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 آیب دلت کشدیي چطَس ثؼضی افشاد ثِ ساحتی آة خَسدى دسآهذضبى سا افضایص هیذٌّذ؟

 هی ثبسد؟آیب تب ثِ حبل ثشایتبى سَال ثَدُ چطَس ثشای ثؼضی افشاد اص دس ٍ دیَاس پَل 

آیب اصال تب ثِ حبل فکشش سا کشدیذ ضوب ّن هیتَاًیذ ثِ ساحتی آة خَسدى دسآهذتبى سا افضایص 

دّیذ ٍ کبسی کٌیذ اص دس ٍ دیَاس ثشایتبى پَل ثجبسد؟ اگش تصَسش سا ًکشدیذ، صیشا فکش کشدیذ 

 …غیشهوکي است، ثبیذ ثذاًیذ دس اضتجبُ ّستیذ

اد تجذیل ثِ یک سٍیبی غیشهوکي ضذُ، صیشا ایي افشاد ًِ ایٌکِ هؼوَال ثشٍتوٌذ ضذى، ثشای اکثش افش

$  هب ٍثسبیت لت لجلیبًویخَاٌّذ، ثلکِ ّشگض ساُ ثشٍتوٌذ ضذى سا یبد ًگشفتِ اًذ. اگش هط

www.modirefekr.ir  #َبًًَی ل ، سا خَاًذُ ثبضیذ دس ساثطِ ثب سٍاًطٌبس هطَْس، آثشاّبم هبصل

سا خَاًذیذ کِ ثِ ضوب هیگَیذ، ضوب دس صًذگی دٍ گضیٌِ ثیطتش ًذاسیذ یب دس ّش کبسی پیطشفت 

 .ّیچ اًتخبة دیگشی ثیي ایي دٍ گضیٌِ ٍجَد ًذاسد ، هیکٌیذ یب پسشفت
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 .ایي لبًَى، دس هَسد جشیبى پَلی صًذگیتبى ًیض صبدق است

ضایص ًذّیذ، هطوئي ثبضیذ کبّص هی یبثذ. ضوب اگش جشیبى پَلی سا کِ ٍاسد صًذگیتبى هیکٌیذ اف

 …حتی اگش هیضاى آًشا ًیض ثبثت ًگِ داسیذ، تَسم ثبػث اص دست سفتي اسصش آى هیطَد

  پس راُ حل چیست؟

فیلسَف  ساُ حل ایي هسئلِ افکبس ضوبست. لذست افکبس، لذستی تبصُ کطف ضذُ ًیست ! حتی

افکبس اضبسُ کشدُ، ثَدا ًیض فکش سا،  هی صیستِ ثِ لذست هسیح ل اص هیالدًیض کِ لج اسسطَ ، یًَبًی

ثَدا یبفت ضذُ کِ هیگَیذ  بىخبلك اٍضبع ٍ ضشایط صًذگی داًستِ طَسی کِ دس کتیجِ ّبیی سخٌ

لذست افکبس سا ًیض ” ّستیذ. ّوبى ضوب رّي تبى ّستیذ. ّش آًچِ سا کِ فکش هیکٌیذ، دس ٍالؼیت: “

 .اضتِ اًذپیبهجشاى ّش دیٌی ثِ آى اضبسُ د

پس ثشای ثشسسی صحت لذست افکبس، ثِ غیش اص لَاًیي الْی، لَاًیي ػلوی سا ًیض هیتَاًین ثب 

ثش سٍی تین ثسکتجبل  MIT تحمیمبت داًطوٌذاى ٍ سٍاًطٌبسبى ثپزیشین. صهبًی کِ دس داًطگبُ

ضذًذ ٍ کتجبل دٍ گشٍُ ثستین  ،داًطگبُ آصهبیطی ثشای اثجبت لذست افکبس اًجبم ضذ، دس آصهبیص

 03سٍص توشیي پشتبة تَح کشدًذ، اهب گشٍُ دٍم، ّش سٍص ثِ هذت  03گشٍُ اٍل ّش سٍص ثِ هذت 
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ایي کبس سا دس رّي خَد تجسن هی  یؼٌی الذام ثِ پشتبة تَح هیکشد رٌّیدلیمِ فمط ثِ صَست 

 .کشدًذ

 .لجل آًْب همبیسِ ضذهبُ  1آًْب ًسجت ثِ ػولکشد  دهبُ آصهبیص توبم ضذ ٍ ػولکش 1ثؼذ اص 

پشتبة تَح ًکشدُ  کِ یکوبُ ّیچ کَضص فیضیکی ثشای ثْتش کشدى گرٍُ دٍمدس کوبل ًبثبٍسی، 

ثْتشی ثذست آٍسدُ ثَد. ایي آصهبیص د " ػولکش03، توشیي کشدُ ثَد  رٌّیٍ فمط ثِ صَست  ثَد

