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ٍ  (N.G.Oعلوی قجل اسّزچیش یک ارگابى هتال ل    ّبی  اًدوي -1 ًیابسی ثاِ الب ا      ّتالٌ  

ٍ تَساظ   کلجای چاَى ثاب رای    اش ّن رٍشي اس ، ثیٌٌ  ! ا یل ایگزاى ار اهَر االلی شبى ًوی

ِ   هی تزیي افزاا ار آى حَسُ علوی اًلخبة لجزُ شابى ّان تَساظ     شًَ   ٍ عولکزا ّیاب  رییتا

 بثب  ّیب  رییتِ خ ی  تعییي تکلیف لَاّ  ش .خ گبى ار رٍس اًلاٌّ ّوبى رای

ثز هجٌبی تع اا فعب ی  ّبیشبى طزفب علوی ّبی  ثبرّب گفلِ ش ُ کِ ارسشیبثی فعب ی  اًدوي -2 

 ارسشیبثیاش  خبی اًیب ثز هجٌبی تع اا تَ ی ا کبر ارسلی ًیت . یک هَستِ علوی را ار ّیچ 

سً  ٍ ًِ کوی  ّویي ًَع  هی ف ظ کیفی  اس  کِ حزف آلز را کٌٌ  ! ار تٌْب خبیی کِ ًوی

ّب  علوی اًدويّبی  فعب ی  کیفی هَستب  اس  ٍ ثس.! ایي رٍش کِ قغعب ثب ّ ف ثبال ثزاى 

هگز ت ٍیي طَر   ثِ راسلی.! کیفی  ّن ش ُ اس ، ار هَارای ثبعث پبییي آه ى هزسَم ش ُ

ثی کیفی  ٍ تکزاری کِ ار ثعضی اس ّبی  اًیسبللگی کبر سخلی اس ؟ ٍ یب سخٌزّبی  خلتِ

رسٌ  کبر شبقی اس ؟ ٍ یب  هی آًْب تع اا حبضزیي آى ثِ سحو  ثِ تع اا اًگشلبى  اس 

ااى ٍ اهلیبس یک رٍسُ ٍ یب حلی ًظفِ رٍسُ ثب سِ تب چْبر سخٌزاى تزتیت اّبی  ثزگشاری سویٌبر

تبة تحول اًدبم چٌیي کبر سخیفی را  یب شبی  ؟ ٍکٌٌ  ًویّب  لیلی کِ س گزفلي کبر اشَاری ا

ش ُ  ثبةثش ّ  کِ هلبسفبًِ  !«پژٍّشی چٌ  قلَ -علوی » چبح هدال  ثِ اطغالح یب .ً ارً 

ّن  گزفلي،« پژٍّشی–علوی »هخللف تٌْب ثب ّ ف اهلیبس ّبی  ثب ارگبىّب  اًدوي ثعضی اس ٍ

اس ؟ کِ   هشکلی  کبر کٌٌ هی شبى ٍ ّن ثزای ًَیتٌ گبى ه بال  شبى تبسیس ثزای اًدوي

 شَا؟  هی ایٌ  ر ثِ آًْب ثْبء اااُ

ایٌکِ هٌلظزثبشین تب ثجیٌین ک ام هدلِ ار چبح اش تبلیز افلباُ تب پش  سز ّن ًبهِ ٍ   -3

کبر پتٌ ی ُ  کزاُ ثبشینال ؤاش را س الغبریِ ٍ... ثزای هتئَل آى ارسبل کٌین ث ٍى ایٌکِ ا یل

ثِ اً اسُ کبفی ًجَا ثبیتلی ثزای الغبر ًگزفلي، هدلِ « ژٍّشیپ –علوی »ایت ؟ آیب اگز ه ب ِ 

