
ٞیچ صثب٘ی اسصؽ آٔٛختٗ ٘ذاسد ٍٔش آ٘ىٝ ثتٛاٖ ثذاٖ تىّٓ وشد  
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 یىجبس ثشای ،وتبة ٘مشٜ ای ٔىبِٕٝ صثبٖ اٍّ٘یؼی

 ٕٞیـٝ

!ثشای وؼبییىٝ اص یىٓ تب خیّی اٍّ٘یؼی ثّذٖ  

 

 ٔشتضی ػشاج
 1392تبثؼتبٖ 

 ٚیشاػت ٘خؼت
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 ثب تـىش اص دسیبفت ایٗ وتبة

 

 .٘ذاسیذؿٕب حك تغییش ٔحتٛای ایٗ وتبة سا 

 .٘ذاسیذؿٕب حك فشٚؽ اِىتشٚ٘یىی ایٗ وتبة سا 

 ...أب

 . آٖ سا ثشای داّ٘ٛد دس ٚثؼبیت خٛد ثٍزاسیذؿٕب ٔی تٛا٘یذ

 . آٖ سا ثٝ دٚػتبٖ خٛد ٞذیٝ ثذٞیذؿٕب ٔی تٛا٘یذ

 

دس كٛست اػتفبدٜ اص ٔغبِت ایٗ وتبة، ِغفب ٘بْ 

www.PersianEnglishClub.com  

 .سا روش ٕ٘بییذ

 

 :تٕبٔی حمٛق ٔبدی ٚ ٔؼٙٛی ایٗ اثش ٔتؼّك اػت ثٝ 

Persian English Club 

www.takbook.com

http://www.persianenglishclub.com/


همیشه برای یکبار انگلیسی زبان مکالمه ای نقره کتاب  

 

www.persianenglishclub.com 
 

 :فٟشػت ٔغبِت 
 دسثبسٜ ٘ٛیؼٙذٜ

 ٔمذٔٝ

 !ٔؼیبسٞبی خٛدتٖٛ خذی ثٍیشیٗ

 !دیذتٖٛ سٚ ػٛم وٙیٗ

 !اص ٔتذ دسػت اػتفبدٜ وٙیٗ

 !ٔٙظٓ ثبؿیٗ

 !صثبٖ سٚ دس ٞش چٟبس خٙجٝ یبد ثٍیشیٗ

 !ٕٞیٗ االٖ ؿشٚع وٙیٗ

 !ثب ٔـٛست ؿشٚع وٙیٗ

 !چیضی سٚ ثخٛ٘یٗ وٝ االٖ ثشاتٖٛ ٟٕٔٝ
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 :دسثبسٜ ٘ٛیؼٙذٜ 

ٔشتضی ػشاج، اػتبد دا٘ـٍبٜ ٚ ٔحمك ٚ پظٚٞـٍش دس صٔیٙٝ صثبٖ 

آٔٛصی ٚ صثبٖ آٚسی اػت ٚ ػبثمٝ یه دٞٝ فؼبِیت آٔٛصؿی ٚ 

ٔـبٚسٜ دس دا٘ـٍبٜ ٞب ٚ ٔٛػؼبت آٔٛصؿی ٔختّف دس تٟشاٖ ٚ 

 .ؿٟشػتبٖ ٞب سا داسا ٔی ثبؿذ

سا داسا ٔی  Persian English Clubاٚ ٞٓ اوٖٙٛ ٔذیشیت ٚثؼبیت 

ثشای اعالػبت ثیـتش وبفیؼت ٘بْ اٚ سا دس ایٙتش٘ت خؼتدٛ . ثبؿذ

 .وٙیذ

اص خّٕٝ فؼبِیت ٞبی اٚ، ٔـبٚسٜ دس صٔیٙٝ صثبٖ آٚسی ٚ ٔىبِٕٝ حشفٝ 

ای صثبٖ اٍّ٘یؼی اػت ٚ تبوٖٙٛ چٙذیٗ ٔمبِٝ ٚ وتبة اِىتشٚ٘یه 

 .دس ایٗ صٔیٙٝ تبِیف ٕ٘ٛدٜ اػت

 ثشای ػاللٕٙذاٖ ثٝ یبدٌیشی صثبٖ Persian English Clubٚثؼبیت 

ٞبی خبسخی ساٜ ا٘ذاصی ؿذٜ ٚ ثٝ صثبٖ آٔٛصاٖ ػغٛح ٔختّف 

وٕه ٔی وٙذ تب ثب ثٟتشیٗ أىب٘بت سٚص خٟبٖ، ثٝ ػشػت پیـشفت 

ثشای اػتفبدٜ اص خذٔبت سایٍبٖ ٚ ٔٙحلش ثٝ فشد، ثٝ ایٗ ػبیت . وٙٙذ

 .ٔشاخؼٝ ٕ٘ٛدٜ ٚ دس آٖ ػضٛ ؿٛیذ
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 :ٔمذٔٝ