 ُافکبس ثِ چبح سسیذاص اثجبت لذست تٌْب یک ًوًَِ اص ّضاساى آصهبیطی ثَد کِ دس ًطشیبت هختلف 

 .است

: اگش افکبس، چٌبى لذستی داسًذ کِ هیتَاًٌذ ػولکشد ٍسصضکبس سا دس  ٍ اهب یک ًتیجِ گیشی هْن

ٍسصش ثْجَد دّذ، پس هیتَاًذ ػولکشد اًسبى سا ثشای افضایص جشیبى هبلی دس صًذگیص  ِصهیٌ

 .افضایص دّذ

 ثرٍتوٌذثِ صثبى سبدُ تش، ضوب اگش ثتَاًیذ اص افکبستبى ثِ ضیَُ صحیح استفبدُ کٌیذ، هیتَاًیذ 

 .است افشاد هیلیبسدسضَیذ. یکی اص ساُ ّبی ایٌکِ ثشٍتوٌذ ضَیذ، دلیمب فکش کشدى هبًٌذ 
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ش دس هَسد هَضَػبت هختلف چطَس ٍ ثب چِ اصَلی فک ّب ٍ افشاد ثشٍتوٌذضوب اگش ثذاًیذ هیلیبسدس

هیکٌٌذ، ثذٍى ضک ثب تکشاس آى ضوب ًیض جضٍ ایي دستِ افشاد لشاس خَاّیذ گشفت. چشا؟ چَى 

هیلیبسدسّب فمط هیذاًٌذ چِ تصوین ّبیی ثبػث ثشٍتوٌذ ضذى ثیطتشضبى هیطَد، ضوب ًیض اگش 

 .ثِ ثشٍتوٌذ ضذى ضوب کوک کٌذکِ ذ یهبًٌذ آًْب فکش کٌیذ، تصوین ّبیی هیگیش

ثٌبثشایي اگش فکش هیکٌیذ، هوکي است ضوب ّن یکشٍص هیلیبسدس ضَیذ، حك ثب ضوبست. دسست 

صهبًی کِ چیضی سا ثشای افکبستبى هوکي فشض کشدیذ، ًبخَدآگبُ رّي اًسبى ثذًجبل ساُ ّبیی ثشای 

 . هی گشددتحمك آًْب 

ي همبلِ خَاّیذ گشفت. دس ای دس ایي همبلِ، ضوب ًحَُ تفکش افشاد هیلیبسدس سا یبد

ًْب ثبػث آچطَس افکبس ّب چطَس دسهَسد هَضَػبت هختلف فکش هیکٌٌذ ٍ  هیلیبسدس هیخَاًیذ

 .اگش هیخَاّیذ هیلیبسدس ضَیذ، پس ثبیذ هبًٌذ یک هیلیبسدس فکش کٌیذ ثشٍتوٌذ ضذى آًْب هیطَد؟

 اگر آهادُ ایذ شرٍع کٌین ؟ ...
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گش دس خبًَادُ ای هتَسط یب سٍ ثِ ضؼیف اص ا | پَل چیس خَبی استافراد هیلیاردر باٍر دارًذ 

ًظش هبلی ثضسگ ضذُ ثبضیذ، احتوبال پَل ثشای ضوب ثبػث ضشّ ٍ ثذی است ٍ صیبدی آى دس صًذگی 

خَثیت ًذاسد. ضبیذ اگش دس چٌیي ضشایطی ثضسگ ضذیذ هؼتمذیذ افشاد ثشٍتوٌذ افشاد خَثی 

 .بػث اص ّن پبضیذى خبًَادُ هیطَدپَل صیبد ث دس کلًیستٌذ، اص ساُ صحیح پَلذاس ًطذًذ ٍ 

ایي افکبس هسوَم، ثبػث هیطَد ًِ تٌْب ثشٍتوٌذ ًطَیذ، ثلکِ ًْبیت ّذف ضوب تجذیل ضذى ضشایط 

هبدی تبى ثِ حذ هتَسط است. اگش دس ضشایطی ثضسگ ضذیذ کِ افکبس ضذ پَل صیبد ثشایتبى تکشاس 

ضذُ ٍ ّش پَلی ثخَاّذ ٍاسد ضذُ، احتوبال ضویشًبخَدآگبُ ضوب ضذیذا ثش سٍی پَل حسبس 

 .صًذگیتبى ضَد اگش اص یک حذی ثیطتش ضَد احتوبال یب آًشا ثی سٍیِ خشج هیکٌیذ ٍ یب هی ثخطیذ

اهب دس ٍالؼیت، پَل یک ٍسیلِ است؛ ّذف ًیست. اص ایي ٍسیلِ هیتَاى استفبدُ هفیذ، یب هضش 