ثی کیفی  ّن کِ ش ُ سزهَع  چبح کزا!؟ ارایي طَر  پس چِ فزقی ثیي ّبی  را ثب  ه ب ِ

یَهیِ کِ ثزای پز کزاى طفحب  لَا ّز چیشی را ّبی  ٍ رٍسًبهِ« پژٍّشی -علوی»یک هدلِ 

                                                           
 شٌبسی ایزاى  رییس اًدوي اًتبى 1



عزع هعذر  ثبی  ثپذیزین کِ ثب ایي رٍش کِ ارایي  تَاى هلظَر ثَا؟! ثب هی کٌٌ  ٍ... هی چبح

ٍ « پژٍّشی -علوی »ّبی  لظَص  پیش گزفلِ ش ُ، چیشی ًخَاّ  گذش  کِ کیفی  هدلِ

 یَهیِ  ثزاثز لَاٌّ  ش !ّبی  رٍسًبهِ

ّب  اًدوي ی شَا ّوِ ًوی ث یْی اس  کِ ّز اًدوٌی هَضَع کبر لبص لَاش را اارا  ٍ -4

ل هزثَط یسز ٍ کبرش ثب هتب شٌبسی  سیبثی قزار ااا. هثال اًدوي اًتبىیک شکل هَرا ارثِ را 

یب...کِ سزٍکبرشبى شٌبسی  ثشیبى یب حشزُآهخللف( ٍ ثب اًدوي هثال ّبی   اس خٌجِ ثِ اًتبى اس 

 راحلی ارثبرُ ّزک اهشبى کبر کزا ٍ هغلت ًَش  ٍِ شَا ث هی ثب ّشاراى هَخَا اس  ٍ

 اارا.ٍ... فزق  گذاش  سخٌزاًی کزا ٍ سویٌبر

تَاً   هی کِ «هعوَلّبی  کبری شلَغ»اس عزف ایگز اگز اًدوٌی ثخَاّ  کبرّبی ًوبیشی ٍ  

را  اس اسلَر کبر  یي رٍش غلظ هزسَم اس ّوّن، ارش ذگ ٍ ثٌیبى شَاّب  ثبعث ثبال ثزاى اهلیبس

  الذُ قزار گیزا؟هَرا هؤ رٍثزٍ شَا ٍلَا لبرج کٌ  ثبیتلی ثب ثزچتت  کن کبری 

ًوبیشی کِ ف ظ ٍ ف ظ  شَا ثبٍر کزا کِ هتئَ یي ذی رثظ اس یک سلتلِ کبرّبی غب جبً ًوی  -5 

شَا پذیزف  کِ کویتیَى  ًوی ایگز سَیشًَ  ثی لجزً ؟ اس  هی ثب ّ ف اهلیبس گزفلي تَ ی 

اّ !  ًوی کیفی  را اس کبر ثب کیفی  تشخیض یت  کِ کبر ثییّب علوی اس خولِ ارگبىّبی  اًدوي

ثِ ّویي ا یل خبی تعدت  اس  کِ چزا پس اس ایي ّوِ سبل تدزثِ اً ٍسی ّوچٌبى ثب ّویي 

 شًَ ؟  هی رٍش کبرّب  اًجبل

ٍق  ًیبس اٍ سبل ثِ  اس ًَع ٍاقعی اش ٍ ًِ ًوبیشی آى( اس  کن  ثزگشاری یک سویٌبر  -6

یچ ٍخِ تَاى هب ی ثِ ّّب  غیز اسهخبرج ثتیبرسٌگیي آى کِ ار حبل حبضز لیلی اس اًدوي !اارا

  . شًَ ثِ ًبچبر هدجَر ثِ ع م ثزگشاری آى هی ا یلالسم ثزای  ثزگشاری آى را ً ارً  ٍ ثِ ّویي 

ار شزایظ  لبرخیا وللی ٍ اعَ  اس اسبتی  ٍ هلخظظیي  ثیيّبی  ّوکبریثبی  ثپذیزین کِ   -7

ى ّن رشلِ ی علَم اخلوبعی  آ آى ّن ار حَسُ ،ًیت  ای هَخَا ٍ...ٍاقعب کبر سباُ

کِ ار کشَرهب ه عیبى گًَبگَى ٍ لبص لَاش را اارا!( کِ اگز اًدبم ًشَا اس شٌبسی  اًتبى

