
۱۳۸۸ هامریت ۱۶ هبنش هس

هدنیآ همانرب
تاعمجت نیا ریسم .تسا هتفرگ تروص روشك رسارس رد ریت ۱۸ زور تاعمجت رد روضح یارب یا هدرتسگ توعد -آ
و رصع جنپ تعاس نارهت یارب .دبای شهاك مدرم اب نایچاتدوك هجاوم ناكما ات دنا هدشن نییعت تقد اب عومجم رد
همه تساوخرد کرتشم هجو اما .دنا هدش داهنشیپ ریت تفه و رصع یلو ٫بالقنا یاه نادیم هب یهتنم یاه ریسم
رد رادشه و هیصوت شخب رد رتشیب تاحیضوت .تسا اه نابایخ رد مدرم مارآ و تنوشخ نودب روضح رب اه هورگ
رد ییامیپ هار یاهدصقم زا یخرب یماسا همانربخ هب تسویپ لیاف کی رد نینچمه .دینك هعلاطم همان ربخ یاهتنا
پ .تسا هدمآ اه ناتسرهش

اهربخ ی هصالخ
هرابرد و دندرك تاقالم رگیدكی اب هبنشود زور یوسوم نیسحریم و یمتاخ دمحمدیس ،یبورك یدهم : ملق تیاس -خ
یتینما قوف یاضف نتفای نایاپ ترورض رب دیكأت اب یوسوم و یمتاخ ،یبورك .دندرك رظن لدابت زور یسایس لیاسم
یب جوم هلصافالب دیاب :دنتفگ و دنتسناد یسایس یاه تكرح ندش یطارفا دوس هب اهنت ار عضو نیا همادا ،دوجوم
و دنوش دازآ ،دنا هدش سوبحم یهانگ نیرتمك باكترا نودب نیا زا شیپ هك یناسك و دبای همتاخ اه یریگتسد لصاح
سدنهم ،مدقم رتكد ،یتشهب اضریلع رتكد هسلج نیا نایاپ رد .دندرگزاب دوخ یاه هاگیاپ هب یتینما و یماظن یاهورین
ادهش هداوناخ و ناگدشریگتسد هب طوبرم روما یریگیپ یارب یبورك و یوسوم ناگدنیامن ناونع هب ینیما رتكد و یریولا
پ .دندش نییعت ناگدید بیسآ و
هتفه کي هك دش یوسنارف نز سردم کي یروف یدازآ راتساوخ ،هسنارف هجراخ ريزو ،رنشوك رانرب : ادرف ویدار -خ
راشتنا اب هسنارف هجراخ ترازو ،هسنارف یرازگربخ شرازگ هب .تسا هدش تشادزاب ناريا رد یسوساج ماهتا هب شيپ
راتساوخ و هتفرگ سامت یناريا تاماقم اب زین هسنارف تلود .تسا هدرك موكحم تدش هب ار یو یريگتسد یا هينايب
تشادزاب هاگدورف رد ناريا زا جورخ ماگنه ،هلاس ۲۳ ،سيار دليتولك .تسا هدش یوسنارف دنورهش نيا یروف یدازآ
نابز ناهفصا هاگشناد رد ،یهاگشناد ههام جنپ رفس کي رد مناخ نیا ،هسنارف هجراخ ريزو هتفگ هب .تسا هدش
هتفر ناريا رد یرفن رازه اهدص تارهاظت یاشامت هب نارگيد دننام یو« :تفگ رنشوك .تسا هدركیم سيردت هسنارف
پ ».تسا هتفرگ سكع تارهاظت نيا زا و
میمصت اكیرمآ زا لقتسم روط هب ناریا ربارب رد لیئارسا هك تسا هدرك دیكات رگید راب اكیرمآ تلود : یس یب یب -خ
پ .تسین ناریا هب یلامتحا هلمح یارب لیئارسا هب "یزبس غارچ" عضوم نیا هك دیوگ یم اما ،دریگ یم
نیب وفع نامزاس رتفد لباقم رد ،ناریا رد یروهمج تسایر تاباختنا هجیتن هب ناضرتعم زا یدادعت : یس یب یب -خ
.تسا هدش عورش هبنشود زور زا اذغ باصتعا نیا .دندز اذغ باصتعا هب تسد و هدرك نصحت ندنل رد للملا
یفلتخم یاه هتساوخ و دنتسه لاس ۵۰ ات ۲۰ ینس یاه هورگ رد للملا نیب وفع رتفد لباقمرد ناگدننك باصتعا
لاطبا .تسا شخب دنچ رد یلك لكش هب نامتساوخرد« :دیوگ یم صوصخ نیارد ناگدننك باصتعا زا ردان .دنراد
ریگتسد اه تكرح نیا نایرج رد هك یمدرم و یتدیقع و یسایس ناینادنز یدازآ نینچمه ،میهاوخ یم ار تاباختنا
پ ».دندرك تكرش هجنكش و راتشك رد هك یدارفا همكاحم و ییاسانش و دندش
راتساوخ ناريا هجراخ روما ترازو رد روضح اب هبنش هس زور نارهت رد ىياپورا روشك هس ىارفس : ادرف ویدار -خ
هك دئوس هجراخ روما ترازو .دنداد رادشه ىو تشادزاب همادا هب تبسن و هدش ايناتيرب ترافس ىناريا دنمراك ىدازآ
:تسا هتفگ ،هدرك رشتنم دوخ تياس بو ىور رب هك ىا هينايب رد دراد هدهع رب ار اپورا هيداحتا ىا هرود تساير
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تشادزاب زا ىنارگن رب ىنبم ناريا ىاه ماقم هب ىعطاق مايپ لاسرا« ،ناريا هجراخ روما ترازو رد روضح زا فده«
پ ».تسا هدوب نارهت رد ايناتيرب ترافس دنمراك
»راب تنوشخ بوكرس« هك تساوخ یتعنص روشك تشه ناربهر زا رشب قوقح نابدید نامزاس : هنامز ویدار -خ
ادرف تسا رارق یتعنص روشك تشه ناربهر تسشن .دننك موكحم ار تاباختنا جیاتن هب ناریا رد یمدرم یاه ضارتعا
هورگ روشك تشه هسنارف و ایناتیرب ،ایلاتیا ،ناملآ ،نپاژ ،اداناك ،هیسور ،اكیرمآ .دوش زاغآ ایلاتیا رد )هبنشراهچ(
پ .دنهدیم لیكشت ار »۸ یج«
رداص ناریا لابق رد ۸ یج یاهروشك عضوم دروم رد یا هینایب ایلاتیا ریزو تسخن ،ینكسولرب : تسپ نتگنیفاه -خ
دروم رد هسنارف داهنشیپ هب همادا رد یو .دنا هتفاین تسد ناسكی هاگدید کی هب زونه اهروشك نیا هك تفگ یو .درك
وگتفگ اب هارمه رتمرن دروخرب رگید یوس زا هیسور هكیلاح رد ،درك هراشا ناریا لبق رد رت تخس یعضوم نتفرگ شیپ
پ .دنادیم رثوم ار
لاس رد .درك دنهاوخ لیطعت هتفه ود یارب ار نارهت هاگشناد یوك یاه هاگباوخ نالوئسم : ریبكریما همانربخ -خ
۱۸( نارهت هاگشناد یوك ی هثداح درگلاس هب کیدزن مایا رد هاگشناد یوك ٫تارهاظت زا یریگولج یارب ریخا یاه
نارهت هاگشناد تاماقم .تسا هدرك ادیپ شیازفا هتفه ود هب یلیطعت نیا لاسما لاح نیا اب .تسا هدش لیطعت )ریت
ذاختا تاباختنا ی هجیتن هب تاضارتعا جوم زا لبق و هدوب لقتسم ینونك یسایس یاضف زا میمصت نیا هك دندرك زاربا
پ .تسا هدش