 

ٕٞیـٝ ثٝ ایٗ ٔؼئّٝ فىش ٔی وشدْ وٝ یبد ٌشفتٗ صثبٖ 

اٍّ٘یؼی ثشای ٔیّیٖٛ ٞب ٘فش، ثٝ ػٙٛاٖ صثبٖ دْٚ چشا 

 خیّی ػختٝ؟
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ٞیچ . ثبصاس آٔٛصؽ صثبٖ اٍّ٘یؼی تٛی ایشاٖ خیّی ثضسٌٝ

ؿٟشػتب٘ی ٘یؼت وٝ آٔٛصؿٍبٜ صثبٖ ٘ذاؿتٝ ثبؿٝ یب والع 

ٔتبػفب٘ٝ آٔبس دلیمی اص . خلٛكی تٛؽ ثشٌزاس ٘ـٝ

أب ثٝ . ٌشدؽ پَٛ ایٗ ٔبسوت ثضسي ٚخٛد ٘ذاسٜ

ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ دس چیٗ، ٔشدْ ػبال٘ٝ ثیـتش اص چٟبس ٔیّیبسد 

دالس خشج ٔی وٙٗ تب ثچٝ ٞبی وٛچیىـٖٛ ثشٖ والع 

 !صثبٖ

$ 4000000000 

ٔی ثیٙیٗ وٝ ٔبخشای اٍّ٘یؼی خٛ٘ذٖ خبف ایشاٖ 

فىش ٔی وٙیٗ ٕٞٝ پِٛی وٝ ثشای یبدٌیشی . ٘یؼت

اٍّ٘یؼی خشج ٔیـٝ ٚالؼب وٕىی ثٝ صثبٖ آٔٛص ٔی وٙٝ؟ 

 .٘ٝ، اِجتٝ وٝ ٘ٝ

ؿٕب لجال خٛدتٖٛ ثٝ تٟٙبیی یب تٛی یٝ ٔٛػؼٝ یب 

حتی خیّی ٞب چٙذٚلت تٛی . آٔٛصؿٍبٜ صثبٖ خٛ٘ذیٗ
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أب ٔٛضٛع . یٝ وـٛس اٍّ٘یؼی صثبٖ، ص٘ذٌی ٞٓ وشدٖ

ایٙٝ وٝ ٞیچىذْٚ ایٗ وبسٞب ثشای ٔىبِٕٝ سٚاٖ اٍّ٘یؼی 

ؿبیذ ؿٕب االٖ اٍّ٘یؼیتٖٛ خٛة ثبؿٝ ِٚی . وبفی ٘یؼتٗ

ٔغٕئٙب ٔیتٛ٘ٝ ٚ ٔی ثبیؼتی خیّی ثٟتش اص ایٙی ثبؿٝ وٝ 

 .ٞؼت

 

اٌٝ ٕ٘یتٛ٘یٗ االٖ دسثبسٜ لذست تىّٕتٖٛ ثب اػتٕبد ثٝ 

ٕٞٝ ٕٞیٗ ٌشفتبسی سٚ . ٘فغ حشف ثض٘یٗ، اؿىبِی ٘ذاسٜ

ثغٛس وّی، ثش٘بٔٝ ! داسٖ ٚ تبصٜ، اكال تملیش ؿٕب ٘یؼت

یٝ چیضایی یبد . ٞبی آٔٛصؿی صثبٖ اٍّ٘یؼی افتضبحٗ
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ٔیذٖ اِجتٝ اٌش خیّی تالؽ وشدٜ ثبؿیٗ، أب ٞٓ خیّی 

