ جکٍّنّژی ٌـتث ةَ ةؼظی کكّرُا را جسؼةَ ىی ؿال گػقحَ، یک ؾلب 300ىا در صغود  ایٍکَ

جّاٌیو  رؿغ ىا از رُگػرِ جؿاىالت و رواةط ؿازٌغه ةا ایكان، ىی جلؼیتاً ىّرد جّافق ُيگان اؿث. ایٍکَ ةٍؼؼ ىی

ُا یافحَ و در زتؼانِ ایً  روش کيک گؼفحَ و ٌلاط ضؿف ظّدىان را چَ ةَ نضاظ ىّضّؾات و چَ ةَ نضاظ

 افحادگی ةکار گیؼیو ٌیؽ ؾيّىاً ىّرد جّافق اؿث. ؾلب

ای کَ در رواةط ةا ةیگاٌگان ىّرد جّزَ زغی ةایغ كؼار گیؼد ایً اؿث کَ مؼفِ ایساد،  اىا ىِيحؼیً ٌکحَ

غاقحَ ةاقغ، گـحؼش و صحی جؿيیق ایً رواةط ةَ جٍِایی، ٌَ جٍِا ىيکً اؿث ُیچ ؾایغی ةؼای کكّرىان ٌ

ٌاپػیؼی را ٌیؽ وارد کٍغ. در واكؽ ةؼكؼارکٍٍغگان ایً رواةط الزم  ُای زتؼان ةهکَ ىيکً اؿث صحی ظـارت

اؿث، جّزَ ویژه داقحَ ةاقٍغ کَ ایً رواةط دو ؿّ دارد، ُياٌگٌَّ کَ ىا ةَ دٌتال ایً ُـحیو کَ ةؼای 

کٍٍغ و ؾيّىاً ایً دو ةؼاصحی  ظّد را دٌتال ىیُای  ىٍغی ای ةتؼیو، آٌِا ٌیؽ اُغاف و ةِؼه کكّرىان ةِؼه

 جّاٌٍغ در جؿارض كؼار گیؼٌغ. ىی

جؼ  جؼ ىا ٌتّده و ىا ٌاچار ظؼفِ ضؿیف کَ ظؼف كّی قّد ٍُگاىی جؼ ىی جؼ و صـاس ایً ىِو ةـیار زغی

جؿییً ُـحیو. چَ ةَ نضاظ ىّضّؾات ىّرد جؿاىم و چَ ةَ نضاظ ةـحؼُای جؿاىهی! . یؿٍی ىا ٌَ در چگٌّگی 

ای ٌتّده و ةؼؾکؾ ایكان در ایً زىیٍَ ُو ةَ  ىّضّؾات ىّرد جؿاىم ؾهيی و ٌَ در چگٌّگی ایً جؿاىم صؼفَ

 جؼ از ىا ُـحٍغ. نضاظ جاریعی و ُو از ٌؼؼ ةـحؼؿازی، ةـیار پیكؼفحَ

ةؼاصحی  اٌگاری در ایساد و ةـحؼؿازی ایً جؿاىالت اٌگاری و ةَ ؾتارت ةِحؼ ؿِم ةَ ایً جؼجیب ُؼگٌَّ ؿاده

جؼ ُيّاره ایً اىکان را ٌیؽ دارٌغ کَ  ُای كّی جّاٌغ کكّر را ةا یک فازؿة ىهی روةؼو ؿازد. اجفاكاً ظؼف ىی

جؼ ةا ىا ةؼظّرد دارٌغ، ىا را ةَ ؿّی اٌّاؾی از  ریؽی و ؿاظحار كّی چّن از ىّضؽ ةاالجؼ و ةؼجؼ و ةا ةؼٌاىَ

وری ایً رواةط را  قان کَ كاةم دیغن ُو ٌیـحٍغ، ةِؼه هیُا ؿّق داده و ُياٍُگ ةا ؾّاىم داظ اٌگاری ؿاده

 کاىالً ةـّی ظّد ؿّق دٍُغ.

ُای الزم را  از ُيیً رو اگؼ ىا اُغافِ ظّدىان را پیكحؼ جؿییً ٌکؼده ةاقیو و در راؿحای آن اُغاف، ةـحؼ

جؿاىم ةا ةیگاٌگان در یک  جّاٌیو، ظؿية ةیگاٌگان كؼار گیؼیو. در واكؽ ىا در ُؼ فؼاُو ٌکؼده ةاقیو، ةآؿاٌی ىی

جّاٌیو ةگّییو کَ ایً جؿاىم ةؼای کكّرىان ىفیغ ةّده اؿث کَ صغاكم  ةـحان كؼار داریو و ٍُگاىی ىا ىی-ةغه

جّاٌغ ؾالىث ىذتث یا ىٍفی  ُای ىا کيحؼ ٌتاقغ! و مؼفاً صسو ىتادالت و جؿاىالت ٌيی ُای ىا از داده ؿحاٌغه

 را جؿییً کٍغ.
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(، کَ روش پیف ISIر روش ىّرد ةضخ ایً ٌّقحَ)وادار ٌيّدنِ پژوُكگؼان ةؼای ىلانة صال اگؼ دكث قّد، د

ؿال اظیؼ اؿث ةَ ةِاٌة رواةط ةیً انيهم ؾهيی، در کيال قگفحی، جلؼیتاً ُية  15گؼفحَ قغه در صغودِ 

 ای کَ در ةاال یادآور قغ، ةَ ظؼف ىلاةم ؿپؼده قغه اؿث!!! پاراىحؼُای ىِو جؿییً کٍٍغه

 

 گردًذ تَسظ بیگاًگاى هٌْذسی ٍ تعییي هیعات علوی هَرد تعاهل، هَضَ 2.2.2

چّن پژوُكگؼ ىا الزم اؿث ٌِایحاً، ىّرد اكتال و پػیؼش ظؼفِ ةیگاٌَ كؼار گیؼد جا ىلانة او در ىسهة آن ةیگاٌَ 

رد گػاری یک ىّضّع ىّ کٍغ و جلؼیتاً قيا جّاٌایی ةٍیان چاپ قّد، ُو ىّضّؾات را او ىٍِغؿی و جؿییً ىی

 ؾالكَ و ٌیاز ظّد را ٌغاریغ.

کٍیو. یکی از قگؼدُا ایً اؿث کَ در  ٌّع آن اقاره ىی 3ةاره قگؼدُای زانتی را دارٌغ کَ ةَ  ایكان در ایً

 دٍُغ:  ُيان اةحغا و ةغون ةؼرؿیِ چٍغان ؾيیق، ةَ قيا ػؼف یک روز و صحی کيحؼ پاؿط ىی

ىسهة ىا ٌتّده و نػا ىا از ةؼرؿی آن ىؿػوریو ونی ىّضّع ىعؼح قغه جّؿط قيا ىّرد جّزَ ظّاٌٍغگان »

 «ُيچٍان از ىلاالت دیگؼ قيا کَ در دایؼة ىّضّؾات ىّرد جّزَ ىعاظتیً ىا ُـحٍغ، اؿحلتال داریو.

 دٍُغ: یا در یک فامهة زىاٌی کّجاُی پاؿط ىی

اؿث و نػا ُا پیف از ىّضّؾات داغ و ىعؼح در ىسهة ىا ةّده  ىّضّع ىعؼح قغه جّؿط قيا، ؿال»

 «ةاقغ اکٍّن دوةاره گكّدنِ ایً فایم ةؼای ىسهة ىا ىلغور ٌيی ُو

کٍٍغ ةهکَ  دٍُغ کَ در ُيان آغاز ىلانة قيا را رد ٌيی اٌسام ىی یا فؼیتکاراٌَونی در ةؼظی ىّارد کار 

کٍغ  کٍٍغ. پژوُكگؼ ىا جنّر ىی ُایی را ىعاةق ىؿيّل کَ ػاُؼاً ةؼای رفؽ اقکاالت اؿث، ىعؼح ىی پؼؿف

قّد،  جؼ ٌیؽ ىی ُای آٌِا کَ رفحَ رفحَ ؾيیق کَ ىّرد جّزَ آٌِا كؼار گؼفحَ اؿث و ةا قادىاٌی ةَ پؼؿف

ُا رفث و آىغ، کَ ٌِایحاً ظؼف ةیگاٌَ ةَ ایً ٌحیسَ  دُغ. پؾ از چٍغی، قایغ ىاه جؼی ىی ُای کاىم پاؿط

از او گؼفحَ و کاىالً او را جعهیَ کؼده  رؿغ کَ ُية چٍغ و چّن کاری کَ پژوُكگؼ ایؼاٌی رؿیغه اؿث را ىی

 کٍغ. اؿث، ٌاگِان در کيال ٌاةاوری ىلانَ را ةغون دادن ُیچ جّضیضی، رد کؼده و اؾالم ؾغم پػیؼش ىی

و ةَ اؿحؿيار  یکؼدن ؾهو و جکٍّنّژ یظّد ةا اٌضنار یجّؿؿَ ؾهي یةؼا یكؼفحَپ یکكّرُاقگؼد امهی: 

ؾهو  یغجّن یزِان ؿّم ةؼا یرا در ىضللان و پژوُكگؼان کكّرُا یؽهاٌگ  ،ىعحهف یدرآوردن آن ةا قگؼدُا

 «انيههی یًة یگارقیان»جضث ؾٍّان  یاؿیؾهّم ؿ یوجفکؼ اىؼوز در ىفاُ یً. اةؼٌغ یى یًاز ة یةّى یطدر ىض

جّؿط جتهیغات و در ؿاده اؿث.  یهی. ىازؼا ظقّد یاؿث، ىعؼح ى یىنٍّؾ یغك یککَ  یپّؿحَ ؾهي یکةا 

ىلاالت  دراٌحكار  یىلانَ ةؼا یکدٌتال ارائَ  پژوُكگؼ ةَ یکیؿی اؿث ظتایؼان جّؿط انؽام رؿيیِ داٌكگاه، 

ISI ىلاالتِ داغ ُا ةَ  ژورٌال زـحسّی. ىضلق در درو یىhot paper ارزاع  یكحؼیًىلاالت ة یًکَ ا رؿغ یى

 یكحؼة کٍغ یفؼض ى یؼاز دُغ، یىلانَ اٌسام ى یًا یهغظم فظّد را دا یقو جضل آیغ یرا دارٌغ. پژوُكگؼ ى
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 )داغ(را ةؼجؼ یا دادن اؿث؛ آن ژورٌال، ىلانَ یدر صال رو یگؼیاىا پكث مضٍَ اجفاق د قّد، یى یغهد

ُا آن ىـانَ  ىحنم ةَ ژورٌال یُا کَ قؼکث یىؿٍ یًىّؿـَ اؿث. ةَ ا آن یاآن کكّر  یازٌ کَ ىّرد کٍغ یى

 hot paperآن کار کٍٍغ، ةَ مّرت  یپژوُكگؼان رو ظّاٍُغ یو ؾيغه ظّدقان را کَ اةِام دارٌغ و ى یامه

