
 اٝ ثشاي دسيب اكغٞط آب ؛ عٞكبٜٗب آؿٞػ دس ؽذ، ثضسگ ٝ آٓذ ثذٗيب دسيب دس ػوبثي

  ًٞچي

 .ؽذ ٛالى عٞكبٜٗب ٓيبٕ دس اٝ ٝ ثٞد

 .آٝسد دس عش سٝصگبس ًبس اص ؽٞد ٗٔي ساصتي ثٚ .ٗذاسد اػتجبسي چ٘ذإ دسيب ٝ دٗيب

  ثب

 اسدٝگبٙ عبختبسي ؽٌَ !ٓشدٕ عٞكبٕ دس ٝ ؽذٕ صادٙ عٞكبٕ دس صيجبعت ٛٔٚ ايٖ

  عٞعيبُيغْ

 ٝ ثٜت .عبخت ٝاسد ًؾٞس داخَ ٓجبسصيٖ ثٚ ُٛٞ٘بًي عيبعي ٝ ارتٔبػي ، سٝاٗي ضشثٚ

  صيشت

 دٛ٘ذٙ آصاس ٝ صبد ثؾٌَ سا ٓغئِٚ ايٖ عيبعي عبصٓبٕ ٝ اصضاة خؾٖ عشًٞة ثبٝسٌٗشدٗي

  اي

 .ًشد تؾذيذ سا إٓ دآ٘ٚ ْٛ چپ ر٘جؼ عبختبسي اؽتجبٛبت ٝ سعبٗيذ

  ٓتضُضٍ سا اػتوبدات اعتٞاستشيٖ ٝ تشيٖ گشكتٚ پبيٚ صٓبٕ إٓ پي دس پي ٝ ثضسگ صٞادث

 ثش سا سٝاثظ ٝ ٓ٘بعجبت اص ثغيبسي ٝ ٗٔٞدٙ دگشگٕٞ سا ػوبيذ تظبٛش صض٘ٚ ٝ عبختٚ

  اعبط

  ثي آ٘يتي، ضشثبت ثب ٓيٜٖ رغتٚ  ثش ٝ ٓجبسص كشصٗذإ .عبخت ٓي اعتٞاس رذيذي ضٞاثظ

 ٓشگي سٝص ٝ آيذي ٗب ٝ يبط دچبس صيغتي، ضشثبت ٝ ثٞدٕ ٓليذ اصغبط ػذّ ، ٛب صشٓتي

ٝ  

 ٓب ً٘ٞٗي اسصيبثي ٝ هضبٝتٜب آٗضٓبٕ ع٘زؼ ؽشايظ .ثٞدٗذ ؽذٙ ٛٞيتي ثي اصإٓ ٜٓٔتش

  سا

 .ًشد خٞاٛذ تش ٗٚ آگبٛب

  .داؽت٘ذ تؼِن ثذإ ًٚ گؾت٘ذ ٓي ثش ربٛبيي ثٚ "اًخشا ، گشكتٚ ؽذت چپ ٗيشٝٛبي سيضػ

 ٓجبسصٙ يٌ٘ٞاختي .ً٘ذ تؼييٖ خٞدػ سا خٞدػ ربيگبٙ سًغي ٙ تب ٝآيذاؽت صٞادث ؽتبة

  دس

 عبصٓبٕ إٓ ٝ صضة ايٖ اص دكبع صٓبٕ ديگش .ٗجٞد ًبسعبص پشتگبٜٛبيي چ٘يٖ

  اُٝٞيت  عيبعي

  تٞاٗبيي كشاخٞس ثٚ ٓبٗذگبس ٓجبسصيٖ . داؽت هشاس خغش دس ر٘جؼ اػتجبس .ٗجٞد ٓجبسصٙ

  گذاصٙ پش ٓغيش ايٖ اص ػجٞس ثٚ ٓصْٔ ؽ٘بختي  آگبٛي ٝ سٝاٗي ظشكيتٜبي ٝ تخصصي ٛبي