ایٗ حمیمت داسٜ چٖٛ . وٙذٖ ٚ ٞٓ ػزاة آٚس ٚ وـٙذٜ

سٚی ػیؼتٓ ٞبی آٔٛصؿی ثیـتش وـٛسٞب ٔغبِؼٝ داسْ ٚ ثب 

صثبٖ آٔٛصای وـٛسٞبی ٔختّف دس استجبعٓ ٚ ٕٞـٖٛ اص 

 .ایٙىٝ ٔىبِٕـٖٛ پیـشفت ٕ٘یىٙٝ ٔی ٘بِٗ

ٞشچمذسْ وٝ خشج وٙیٗ، ثبصْ وتبة ٞب ٚ دسع ٞب، 

افتضبح ٚ ثذسد ٘خٛسٖ، حتی تٛی ؿیىتشیٗ ٚ ٌشٚ٘تشیٗ 

ٔٗ تٛی ایٗ ٔٛػؼبت وبس وشدْ . آٔٛصؿٍبٜ ٞبی تٟشاٖ

ٔیذٚ٘ٓ چٝ . ٚ ثب ٔحیغـٖٛ خیّی خٛة آؿٙب ٞؼتٓ

رٞٙیتی ثش ؿیٜٛ اسائٝ دسٚع ٚ ٔذیشیت ایٗ والع ٞب 

 !وبسیـٓ ٕ٘یـٝ وشد... ثبیذ حمیمتٛ ثٍٓ. حبوٕٝ

ٕٞٝ والع ٞبی . یٝ حشفٝ اػت. آٔٛصؽ صثبٖ یٝ ؿغّٝ

خلٛكی یب آٔٛصؿٍبٜ ٞب ٔثُ ٞش ؿغُ دیٍٝ ای ٔیخٛاٖ 

اِجتٝ یٝ چیضایی یبد ٔیذٖ أب ٞذف . پَٛ دس ثیبسٖ
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ایٗ ٘یؼت وٝ ؿبٌشداؿٖٛ . اكّیـٖٛ پَٛ دسآٚسد٘ٝ

اٚ٘ب ٔیخٛاٖ پَٛ والع ٞب سٚ اصتٖٛ . خٛة حشف ثض٘ٗ

 .چٖٛ ؿغّـٖٛ ایٙٝ! ثٍیشٖ، ٕٞیٗ

اٚ٘ب ػؼی ٔی وٙٗ ٕٞٝ چیض ػبِی ٚ ٔشتت ثٝ ٘ظش ثیبد أب 

ٕٞیٗ . إٞیت ٕ٘یذٖ وٝ والع ٞب ػبِی پیؾ ثشٖ یب ٘ٝ

ثمیؾ دیٍٝ ٔـىُ . وٝ پَٛ دسثیبسٖ، ثٝ ٞذفـٖٛ سػیذٖ

 !ؿٕبػت

تٛی ایشاٖ ٚضؼیت . آٔٛصؽ آ٘الیٙٓ تؼشیفی ٘ذاسٜ

ٞیچ ٚثؼبیتی وٝ . آٔٛصؽ آ٘الیٗ صثبٖ اكال خبِت ٘یؼت

. دس حذ ػبدٜ تشیٗ ػبیت ٞبی خبسخی ثبؿٝ ٚخٛد ٘ذاسٜ

آٔٛصؽ ِغت ثب ایٕیُ، آٔٛصؽ ِغت ثب پیبٔه، داّ٘ٛد ٚ 

دس حمیمت آٔٛصؽ آ٘الیٗ صثبٖ . فشٚؽ وتبة ٚ فیّٓ

 !اٍّ٘یؼی اكال ٚخٛد خبسخی ٘ذاسٜ
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خیّی ساحتٝ وٝ ٞشوغ اص وبس خٛدؽ تؼشیف وٙٝ ٚ ثمیٝ 

ثٝ ٘ظشْ، . ِٚی ٔٗ ایٙغٛسی فىش ٕ٘یىٙٓ. سٚ ثٙذاصٜ دٚس

ٞشوغ ثبیذ وبسی سٚ ا٘دبْ ثذٜ وٝ خٛدؽ فىش ٔی وٙٝ 

اٌش اص ایذٜ ٞبی ٔٗ . دسػتٝ؛ خٛدتٖٛ تلٕیٓ ثٍیشیٗ

اٌشْ . خٛؿتٖٛ اٚٔذ، أیذٚاسْ ٚثؼبیتٓ ثذسدتٖٛ ثخٛسٜ

ثب ٔٗ ٔٛافك ٘یؼتیٗ ٚ سٚؽ ٞبی دیٍٝ سٚ تشخیح ٔیذیٗ، 

 . أیذٚاسْ اٚ٘ب سٚ ا٘تخبة وٙیٗ
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ثؼذ اص تمشیجب یىذٞٝ تذسیغ، فىش ٔیىٙٓ ثشای یبدٌیشی 

ٔىبِٕٝ صثبٖ اٍّ٘یؼی، یىجبس ثشای ٕٞیـٝ، چبسٜ ای 

 :٘ذاسیٗ خض ایٙىٝ اص ایٗ چٙذ اكُ پیشٚی وٙیٗ

 

 ٗٔؼیبسٞبی خٛدتٖٛ سٚ خذی ثٍیشی! 