کَ  یؽیو ظتق آن چ گیؼد یى یىّضّع جأؿ یًاش چاپ قّد، از ا ىلانَ یٍکَا یو پژوُكگؼ ةؼا کٍٍغ یچاپ ى

 یٍَآگاه ةاقغ، اةحغا ةا ُؽ یَكض یًاز ا یٍکَکَ پژوُكگؼ ةغون ا یٍساؿث. زانب اکٍغ یکار ى ظّاٍُغ، یى اآٌِ

(، ؿپؾ ةا مؼف یَ)ؿّد اول: فؼوش ىّاد اون کٍغ یى یغاریرا از آٌِا ظؼ یلاتجضل یًا یَىّاد اون یادز یارز

 کارِ  یکاز  ی: صم قغن ةعكم)ؿّد دو قّد یآٌِا صم ى یلاجیجضل چیغىانِ در یزىان و اٌؼژ یٍَ،ُؽ

مّرت گؼفحَ، درؿث  یادیز یٍَرا کَ ةا مؼف ُؽ یلاتجضل یًا یرةؽرگ و ُغفيٍغ( و ؿپؾ ٌحا یلاجیجضل

ُؼ ىضلق ةغون آٌکَ  یثجا در ىسهَ ظّدقان ىٍحكؼ کٍٍغ و درٌِا گیؼٌغ یکَ الزم دارٌغ از ىضلق ى یقکهدر 

جّؿط  قغه یظؼاص چیغىاناز  یا گّقَ ،در امم ٌؼؼ ىّرداش در ىسهَ  ظّد ةغاٌغ و قادىان از چاپ ىلانَ

ىسالت ةا کٍار  یًپكث مضٍَ ا یلاجیجضل یوج یً. در آظؼ ایـثاز آن آگاه ٌ یؽکَ ظّد ٌآٌِا را صم کؼده 

را  یچٍغ پژوُكگؼ ةَ دؿث آىغه، ىكکم ةؽرگ یا یککَ ُؼ كـيث آن جّؿط  یلاجیجضل یرُو كؼار دادن ٌحا

ىّرد اٌسام داده ةاقٍغ.  یًدر ا یجالق گٌَّ یچُ یٍکَةغون ا رؿٍغ، یى یظام ؾهيی یغةَ جّن یا کٍٍغ یصم ى

 یؿٍی قّد؛ یى یؼجؿت Free Riding یا یىساٌ یکَ ةَ آن اقاره قغه، در ؾهو اكحناد جضث ؾٍّان ؿّار یجفاكا

 داری ایَؿؼى یؽؾهو ٌ یغ. در ةاب جّنیگؼاند کؼد یٍَىٍغ قغن از ُؽ ةِؼه یقاز ظؼ یٍَکـب ؿّد ةغون ُؽ

ةَ ٌام ظّد  یٍَ،ُؽ یافثةا در یارزقيٍغ ٌعتگان را صح یلاتجضل یُا ةَ راصح روش یًةا اؿحفاده از ُي یزِاٌ

 .کٍغ یدتث و اؿحفاده ى

ُایی کَ آٌِا ؿاظحَ و  ُای ىا ایً اٌغیؾ ُاؿث داٌكگاه اکٍّن ؿال ُو، ُای گٌّاگّن دادن اٌغیؾ ةا در واكؽ

 .قٌّغ اٌغ را ىؿیاری ةؼای ؿٍسف ىلاالت كؼار داده و اىحیاز ةیكحؼی كائم ىی پؼداظحَ

اٌغ، ؾيالً و ةعّر ظتیؿی  گؼانِ ةیگاٌَ كؼار داده ُای ىا، زىیًِ ةازی را ةکهی در اظحیار ةازی ظالمَ چّن داٌكگاه

ُایی کَ ةا  اةؽاری ةؼای پیگیؼیِ ٌیازُای درون کكّر ظّد را ٌغارٌغ و قيا ىّازَ ُـحیغ ةا اٌتُّی از پژوُف

ةَ ٌیازُای دروٌی ىا ٌغارٌغ و یا در ةِحؼیً صانث کيحؼیً رةعی  کكّر ؾؽیؽىان ؿاىان گؼفحَ ونی ةّدزة

 رةط ةـیار اٌغکی دارٌغ.

 

 ضَد پصٍّص تَسظ بیگاًگاى هٌْذسی هی رٍشِ 2.2.1

فلط ىّضّؾات پژوُكی جّؿط ةیگاٌگان « ISIوادار ؿاظحًِ پژوُكگؼان ةَ ىلانة »کٍٍغ کَ ةا  ةؼظی جنّر ىی

ةارجؼ ایً اؿث کَ ةیگاٌگان روش پژوُف  ةـیار فازؽقّد درصانیکَ ىضافاً و قایغ در دراز ىغت  ىٍِغؿی ىی

 کٍٍغ. را ٌیؽ ةَ ىا جضيیم ىی
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ای کَ یکی دیگؼی را  داٌٍغ، پژوُف کاىم از ىؼاصم ةَ ُو پیّؿحَ ُياٌگٌَّ کَ ُية پژوُكگؼانِ واكؿی ىی

ور قغنِ  هگیؼی و ةِؼ ٌلف ظّد را ةؼای ٌحیسَ ؿَ از پژوُف،قّد. در واكؽ ُؼ كع کٍغ، جكکیم ىی جکيیم ىی

 کٍغ. اش ایفا ىی پژوُف و ةغردةعّر قغن

ُای  ةعفی را ةَ ؾِغة قيا ةگػارد و ةعكجّاٌغ  صال ةا دادنِ زىیً ةازی ةعّر کاىم در دؿث ةیگاٌَ، او ىی

دار قٌّغ و در ایً ىیان پژوُكگؼ ایؼاٌی فلط ایفا کٍٍغة ٌلف اظحنامی  دیگؼ را ظّدش و یا دیگؼاٌی ؾِغه

ؼیً جنّر، فلط در ج ةیٍاٌَ َ او داده، ظّاُغ ةّد. و ةَ ایً جؼجیب پژوُكگؼ ایؼاٌی در ظّشظّدش کَ ةیگاٌَ ة

ُای دیگؼ یک پژوُف کاىم یا  گؼدد. ةَ ایً جؼجیب از ةعف ُؼ ىیظّدش، ُـث، ىا روقی کَ در ةعفِ

 رؿغ. ىاٌغ و یا فلط ٌاىی ةگّقف ىی ظتؼ ىی ةکهی ةی

ریؽٌغ ونی ُیچگاه ةَ ىِارت الزم ةؼای  کٍٍغ و ؾؼق ىی کّقف ىیو ىحاؿفاٌَ در ؾیً ایٍکَ پژوُكگؼان ىا 

 ظی ىؼاصمِ کاىم یک پژوُف واكف ٌعّاٍُغ قغ و ىِارت الزم را ٌعّاٍُغ یافث.

ُا ةَ ؾِغة ىاؿث! درصانیکَ  ؿازی ةَ ؾٍّان یک ٌيٌّة ةـیار ىحغاول در ةؼظی ىّضّؾات، گػاردنِ ةار قتیَ

غن ةَ فٍآوری ىّرد ٌؼؼ، در دؿث آٌان اؿث و قيا ةؼای فؼاُو کؼدن آن ُای ىّرد ٌیاز ةؼای رؿی آزىایكگاه

جان، ةعّر ظتیؿی  ٌٍّیىاٌغگیِ ک ایغ و نػا ةغنیم ؾلب جؼ، جالش الزم را ٌکؼده قؼایط و ةـحؼ ىّرد ٌیاز پیف

 ایً ظؼاصی اؿحاداٌة ش را داریغ. از ُيیً رو ُيَ چیؽ درجّاٌیغ كؼار گیؼیغ کَ ةـحؼ ی ىیفلط در ةعك

 رؿغ. قيا، ةـیار ُو ؾانی ةٍؼؼ ىی ةیگاٌگان ةؼای ٌلفِ 

 

 ضَد ّایی کِ ارائِ هیٍ آهارسیاست اعوال ضذُ ارزیابی  2.2.2

 ISIةغجؼیً ةعف از داؿحان، ٍُگاىی اؿث کَ ةؼای ارزیاةی ایً ؿیاؿث اؾيال قغه یؿٍی ُيیً انؽام ىلانة 

ؼای ایٍکَ ةتیٍیو ایً ؿیاؿحی کَ در پٍِة ؾهيی گؼدد. یؿٍی ةسای ایٍکَ ىا ة ، ةاز ُو ةَ ةیگاٌگان ىؼازؿَ ىی

ایو، چَ ةِتّدی در اُغاف پژوُكی ىهی در ةـحؼ جؿاىم ةا کكّرُای ةیگاٌَ ةؼای ىا ایساد  داٌكگاه ؿاىان داده

ایو، ایً را ُو ةا یک جٍتهی  ؿازىاٌی را ؿاىان داده و ةتیٍیو کَ چَ کؼده کؼده اؿث، یک ارزیاةی درون

 ایو!!! ةیگاٌگان ؿپؼدهةغیهی ةَ ظّدِ  ةی

کٍٍغ، را ىتٍای داوری ظّدىان از ایً ؿیاؿث  ةَ ایً جؼجیب آىار و اركاىی را کَ ایكان)ةیگاٌگان( ارائَ ىی

ُایی اؿث کَ از ٌؼؼ او ىِو  ایو. غافم از ایٍکَ چیغىان او در ارزیاةی و آىارُا، چیغىان و قاظل كؼار داده

 ىهی ىا و ٌلكی کَ داٌكگاه ىا ةایغ ایفا کٍغ. ةّده اؿث و ٌَ آٌچَ ىا و ةؼای پیكؼفث

دٍُغ و از ایً رُگػر ىا را ٌیؽ در ىلایـَ ةا دیگؼ  آٌِا ةا زیؼکی ُؼچَ جيام ٌامِ زِاٌی ةَ ایً آىارُا ىی

پایاٌی  ؿؼ و ةی کٍٍغ. ةَ ایً جؼجیب ةكکمِ فسیؿی، ىا را ةَ یک ركاةث ةی ةٍغی ىی ُا كؼار داده و رجتَ داٌكگاه

 کكاٌٍغ. کٍغ، ىی ؼگؼىی و جضلیؼ چیؽی ٌنیب ىا ٌيیکَ ةسؽ ؿ
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ایغ  کَ اگؼ صحی قيا جّفیلی ُو در ایً ىـاةلة ىـعؼه پیغا کٍیغ، در واكؽ جّفیلی در ُيان راؿحایی یافحَ

 .کكّر ظّدجان رقغِ در  داٌكگاهواكؿیِ آفؼیٍی  ةّده اؿث و ٌَ ةؼای ٌلف کَ ةؼای او ىِو و ىؤدؼ

 

 بٌذی ٍ چکیذُ جوع 2.2.3

واكؽ در رد دالیم ُّاداران ةعّر ظالمَ، ةایغ گفث کَ ایكان ةا ایً ؿیاؿحی کَ ةؼای جؿاىم ةیكحؼ ةا در 

اٌغ، اؿاؿًا اىکان دؿحیاةی ةَ یک  اٌغ، چّن ُية ریف و كیچی را ةغؿث ةیگاٌگان ؿپؼده ةیگاٌگان اؾيال کؼده

نيهم ؾهيی را ةَ یک ىؿاىهة ةُؼد کاىم ةؼای جؿاىم ةُؼد ةُؼد را ىٍحفی کؼده و جؿاىم ةا ةیگاٌگان در رواةط ةیً ا

 اٌغ. ةیگاٌگان و ظـارت کاىم ةؼای کكّر ؿّق داده

ایً در ُية وزّه داؿحان کاىالً قفاف ُّیغاؿث. چَ در گؽیٍف ىّضّؾاتِ پؽوُف و چَ در روشِ پژوُف 

یؿٍی در ُية ىیغان اٌگیؽجؼ در ارزیاةیِ کار،  یؿٍی ٌضّه و پازل كؼارگیؼیِ قيا در پژوُف و از ُيَ قگفث

 ةازیِ جؿاىم ةا ةیگاٌَ یک اؾحياد ىعهق ةَ او قغه اؿث.