  ثٚ ػَٔ ٝ تلٌش ٛبي ٓيذإ دس عبُٜب عي ؽبٕ ٓجبسصاتي سٝٗذ دس آٗبٕ يٌبيي .ثٞدٗذ

 ٝاسادؽبٕ صٓبٗٚ اي٘ي ، ٗٔٞدٙ استوبء اعتذالُي ٓشصِٚ ثٚ ٝ سعيذٙ تزبسثي

 تصٔئبتي داؽت٘ذ كْٜ ٝ دسى تٞإ ًٚ عغٞصي دس ٝ سٛجشإ ؿيبة دس ، ثٞد عبختٚ 

  اتخبر

 خشاعبٕ اعالٓؾٜش، هضٝيٖ، اساى، ؽيشاص، دس ٓختِق گشٜٝٛبي ارتٔبػي چبُؾٜبي .ٗٔبي٘ذ

،  

 اكضايؼ ثذالئَ ٝ اٗگيختٚ خٞد ثصٞست اؿِت تٜشإ ٝ ع٘٘ذد ، خِخبٍ ثيذگَ، آسإ

  ٓغبُجبت

،ًشآت صٗذگي عجي ؽٜشي خذٓبت ، ٓضِي ٛبي ٓختبسي خٞد ٝ اهتصبدي   دسيبكت ٝ ارتٔبػي 

  تزٔؼي ٓ٘ظش اص ٝ ثغ٘ي ثصٞست ٓٞاسدي دس ٝ اػتشاضي ثصٞست ٛب ثؼضي دس .... ٝ اعالػبت

 ٓشدّ ٓجبسصٙ تذاّٝ دس رذيذي اُگٞٓ٘ذي ؽذٗؾبٕ ظبٛش چٚ ٝ ثشٝص ٗضٞٙ دس چٚ ٗبپيذا؛

  سا

 .ٓيذاد ٗؾبٕ

  دسى ث٘ضٞي سا صوبين اص ثخؾي تب ٓيگشكت ؽٌَ داخِي ٓجبسصيٖ ٓيبٕ دس كشاٝاٗي ثخؾٜبي

  ثب  ًشدٕ ع٘گيٖ عجي ، اٗذيؾيذٕ ٓغبُؼٚ ثب ٝآيذاؽت سا آٗبٕ اعتذالُي تٞإ .ٗٔبي٘ذ

 دآ٘ٚ دادٕ، هشاس ثيٖ رسٙ صيش سا دسعت ٗب ٝ دسعت ٛبي ٓزٔٞػٚ اٗتوبدي ديذي

  تؾخيصؾبٕ

 اص ثخؾي رٖٛ دس چٚ ٝ عجوبتي ٓجبسصٙ ٝاهؼي صض٘ٚ دس چٚ .ٓيذاد اكضايؼ سٝص ٛش سا

  گشٝٙ

  تضٞالتي ٛب گشٝٙ اص ثخؾي رٖٛ دس چٚ ٝ عجوبتي ٓجبسصٙ ٝاهؼي صض٘ٚ دس چٚ .ٓيذاد ٛب

 .ثغت تضٞالت ايٖ ثش سا  چؾْ ٗذاؽت آٌبٕ ديگش .ثٞد ؽذٙ ايزبد

  سٝؽٜبي گيشي ؽٌَ ٝ استوبء ثٚ تلٌش آصادي ثٚ اتٌبء ثب داخِي ٓجبسصيٖ ثشاي آٝسي ٗٞ

 آصاد ٓجبسصيٖ ثٚ إٓ تضٔيَ ٝ اٗذيؾيذٕ دسعت يٌزٞس ديگش .اٗزبٓيذ تلٌش گٞٗبگٕٞ

  اٗذيؼ

  ٓتلبٝت گشايؾٜبي ثٚ ًٚ  اٗوالة  ػٔين ٓغئُٞيتٜبي ثب تٞأّ ػَٔ آصادي اص خبعتٚ ثش

 .ثٞد عبختٚ ثبسٝسؽبٕ ثضسگ صٞادث ثب ؽذٕ ٓٞارٚ صيشا ٗذاؽت، ٓؼ٘ي ثٞدٗذ سعيذٙ