 

اٌش . ایٗ ٘ىتٝ، تٛی ٕٞٝ ٔؼبئُ ص٘ذٌی یه اكّٝ

ؿغّت وٛچیه ثبؿٝ، تٛی  #ٔؼیبسٞبت$تٛلؼت 

اٌش .  وٕتشٜ ٚ ٕ٘یتٛ٘ی خٛة پَٛ دسثیبسیتدسآٔذ
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ٔؼیبس خٛثی ثشای ٚضؼیت خؼٕب٘یت ٘ذاؿتٝ ثبؿی، 

اٌش . ٞیىُ ثی سیخت ٚ ثٟٓ سیختٝ ای خٛاٞی داؿت

ٔؼیبس اٍّ٘یؼیت ایٗ ثبؿٝ وٝ فمظ ثتٛ٘ی احٛاِپشػی 

اٌٝ یٝ ٘فش ثٟت . وٙی، اٍّ٘یؼیت خٛثٝ ِٚی فمظ ٕٞیٗ

ثٍٝ اٍّ٘یؼیت خیّی خٛثٝ، ؿبیذ خٛؿت ثیبد ٚ 

. خٛؿحبَ ثـی، ِٚی خٛدت ٔیذٚ٘ی وٝ ایٙغٛس ٘یؼت

ٞؼت؟ 

فمظ ٔیخٛاْ ثٍٓ ٕٞیـٝ خبی . ٕ٘یخٛاْ اریتتٖٛ وٙٓ

اٌش ٔؼیبسای خٛدتٛ٘ٛ ػٛم وٙیٗ ٚ ثٝ . پیـشفت ٞؼت

 خٛدتٛ٘ٛ ثجشیٗ ثبالتش، ٔیتٛ٘یٗ ٚالغ levelػجبستی، 

اٌش . خٛة ثٛدٖ وبفی ٘یؼت. ثیٙب٘ٝ اٚضبع سٚ ثؼٙدیٗ

اٍّ٘یؼی ثّىٝ ٕٞٝ ایٗ لبػذٜ سٚ ثپزیشیٗ، ٘ٝ فمظ 

ٞذفتٖٛ ثبیذ ایٗ ثبؿٝ . ص٘ذٌیتٖٛ ثٟتش ٔیـٝ

 :وٝ
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  ٞش فیّٕی سٚ اص اَٚ تب آخش ثذٖٚ صیش٘ٛیغ

 .ثفٟٕیٗ، ٘ٝ ایٙىٝ فمظ صیش٘ٛیغ ٞب سٚ ثفٟٕیٗ

  ٜیٝ داػتبٖ اٍّ٘یؼی سٚ تٛی وٕتش اص ؿؾ ٔب

 .وبُٔ ثخٛ٘یٗ، اِجتٝ ثذٖٚ دیىـٙشی

 ٗاٌش تلٕیٓ . ثٟتش اص ٕٞٝ اٍّ٘یؼی حشف ثض٘ی

 .ثٍیشیٗ وٝ ثٟتشیٗ ثبؿیٗ، ٕٞٝ چیض ثٟتش ٔیـٝ

 

ثبالثشدٖ ػغح تٛلغ ٚ ا٘تخبة ٔؼیبسٞبی ثٟتش، ثٟتٖٛ 

ٚسصؿىبسای حشفٝ ای دس ایٗ ٔٛسد خیّی . اٍ٘یضٜ ٔیذٜ

اٚ٘ب ٔذاْ ٔیخٛاٖ ثٟتش ثـٗ، حتی اٌش . ٚػٛاع داسٖ

 !ػبِی ثبؿٗ

اٌش ؿٕب ٞٓ ٔثُ ٚسصؿىبسای حشفٝ ای ػُٕ وٙیٗ، ٘ٝ 

تٟٙب اٍّ٘یؼی خٛدتٛ٘ٛ ثٟتش ٔیىٙیٗ ثّىٝ ٚضؼیت ؿغّی 

ثٟتش، ص٘ذٌی ثٟتش، دٚػتبی ثٟتش ٚ خیّی چیضای ثٟتش 
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اٌش ایٙىبسٚ ٘ىٙیٗ، ص٘ذٌیتٖٛ . دیٍٝ خٛاٞیذ داؿت

تىشاس ٔىشسات، ٞش سٚص . ٕٞیـٝ یىٙٛاخت خٛاٞذ ثٛد

 ... .ٔثُ دیشٚص ٚ 
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 ٗدیذتٖٛ سٚ ػٛم وٙی! 