اؿحاٌغاردؿازیِ ٌگارش و ٌكؼ در کكّر ظّدىان ایفا کٍغ،  لكی کَ داٌكگاه ىا ةایغ در پیكتؼدِدرةارة ٌصحی 

ی انيهه ةٍغی ظاص کَ دؿحؼؿی ؾيّىی و ةیً ُایی ظاص و در رده ٌیؽ ةا جّزَ ةَ ىضنّر قغن در ٌگارش

 قّد. انِ کكّرىان ةَ پیف راٌغه ىیُا داؿح ةٍغی جّزِی ةَ ایً رده دارد، ؾيالً از اؿاس ةا ةی

ؿّدی داقحَ چؼا ةایغ ةؼای جّ ای  پؾ اؿاؿاً ایً ؿیاؿث وكحی قيا ُيَ چیؽ ظّد را ةَ ظؼف ىلاةم ؿپؼده

ةیً انيهم چیؽی ةط ای رواةؼ ایً ؿیاؿث ةسؽ یک ٌيایف و ٌيادی ػاُؼفؼیب ةاقغ؟! ةَ ؾتارت ةِحؼ

 !جّاٌغ ةتار آورد ٌيی

 

 دالیلِ صزیحِ َّاداراى یتجزب تحلیل ٍ رد 3.2

ىّرد ةؼرؿی كؼار  ةایغ ُا ةَ ایً ؿيث و ؿّ ؿّق داده قغه اؿث، ؿال اظیؼ کَ ؿیاؿث 15جسؼةة صغود 

ً ایگػاران و ُّاداران  انچَ ةّده اؿث. ةایغ دیغ ُيان اُغافِ درؿحی کَ ةٍی گیؼد کَ صامم ایً ؿیاؿث

 ظّاؿحٍغ ةَ آن دؿث یاةٍغ، جا چَ صغ کكّر ةَ آن دؿث یافحَ اؿث!؟ ؿیاؿث، ىغؾی ةّدٌغ کَ ىی

انيههی ؾهيی ىا و زِان چَ جأدیؼ ىذتحی در رواةط ةیً انيهم و جؿاىالت ةیً  ایً ؿیاؿث، ىذالً ةایغ دیغ

جّاٌـحَ جتهیغات ىٍفی دقيٍان را ظٍذی َ آٌِا ٌيایاٌغه و گػارده و ىذالً ٌگاه ىذتحی را از فؼٍُگ کكّرىان ة

چَ فٍآوریِایی کَ ىّرد ٌیاز کكّرىان ةّده را کيک کؼده و دردی از زاىؿَ را ةؼظؼف  کٍغ؟! یا ةایغ دیغ

ُای داٌف و فٍآوری رؿیغه و از  ؿاظحَ اؿث؟! یا ةایغ دیغ ایً ؿیاؿث چَ کيکی کؼده کَ ىا ةَ نتَ

یا ةایغ دیغ کَ چلغر ایً ؿیاؿث کيک کؼده جا  ّگیؼی قغه اؿث؟!افحادگیِ کكّرىان در آن زىیٍَ، زه ؾلب

 ةٍغی ٌكؼ در درون کكّر قکّفایی و پیكؼفث ایساد گؼدد؟! در اؿحاٌغاردؿازی ٌگارش و رده
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ُاؿث کَ ةایغ ىؿیار و ؿٍسة ارزیاةی ایً ؿیاؿث كؼار گیؼد.  وگؼٌَ ةا ىؿیارُایی  در واكؽ پاؿط ةَ ایً پؼؿف

ةتیٍغ چلغر جّاٌـحَ افحاده و زِان ؿّىی كؼار داده جا  آن ُو ةؼای کكّرُای ؾلبٌی کَ ؿیـحو صاکو زِا

 قیؼة آٌِا را ةؼای ظّدش ةکكغ کَ ٌتایغ ىؿیار ىا ةاقغ!

اٌغ  كان دادهاٌغ و ادؼات ٌـتحاً ىذتث ظّد را ٌ ُایی کَ از پیف ٌیؽ اىحضان ظّد را پؾ داده ، ؿیاؿثدر ىلاةم

ُای ىّرد ٌیاز  ُای قٍاظحَ قغه در زىیٍَ . از آن زيهَ اؾؽام داٌكسّ ةَ داٌكگاهغاٌ ػارده قغهکاىالً کٍار گ

کكّرىان جلؼیتاً جؿعیم گكحَ اؿث. و یا اؾؽام داٌكسُّای ةّرؿیَ جلؼیتاً ةکهی کٍار گػاقحَ قغه اؿث. 

 اٌغ. ُا قغه درصانیکَ ةـیاری از ُیئث ؾهيی کٌٍّی از چٍیً روقی زػب ؿاىاٌة داٌكگاه

ُایی کَ ىّرد ٌیاز کكّر ةّده ونی اؾضای  گاٌَ ةؼای جغریؾ و کار در زىیٍَدؾّت از اؿاجیغ ةیُيچٍیً 

ُایی را در ایً زىیٍَ ةَ ؾِغه  ُیئث ؾهيی کٌٍّی آن ىِارت الزم و کافی را ٌغارٌغ. یا ُغایث ةؼظی پؼوژه

 ُای ٌاىّزّد ، ىّزّد قٌّغ. ةگیؼٌغ جا در کكّر ةٍیان

ىّرد ٌؼؼ ةَ  دُغ کَ ٌَ جٍِا ىا ةَ اُغاف ةّضّح ٌكان ىی،  ISIیً ؿیاؿث انؽام صال ٌگاُی ةَ پیاىغُای ا

ةهکَ  ؿّق داده ٌكغیو از رُگػر راةعَ ةا داٌكيٍغان ةیگاٌَ کكّردروٌی نضاظ ةؼظؼف قغنِ ٌیازُای 

دٍُغة ایً اؿث کَ  ظیؽ ، ىّضّعِ داغ و اىذانِو ٌكان ای از كتیم ىّضّعِ ىلانَ امعالصات رایر قغه

ؿّی ىّضّؾاجی کكاٌغه  آیغ و ....،  ةَ ظیؽ ٌیـث، از آن ىلانَ در ٌيی ُای کكّر ةا ةِاٌة ایٍکَ ىلانَ ؿحؿغادا

 کٍغ. قّد کَ ُیچ دردی را از کكّر دوا ٌيی ىی

انؿاده صائؽ اُيیث اؿث کَ چّن انؽام وزّد دارد، پژوُكگؼ صق اٌحعاب ٌغارد ةیً آٌچَ ىسالت ةیگاٌَ  فّق

ٌیاز دارد. صال چّن ةعّر فعؼی داٌكسّیان و  ٍؿث در درون کكّرآٌچَ ىذالً یک م دٍُغ و ؾالىث ىی

کكّر دوؿث دارٌغ جا ةؼای کكّر ظّد کاری کٍٍغ، ةّاؿعة ایً ؿیاؿث جضيیهی داٌكگاه، در پژوُكگؼان 

رٌغ یا قٌّغ. صال دو راه دارٌغ یا ةکهی از ظیؼ ىفیغ ةّدن ةؼای کكّرقان ةایغ ةگػ ةؼزخ دردآوری گؼفحار ىی

کٍٍغ کَ  اگؼ در ةعّاٍُغ ةؼای کكّرقان کاری کٍٍغ ُيّاره، ةا ایً ٌگؼاٌی روزگار پژوُكی ظّد را ؿپؼی ىی

و در  کكّری ظّد ةغٍُغ؟!! درون ای ىّرد پـٍغِ ىسالت ظارزی از کارِ آیا ةاالظؼه ظّاٍُغ جّاٌـث ىلانَ

ةسای دغغغَ در ُؼچَ ةـیاری از ىّارد و ةّیژه در اٌحِای کار ةؼای دفاع از کارقان کَ چٍیً قؼظی دارد، 

 کكٍغ. جؼ کارقان، دغغغة پػیؼش ىلانَ در ىسالت ظارزی را یغك ىی اٌسام ةِحؼ و زاىؽ

ُای ىؿحتؼ کكّرىان  كگاهُای ایً ىّارد آٌلغر فؼاوان اؿث کَ ٌیازی ةَ ادتات ٌیـث! کافی اؿث در داٌ ٌيٌَّ

ُای ىحّانی ىستّر ةَ  آىار ىّاردی را ةگیؼیغ کَ فلط و فلط ةغنیم پػیؼش گؼفحً از یک ىسهة ظارزی، جؼم

ؼکؼدی او کاىالً ىّفق ةّده و دی ،واكؿی ایً درصانی ةّده اؿث کَ از ٌؼؼ کارِ  اٌغ. پؼداظث زؼیية دیؼکؼد قغه

ا ةلّل ةؼظی ظّراٌغنِ کار ظّد در كانتی کَ آن ظارزی ةاالظؼه جالش ةؼای كتّالٌغن و یٌغاقحَ اؿث ونی 

قّد ُية  دكث کٍیغ کَ در ایً ىیان او ىستّر ىی قّد!! رضایث دُغ، گاه صحی دو ؿال یا ةیكحؼ ىؿعم ىی

 کار ظّد را ةا زؽئیات دو دؿحی ةَ ةیگاٌَ جلغیو کٍغ.
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وگاٌَ ؾيم کٍٍغ، از یک ظؼف ىّضّؾی را گیؼٌغ ةنّرت د ةؼظی ٌیؽ ةؼای رُایی از ایً ةؼزخ، جنيیو ىی