  ػشصٚ دس ٓجبسصٙ ٝ صٗذإ عبُٜبي ًٚ ٓيٜٖ كشصٗذإ ٓوبٝٓتشيٖ ٝ رغٞستشيٖ اص يٌي

 .ثٞد دٝاٗي پيشٝص سكين ثٞد، ٓذاّٝ ٓجبصخٚ ٝ تٔبط دس ٗظشإ صبصت اًخش ثب ارتٔبػي



 ثب ًٚ آسٓبٗي پشچْ ثب ٓيٜٖ، كشصٗذإ ٓجبسصاتي  پيؾي٘ٚ ثٚ ػٔين اصتشآي ثب اٝ

  رٔالت

 پيؼ ثٚ يؼ٘ي صيغتٖ .داٗؼ ثٚ اٗغبٕ صيجبيي ٝ اعت سٝؽ٘بيي ثٚ خٞسؽيذ صيجبيي

  ٗگشيغتٖ

 .ثٞد ًشدٙ ٓضيٖ

 ؽشايظ . ً٘يْ تٌشاس سا گزؽتٚ اؽتجبٛبت ٓب ًٚ ٗيغت اي صٓبٗٚ ديگش .داؽت ٓي اػالّ

  ٓب

 ٝاسد ٓٞهغ ثٚ ٝ عشيغ صصٔتٌؾبٕ ثب تشي ػٔين ٝ تش گغتشدٙ استجبط ضٖٔ ٝآيذاسد سا

  ػَٔ

 رٜت دس آي٘ذٙ  ُٔظ ثب ٝ اكتبدٙ رِٞ سٝيذادٛب ٝ صٞادث اص ثبؽيْ دس ٓب تب ؽذٙ

  تذٝيٖ

  ٗگشؽٜبي ٝ سٝصاٗٚ هبيغ ٝ ٝ اتلبهبت اص رغتٖ دٝسي ثب .ثشداسيْ گبّ دسعت ٓؾي خظ

اعتشاتژيي   يٌپبسچگي صذاهَ ايزبد ثٚ سكوب تضِيِي عغضي ٝ رٔؼي خشد استوبء ثب 

 .عبصيْ ٜٓبس سا چپ ثيؾتش پبچيذگي تب پشداختٚ

  ثب اٗذيؾٚ ٝ ٗظشي سٝيبسٝيي تٞإ ٝ تئٞسيٌي ٝ كٌشي عغش استوإ ثٚ ْٛ صايؾي چ٘يٖ

  ٓ٘زش ٓؾٌالت اص ثخؾي عبختبسي ًبٛؼ ثٚ پشاتيي دس ْٛ ٝ اٗزبٓيذ خٞاٛذ ديگش ٗيشٝٛبي

  ٝ اتضبد ٓشص  ، گشكت خٞاٛذ سا ضؼيق ٝ عِجبٗٚ ٓ٘لؼت سكتبسٛبي رِٞي  ٝ ؽذ خٞاٛذ

  ٝ گشايي  هجيِٚ رِٞي ٛٔچ٘يٖ .ًشد خٞاٛذ صلظ  چپ ر٘جؼ ٓزٔٞػٚ ثب سا اٗتوبد

 كشاخٞإ ثٚ .داد خٞاٛذ ثغظ سا دًٓٞشاتيي ثضخٜبي گشكت، خٞاٛذ سا خبّ ٗبعيٞٗبُيغْ

  اٝ

 ؽبٕ گشكتٚ ٗبديذٙ ٛبي پتبٗغيَ ثٚ اتٌبء ثب ٝ دادٙ ٓخجت رٞاة ٓجبسصإ اص ثخؾي

  ٗوؾي

  .ًشدٗذ ايلبء تبسيخي

 .داد تش آگبٛبٗٚ عبصيٜبي صٓي٘ٚ ثٚ سا خٞد ربي گلتٖ ثـشٗذ ٝ ًشدٕ صضجت ثـشٗذ

  ثبدسى