 

. "ٔـىّی ٘ذاسْ، ٘یبصی ٘یؼت تغییشی ثذْ": ؿبیذ ثٍیٗ

 خذا ایٙغٛسٜ؟

. اوثش صثبٖ آٔٛصٞب دیذٌبٜ ٔٙفی ٚ ٔخشثی داسٖ

 :ثیـتشؿٖٛ فىش ٔیىٙٗ

ٚاػٝ وؼی وٝ صثبٖ ٔبدسیؾ فبسػیٝ، غیشٕٔىٙٝ  

ایٗ، . ثتٛ٘ٝ ٔثُ یٝ آٔشیىبیی وّٕبت سٚ تّفظ وٙٝ
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ایٗ دسػتٝ وٝ خیّی اص صثبٖ ! كذدسكذ غّغٝ

آٔٛصٞب تّفظـٖٛ خٛة ٘یؼت، أب ثب ٔتذ دسػت ٚالؼب 

 .ٔیـٝ ایٙىبسٚ وشد

چٙذیٗ ػبَ عَٛ ٔی وـٝ وٝ اٍّ٘یؼیت سٚاٖ  

ثب ٔتذ دسػت ٚ ٍ٘شؽ دسػت، تٛی ! ثبصْ غّغٝ. ثـٝ

حتی وٕتش اص ؿؾ ٔبٜ ٔیتٛ٘ی ٚحـتٙبن پیـشفت 

 .وٙی

اٌش ثخٛای خٛة پیـشفت وٙی ثبیذ ٞش سٚص  

ثب ! ٔؼخشٜ ٚ وبٔال غّغٝ. ػبػت ٞب دسع ثخٛ٘ی

سٚصی حذٚدا یىؼبػت تٕشیٗ ٔٙمغغ ٚ ٘ٝ پـت ػش 

فمظ . ٞٓ، ٔیتٛ٘ی حؼبثی ٔىبِٕٝ اٍّ٘یؼیتٛ ثٟتش وٙی

ثبیذ دسػت تٕشیٗ وٙی، ٘ٝ ٞش خٛس وٝ ٕٞٝ تٕشیٗ 

 .ٔی وٙٗ، ٘ٝ ٞش خٛس وٝ ٕٞیـٝ تٕشیٗ ٔی وشدی
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 ٗاص ٔتذ دسػت اػتفبدٜ وٙی! 

 

ا٘تخبة ٔتذ دسػت، ؿبیذ ٟٕٔتشیٗ ٔٛضٛع ایٗ وتبة 

اٌش ثب اػتفبدٜ اص ٔتذٞبی سایح، ثب : حمیمت ایٙٝ وٝ.ثبؿٝ

تٕبْ ٚخٛد اٍّ٘یؼی ثخٛ٘یٗ، یب اكال پیـشفت ٕ٘ی وٙیٗ 

 .یب ایٙىٝ پیـشفتتٖٛ خیّی وٙذ خٛاٞذ ثٛد

ایٗ اتفبلیٝ وٝ ثشای اوثش ثچٝ ٞب ٔی افتٝ ٚ ثٝ ٕٞیٗ دِیّٝ 

ایٙىٝ ٚلتی وؼی . وٝ وال صثبٖ خٛ٘ذٖ سٚ ٔیٍزاسٖ وٙبس

ٔی ثیٙٝ وٝ پیـشفت ٕ٘ی وٙٝ ٚ اٍّ٘یؼی سٚ ٔیٍزاسٜ وٙبس، 
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لبثُ دسوٝ ٚ اِجتٝ ٕٞٝ تلٛسات ٔٙفی دسثبسٜ اٍّ٘یؼی یبد 