کٍٍغ. صال  ظیؽ ةاقغ، و از ظؼف دیگؼ ةَ کار ىفیغ ةؼای کكّرقان ٌیؽ اكغام ىی گؽیٍٍغ کَ ةلّنی ىلانَ ةؼىی

در ظّل ىـیؼ ةؼزظی را ةؼای رةط دادنِ ایً دو ةَ ُو و از ایً كتیم گؼفحار ُـحٍغ کَ ةـحَ ةَ ىیؽانِ 

 دٍُغ. ؿاز داٌكگاه ٌسات ىی ظّد را دیؼ یا زود از ىِهکة دؿثجّاٌایی در ایً کارُای پّچ، 

ىان را ةسای ایٍکَ ةـّی جيؼکؽ در کار واكؿی  ةَ ایً جؼجیب ىا اؿحؿغاد فؼزٌغانکٍیغ کَ  ىالصؼَ ىی

 ایو. کؼده رگیؼ دور زدن از ایً كّاٌیًِ ٌادرؿثةغردةعّر ةؼای کكّر ؿّق دُیو، د

ُای اظیؼ ةازار  اؿث کَ در ایً ؿال ُا و انؽاىات گٌَّ قؼط َ ُيیًکٍیغ ک ؿّی دیگؼ داؿحان ىالصؼَ ىی

فؼوقی و اىذانِو را روةؼوی ةؽرگحؼیً و ةِحؼیً داٌكگاه  ٌاىَ فؼوقی و صحی ىغرك فؼوقی و پایان ىلانَ

 کكّرىان، ایساد و روٌق ةعكیغه اؿث.

ةَ ایً جؼجیب ٌَ جٍِا آةؼویی  در واكؽ اىذانِو ىفـغ اؿث از ُيیً روؿث! قّد ایً قؼط و ایٍکَ گفحَ ىی

 ٌؽد زاىؿة زِاٌی ةؼای ىا ایساد ٌکؼده ةهکَ آةؼوی داقحَ در درون و ةیؼون را ٌیؽ از ةیً ةؼده اؿث.

ةیٍغ کَ ةَ ُؼ قکهی کَ  کَ یک داٌكيٍغ ةیگاٌَ، پژوُكگؼان کكّرىان را در جالش ةؼای ایً ىی ٍُگاىی

 ىاٌغ؟! ی ةاكی ىیای را ةلتّالٌغ، آیا ؾؽت و آةؼوی قغه، ىلانَ

داٌكيٍغان و ىغیؼان آن ٌكؼیات  ُای ىحٍّع ظارزی، در جؿاىم ةا ُای فؼوقٍغة ىلانَ کَ ایً قؼکث ٍُگاىی

، چَ کارُای ظالفی و چَ لتّالٌٍغآٌِا ة ةاالظؼه ةَ ىلاالت ىؼةّظَ را گیؼٌغ جا ةحّاٌٍغ، ةیگاٌَ كؼار ىی

 کٍٍغ؟! جؼفٍغُای آةؼوةؼی را ازؼا ىی

ىٍغ ٌيّدنِ وزِة ؾهيی  ، جّضیش دٍُغ کَ آیا ةَ ُغفِ ؾؽت ISIُای جضيیم ىلانة  ن ایً ؿیاؿثصال ُّادارا

آیا كتّل ٌغارٌغ کَ صحی یک ىّرد از ىّارد اٌتّه ایً کارُای ظالف، کافیـث جا  ایو؟!! کكّرىان دؿث یافحَ

 آةؼو و زصيات ةـیار از داٌكيٍغان کكّر را از ةیً ةتؼد؟!

ایغ؟! آیا ؾؽت  ُایی کَ قيا پیف روی ىؼدم كؼار داد آیغ یا از ایٍچٍیً راه آیا ؾؽت از راه مضیشِ آن ةغؿث ىی

جكّیق پژوُكگؼان و اؿحؿغادُای کكّر ةؼای ةغردةعّر کؼدنِ پژوُف و از ایً رُگػر، ؾؽیؽ از واكؿی پؾ 

 آیغ؟! قان، ةعّر واكؿی، ةغؿث ٌيی ؼدنِ وضؿیث زٌغگی زاىؿَک

یً ةّزّد آىغه اؿث یا از ظؼوزی واكؿیِ ا،  ISIؽت ؾهيی کكّری ىاٌٍغ آنيان از رُگػر جؿغاد ىلاالت آیا ؾ

 ىٍغ ُـحٍغ؟! ةِؼهاز آن قان  کكّر کَ اول از ُيَ، ىؼدم

آوردُای ؾهيیِ آن دارٌغ، ىؼُّن جؿغاد ىلاالت اؿث یا ىؼُّنِ  آیا ؾيغة جتهیغی کَ ةـیاری از غؼب و دؿث

 هو در ؾؼمة زٌغگی قان؟!ػِّر واكؿی ایً ؾ

راه گو قغن را پیف روی ىا از ایو؟! یا قایغ ةایغ ةگّییو  آیغ کَ از اؿاس راه را گو کؼده ةؼاؿحی ةَ ٌؼؼ ٌيی

  كؼار داده اٌغ؟!
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 ٍ راُ حلِ درست َّاداراىضوٌیِ  یلِدال ٍ ردِ تحلیل .4

 تحلیل ٍ ردِ دالیلِ ضوٌی 4.1

و آن ایً اؿث کَ ىا ةؼای صم یک ىّضّع  .اؿاؿی ىكحؼکٍغاگؼ ةَ دالیم ضيٍی دكث قّد، در یک اقکال 

 ؿث کَ:ُية ؾلال جلؼیتاً ىّرد جّافقکٍیو.  ٌحعاب ٌيّده و ازؼا ىیپیكآىغ قغة ٌامضیش، یک راهِ ٌامضیش را ا

 !یً ةَ ٌؼؼ آیغ ةایغ صـاةی قک کؼدو اگؼ در ػاُؼ ٌیؽ چٍ !غجّان رؿی درؿث ٌيی راه ٌادرؿث ةَ ىعهّبِاز 

اٌغ ایً اؿث کَ  از رودرةایـحی ةیً اؾضای ؾهيی، راُی کَ رفحَ ةؼای فؼارٌيٌّة اول، ةتیٍیغ کَ  ةَ ؾٍّان

ةیٍیغ کَ ىا  اگؼ دكث کٍیغ ىی ظارزی ةیاٌغازیو کَ ةا ىا رودرةایـحی ٌغارد!! ةیاییغ داوریِ امهی را ةَ گؼدنِ

ایو!! و ایً اجفاكاً ٌحیسة زقثِ  داده مّری قغن، ؿّق در واكؽ ُية فؼآیٍغ داوریِ ظّدی و دروٌی را ةَ ؿيثِ

 ایو. كؽ ةَ ٌّؾی فؼیب روی آوردهایو! در وا ُيان راه ٌادرؿحی اؿث کَ در پیف گؼفحَ

ىـئّنیث ٌيّده و داوراٌی و امالح ةَ ؿيحی کَ داوران ىا اصـاس  ىان داوری ةغجؼ ایٍکَ ةسای جلّیثِ 

ىـئهَ، آن را  ا را ٌاکارآىغ داٌـحَ و در واكؽ ةسای صمِ آٌِ ،ةؼؾکؾ از پایَ ةاقٍغ،درؿحکار، ىـحلم و اؿحّار 

ایو چؼاکَ ةعّر مضیش ةَ  ةَ ایً جؼجیب انتحَ ةَ ىكکم ىّزّد داىً ٌیؽ زده ایو! پاك کؼده و کٍار گػاقحَ

و آن ىكکم کَ دىهی در فؼآیٍغ داوری و داوران  ایو! ایو و ةَ ٌّؾی روی آن ؿؼپّش گػارده صم آن ٌپؼداظحَ

 جؼ و ةَ اقکال دیگؼی جتغیم گؼدیغه اؿث! جؼ و وؿیؽ وز ةَ روز ؾيیقىا ةّد، ر

ای قاُغ ةّدم ةَ ٍُگام اٌحلاد یک اؿحاد ارزیاب از ؿعش ی دکحؼیةَ ؾٍّان ٌيٌَّ در زهـَ دفاع از رؿانَ

 قغنِ کار اٌسام قغه و زایگاه کارةؼی ضؿیف آن، ایً اؿحاد ةا ةؼظّرد دو جً دیگؼ از اؿاجیغ ىتٍی ةؼ پػیؼفحَ 

 ٌغاقث. ،ىلاالت ایكان در ةؼظی ىسالت ىؿحتؼ ىّازَ گؼدیغ. پاؿعی کَ ارجتاظی ةا چانف ىعؼح قغه

جؼ ٌیؽ ٌيّده  در واكؽ ایً راه ٌادرؿث پیف گؼفحَ قغه، ٌَ جٍِا ىكکهی را صم ٌکؼده ةهکَ ىكکم را ؾيیق

پػیؼفحَ قغه،  ىلاالتِ ياقِظّاُغ از ىّضؽ درؿث و ىٍعلیِ داوری، اقکال کٍغ، ةا چ اؿث و داوری کَ ىی

 قّد. ىّازَ قغه و از ىیغان ةغر راٌغه ىی

داوران را  ،ظّاٍُغ ةا الةی و راٌث ای کَ ىی اٌغ از ىغیؼان دونحی ٌيٌّة ىكاةَِ دیگؼ ایً اؿث کَ ىذالً ظّاؿحَ

فلط ةَ پاك کؼدن  ،ىـئهَ ، چّن ةسای صمِ، زهّگیؼی گؼدد. زانب اؿث کَ دوةارهةگیؼٌغ و ىغرك ةعؼٌغ

صال آن ىغیؼِ فاؿغ، ةَ  جؼی ةؼكؼار اؿث! ىـئهة امهی ؿؼزای ظّد ةعّر فسیؽمّرت آن پؼداظحَ قغه اؿث، 

ٌّیـی ىِارت دارٌغ، جا ةا جعيیؽِ آٌِا ةَ ٌضّی، آٌِا ىلانَ  گؼدد کَ در ىلانَ ای ىی دٌتال اؾضای ُیئث ؾهيی

ىلانَ روةؼوی داٌكگاه ىؼازؿَ  پّل دارد، ةَ فؼوقٍغگانِ یا چّن كغرت و ةٍّیـٍغ و ایكان ىغرك ةگیؼٌغ!!