 دس ٓضٌٔي پبيگبٜٛبي ثٚ ًشدٕ اتٌبء ٝ اعتوشاس پي دس ٗيغت ؽجٚ يي ساٛؾبٕ ايٌ٘ٚ

  ٓيبٕ

 اص پشٛيض ثب ٝ خشد ٝ ٛٔبٛ٘گي ثب دؽٞاس ٛبي ٓغيش اص گزاس ثب ٝ آٓذٙ ثش صصٔتٌؾبٕ

  رجٜٚ

  اص اعتلبدٙ ثب چپ ر٘جؼ اػتالي ثٚ ٓ٘ذي ػالهٚ ٝ ثٞدٕ چپ ػشم ثب ٓٞسٝحي  ؿِظ ث٘ذيٜبي

 ٝ ٗيبصٛب اص ثشخبعتٚ پژٝٛؾي ٝ تضِيِي ٝ ٓ٘غوي ٝ ػِٔي ثضخٜبي ، گٞٗبگٕٞ ديذگبٜٛبي

ٝ  

 ٓذاّٝ كؾبس صيش دس سا صصٔتٌؾبٕ عبُٜب ًٚ ثِ٘ذ آسصٝٛبي ٝ سٝيبٛب ٓغيش دس ظبيق

  ثخٞد

 ٓتٖ اص ثشخبعتٚ ثؼذي چ٘ذ ٓجبسصٙ ثٚ آٝسدٕ سٝي ثٞد داؽتٚ ٓؾـٍٞ

،ًشد ايزبد تبصٙ ٓٞري ٓيٜٖ كشصٗذإ ٗبپزيش پبيبٕ ٓوبٝٓتٜبي ٝ پيشٝص رغبست ربٓؼٚ    

  صَ ثٚ ٓٞد ايٖ .ٓي٘ٔبيذ صشًت عبصَ ثزبٗت دسيبٛب دسٕٝ اص ٛٔيؾٚ ٓٞرٜب ًٚ ٛٔبٗغبٕ

 رجٜٚ ؽٌ٘ي خظ ٗٞػي .ؽٌغت ٛٔيؾٚ ثشاي ٝ يٌجبس سا عٌٞت  ؽذٙ، ٓ٘زش دٝسإ إٓ ٓؼٔبي

  اي

هبسگشكت٘ذ،ًٚ تٜٔت ٝ ػذاٝت آٓبد دٝعتبٗؼ پيشٝصٝ صذ اص ثيؼ ؽزبػتٜبي ثذُيَ   ثب 

 ًٚ سا ٓغبُجي ثٞدٗذ ٓؼتوذ آٗبٕ .ًشدٗذ  خ٘خي آٗشا اص ثخؾي آسآؼ ٝ ثشدثبسي

  ٓيذاٗ٘ذ

  ٛبي ػشصٚ دس سا خٞد ؽخصي ثشداؽتٜبي ٝ ٗظشات ٗجبيذ .عبصٗذ پٜ٘بٕ ديگشإ اص ٗجبيذ

 ثب سا ؽذٙ ًؾق تبصٙ ٝ رذيذ ٓغبُت ػالهٔ٘ذي ثب ٝ ث٘ؾبٗ٘ذ ًشعي ثٚ ٓجبسصٙ

  .ثشدٗذ ٓي ثٜشٙ ديگشإ ٝ خٞد تزبسة ٝ آٝسدٛب دعت اص ٝ  گزاؽتٚ ٓيبٕ دس يٌذيگش 

اسصؽٜب،صبُت ثٚ اصتشاّ ٝ ػؾن ثب ًٚ عتٔذيذگبٗي   پشٝسػ  خٞد دس سا رغبست ٝ ٛزّٞ 

 دادٗذ

 ثگٞػ ؽلبف ٝ سعب ٝ ٝاضش ا س صذايؾبٕ .ثٞد آٓذٙ ثغش ٓبٗذٕ عٌٞت ًلٖ دس صٓبٕ .

  ديگشإ

  ٝ ٓؾٌالت اص هغٔتي ٝ سكتٚ كشاتش ٗٞؽتٖ صبف ٝ صيجب ٝ عبختٖ گشّ عش اص .سعبٗيذٗذ

؛ًشدٗذ اكؾب سا ٓغبئَ ثگٞييْپيشٝص اص اعت اكتخبس ثبػج  . 