 .ٌشفتٗ ٞٓ اص ٕٞیٗ خب ٘بؿی ٔیـٝ

ا٘ٛاع ٚ الؼبْ اثضاسٞبی وٕه آٔٛصؿی ثشای اٍّ٘یؼی 

ٞش وذْٚ یٝ ٔحبػٙی . خٛ٘ذٖ دس دػتشع ٕٞٝ ٞؼت

داسٖ ٚ یٝ چیضایی یبد ٔیذٖ أب ٚالؼیت ایٙٝ وٝ ثذٖٚ 

 .داؿتٗ یه ٔتذ دسػت، ٞیچ اسصؿی ٘ذاسٖ

ؿٕب ٔیتٛ٘یٗ ٞش ٔٛػؼٝ ای وٝ دِتٖٛ خٛاػت ثشیٗ ٚ 

ٔیتٛ٘یٗ اص دیىـٙشی ٞب ٚ ٔمبالت آ٘الیٗ . ثجت ٘بْ وٙیٗ

سایٍبٖ اػتفبدٜ وٙیٗ أب ثذٖٚ ٔتذ دسػت، ثبص ٞٓ ثٝ 

 .٘تیدٝ ٕ٘ی سػیٗ

پیـٟٙبد ٔٗ ایٙٝ وٝ حذالُ اص تٕبْ ػشٚیغ ٞبی ٚثؼبیت 

اٌش والع ٞب یب اثضاسٞبی . ٔٗ، ثغٛس ٔشتت اػتفبدٜ وٙیٗ

وٕىی ثٟتشی ػشاؽ داسیٗ، ػبِیٝ أب ٔٗ اص ایٕیُ ٞبیی 

وٝ وبسثشٞب ثشاْ ٘ٛؿتٗ ٔتٛخٝ ؿذْ وٝ ثب اػتفبدٜ ٔشتت 
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ٚ ٕٞٝ خب٘جٝ اص تٕبْ أىب٘بت ػبیت چمذس ػشیغ ٔیتٛ٘ٗ 

خٛ٘ذٖ، ٘ٛؿتٗ، ٔىبِٕٝ، تّفظ دسػت ِغبت، اػًّٙ ٞبی 

اٚ٘ب تٛ٘ؼتٗ، . ٔؼشٚف ٚ خیّی چیضای دیٍٝ سٚ یبد ثٍیشٖ

 .پغ ؿٕب ٞٓ حتٕب ٔیتٛ٘یٗ
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 ٗٔٙظٓ ثبؿی! 

 

ثیـتش اص . ٔٙظٓ ثٛدٖ تٛی یبدٌیشی صثبٖ خیّی ٟٕٔٝ

ثباٍ٘یضٜ ؿشٚع ٔیىٙٗ أب . صثبٖ آٔٛصٞب ٔٙظٓ ٘یؼتٗ" 90

چشا؟ ؿبیذ چٖٛ . ثؼذ اص یه یب دٚ ٞفتٝ سٞب ٔی وٙٗ

ؿبیذْ . تٛی دٚ ٞفتٝ ثٝ ٘تیدٝ ای وٝ ٔیخٛاٖ ٕ٘یشػٗ

اكال ثش٘بٔٝ دسػی ثٟـٖٛ ٕ٘یٍٝ وی ٚ چغٛس ثٝ ٘تیدٝ ای 

ؿبیذْ یبدؿٖٛ ٔیشٜ وٝ چشا اِٚؾ . وٝ ٔی خٛاٖ ٔیشػٗ

 .ٔی خٛاػتٗ صثبٖ یبد ثٍیشٖ

www.takbook.com



همیشه برای یکبار انگلیسی زبان مکالمه ای نقره کتاب  

 

www.persianenglishclub.com 
 

الصْ ٘یؼت سٚصی پٙح ػبػت تٕشیٗ وٙیٗ أب ٞش سٚص 

ثبیذ یٝ حشوتی ثىٙیٗ ٌٚش٘ٝ آسْٚ آسْٚ وّٕبت سٚ 

 . فشأٛؽ ٔی وٙیٗ ٚ دیٍٝ پیـشفتی ٘خٛاٞیذ داؿت

 دلیمٝ دس سٚص، ٔیتٛ٘ٝ ثٟتشیٗ 30 تب 15. ثبیذ ٔٙظٓ ثبؿیٗ

 .٘تیدٝ سٚ ثشاتٖٛ ثٛخٛد ثیبسٜ
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  ٖٞشچٟبس خٙجٝ صثبٖ سٚ ٕٞضٔب

 !ٔغبِؼٝ وٙیٗ

 

خیّی ٞب فمظ . اوثش ثچٝ ٞب یه یب دٚ خٙجٝ سٚ وبس ٔیىٙٗ

ثٝ فبیُ ٞبی كٛتی ٌٛؽ ٔی وٙٗ أب ٘ٝ ٔی ٘ٛیؼٗ ٚ ٘ٝ 

ثؼضی ٞب ٔذاْ ٔتٗ ٔیخٛ٘ٗ أب ٘ٝ . ٔىبِٕٝ وبس ٔی وٙٗ
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خیّی ٞب فمظ حشف ٔی . ٌٛؽ ٔی وٙٗ ٚ ٘ٝ ٔی ٘ٛیؼٗ