 کٍغ. جؼ ىی غ و ةازار آٌِا را گؼمکٍ ىی

اؿحاد راٍُيایی کَ در ٌّقحًِ  جعيیؽِ یافحً و قّد ةَ  جتغیم ىی گیؼی، جعيیؽِ داور ةؼای ؿِمةَ ایً جؼجیب 

 ! ُا جؼ ٌيّدنِ ةازار ىلانَ فؼوش ! و یا گؼمای اؿث صؼفَ ،ىلانَ
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جّاٌیو  رؿغ و نػا ٌيی ىان ةَ ةؼظی ىّضّؾات ٌيی قّد ىا چّن داٌف دیگؼ ُيیً اؿث کَ گفحَ ىی ٌيٌّة

ظیالِ   ISIظّدىان داوری کٍیو، الزم اؿث کَ ةّؿیهة چاپ کؼدنِ ىلانَ جّؿط پژوُكگؼ در ىسالت 

و ةا ایً راه ایو  ظّدىان را آؿّده کٍیو! دوةاره ةسای صم مضیش ىـئهَ ةاز ُو مّرت ىـئهَ را پاك کؼده

گػاری ٌيّدیو: یکی ایٍکَ ةَ دروغ یک ُیئث داوران از ظّدىان  را ةٍیانجازه دو فـاد  صم ٌادرؿث، ؾيالً

 ةؼای داوری ٌغارٌغ.ُا مالصیث ؾهيی  داٌیو کَ ایً کٍیو درصانیکَ ظّدىان ىی درؿث ىی

ایو کَ  ً درزَ از رقغ و جؿانی قغهىا دارای ای ایو کَ ٌادرؿث ؿّق دادهجنّر را ةَ ایً دیگؼان  :دوىی ایٍکَ

یو درصانیکَ ایً یک ٌيایف و و یک ىؼزؽ ؾهيی ةاقو صحی داوری کٍی ةحّاٌیو چٍیً ىتاصذی را ورود کٍیو

قّد جا ُيث و ىـیؼ درؿث ةؼای رقغ و قکّفایی در آن زىیٍَ ىؿعم  دروغیً ةیف ٌیـث! و ةاؾخ ىی

 ایو! کٍٍغ ىا ةَ درؿحی آغاز ٌيّده ةَ اىیغ ایٍکَ فکؼ ىی ،کٍٍغ مضیضی ٌيی ىاٌغه و دیگؼان ٌیؽ آغازِ

اکٍّن ةـیاری از ىّارد ُـث کَ ٌَ  اکٍّن ایً ىنیتحی اؿث کَ زاىؿة ؾهيی ىا را فؼاگؼفحَ اؿث. ُو ُو

، آن پژوُف در کكّر آىاده قغه اؿث و ٌَ ةَ ؿيث آىاده کؼدنزىیٍة ُا و ةـحؼُای ىٍاؿبِ یک  آزىایكگاه

 قّد! چاپ ىی ةیگاٌَ پػیؼد ونی از ظؼف دیگؼ در آن زىیٍَ ىلاالت در ىسالت یفؿانیحی مّرت ى

قّد یک پازنی از فؼآیٍغ پژوُكیِ گؼداٌٍغگانِ پكث مضٍة آن  ُيیً زاؿث کَ پژوُكگؼ ىا ةآؿاٌی ىی

ظّاٍُغ و ُیچگاه ىا  دٍُغ کَ ظّدقان ىی ىسالت ةیگاٌَ و آٌان، پژوُكگؼ ىا را در ُيان زایی كؼار ىی

 قّیو! ای ةٍیة واكؿی ؾهيی در آن زىیٍَ ٌيیدار

 

 راُ درستِ هطکالت هطزح ضذُ 4.2

ظّاٍُغ  از ُيان اةحغا روقً اؿث: از یک ظؼف ةایغ روی جؼةیث کـاٌی کَ ىی حلِ درست،راُ درصانیکَ 

داور قٌّغ، ةعّر زغی کار قّد و ُيّاره ىـئّنیث ظعیؼقان ةَ ایكان گّقؽد گؼدد ةا اٌّاعِ آىّزقِا و 

ُای  ؿّق پیغا کٍیو کَ كاةم ظؼیغاری ٌتاقٍغ. از ظؼف دیگؼ گػاردنِ اٌّاعِ ىکاٌیؽم یُا ! جا ىا ةَ داوراٌجػکؼ

ُای ؿعث، کَ داوران ةغاٌٍغ کَ چٍاٌچَ ىّردی از فـاد درةارة آٌِا کكف قّد،  ةازرؿی، ٌؼارت و ىسازات

 ُای ؿعحی روةؼو ظّاٍُغ قغ! گػقحی ٌعّاُغ ةّد و ةا ىسازات

از ُيان آغاز ىؿهّم ةّد کَ اگؼ واكؿاً آن  راُ درست ؿف ؾهيی کَ ٌـتث ةَ ةیگاٌگان وزّد دارد ٌیؽدرةارة ض

ُا را ةؼای ىا در  ُا دؾّت کٍیو جا ةیایٍغ و آن ةٍیَ پژوُف ىّرد ٌؼؼ، در انّیث اؿث، یا ةایغ از ُيان ظارزی

ىان را ةؼای اظػ آن  ا ىا پژوُكگؼانایٍسا آىّزش داده و ىا ُو قؼایط را فؼاُو ؿازیو جا ایساد گؼدد و ی

یو. وگؼٌَ زؽ یک ٌيایف ػاُؼفؼیتاٌة ؾهيی چیؽی ؾایغ ُا ةَ آٌسا ةا ىأىّریث ویژه و ىكعل ةفؼؿح ةٍیَ

ىان را ةَ دؿث آٌِا و ةا پّل و اىکاٌات  اؿحذيار پژوُكگؼان از ظؼف دیگؼ، کكّرىان ٌعّاُغ قغ و انتحَ

  کكّرىان را ٌیؽ در پی دارد.
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 بزای هخبلفت هخبلفیيدالیل  .5

 هخبلفت ییهبٌب یل: دلهقذهِ 5.1

کَ  قّد ، روقً ىیآیغ ُای اُم ةیث از كؼآن ةؼاصحی ةغؿث ىی ای کَ كؼآن کؼیو و آىّزه ةؼ اؿاس راٍُيایی

ؿازد  ؾيم و ُية زؽئیات آن را ىی ث اؿث کَ ؿاظحارِگیؼد و ٌیّ ث و اٌگیؽة او قکم ىیؾيم اٌـان ةؼ پایة ٌیّ

و یا فؼىّدة اىام صـً ؾـگؼی ؾهیَ انـالم در جفـیؼ آیة « االؾيال ةانٍّیّات » ؿعً ىؿؼوفِ  ةؼد. و پیف ىی

گّاه ایً اؿث کَ اظالص  ،ُيَ و ُيَ ،و ةـیاری دیگؼ «ؾهی ٌیّحَ » یؿٍی « كم کمٌ یؿيم ؾهی قاکهحَ » 

 رؿاٌغ. یسة ٌِایی و ةغرد ةعّر ىیدر ؾيم، ةاؾخ قکّفایی ؾيم قغه و ؾيم را ةَ ٌح

آیغ کَ قیعان ةؼای ٌاةّدی ؾيم اٌـان، در آغاز ةا قؼك  ُا ةَ جفنیم ةغؿث ىی ر ىلاةم ٌیؽ از ُيیً آىّزهد

کٍغ و از ایً  ایساد کؼدن در اٌگیؽة پاكِ او و دوگاٌَ و ؿپؾ چٍغگاٌَ کؼدنِ آن، ٌیّث و اٌگیؽه را فاؿغ ىی

قّد. ایً فـاد  حاً ةاؾخ ٌاةّدیِ ؾيم او ىیاش را فاؿغ ٌيّده و ٌِای رُگػر ُية ؾيم و ةلّل كؼآن قاکهة ؾيم

ؿازد کَ در ٌِایث ٌحیسة ةغرد ةعّر و ىفیغی کَ از  جؼ ىی و ٌاةّدی، ةّیژه ، در ٌحایر ؾيم ظّد را ٌيایان

ُایی ُو ایساد قغه اؿث  و ةؼؾکؾ ىنیتث رفث، ظتؼی ٌیـث! جالش اٌـان، ةؼای پیكؼفث واكؿی جّكؽ ىی

 آن ىنائب فؿال قٌّغ. ای ةؼای رفؽ کَ الزم اؿث ؾغه

در ٌیّث و فاؿغ ٌيّدنِ آن  ؾؽیؽىان ٌیؽ کافیـث ف در کكّرِ ٌاکار و ٌاکارآىغ ٌيّدنِ پژوُةؼای صال 

ای ایً  ىحاؿفاٌَ ةا انؽاىی ٌيّدنِ چاپ ىلانَ و ةّیژه در ىسالت ظارزی، ةنّرت زیؼکاٌَ .گؼددگػاری  ؿؼىایَ

اش  جالش پژوُكگؼ را ٌگؼانِ پػیؼفحَ قغنِ ،َ از ُيان آغازجعؼیب ٌیّث مّرت پػیؼفحَ اؿث. ةَ ایً جؼجیب ک

ةغردةعّر ةّدنِ کارش ةؼای » پاك و ىّصغاٌة  نػا او ةسای ایٍکَ ةَ ٌیّثِ ایو. در پیكگاهِ ىسالتِ ظارزی ٌيّده

ةیگاٌَ ؿّق داده  اش در پیكگاهِ ىسالتِ ةَ ؿيثِ پػیؼفحَ قغنىحيؼکؽ قّد،  « درىان دردی از کكّرش

 قغه اؿث.

ریؽی کٍغ و ُية جالش ظّد را اٌسام دُغ جا پژوُكگؼ را ةَ ٌیّث  در واكؽ ؿاىاٌة داٌكگاه ةسای ایٍکَ ةؼٌاىَ

پاك ؿّق دُغ و او را کيک کٍغ جا ایً ٌیّث را جا پایان کار صفغ کٍغ، ةؼؾکؾ از ُيان آغاز او را ةَ 

 ث کَ ُياٌا ىلتّل افحادٌف در پیكگاه ىسالت ةیگاٌَ!ای ةسؽ آن اٌگیؽة پاك، کكاٌغه اؿ دغغغَ

چَ زایگؽیٍی داریغ، پاؿط ایً اؿث  ISIگّیٍغ قيا ةسای ایً انؽامِ ىلانة  زا در پاؿط ةـیاری کَ ىی ُيیً

کَ ایً اؿاؿاً زایگؽیً الزم ٌغارد. ایً یک ةٍیان ٌاپاك کٍٍغه اؿث کَ ةایغ کٍار گػاقحَ قّد و ىعانتة 

 ىؿٍی اؿث! ن ةیزایگؽیً ةؼای آ

در  کٍٍغ کَ ُّاداران ىعؼح ىی ای کَ ضيٍی صال اگؼ ىكکالت و ىـائم دیگؼی وزّد دارد، از زيهَ دالیمِ

و ٌَ ایٍکَ ةا یک قؼطِ  ٌيّدظی  ُا را ةایغ یافث و ةعف پیكیً ةنّرت ىفنم آىغ، راه صمِ درؿث آن

 ةؼ ىكکالت ةیافؽاییو! غ، ٌَ جٍِا آن ىكکالت را صم ٌکٍیو ةهکَفـِةؼافکً و ىُ  ةٍیان
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آورده ،  ISIُای وارد قغه ةَ کكّر از رُگػرِ ایً قؼطِ انؽام ىلانة  ُایی از ىنیتث در اداىَ فلط ؿؼفنم

 .اٌگیؽی ؿؼود جأؿف ىفنمِ  ُای جّان روضَ قّد کَ ةؼای ُؼ کغام ىی ىی

 

در دست افتبدىِ هٌْذسی پژٍّص ریشی ٍ هٌْذسیِ پژٍّص در درٍى کطَر ٍ  پَکیذىِ بزًبهِ 5.2

 ریشی بزای پژٍّص عذم تَاًبیی بزًبهٍِ  بیگبًگبى)دضوٌبى(

 (یضذى هَضَعات پصٍّط یسُ)کاًالیاز دست پصٍّطگراى داخل یخارج ضذى هَضَعات پصٍّط 4.1.2

. 