رادشه و هیصوت
و نارهت رد هبنشراهچ و هبنش هس یاه زور ندش لیطعت یو .درك رشتنم ار دوخ هبنشود یوگتفگ اراگزاس نسحم -ت
.دبای همادا مدرم یگتسبمه هك درك یراودیما زاربا و تسنادن باصتعا زا تموكح سرت اب طابترا یب ار اهرهش ریاس
زا یكی سك ره هك درك توعد یو .تسین لصا ییامیپهار و تسا عمجت دوجو رد لصا هك تفگ ریت ۱۸ دروم رد یو
.دوش کیدزن رهش ره رد عمجت لحم نآ هب دنك یعس و هدرك باختنا دندرك مالعا فلتخم یاه هورگ هك ییاهریسم
زا هریغ و جیسب ،یماظتنا ،سیلپ یاهورین هك ییاج ره ریسم نیا رد .دیوش کیدزن لحم نآ هب هك تسا نیا لصا
رد هك رهظزادعب جنپ تعاس هبنشجنپ زور هك تسا نیا یلصا فده .دیدرگرب هلصافالب دندرك تعنامم ندش کیدزن
لگ هخاش کی نتشاد هارمه یو .دنورن مه عمجت لحم هبً الصا رگا یتح ؛دنیایب نوریب همه ،هدش مالعا روشك رسارس
تسد اهنت و دوشن هداد »داب هدرم« ،»داب هدنز« ،»ربگرم« یناجیه یاهراعش هك درك تساوخرد و درك هیصوت ار
»نیسحریم نیسحای« درك هیصوت عامتجا تروص رد ار نآ یو هك یراعش اهنت .دوش هدرب الاب  »۷« تمالع هب اه
اب هلباقم یارب درك هیصوت یو .نتشگرب دوب یتعنامم هك مه اجره و ؛شمارآ ،حلص ،توكس :هصالخ روط هب .تسا
دروم یاه ریسم یو .هدش هتشغآ هكرس یرادقم هبً البق هك دوش هدرب هارمه یذغاك یاه کسام روآ کشا زاگ رثا
مدرم تیدودحم تروص رد ات درك مالعا ریت تفه نادیم و رصعیلو نادیم رد بالقنا نادیم زج هب ار نارهت قفاوت
تبحص مجح مك یتوص لیاف و لیابوم و ثوتولب یارب بسانم یریوصت لیاف .دندنویپب مه هب اهریسم نیا زا دنناوتب
پ .تسا هدش تسویپ اراگزاس یاقآ یاه
مالعا ریت ۱۸ تاعمجت همانرب هنیمز رد ار ییاه داهنشیپ و تاحیضوت زین کوب سیف رد یوسوم نیسح ریم تیاس -ت
:درك
ریسم دیدش هجاوم یتینما یاه ورین روضح ای و تمواقم اب هك اجك ره ،دصقم هب ندیسر هن تسا روضح یلصا فده
روضح عمجت یاه نوناك یلاوح رد ،دینكیم فیلكت ساسحا یلو دیرادن کسیر یگدامآ هچنانچ .دینك باختنا یرگید
روضح .دینك میظنت عمجت نوناك اب ار دوخ هلصاف ،یمسج و یحور یگدامآ و هزیگنا نازیم هب هتسب .دینك ادیپ
یاهسابل ندیشوپ زا .تشاد دهاوخ هارمه هب ار یصخشم مایپ دوخ اهنابایخ رد مدرم زا یرامش یب دادعت یعیبطریغ
یراددوخ تروص و وم صاخ یاهشیارآ زا و دیشوپب هداس سابل .دینك بانتجا دنیآ یم دای هب هك ییاهگنر اب صخاش
هتشادن هارمه هب دوخ اب دوش بوسحم درس حالس تسا نكمم هك یرگید زیچ ره ای هدنرب هلیسو هنوگچیه .دینك
بلط بوشآ ناونع هب اهنآ هناهب هب تشادزاب تروص رد سكعلاب و دروخ دهاوخن امش درد هب لیاسو هنوگنیا .دیشاب
.دیربن دوخ اب ار دوش زاسرسدرد امش یارب نآ ندش دوقفم هك یزیچ ره و تراك و کرادم .دروخ دیهاوخ رهم
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زا .دیشاب هتشاد دوخ بیج رد دیا هتشون نآ تشپ ار دوخ لزنم یناشن و نفلت هرامش هك ار دوخ یلم تراك یپكوتف
نیسح ای" راعش .دینك یراددوخ مهلاثما و دنب ندرگ هنوگ ره ای و تاجالط دننام یتمیق ءایشا هنوگ ره نتشاد هارمه
هب هبرض نیرتگرزب اهراعش نیا .دینك نایب تردق اب ار یمالسا یاهراعش .تسا راعش نیرتلماك و نیرتهب "نیسح ریم
پ .دننكیم بوكرس ار مدرم نید مان هب هك دنتسه ینابلط تنوشخ ركیپ
یام ،هفاك اتم ،وئدیو اگم ،ومیو ،لگوگ،کوبسیف ،بویتوی زا وئدیو دولناد و رتلیف زا روبع یارب یهار -ت
ی .رگید تیاس نیدنچ و هاگن ناریا ،تروپر یآ،سیپسا