 . ص٘ٗ أب ٘ٝ ٔیخٛ٘ٗ ٚ ٘ٝ ٔی ٘ٛیؼٗ

ثبیذ ٕٞٝ خٙجٝ ٞب سٚ دس وٙبس ٞٓ . ایٗ سٚؽ اؿتجبٞٝ

حتی اٌش ثخٛایٗ ٔىبِٕتٖٛ سٚ تمٛیت . داؿتٝ ثبؿیٗ

. وٙیٗ، ٘جبیذ تٕشیٗ خٛ٘ذٖ ٚ ٘ٛؿتٗ سٚ تؼغیُ وٙیٗ

 .چشا؟ چٖٛ ثیـتش ٚ ثٟتش ِغت یبد ٔی ٌیشیٗ

٘ٛؿتٗ ثٟتٖٛ وٕه ٔیىٙٝ وٝ ثٟتش ایذٜ ٞبتٖٛ سٚ ٔغشح 

خٛ٘ذٖ وٕه ٔیىٙٝ دایشٜ ِغت ٚ ٌشأش ثٟتشی . وٙیٗ

 .داؿتٝ ثبؿیٗ

ثچٝ ٞبی صیبدی سٚ دیذْ وٝ ٔی تٛ٘ٗ حشف ثض٘ٗ أب یٝ 

اٌٝ ثٝ ٔىبِٕـٖٛ دلت . ایٕیُ ػبدٜ ٕ٘ی تٛ٘ٗ ثٙٛیؼٗ

وٙیٗ، ظبٞشا خٛثٝ أب دایشٜ ِغت ٔحذٚدی داسٖ ٚ 

 .ٌشأشؿٛ٘ٓ ضؼیفٝ
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ثؼضی اص ثچٝ ٞب سیذیٍٙـٖٛ خٛثٝ أب ٔىبِٕـٖٛ 

افتضبحٝ، تّفظـٖٛ خیّی ثذٜ ٚ خیّی ثب تبخیش وّٕبتٛ 

 .ػشٞٓ ٔی وٙٗ

ثبیذ ٕٞضٔبٖ ٞش چٟبس خٙجٝ سٚ وبس وٙیٗ، حتی اٌش 

 .ثخٛایٗ یىی سٚ تمٛیت وٙیٗ

ٚثؼبیت ٔٗ، ٞشچٝ وٝ الصْ داؿتٝ ثبؿیٗ . ٍ٘شاٖ ٘جبؿیٗ

 .سٚ ثٝ ثٟتشیٗ ؿىُ ٕٔىٗ دس اختیبستٖٛ لشاس ٔیذٜ
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 ٕٗٞیٗ االٖ ؿشٚع وٙی! 

 

ثچٝ ٞب، ثٟب٘ٝ " 90ؿبیذ ثذیٟی ثٝ ٘ظش ثیبد أب ثبصْ ثیـتش اص 

اٌش تلٕیٓ ثٍیشیٗ وٝ فشدا یب . ٔیبسٖ تب دیشتش ؿشٚع وٙٗ

ٞفتٝ ثؼذ ؿشٚع وٙیٗ ثٝ اٍّ٘یؼی یبد ٌشفتٗ، احتٕبال 

پغ اٌش داسیٗ ثٝ ایٗ فىش ٔی . ایٙىبسٚ ٘خٛاٞیذ وشد

وٙیٗ وٝ تٛی یٝ ٔٛػؼٝ صثبٖ ثجت ٘بْ وٙیٗ، ٕٞیٗ 

 Persianاٌش دٚػت داسیٗ ثب . أشٚص ایٙىبسٚ ثىٙیٗ
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English Club ٚ ٗاٍّ٘یؼی وبس وٙیٗ، ٕٞیٗ االٖ ثشی 

ٞش ؿیٜٛ ای وٝ فىش ٔی وٙیٗ ثذسدتٖٛ ٔی . ػضٛ ثـیٗ

خٛسٜ ٚ ٔیتٛ٘ٝ وٕىتٖٛ وٙٝ تب ثٟتش ٚ ػشیؼتش صثبٖ یبد 

اٌش . ثٍیشیٗ، ٕٞیٗ االٖ ثشیٗ ػشاغؾ ٚ ؿشٚع وٙیٗ

ثزاسیٗ ٚاػٝ یٝ سٚص دیٍٝ، ٕٔىٙٝ ٞشٌض اصؽ اػتفبدٜ 

 .٘ىٙیٗ ٚ ایٗ یؼٙی اص دػت دادٖ یٝ فشكت دیٍٝ
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 ٗثب ٔـٛست ؿشٚع وٙی! 