. 

رٍش پصٍّص تَسظ هجالت  یل)تحویخارج ضذى رٍش پصٍّص از دست پصٍّطگراى داخل 4.1.1

 (یگاًِب

. 

. 

 کطَربِ هخبطزُ اًذاختيِ اهٌیت علوی   5.3

 یگاًگاىتَسظ ب یداخل پصٍّصِ یٌذرصذ ضذى فرآ 4.2.2

. 

. 

 یپصٍّطگراى داخل یجاً یتاهٌ فتادىِبِ هخاعرُ ا 4.2.1

. 

. 

 یپصٍّطگراى داخل یتجار یتِاهٌ فتادىِهخاعرُ ابِ  4.2.2

. 

. 
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 ٍ چزخص علن در کطَر ٍری ًگبرش ٍ ًطز داخلی تضعیف بْزُ 5.4

 اًَاع ًگارش یبٌذ عذم تَسعِ در ردُ 4.3.2

. 

. 

 ًطراًَاعِ  یجٍِ در ًت یاًَاع دسترس یبٌذ ردُعذم تَسعِ در  4.3.1

. 

. 

 داخل یابی درارز یٌذفرآ تضعیفِ 4.3.2

. 

. 

 

 آى یذگیدر کطَر ٍ پَک «داًص یبز هبٌب یطزفتپ» ی بستِ ًطذى حلقِ  5.5

 یاٌسيً زاىؿَ قٍاؿ یـَرئ یاتىؿهو و ؾضّ ُ یثداٌكگاه جؼة یقٍاؿ زاىؿَ فؼد اؿحاد یكاٌؿ ىضيغاىیً

 :یغگّ یى یٍَزى یًدر ا یؼانا

قغن آىّزش  ، رقغ جؿغاد داٌكسّ، رقغ جؿغاد داٌكگاه و ةؽرگISIظؼف قيا قاُغ رقغ ىلاالت، رقغ  یک از

 یگؼد یرا از ٌگاُ یغهپغ یًاؿث. ا یَكض یًقغن ا قغن و دچار زوال ىضحّا یظؼف ُو، ة یکاز  یغ،ُـح یؾان

 Massification یا یؾان شآىّز ضذى یا تَدُامعالح  یک ُا ی. غؼةیغٌاى «یتَرم آهَسش عبل» جّان یى

و ةَ زاىؿَ  گیؼد یى یؼوىعحهف زاىؿَ دارد؛ از زاىؿَ ٌ یُا ةا ةعف یقغن ارجتاظ یا جّده یًدارٌغ، اىا ا

جّان گفث کَ صهلة  و در واكؽ ىی دارد یىٍاؿت یگاهظّدش زا یقغن ةؼا یا و جّده رؿاٌغ، یظغىث ى

 قّد. ـحَ ىیة ،ةَ ٌّؾی اٌتّه« پیكؼفث ةؼ پایة داٌف»

. قّد یارزش ى فىٍسؼ ةَ کاُ یگؼیجّرم ىذم ُؼ جّرم د یًقغه اؿث، ا تَرمىا دچار  یُا اىا داٌكگاه

 یُا کَ ارزش یوُو ىا قاُغ ُـح یٍساا دُغ، یارزش )پّل( را کاُف ى ی،زّر کَ جّرم اكحناد یًُي

 یُا ارزش قّد، یى ارزقی یة یدارد دچار ٌّؾ یو ىـئهَ روح داٌكگاُ یىـئهَ اظالق داٌكگاُ ی،داٌكگاُ

  پّکیغه اؿث!« پیكؼفث ةؼ پایة داٌف»و در واكؽ صهلة  ".دُغ یظّدش را از دؿث ى یگاهؾهو دارد زا

 چؼاکَ:
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گـحؼش ىلانَ آىاده اؿث. اٌّاع  یةؼا یةؼٌاىَ ىكعل و ُغفيٍغ ُیچ یة یؼاٌیا یُا ةـحؼ داٌكگاه 

 ییاز ظؼف جلاضا یؼرؿيیةَ مّرت ىٍاؿتات غ یگؼةعف د .قّد یمادر ى یىضّر ىكّق ىلانَ ُای ٌاىَ ییًآ

 یارو داٌك یارةَ داٌك یاراز اؿحاد یغ،اؿاج یُو ارجلا یو ىّؿـات وزّد دارد، از ظؼف یانکَ از ؿيث داٌكسّ

 یارجلا یؼاةىؿعّف ةؼ ٌّقحً ىلانَ و چاپ آن ىلانَ اؿث.  یاری،از ُؼ ىؿ یكحؼکٍغ، ة یغاجيام ارجلا پ ةَ اؿحاد

 یازةهکَ اىح یـث،را ىكعل کؼده کَ انتحَ آن ُو ةَ مّرت جؿغاد ىلاالت ٌ یوزارت ؾهّم کف یغ،اؿاجدرزَ 

اٌحؼارات آٌِا را  یکف اةالغ یک،رجتَ  یةؼجؼ و دارا ُای اٌكگاهصال د یًةا ا گیؼٌغ، یآن در ٌؼؼ ى یةؼا

 کكّر در ٌؼؼ گؼفحَ قغه اؿث. یُا کف ةا نضاظ قغن ُيَ داٌكگاه یًچؼاکَ ا کٍٍغ، یةؼآورده ٌي

ةَ  یغنرؿ یةؼا قغه اةالغ یغزغ ٌاىَ ییًاٌحؼارات ظاص ظّد را دارد، ةؼاؿاس آ یُؼ داٌكگاُ ىيیؽه یاتُ

 یغةا یوةَ ىلانَ کٍ یمجتغ یواؿث و اگؼ ةعّاُ یازٌ یازاىح 40صغاكم  یاؿحاد یو ةؼا یازاىح 25 یاریداٌك

. ُؼچٍغ دٍُغ یى یكحؼیة یازاىح ISIىلاالت  یکَ غانتا ةؼا گیؼد یى زیاُؼ ىلانَ  صغاکذؼ جا ُفث اىح ییوةگّ

در  ییارجلا یچؾيال ُ یةَ مؼاصث ذکؼ ٌكغه اؿث ون ISIىلاالت  یةؼا یٌاىَ وزارت ؾهّم انؽاى ییًدر آ

از ةٍغ  ةؿضاً  ی. صحیؼدگ یمّرت ٌي ISIداٌكگاه ةغون ىلاالت  یؽهىي یاتجّؿط ُ یکؿعش  یداٌكگاُِا

جضث  یانو داٌكسّ یغکؼدن اؿاج یؼکَ ُغف آن درگ یؼدگ یمّرت ى یظام یؼُایحلم ُو جفـىلاالت ىـ

ارقغ ةؼاؿاس آٌچَ در  یىلعؽ کارقٍاؿ یانکَ داٌكسّایٍةاقغ. ةا  یى ISIآٌِا ةَ ؿيث ىلاالت  ییراٍُيا

 جّاٌٍغ یو دفاع ظّب از آن ى ٌاىَ یانةَ ىلانَ ٌغارٌغ و جٍِا ةا ارائَ پا یازیوزارت ؾهّم آىغه، ٌ ُای ٌاىَ ییًآ

ظالف ةؼ ُا  ُا و داٌكگاه داٌكکغه یاىا ةؼظ یاورٌغ،ةعف را ةَ دؿث ة یًا یقغه ةؼا  ٌيؼه در ٌؼؼ گؼفحَ

ىِو ظالف ىلؼرات وزارت  یًا کَ کٍٍغ یگؼفحً دو ٌيؼه ى یرا ىستّر ةَ ارائَ ىلانَ در ازا یانداٌكسّ ،كاٌّن

 یغداقحَ ةاقغ، در ؾيم ٌتا یؽٌ یداظه ٌاىَ ییًکار آ یًا یةؼا یٌكگاُاگؼ دا یو صح رود یؾهّم ةَ قيار ى

ىحٍاؿب ةا  را ای ٌاىَ یانپا یغجٍِا ةا ارقغ  یکارقٍاؿ یانكائم قّد. داٌكسّ یانداٌكسّ یرا ةؼا یازتار یًچٍ

اؿحعؼاج  یؽٌ یا ظّد ىلانَ ٌاىَ یانرا دارد کَ از پا یًا ییجّاٌا ییصال اگؼ داٌكسّ یًرقحَ ظّد ارائَ کٍٍغ ةا ا

ٌَ ازتار  قّد یداٌكسّ ىضـّب ى یکار ؾالكَ قعن یًا یلثاو وزّد ٌغارد و در صل یةؼا یکٍغ، ىٍؿ

را ىستّر ةَ ارائَ ىلانَ  ارقغ یىلعؽ کارقٍاؿ كسّیانداٌ یغٌتا یا داٌكگاه و داٌكکغه یچداٌكگاه. ُؼچٍغ ُ

ىـانَ  یًا یؼدرگ یانةَ اجفاق داٌكسّ یبىلعؽ اکذؼ كؼ یًا یاناز داٌكسّ یاریةٍا ةؼ اػِارات ةـ یکٍغ؛ ون

 ٌاىَ یاندر پا یؽٌ یا ىلانَ ٌاىَ، یانةؼ ارائَ پا  ٌيؼه کاىم ظّد ؾالوه یافثدر یىستّرٌغ ةؼا یكحؼقانُـحٍغو ة

ُا و  ةَ روٌغ ىؿيّل داٌكگاه یگؼظالف ىنّةات وزارت ؾهّم کَ د یارائَ دٍُغ؛ کار یغقاناؿاج ةَظّد 

دارد؛  یگؼیقکم د یجعنن یو دکحؼ یا صؼفَ یقغه اؿث. ارائَ ىلانَ در ىلعؽ دکحؼ یمُا جتغ کغهداٌك