ثخشیذ ثشای خَدتبى، ایي کشد. ضوب هیتَاًیذ ثب پَلتبى هذسسِ ثسبصیذ، یب یک هبضیي لَکس 

 .سا ثِ اّذافطبى هیشسبًذ آًْباًتخبة ثب ضوبست. افشاد هیلیبسدس هؼتمذًذ پَل خَة است، صیشا 
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 .ضوب ًیض ثبیذ اص ایي ثِ ثؼذ کبهال ًسجت ثِ افکبستبى ساجغ ثِ پَل حسبس ثبضیذ

ٍ افشاد ثشٍتوٌذ سا گٌبّکبس. سؼی ًکٌیذ داضتي آًشا گٌبُ ثذاًیذ، افشاد فمیش سا افشادی ثب تمَا ثذاًیذ 

سؼی کٌیذ طَسی تصَس کٌیذ کِ ثبیذ حتوب پَلذاس ضَیذ تب ثیطتش ثتَاًیذ ثِ دیگشاى کوک کٌیذ. 

ّوبى طَس کِ هیذاًیذ ثیل گیتس ػالٍُ ثش ایٌکِ  ( ثشٍتوٌذتشیي افشاد، خیش تشیي افشاد ًیض ّستٌذ

جْبى ًیض هی ثبضذ ... ٍاسى ثبفت ًیض ثشٍتوٌذ تشیي فشد جْبى ّست ، دس ػیي حبل خیش تشیي فشد 

 ّویي طَس ٍ افشاد ثسیبس دیگشی ...#

 ثِ ًویتًَن ػوشا“ ”…ثشٍتوٌذ ضذى آسبى ًیست“دس ایي هَسد ثِ جبی گفتي جوالتی هبًٌذ 

، اص جوالتی دیگش هٌفی جوالت ٍ ”…ًویتًَن سشهبیِ ثذٍى کِ هي“ ”…ثشسن جبیگبّی چٌیي

ثشٍتوٌذ ضذى آسبى است “سا دس ًظشتبى هوکي جلَُ دّذ هبًٌذ استفبدُ کٌیذ کِ اهش هَسد ًظش 

 .کٌیذ استفبدُ ”…فمط ثبیذ ضیَُ آًشا ثلذ ثَد
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اگش صًذگی ًبهِ افشاد ثشٍتوٌذ سا  | افراد هیلیاردر بِ خَدشاى ٍ قابلیت ّایشاى باٍر دارًذ

ثبس ضکست،  13خَاًذُ ثبضیذ، ضبیذ ثیص اص هَفمیت ّب، ضکست ثجیٌیذ. ثؼضی اص آًْب ثؼذ اص 

 .الخشُ هَفك ضذًذبث

ًیست  ذًیهبً پَل افشاد هیلیبسدس دس هَسد لبثلیت ّبیطبى اػتوبد ثِ ًفس ثبالیی داسًذ. آًْب هیذاًٌذ

ٍ ضبیذ فشدا اص دست ثشٍد، ثٌبثشایي ثش سٍی هْبست ّبیطبى توشکض هیکٌٌذ ٍ سؼی هیکٌٌذ هْبست 

 .کست ثشٍت سا ثیبهَصًذ ،ًِ صشفب پَلذاس ضذى اص ساُ خبصی

ایي ثذاى هؼٌب ًیست کِ افشاد هیلیبسدس ثبَّش تش اص دیگشاى ّستٌذ. ثلکِ ثشػکس ،اکثش افشاد 

صیبدی ّن ًذاسًذ. آًْب فمط ٍ هْن تشیي چیضی کِ هیذاًٌذ ٍ داًطگبّی ٍ کبدهیک آهیلیبسدس سَاد 

یا راّی پیذا هیکٌٌذ، یا ثِ آى ثبٍس داسًذ ایي است کِ جَاة سَال ّبیطبى سا پیذا خَاٌّذ کشد. 

 .راّی هی سازًذ
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جذا اص هْبست ّب ٍ تجشثیبت ٍ تخصصی  | افراد هیلیاردر بِ طرز ٍحشیاًِ ای کٌجکاٍ ّستٌذ

، آًْب ثِ طشص ػجیجی کٌجکبٍ ّستٌذ. اگش ثب ذ یلیبسدسّب دس ساُ هیلیبسدس ضذى ثذست آٍسدًکِ ه

 .آضٌب ثبضیذ، ضبیذ هتَجِ ضذُ ثبضیذ اص کٌبس ّیچ هسئلِ ای ثِ ساحتی ًویگزسًذ سافشاد هیلیبسد

آًْب ّویطِ دًجبل جَاة ٍ ساُ حل ّستٌذ ٍ ّویطِ دس حبل یبدگیشی ٍ سضذ ّستٌذ. افشاد 

دس، هؼوَال ثضسگتشیي کتبثخبًِ ّب سا داسًذ. آًْب ثِ ضذت ػاللِ ثِ هطبلؼِ ٍ آهَصش داسًذ آًْب هیلیبس