 

تٙٛع اثضاسٞبی وٕه آٔٛصؿی ثی ٟ٘بیتٝ؛ پبدوؼت ٞب، 

ٞش وذْٚ خلٛكیبت . فیّٓ ٞب، ٘شْ افضاسٞب، وتبة ٞب

خٛدؿٖٛ سٚ داسٖ ٚ ثٝ ؿیٜٛ ٞبی ٔختّفی ٔؼبئُ سٚ 

ٔؼشٚفتشیٗ ػٛاِی وٝ ثچٝ ٞب ٔذاْ اص . ٔغشح ٔی وٙٗ

 ٔٗ ٔی پشػٗ ایٙٝ وٝ وذٚٔؾ ثٟتشٜ؟
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ثبیذ . ٔغٕئٙٓ وٝ ؿٕب ٞٓ ثب ایٗ ػٛاَ سٚثشٚ ٞؼتیٗ

خبیی یب وؼی سٚ پیذا وٙیٗ وٝ ػالٜٚ ثش ٔتخلق ثٛدٖ، 

ثب ! دلت وٙیٗ. ثب ٕٞٝ اثضاسٞبی وٕه آٔٛصؿی آؿٙب ثبؿٝ

ٕٞٝ، ٘ٝ ثب ثؼضی اص اٟٚ٘ب، ٘ٝ ثب ٔؼشٚفتشیٗ، ٘ٝ ثب 

 !حتٕب ثب ٕٞٝ اٟٚ٘بخذیذتشیٗ، 

وبس تجّیغبت، وؼت دسآٔذ ثیـتش ثشای كبحت آٌٟیٝ ٚ 

ثشای اعالع سػب٘ی ثٟتش ػبختٝ ؿذٜ أب ٕٞیـٝ دسػت 

 . ػُٕ ٕ٘یىٙٝ
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 ٕٟٝٔ ٖٛچیضی سٚ ثخٛ٘یٗ وٝ االٖ ثشات! 

 

ٔٛضٛػبتی سٚ ثشای یبدٌشفتٗ ا٘تخبة وٙیٗ وٝ ٕٞیٗ 

چٖٛ ثشای ٔشٚس وشدٖ . االٖ دٚػت داسیٗ یبد ثٍیشیٗ

 .٘جبیذ خؼتٝ وٙٙذٜ ثبؿٗ

اٌش ثب یٝ فیّٓ آٔٛصؿی ؿشٚع ٔی وٙیٗ، حتٕب دلت 

وٙیٗ وٝ ثب ٔٛضٛػبت ٔٛسد ػاللٝ یب ثب ػٛطٜ ٞبیی وٝ 

 .ثشاتٖٛ خزاثٝ ػبختٝ ؿذٜ ثبؿٝ
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اٌش پبدوؼت كٛتی سٚ ا٘تخبة ٔیىٙیٗ، اَٚ ٔغٕئٗ 

 . ثـیٗ وٝ ػٙٛاٖ ٚ ٔحتٛاؽ ثشاتٖٛ ٟٕٔٝ

حشف دِتٖٛ سٚ . آٍٟٞٙبی ٔٛسد ػاللتٖٛ سٚ ٌٛؽ وٙیٗ

چیضایی وٝ ثب خبعشات خٛة ٌزؿتتٖٛ استجبط . ثٙٛیؼیٗ

 .داسٖ، ػٛطٜ ٞبی خٛثی ٞؼتٗ

لجُ اص ا٘تخبة یٝ وتبة یب فیّٓ یب پبدوؼت، ایذٜ پشداصی 

اص خٛدتٖٛ ثپشػیٗ دسثبسٜ چی ثبؿٝ خبِجتشٜ ٚ . وٙیٗ

ٔؼشٚف ثٛدٖ یب تلٛیشی . ثیـتش اصؽ ِزت ٔی ثشیٗ

ثٛدٖ ؿبیذ ثشای اوثش آدٔب خزاة ثبؿٝ أب تدشثٝ ٘ـٖٛ 

ٔیذٜ ایٗ خلٛكیبت ِضٚٔب ثٝ ٔؼٙی ٔفیذ ثٛدٖ ٚ ٔٛثش 

 .ثٛدٖ ٘یؼت
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