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ایى کتاب بزای کیظت؟
کـم عاکی تَمین ػاؿػ اژػها ىىػ! صتما ىما هن اف ایى همه رناؿت هتٞزب
ىؼهایؼ .ایى کتاب به ىما يياو هیػهؼ چگىيه هنیـ پیيـ٥ت و تضىل ٥ـػی ػؿ ػوؿاو
تضَیل ؿا ػيبال کًیؼ ،چگىيه هیتىاو بـ ّ٤ٞهای آهىفىی ١لبه کـػ و به
ػمتيیا٥تًیتـیى آؿفوها ؿمیؼ.
اگـ ىما ػاييزىی ٝقیق هن آؿفوهای ػوؿ و ػؿافی ػاؿیؼ ،ولی يگـاو هى٪٥یت
ارتماٝی و ى٢ل آیًؼه عىػ هنتیؼ ،کتاب ػؿمتی ؿا ػؿ ػمت ػاؿیؼ! و اگـ چًیى يینت
ایى کتاب بـای ىما يینت .پل ػو ايتغاب بیيتـ يؼاؿیؼ:
-

کتاب ؿا بغـیؼ و ؿاهکاؿهای هى٪٥یت ػؿ ػوؿاو تضَیل ؿا بیاهىفیؼ.

یا
-

ایى کتاب ؿا تهیه يکًیؼ ،ؿینک بیکاؿی پل اف تضَیل ؿا به راو بغـیؼ
و ػاينتى ؿاف ؿا به اهلو بنپاؿیؼ.

ايتغاب با ىمامت!
اها اگـ کتاب ؿا تهیه کًیؼ و به تىٍیههای آو ٝمل کًیؼ ،تْمیى هیکًن که
عىاهیؼ تىاينت ينبت به همتایاو ػاييزىی عىػ عیلی فوػتـ کاؿ پیؼا کًیؼ و هى٪٥یت
ارتماٝی کنب کًیؼ .ؿاهکاؿهای ایى کتاب همگی ٝ ٪۰۰۱ملی بىػه و با تىره به
اکىمینتن ػاييگاهی ایـاو يىىته ىؼه امت و با عىايؼو آو هنیـی ٝملی بـای
پیيـ٥ت ؿا ػؿ پیو عىاهیؼ گـ٥ت.
ػؿ ایى کتاب هنیـ هى٪٥یت تضَیلی و ى٢لی به ىما هٞـ٥ی هیىىػ که با آو
عىاهیؼ تىاينت هى٪٥یتهای ىگ٦تايگیقی ػؿ راهٞه اهـوفی کنب کًیؼ.

تقدیم
نیکبخت بش
ت
این کتاب را تقدیم میکنم هب همه آانن هک ربای ی ر الش رکدند.
هب زبرگانی هک رد راه اعتالی انسانیت کوشیدند.
هب شهیدان راه آگاهی و رفزان گان قلهاهی رفیع علم و دانص،
و هب جوااننی هک جویای رشد و توانمندی و آیندهسازان کشور هستند.