را در  یپژوُك و یىلانَ ؾهي یکصغاكم  یغىلعؽ ةؼاؿاس ىنّةات وزارت ؾهّم ةا یًدر ا یانچؼاکَ داٌكسّ

 یارائَ ىلانَ ظّد دارٌغ؛ چؼاکَ ةؼظ یرا ةؼا یىكکالج یؽىلاظؽ ٌ یًا یانرقحَ ظّد ارائَ دٍُغ؛ انتحَ داٌكسّ

ىـانَ  یًؾٍّان کف اٌحؼار از داٌكسّ آىغه، جّكؽ دارٌغ و ُي  از آٌچَ را کَ ةَ یكحؼُا ة ُا و داٌكگاه داٌكکغه
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 یاز ىـائه دیگؼ  یکی چِار ىلانَ ارائَ دٍُغ. یااز ؿَ  یكحؼة حیص یانىّارد داٌكسّ یدر ةؿض قّد یةاؾخ ى

و  یغاؿث؛ اؿاج ISIارائَ ىلانَ  کٍغ، یىّازَ ى یرا در ةضخ ارائَ ىلانَ ةا ىكکالج یکحؼىلعؽ د یانکَ داٌكسّ

 یُا رقحَ یانداٌكسّ ،آىغه یًاز داٌكسّ دارٌغ کَ ةؼاؿاس آٌچَ در كّاٌ یاٌحؼار یًچٍ یُا درصان داٌكگاه

ىـانَ  یًا یغاؿاج یکَ ةؼظ یُـحٍغ؛ در صان یپژوُك - یىّػف ةَ ارائَ ىلانَ ؾهي یدر ىلعؽ دکحؼ ىعحهف

. در ىّرد گیؼد یةَ آن جؿهق ٌي یا ارائَ کٍغ، ٌيؼه ISIکَ داٌكسّ ٌحّاٌغ ىلانَ  یرا كتّل ٌغارٌغ و در مّرج

و ىلانَ ٌـتث ةَ  یـٍغةٍّ ىلانَؿاالٌَ ؿَ  یغةا یغقغه، اؿاج ىٍحكؼ ُای ٌاىَ ییًآ یًُو ظتق آظؼ یغاؿاج

 یؼُا جاد ةؼ آىّزش داٌكگاه یصح یـیٌّ ىّزب قغه اؿث ىلانَ یًکٍغ. ُي یغاپ یثآىّزش ارزض یاةیارز

 یىلانَ ةؼا یکةگػارد؛ ىذال اگؼ اؿحاد دو ؿال ةا زصيث فؼاوان، کحاب ىٍتؽ را جؼزيَ کٍغ، ارزش آن کيحؼ از 

 ُا اةالغ داٌكگاه اىٍای یاتاز ظؼف ُ یُا جّؿط وزارت ؾهّم و ةعك ٌاىَ ییًآ یًاز ا یاؿحاد اؿث. ةعك یارجلا

کَ ةاؾخ  یا ىـانَ یًدؿحّرات را اؾيال کٍٍغ. ؿّى یًا جّاٌٍغ یدارٌغ کَ ى یاراجیاظح اىٍا تیأ. ُقّد یى

در  یغزػب اؿاج یُاؿث. را ُا و داٌكگاه در ؿازىان یٍفقغه، ٌضّه گؽ یؼاندر ا یىضّر گـحؼش ىلانَ

اؿث. انتحَ ىـانَ  یؼگػارجاد یغٌّع ىلاالت، رقحَ و... در زػب اؿاج یؼاٌغارد؛ ز یكاٌّن ىكعن ُا كگاهداٌ

ةَ ىلانَ  یظارز یاز داٌكگاُِا یؼشگؼفحً پػ یداٌكسُّا ةؼا یازکؼده ٌ یغاٌيّد پ یؼاُو کَ اظ یچِارى

ISI ةاقغ. یى 

 یاةیارز یؽٌ و یغزػب و ارجلا اؿاج یچِارگاٌَ ةؼا یُا یؽهکَ ةعّر ىفنم در ةاال اقاره قغ اٌگ ُياٌعّر

ةَ  یکيک یًکّچکحؼ یچکغامُ ی،ظارز یداٌكسُّا از داٌكگاُِا یؼشفؼاُو کؼدن ةـحؼ پػ یا و یانداٌكسّ

ةَ ؾٍّان  یاو  یافحَجّؿؿَ  یصانث صم کٍٍغه ىكکالت کكّرُا یًکٍغ و در ةِحؼ یصم ىكکالت زاىؿَ ٌي

( گؼدٌغ یظارج ) کَ اغهب ةَ کكّر ةاز ٌي یاز داٌكگاُِا یؼشزِث گؼفحً پػ یانپؼجاب داٌكسّ یؿکّ

زٍؾ ىكکالت کكّر در اغهب ىّارد از زٍؾ ىكکالت ىعؼح قغه در ىلاالت )  یکَکٍغ. در مّرج یؾيم ى

زػاب  یمةغن یظهتغ ون یى یؾهي صمراه  یؽىكکالت ٌ یً، ُؼچٍغ صم ا (ةاقغ یٌي ISIىعنّما ىلاالت 

 یًةَ ا یًىسالت را ٌغاقحَ و ةٍاةؼا یًاىکان ظؼح در ا ISI یُا ىسهَ یاو  یافحَجّؿؿَ  یکكّرُا یٌتّدن ةؼا

 قّد. یىكکالت پؼداظحَ ٌي

ضؼةَ زدن و کيک کؼدن ةَ چیؽی زؽ  ISIُا از رُگػر انؽام ىلانة  روقً اؿث کَ داٌكگاهةَ ایً جؼجیب 

 ، ؾایغی دیگؼی ةؼای کكّر ٌعّاٍُغ داقث.« ةؼ پایة داٌفپیكؼفث »صهلة ٌاةّدیِ 

 

 کطَر ًسبت بِ کارآهذ بَدى ٍ ضذى داًطگاُ یریتهذ ی در بذًِ یذیًااه یكتسر 4.4.2

. 

. 
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 آًْا ًِطگاُ بدا یکطَر ًسبت بِ دادرس یعکار ٍ صٌا ی در بذًِ یذیًااه یكتسر 4.4.1

. 

. 

 کار ٍ داًطگاُ یظهح یيارتباط ب یاز برلرار جَاًاى یذیٍ ًااه یسرخَردگ 4.4.2

. 

 از اػِارات یک پژوُكگؼ: ای ٌيٌَّ

اؿث کَ افؼاد در  یٌاىَ ُا و ... ةـاظ آییًةـاط  یًایغ! ظّد را ةَ ُغر ٌغُ یوكث و اٌؼژ یِّدهة !ٌغارد یغهاف

اٌغ و صاال ٌّةث ةِؼه  کؼده ین ؿپؼآاٌغ و ؾيؼ ظّد را در  ن ظّد را ارجلا دادهآؿال ظتق  یانؿان ،داٌكگاه

 اؿث یكانا یةؼدار

ن کار آىلاةهَ ةا  .یثنؼ زاُهکؿتَ در ؾ یغداریضّاةط که ىذم ُـحو. یكاناز ا یکیو ىحاؿفاٌَ ظّد ىً ُو 

 . یـثٌ یؿاٌآ

 یُا ٌاىَ آییًٌلغر ىضيضم در . آةّدم یدم مٍؿحآ یک. یفؿال پ17 داٌكگاه اؿحعغام قغم. یوكح ىً

 یکعَض  ضذُ ٍ در یویرفتِ ٍ قذ یيس بابَدًن  یى تخصص صٌعتآى اآل کَاه قغم گىضضک داٌك

 !قْبر ضذم یسهقبلِ ًَ

  پؾ از کار یًکٍو چّن ا یکار را ٌي یًا ی. ةَ راصحةؼگؼدماگؼ از ىً ةعّاٍُغ کَ دوةاره ةَ صانث كتم 

 !دقّار اؿث یىً ةـ یاز مٍؿث ةؼا یؿال دور17

 !اٌغ قغه و داٌكگاه وزارت ؾهّم غهطِ  یُا یاؿثاز ُيکاران ىذم ىً ىضيضم در ؿ یهیظ

ٍ  یبِ هراکس علو یشانا یشتزکشور به مهاجزت و جذب شدن هزچه ب یداده شدن جوانان پژوهشگز و علمسَق  4.4.3

 جاهعِ یرفع دردّا یبسرگ جَاًاى برا یاًرش یدّ ٍ از دست یگاًِب یپصٍّط

. 

. 
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 بٌذی ٍ جوع راُ حل جبیگشیٌی کِ داًطگبُ ببیذ پیص گیزد .6

کافیـث ةَ  قّد، یُا ىعانتَ ى داٌكگاه قغنِ یىضّر ىلانَ ُّادارانِ  کَ اغهب از ظؼفِ  یگؽیًزا راه صمِ ةؼای

ُای داٌكگاه را  ، ةؼگؼقحَ و ُية پژوُفىضّری ةَ ٌیازىضّری و ةسای ىلانَُيان ىتٍای امهی ةازگؼدیو 

ُا پیف  جّاٌغ یک ٌیازی ةاقغ کَ ؿال انتحَ ایً ٌیاز ىیىٍّط ةَ ةؼظؼف ؿاظحًِ ٌیازی از کكّر ةکٍیو. 