ٍ در هْارتشاى هیذاًٌذ اگش ثخَاٌّذ هَفك ضًَذ، ثبیذ ثیطتش ثذاًٌذ، تجشثِ ثیطتشی داضتِ ثبضٌذ 

 .هتخصص شًَذ

  

ثِ اثش هشکت ٍ لذست آى  افشاد هیلیبسدس ًیض ثِ ضذت | افراد هیلیارد بِ اثر هرکب باٍر دارًذ

ثبٍس داسًذ. ضوب ّیچ فشد هیلیبسدسی سا پیذا ًخَاّیذ کشد کِ ثذٍى چٌذیي ثبس ضکست هَفمیتی 

 .ػظین داضتِ ثبضذ
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 .افشاد هیلیبسدس دلیمب هبًٌذ فٌش ػول هیکٌٌذ

ی کِ هیطًَذ، ثبػث هیطَد هبًٌذ یک فٌش یّب” ًِ“ضکست ّب، ًبکبهی ّب، ثبصخَسدّبی هٌفی ٍ 

چشا “ًَذ ٍ دس ایي فشصت جْص ػظیوی داضتِ ثبضٌذ. افشاد هیلیبسدس ثِ جبی پشسیذى جوغ ض

آًْب اص هطکالت ٍ سختی ّب ًوی تشسٌذ، صیشا هیذاًٌذ یکی اص ” ثؼذی؟“ّویطِ هی پشسٌذ ” هي؟

 .دالیل هَفمیت ضبى دست ٍ پٌجِ ًشم کشدى ثب هطکالت است

  

لبثلیت اػالم دسخَاست ثب اػتوبد  | هیکٌٌذ افراد هیلیاردر، ّرآًچِ را هیخَاٌّذ، درخَاست

ًشا یبد ثگیشًذ. اگش آثِ ًفس ثبال، یکی اص هْبست ّبی سختی است کِ افشاد هیلیبسدس هججَس ضذًذ 

ضشٍع  ضغل فشٍضٌذگی " ایي افشاد اص03صًذگیٌبهِ افشاد هیلیبسدس سا ثخَاًیذ خَاّیذ دیذ تمشیجب 

 .است ثَدُ اػالم دسخَاست ضبى کشدًذ ٍ دلیل هَفمیت آًْب ًیض اججبس دس

ثشای هثبل هتخصصبًی کِ اػالم افضایص حمَق هیکٌٌذ هؼوَال هَفك تشًذ ٍ دسآهذ ثْتشی داسًذ. 

" 03هتَسط  ثِ طَس خبًن ّبیی کِ هطبغل اداسی ثب سئیسطبى ٍاسد هزاکشُ افضایص حمَق هیطًَذ،

 .ثیطتش اص ّوکبساى خبًن دیگشضبى حمَق هیگیشًذ
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دیگشاى دسخَاست کوک هیکٌٌذ، هؼوَال سشیغ تش ثِ ساُ حل، خَاستِ ٍ جَاثی کِ افشادی کِ اص 

 ٍ کٌٌذًوی کوتشی داسًذ خَاستِ ضبى سا اػالم  اػتوبد ثِ ًفس هیخَاستٌذ هیشسٌذ. افشادی کِ

 .دسآهذ کوتش ٍ فشصت سضذ هحذٍدی داسًذ ٍ ثب هؼوَال هطبغل ضؼیف تش

  

افکبستبى ثشٍتوٌذ ضَیذ، ثبٍس کٌیذ پَل داضتي خَة است ٍ ثٌبثشایي، اگش هیخَاّیذ ثِ کوک 

هیتَاًیذ ثشٍتوٌذ ضَیذ، ثشای یبدگیشی اًَاع سٍش ّب،هْبست ّب، تجشثیبت ٍ ًمطِ ًظشات آهبدُ 

ثبضیذ ٍ اص ضکست ّب فشاس ًکٌیذ ٍ احسبس ًکٌیذ لشثبًی ّستیذ، ثلکِ آًْب سا ثِ دیذ یک پلِ ثشای 

 .ِ هیخَاّیذ، اص دًیب ٍ ثب صذای ثلٌذ دسخَاست کٌیذجْص ثیطتش ثجیٌیذ ٍ ثشای آًچ

هراجعِ کٌیذ ٍ عضَ  www.modirefekr.ir برای خَاًذى سایر هقاالت بِ ٍبسایت ها

 پرٍشُ ٍیتاهیي فکر شَیذ ...

 http://telegram.me/modirefekr بِ ها بپیًَذیذ کاًال تلگرام ها  درٍ ّوچٌیي 
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