همذهه
ارافه ػهیؼ بـوین مـ اٍل هٖلب .ایى کتاب بـای ػاييزىیاو يىىته ىؼه امت.
اگـ ػاييزىی مال اولی باىیؼ کاهال ػؿمت آهؼهایؼ و اگـ چًؼ مال اف وؿوػ به ػاييگاه
گؾىته یا صتی ػاييگاه ؿا تمام کـػهایؼ ،هًىف هن ػیـ ييؼه امت .هٖالبی که ػؿ ایى
کتاب عىاهیؼ ػیؼ ،چکیؼه ههنتـیى ههاؿتها و يکات کلیؼی امت تا بتىايیؼ ػؿ راهٞه
هؼؿو اهـوفی ،یک صـ٥های به يٚـ بـمیؼ ،و البته صـ٥های هن ٝمل کًیؼ.
عیلیها ػومت ػاؿيؼ کتابهای ا٥ـاػ هى ٨٥ؿا بغىايًؼ .اها بگؾاؿیؼ همیى را
عیالتاو ؿا ؿاصت کًن :ایى کتاب ؿا یک ىکنت عىؿػه يىىته امت و او کنی يینت
رق عىػم .ىایؼ ًٕقآهیق باىؼ اها به ًٝىاو يىینًؼه ایى کتاب اٝتـا ٣هیکًن مٞی کـػم
تزـبه صاٍل اف ىکنتهاین و ت٪ـیبا ٝکل هـ کاؿی که ٩بال تزـبه کـػه بىػم ؿا به
ىما پیيًهاػ کًن!
ىغَا ػوؿاو ػاييزىیی بنیاؿ وصيتًاک و هایىك کًًؼهای ؿا پيت مـ گؾاىتن.
ا٥ت تضَیلی هى اف مىم ػبنتاو با هٞؼل  ٪۱٫۵۰ىـو ٛىؼ و تا گـ٥تى هؼؿک
کاؿىًامی که  ۷مال ٕىلو ػاػم هـتبا کاهو یا٥ت .با ایى که پایاوياههام ؿا صىل
هىّى ٛیک هىتىؿ امتؼاللی ٥افی ىغَا بـياههيىینی کـػم و اف هیچ کل کمک
يگـ٥تن اها با هٞؼل ٥ارٞهباؿ  ٪۱٫۷۷اف ؿىته ههًؼمی يـما٥قاؿ ٥اؿٟالتضَیل ىؼم .بٞؼا
٥همیؼم همیيه آػم باهىه و عال٩ی بىػهام .اها ػؿ واٞ٩یت ىًاعتی اف ؿاه ػؿمت
هى٪٥یت يؼاىتن و هخل يابیًایی ػؿ فهیى مًگالط باؿايی هـتبا فهیى هیعىؿػم.
ػوؿاو ػاييزىیی هى بنیاؿ يااهیؼ کًًؼه بىػ٥ :ـػی به ىؼت ػؿووگـا و هًقوی
بىػم ،با ا٥کاؿی عاً و همیيه باالی ابـها پـواف هیکـػم .کنی ػؿکن يمیکـػ و
همىاؿه ػؿ صال عىػماينىؿی بىػم .پؼؿم وؿىکنتگی ىؼیؼی ؿا هتضمل ىؼ و بـای
کمک به او کاؿ و ػؿك و فيؼگی ؿا به هن ػوعتن! ؿاهی بـای بـوو ؿ٥ت اف باتال٩ی که ػؿ

آو ا٥تاػه بىػم ػیؼه يمیىؼ .همه به صالن تام ٤هیعىؿػيؼ .به عإـ اىتباهاتن باؿها
تض٪یـ ىؼم .ػؿ آو ػوؿاو ٥کـ يمیکـػم ؿوفی بتىاين گلیمن ؿا اف آب بیـوو بکين .بيؼت
هىؿػ مـفيو عايىاػه بىػم و صل یاك و يااهیؼی ٝمی٪ی ػاىتن .عیلی ٕىل کيیؼ تا
کاؿ پیؼا کًن ،بـ ّ٤ٞهای ٥ـػی ١لبه کًن و ٕٞن ىیـیى آؿاهو و هى٪٥یت ؿا بچين.
مالها بٞؼ ػؿ اؿتبآ فیاػی که با ػاييزىیاو ػاىتن ،با تضیـ ٥همیؼم بنیاؿی اف
ػاييزىیاو هيکالتی هيابه ؿا تزـبه هیکًًؼ ،فیـا ػؿ ػاييگاهها اٍىل ههن هى٪٥یت
آهىفه ػاػه يمیىىػ .پل مٞی کـػم کمک کًن .ابتؼا به ػاييزىیاو هياوؿه هیػاػم.
تؼؿیزا تزـبیاتن ؿا به ٍىؿت یک ؿاهصل راه ٜبـای هى٪٥یت ػؿ ػاييگاه ػؿآوؿػم و ػؿ ایى
کتاب ایى ؿاهصلها ؿا يکته به يکته تيـیش کـػهام .ػؿ وا٥ ٜ٩کـ هیکًن با اٍالس مبک فيؼگی
و ٕی یک هنیـ بـياههؿیقی ىؼه هیتىاو به هى٪٥یتهای اؿفىمًؼی ػمت یا٥ت .همچًیى
مٞی کـػم با ایزاػ ىبکه ارتماٝی ػاييزىیايه اهکايات بیيتـی ایزاػ کًن.
ایى کتاب ػؿ ص٪ی٪ت یک ؿاهًمای راه ٜامت که هنیـ هى٪٥یت و ػامهای تًیؼه
ىؼه ػؿ هنیـ هى٪٥یت ػؿ ػاييگاه ؿا به ؿوىًی بـای ىما ٝیاو هیکًؼ و مبک فيؼگی
ػؿمت و ؿوىی بـای ٕی هنیـ ػاييگاه ؿا يياو هیػهؼ .با عىايؼو ایى کتاب هیتىايیؼ
ىغَا ایى ؿاهصلها ؿا ارـا کًیؼ و يکات هًامب عىػتاو ؿا بیابیؼ .همچًیى هیتىايیؼ به
مایت ػاييزىیايه به آػؿك  daneshjooyaneh.comبـویؼ و آهىفهها و هٖالب و
عؼهات ؿایگاو ٥ـاوايی ؿا ػؿیا٥ت کًیؼ.
به ىمال ٩ىل هیػهن با ٝمل به ػمتىؿات ایى کتاب بتىايیؼ ٩بل اف پایاو
تضَیالت کاؿ پیؼا کًیؼ ،هى ٨٥ىىیؼ و ػؿ ارتما ٛمـتاو ؿا باال بگیـیؼ .با ٝمل به
پیيًهاػات عىاهیؼ تىاينت صتی ػؿ مال مىم ػاييگاه ،ى٢ل ػائن ػمت و پا کًیؼ و هـ
را که پا بگؾاؿیؼ ،با تضنیى إـا٥یاو هىاره عىاهیؼ ىؼ .ایى ؿا تْمیى هیکًن.
ٝماؿ هضمؼی آالىلى