 شَا؟! آیب ایي شکل اهلیبساّی عباالًِ اس ؟ هی اهلیبسهبى کتز

ثبرّب گفلِ ش ُ اگز ارسیبثی ّن قزار اس  اًدبم شَا ثبیتلی ثز اسبس اهکبًب ،شزایظ ٍتبسُ   -8

خشتزغیت عباا  غلظ ٍ ای  آى ثبش  ٍ ًِ کوی! کِ ار غیز ایي طَر  ًلیدِآى ّن اس ًَع کیفی 

ثِ هَستبتی کِ ّب  خش تج یل کزاى اًدويای  تخزیت کٌٌ ُ ًخَاّ  ااش !  ایي رٍش ًلیدِ

ه بععِ »ّبیی شجیِ ثِ  یب ثٌگبُ ٍ« اً اس پز تع اا ًوبیشی ٍ غلظ» طزفب ثِ اًجبل اًدبم کبرّبی



آیب ایدبا چٌیي  ثزای خبهعِ علوی کشَر هفی  ثبش  ًخَاّ  ااش ! ٍ ًِ کبرّبیی کِ« کبری

تَاً   هی کٌ  ًلیدِ ایگزی ّن هی فشبرّبیی کِ ف ظ حس رقبث  کبذة ٍ ًب کبر آه  را ت َی 

، ثِ ًلبیح سَاهٌ  ًخَاّ  رسی  ٍ اسلثٌبیب طزفٌظز اس ّب  ااشلِ ثبش  ؟ قغعب ایي ًَع فعب ی 

 رلَاّ  ثَا!اگز ّن ثزس   سغحی ٍ سٍا گذ

تلخی ّبی  توبم هغب ت فَق ا ذکز ثخشی اس ٍاقعی سخي ثتیبر اس  ٍ سهبى کَتبُ .  -9

تَخِ السم ًکزاُ ّب  رٍ ّتلٌ  ٍ هلبسفبًِ کتی ثِ آىِ کن ٍ ثیش ثب آى رٍثّب  اس  کِ اکثز اًدوي

کن ارسش  ًِ  ،ار لبتوِ ثبیتلی ثِ ایي ًکلِ ًیش اشبرُ کٌن کِ قظ  اس ًَشلي ایي هغب ت اس .

ٍ ً بط ضعف ّب  علوی کشَراس  ٍ ًِ تَخیِ کوجَاّبی  خلَُ اااى سحوب  کویتیَى اًدوي

ثِ حل ّب  گیزی آىتب شبی  ثکبر اس  یثلکِ تٌْب اشبرُ ثِ ًکب  ٍ ًظزا  هلفبٍت .ّب اًدوي

ٍ آى  ّن  ی هب یکی اس  ایٌت  کِ ّ ف ّوِ هشکال  کوک ًوبی  ! آى چِ هتلن اس ،

هزکجی ّتلین کِ راُ لَا را  ثز هٌلْی ّزک ام سَار ثِ خبهعِ اس  ٍ ثس،« ل ه »ّوبى 

ًِ شوب ثبیتلی راُ هب را ثزٍی  ٍ ًِ هب راُ شوب را،  ٍ ًِ ّز راّی کِ ایگزاى تعییي کٌٌ . رٍا هی

چزا کِ  ًَع هتئَ ی  ٍ کبرهبى یکی ًیت  ٍ اًدبم ٍظبیف ّزک ام  فَ  ٍ في  لبص 

چٌ  طجبحی ثیش ًخَاّین ثَا. ٍ ی  ًِ سبیز ّوکبراى ایي هدوَعِ ٍ هبعلج . ًِ  هی لَاش را

آیٌ گبى رٍسفی  یباهبى ثبش  کِ آیٌ گبى قضبٍ  لَاٌّ  کزا! اهی ٍارم ثلَاًین ار ثزاثز قضبٍ  

 !ٍ سز ثلٌ  ثبشین



 