یا  ،ُای گػقحَ( کاری د آىغه ةغنیم کوُّای ةّز ی)درىان ةیيارقغ ةایـث ةَ دادش رؿیغگی ىی ىی

گؼدد کَ در  ی ىیةیٍ قب( و یا ٌیازی کَ پیف اکٍّن ةایغ ةَ آن ةعّر فّری و فّجی رؿیغگی قّد)ٌانِ ُو

اکٍّن ةایغ ةؼایف فکؼی کؼد جا ٍُگام ضؼورت، پاؿعی ىّزّد  زغی ظّاُغ قغ و از ُو آیٍغه،

  اٌغاز(! ةاقغ)پؾ

جّاٌغ  ىی ،ٌيّدةَ ٌضّ اصـً اؿحفاده  یلات و پژوُفجّان از جضل یىّفق کَ چعّر ى یُا ٌيٌَّیک ٌگاُی ةَ 

 قّد: یدر آنيان ةؼ اؿاس آىار اقاره ى یلاتةَ ٌيٌَّ ىّفق جضل یؼىذال در ز ی. ةؼااىیغةعف ةاقغ

 پژوُفدر ةعف  یّرو یهیاردى 6/99 در ىسيّع 2017آنيان در ؿال  پژوُفآىّزش و  آىار وزارت ظتق

 یَؿؼىا یًةّده اؿث. انتحَ ا یّرو یهیاردى 8/68 و ؿِو مٍؿث یهیاردى 6/16 قغه اؿث کَ ؿِو دونث یٍَُؽ

 یكحؼُؼ چَ ة ییآن قکّفا حیسَور ةّده و ٌ ةِؼه ؿث کاىالًاآنيان  یٌاظانل ىه یغدرمغ جّن 04/3 کَ یگػار

ؿث و ؿِو ااروپا ىحؿهق ةَ آنيان  یَآور اجضاد فً یُا درمغ قؼکث 60ةاقغ. ظتق آىار  یاكحناد آنيان ى

 3/11 ةا یکاةاالجؼ از آىؼ یدرمغ صح 6/11 یآور و فً پژوُفةؼ  یىتحٍ یاز کاالُا یآنيان در اكحناد زِاٌ

ةعف ةّده و  یسٌَح کاىالً یگػار یَو ؿؼىا پژوُف ،دُغ یٌكان ى ىارآ یًةاقغ. ا یدرمغ ى 6درمغ و ژاپً ةا 

 ةىٍحكؼ قغه اغهب در چارچّب پؼوژُو  یا اگؼ ىلانَ یانى یًاكحناد آنيان قغه اؿث و در ا ییةاؾخ قکّفا

 یجسار یةؼدار آن ُو ةِؼه یماغهب مٍؿث ةّده، مّرت گؼفحَ اؿث. دن یاآن دونث و  یکَ کارفؼىا پژوُكی

 ةاقغ. جّاٌغ یى یغاجیو جته اكحنادیو 

ایة ٌیازی از مٍایؽ و یا ٌیازی از ظؼف دونث، گػارده اؿث ظّد را ةؼ پ پژوُفدُغ کَ داٌكگاه  ایً ٌكان ىی

 دیگؼ ةَ ٌّؾی جأىیً گكحَ اؿث و از ظؼفپژوُف ةنّرت ذاجی پیف از اٌسام، و ةَ ایً جؼجیب ةّدزة 

 ٌیؼوُای داٌكگاُی ٌیؽ در زػب ةَ ىؼاکؽ ظنّمی و یا دونحی از پیف جضيیً گكحَ اؿث! اقحغالِ

ىؼدم ىضؼوم و ىـحضؿف زاىؿَ و  انيالِ دارد و آن ایٍکَ ةسای گؼفحًِ ةیثوزّد در واكؽ یک راه صم ؿاده 

ث کكیغنِ از ىسالت ظارزی ةؼای پژوُف در ٌیازُای ةیگاٌَ و چاپ ىلاالجی کَ ظّد آٌِا ٌیاز دارٌغ، از ىٍّ

ُيیً ةّدزَ اؿحفاده کٍیغ و ةگؼدیغ ةتیٍیغ در کسای مٍؿث ُيیً ىؼز و ةّم، چَ ٌیازی اؿث و چَ دردی 

جّاٌیغ درىان کٍیغ.  کَ قيا ةا جالش و کّقف و ةـیر فؼزٌغانِ ُيیً کكّر و ُغایث درؿث آٌِا، ىی اؿث

كعؿاً آن مٍایؽ و یا ىؼاکؽ دونحی و یا ظنّمی، صحياً راغب  ،قيامادكاٌَ و زیتایِ  کّقفِایً پؾ از 

 آٌِا را درىان کٍیغ!کَ ةؼای قيا ُؽیٍَ ٌيّده جا دردی از ظّاٍُغ قغ 
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جعؼیب قیپّر ىّزبِ ظالمَ اگؼ قیپّر را از ؿيث ٌامضیش ةغىیغ، ُؼاٌغازه ُو کَ زور)ةّدزَ( ةگػاریغ 

اش  ٌعّاُغ آىغ. در ىلاةم اگؼ ُيیً قیپّر از ؿيث مضیش رود، اٌحؼار ىی از آنکَ قّیغ ونی مغایی  ىی

 ب رؿیغ.جّان ةَ ٌحیسة ىعهّ ىی ،دىیغه قّد، ةغون ٌیاز ةَ زور چٍغاٌی)ةّدزة ٍُگفحی(

را ةا  یپؼوژه پژوُك ،یؾهي تیأکَ اگؼ ُ کٍٍغ ىیىعؼح ىلانَ،  ، ُّاداران ٌؼام انؽامِةاال ةَ راه صمِ در پاؿط

ةایغ گفث چعّر اؿث ةؼای در پاؿط صال  .کٍغ یارجلا از آن اؿحلتال ى یـحوِمٍؿث اٌسام دُغ داٌكگاه و ؿ

ISI، کٍیو و انؽاىی  گّییغ از آن اؿحلتال ىی قّد، ىی قّیغ ونی ٌّةث ٌیازىضّری کَ ىی قيا انؽام كائم ىی

ایغ،  ایغ و انؽاىی ةؼای رفؽ ٌیازی از کكّر ٌگػاقحَ را گػاقحَ ISIگػاریغ؟!! و ُيچٍیً وكحی انؽام ىلانة  ٌيی

،  ISI كم اگؼ ُو قيا ةَ ظتم جّظانیِزٌغ. پؾ صغا در اکذؼ ىّارد آن ٌیاز دروٌی را کٍار ىی ISIؾيالً 

گیؼی ىيکً گؼدد! ُؼ کؾ  آن را ةؼداریغ کَ ُؼ دو زِث ظّاُیغ ةکّةیغ، انؽامِ  ىیامؼار داقحَ و ُيچٍان 

در واكؽ صغاكم آزاد ةگػاریغ ُؼکؾ  ىلانَ ىضّر ةاقغ! ،ٌیازىضّر صؼکث کٍغ و ُؼ کؾ ظّاؿث ،ظّاؿث

 ! ژوُف را ةغىغمضیش ُو ةحّاٌغ قیپّر پ ظّاؿث، از ؿيثِ

جؼیً ةعف ایً اؿث کَ اگؼ یک ؾضّ ُیئث ؾهيی ضؼورجی را ةؼای پژوُف در کكّرش و ةؼای رفؽ  ىـعؼه

اٌغ. و آن  ، ةا ىاٌؽ دیگؼی ٌیؽ روةؼو ؿاظحَ ISIىلانة  ٌیازی از کكّرش جكعیل دُغ، او را ؾالوه ةؼ ىاٌؽِ انؽامِ 

ٌَ كتّل ٌیـث و ىا ةَ جكعیل ُكی ةا مٍؿث ةیاوری وگؼگّیٍغ صحياً ةایغ ةؼوی و یک كؼارداد پژو ایٍکَ ىی

 ُای الزم را ایساد کٍی! جّ امالً ارزقی كائم ٌیـحیو جا ةگػاریو ةٍیَ

 ةیگاٌَ ةؼای او ی کَةعكدر اگؼ قيا ةعّاُی از ةّدزة داٌكگاه و ىؼدم ایً کكّر ُؽیٍَ کٍی جا  :و در ٌحیسَ

دُیو و  زّر اىحیاز ىی و ُيَ یـث ةهکَ جٍِا راه اؿثکٍی، ُیچ ىاٌؿی کَ ٌ ركنی ظّش در ٌؼؼ گؼفحَ،

قّد و صحياً  ونی اگؼ ةعّاُی ةؼای ٌیاز کكّرت جالش کٍی، صاال ةّدزة داٌكگاه ىِو ىی کٍیو كغرداٌی ىی

 !؟ ات درؿث اؿث وگؼٌَ از کسا ىؿهّم جكعیل دی ةؼای داٌكگاه پیكاپیف آورده ةاقیةایغ كؼاردا

کؼدیو و یک پّنی در ازای ظغىات  ٌّکؼیِ ةیگاٌَ ىی اٌغیكیو، کالت درون ٌيیةَ درون و ىكکَ صاال  ایکاش

ىا ةؼای ایٍکَ او ةَ ىا ٌگاُی کٍغ و ىضم ةگػارد،  ةارجؼ اؿث! اؿفداؿحان درصانیکَ واكؿاً گؼفحیو!  از ایكان ىی

رجلای ؿاىاٌة پژوُكگؼی کَ ةؼای ا ،و ایً ظؼف ركنی کؼده ةاقیو! ظّشفلط کٍیو جا  از ظّدىان ُؽیٍَ ىی

ؼ قغه و ةایغ کٍغ، ىحِو ةَ جأظی ركنی ىكارکث ٌيی دفاؾی کكّر جالش ٌيّده اؿث چّن در ایً ظّش

ُيان دقيًِ کكّر اؿث کَ از کـاٌی کَ ةؼای کكّر جالش  ،داٌكگاهٌاىة  آییًگّیی  زؼیيَ پؼداظث کٍغ!

 دُغ! حیاز ىیکٍٍغ، اى ركنی ىی گیؼد و ةَ آٌاٌکَ ةؼای او ظّش کٍٍغ، اٌحلام ىی ىی

ظغاوٌغ جتارك و جؿانی درةارة  درصانیکَ کافیـث ىا ةَ داوریِ آٌِا درةارة ظّدىان جّزَ ٌکؼده و ةَ داوریِ

ظّدىان و رفحارىان ىحيؼکؽ قّیو. و اگؼ ُو ةَ ظغاوٌغ و روز داوریِ ٌِایی اؾحلادی ٌغاریو، ُیچ ىاٌؿی ٌغارد، 

ىاُیاٌة ىا و ُو  ُای دونحی کَ ُو صلّقِ  چؼاکَ ایً ةّدزَةَ داوریِ ىؼدم درةارة ظّدىان ىحيؼکؽ قّیو. 

 قّد. پؼدازٌغ، جأىیً ىی ریؽیو، ُيَ و ُيَ از ىانیاجی کَ آٌِا ىی ارزُایی کَ ةَ زیبِ ىسالت ةیگاٌَ ىی
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ةتیٍیو، دردُای درىان ٌكغة ُيیً  ،از ایً پؾکؼد را ةَ درؿحی جغییؼ داده و  ىا زِثِ ُؽیٍَنػا کافی اؿث، 

 و در یک کالم، ٌّکؼیِ  قان ةپؼدازیو درىان ؿپؾىان را ةؼای قٍاؿاییِ آٌِا و  یـث و ُية کّقفىؼدم چ

 .ُای ظّدىان كؼار دُیو ؿؼنّصة فؿانیث ُيیً ىؼدم را

قان،  ىٍغ اؾضای ُیئث ؾهيی ىا و زّاٌان کكّرىان کَ جؼةیث و ُغایث ُای جّان ذًُ ،ةَ ٌؼؼ ایً صلیؼ

جّاٌایی ةَ کيک ظغاوٌغ،  صحياً و یلیٍاً، جّؿط ُيیً ىؼدم ةا ُؽاران اىیغ و آرزو، ةَ ىا ؿپؼده قغه اؿث،

دیگؼ ٌلاط زِان الزم ةؼای آن ىِو را دارد و صحی پؾ از قکّفایی کكّرقان، جّاٌایی قکّفا ٌيّدنِ ىؼدىان 

 را ٌیؽ ظّاٍُغ داقث.
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