چگىيه ایى کتاب را بخىايیذ؟
ػؿ ایى کتاب تاله ىؼه بؼوو ٥ىت و٩ت ؿاهکاؿهای ٝملی و ٩ابل ارـایی بـای
تىمٞه ههاؿتها و تىايمًؼیها و کنب ػؿرات ٝلمی و آهاػگی بـای اىت٢ال ؿا به
ػاييزىیاو يياو ػهن .ایى کتاب با تىره به ىـایٔ تضَیلی ػؿ ایـاو تهیه ىؼه و بـای
ػاييگاهیاو و صتی صىفویاو ػؿ کلیه ؿىتههای تضَیلی ٩ابل امت٦اػه امت.
با هٖالٞه ایى کتاب میـ ٝملی گؾؿاو ػوؿاو تضَیل اف هـصله ٩بل اف وؿوػ به
ػاييگاه تا هـصله ٥اؿٟالتضَیلی و رنتزىی ى٢ل ؿا عىاهیؼ آهىعت .بؼیى تـتیب با
ػيبال کـػو ؿاهکاؿهای اؿائه ىؼه ػؿ ایى کتاب عىاهیؼ تىاينت بـ ّ٤ٞهای اصتمالی
ػؿ مینتن آهىفىی کيىؿ ١لبه کـػه و هنیـ پیيـ٥ت و تضىل کاؿبـػی و ػؿ ٝیى صال
ماػه و ٩ؼؿتمًؼی ؿا ػؿ پیو بگیـیؼ.
ایى کتاب ػؿ اٍل بـای ػاييزىیاو مال اول کاؿىًامی يىىته ىؼه امت .یًٞی
کنايی که به تافگی واؿػ ػاييگاه ىؼهايؼ .اها مایـ ػاييگاهیاو يیق هیتىايًؼ اف آو
امت٦اػه يمایًؼ .آهىفههای ؽکـ ىؼه ػؿ ایى کتاب ٝمىهی بىػه و بـای کلیه ؿىتههای
ػاييگاهی ه٦یؼ امت .به ىما ٩ىل هیػهن با عىايؼو و ٝمل به ایى کتاب ،کلیؼ بنیاؿی
اف ػؿهای بنته ؿا ىغَا بیابیؼ و ػؿ ایى فهیًه پیيتاف باىیؼ.
هٖالب کتاب اف هـصله ٩بل اف وؿوػ به ػاييگاه تا پل اف ٥اؿٟالتضَیلی
مافهايؼهی ىؼه امت .اها هیتىايیؼ بًا به ىـایٔ تضَیلی که ػؿ آو هنتیؼ هنت٪یما
مـاَ٥ ٟل هـبىٓ به عىػ بـویؼ و هزبىؿ يینتیؼ اف ابتؼا به ايتها هٖالٞه کًیؼ .گـ چه
تىٍیه کاؿبـػی هى همیى امت.