یتنرتنیا سردآ هك دهدیم هئارا دیدج یسیورس یناریا ناربراك زا تیامح یارب »بویت پیك« تیاس اریخا 
یاهوئدیو و هدرك روبع اهرتلیف زا ناریا لخاد زا دنناوتب دارفا دوش یم ثعاب نیا .دنك یم دك ار اهوئدیو )لإ-رآ-وی(
ار اهوئدیو دیناوتیم و دیراد زاین وئدیو یتنرتنیا سردآ هب طقف ندرك دولناد یارب .دننك دولناد امیقتسم ار »بویتوی«
ییاه تیاس لباقم تسیل رد .دینك دولناد ۳-یپ-مإ و یو-لإ-فإ ٫)لیبوم یارب مك مجح اب( یپ-یج-۳ یاهتمرف اب
ی :هدمآ درك ادیپ یسرتسد بوت پیك قیرط زا ناوت یم ناشیاهوئدیو هب هك

Youtube, Google Videos, Dailymotion, Megavideo, Vimeo, Vieoh, Break, Current, Spike, Facebook,
Myspace, iReport, IranNegah

اب .تسا هدرك هفاضا زبس راون کی دوخ وگول هب نایناریا زا تیامح یارب بوت پیك تیاس هك تسا ركذ نایاش 
.دیهدب ار ریخا عیاقو یاهملیف میقتسم ی هدهاشم ناكما اهنآ هب دیناوت یم ناریا رد دوخ ناتسود هب کنیل نیا یفرعم
هب یكینورتكلا تسپ قیرط زا و هدرك دولناد یپ-یج-۳ مجح مك لیاف لكش هب ار اهوئدیو هك تسا نآ رگید راك هار
ی  :بویت پیك میقتسم سردآ .دییامن لاسرا ناریا میقم نایانشآ

http://keep-tube.com/green.php

سامت   : student.information.center@gmail.com
یكینورتكلا تسپ تسیل رد تیوضع :http://groups.google.com/group/student-information-center
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