  . عبخت صصٔتٌؾبٕ ٝهق سا صٗذگيؼ ًٚ اٝ اص ٓيٌْ٘ عتبيؼ ، داد اٗزبّ ثضسًي سيغي اٝ

  اتضبد ، ثؾش صوٞم هٞاٗيٖ ٝ صوٞم ؽ٘بعبٗذٕ ٝ ػذاُت تشٝيذ ٝ تجِيؾ دس اعتؼذادػ

 ٛٔٞاسٙ ًٚ ثيٖ تيض چؾٔبٗي ثب ثخؾيذ، ٓبٗذگبس ثشرغتگي اٝ ثٚ چپ اتضبد ٝ  دٌٓشاعي

  ٓي

  ثب ػِٔؾبٕ ٝ داٗغت٘ذ ٓي ٓجبسص سا خٞد آٗبٕ .ٗگيشد هشاس دؽٔ٘بٕ ثبصيچٚ ٓٞسد ًٞؽيذ



 ٝ دؽٔ٘بٕ اص تش اٗغبٗي عغضي دس سا ايؾبٕ ٓجبسصٙ ًشدٝ ٓي كشم ؽذٙ اريش عشثبصإ

  صتي

  اتضبد ثٚ ثبٝسٓ٘ذيؾبٕ .ثشدٗذ ٓي پيؼ دادٗذ هشاس عؤظٖ ٓٞسد سا آٗبٕ ًٚ دٝعتبٗي

 ٗؾٞد حبثت رشٓي تب ايٌ٘ٚ ثٚ ثبٝس  ثب .ثٞد دادٙ هشاس سٝيؾبٕ  كشا سا ٝظبيلي

 ايٌ٘ٚ ثٚ ثبٝس ثب .دٛ٘ذ هشاس ... ٝ تٜٔت ٝ عؤظٖ ٓٞسد سا ثيگ٘بٛي ٗجبيذ 

  گ٘بٌٛبسإ

 يب ٝ اي ثٜبٗٚ ثٜش آٗبٕ .اعت اُضآي ٓجبسصيٖ تٞعظ إٓ سػبيت ًٚ داسٗذ صوٞهي ْٛ

  ثشاي

  سا داؽت٘ذ ػويذٙ يب ٝ ديذگبٙ اختالف آٜٗب ثب ًٚ سا ديگشاٗي صن خؾٔؾبٕ ٗؾبٗذٕ كشٝ

 داؽت٘ذ هشاس ٗبػبدالٗٚ  هضبٝتٜبي ٓؼشض دس ًٚ سا ًغبٗي تٔبّ ٝ .ٗگشكت٘ذ ٗبديذٙ

  ٝٓٞسد

  ٓجبسصاتي ع٘تٜبي ثش ٓتٌي ٝ ديشي٘ٚ ٓؼيبسٛبي اص سا آش ايٖ ٝ ٓيذادٗذ هشاس صٔبيت

 ٝ ديذٗذ ٓي چپ ػظٔت ٝ ؽٌٞٙ ػبَٓ سا ٓجبسصاتي گشايؾٜبي اختالف رٞد ٝ .ٓيذاٗغت٘ذ

  يٌي

 ثصٞست گٞٗبگٕٞ ي ديذگبٜٛب پزيشػ ٛب، ثغت ثٖ اص سكت ثشٕٝ ْٜٓ ػٞآَ اص

 ًٚ داٗغت٘ذ ٓي تضشيي ٝ ػَٔ ٓيذإ توٞيت دس ْٜٓ ػبَٓ سا ٓصِضت ٗٚ ٝ ٝاهؼيت يي 

  تٞأّ

 اربصٙ اٗزبٓيذٝ خٞاٛذ داخِي ٓٞد ايزبد ثٚ ؽٞٗذٙ ٗٞ ثٚ ٗٞ ٝ صٗذٙ ٓغبُجبت ثب

  ٗذادٗذ

ثٞدٗذ،ًٚ صيبت ادآٚ ثشاي اي٘چ٘ي٘ي كشصتٜبي پي دس ًٚ اي صشكٚ عٞاسإ ٓٞد ثٚ   عٞاس 

 ثٞد ٗٞػي ثٚ ًٚ ٓب ربٓؼٚ ػي٘ي ضؼيت ٝ دؽٞاس ؽشايظ دس .ؽٞٗذ تبصٙ ٛبي ٓٞد ايٖ ثش

ًٚ  

  ٝ ٗذاؽتٚ ثؼذي ٛبي ُضظٚ ٝ كشدا ثٚ ٓضٌٔي اعٔي٘بٕ ٛيچگبٙ ٓشدّ ٝ ٓجبسصيٖ اًخش

  ثب يب ٝ دادٙ دعت اص ثشاصتي ٗيغت٘ذ صبضش سا گشدد ٓي ايزبد  ثشايؾبٕ ًٚ كشصتٜبيي

 ًٞؽيذٗذ ٝ صدٙ دعت آش ايٖ ثٚ دٝعتبٗؼ ٝ پيشٝص  .ٗٔبي٘ذ توغيْ ديگشإ

 .دٛ٘ذ اٗتؾبس سا ديگشإ گٞٗبگٕٞ ديذگبٜٛبي 

  ٓغشس سا ٛبيؾبٕ ٗٞؽتٚ ٝ صشكٜبي ٝ ؽذٗذ ٓٞكن ًٚ آٜٗبيي ًٚ ٗجٞد ٓؼ٘ب ثذإ ايٖ آب

 ثبٝسٓ٘ذي ٝ ائبٕ ٓبسًغيغْ ثٚ  پيشٝص .ثٞد يبساٗؼ پيشٝصٝ  اٗذيؾبٕ ْٛ عبصٗذ،

  ػٔين

 اٝ ديذ اص .داؽت آٓيض ٓجبُـٚ اػتٔبدي داخِي ٓجبسصيٖ ٝ صصٔتٌؾبٕ ثٚ ٗغجت ٝ داؽت

ٚٗ  

  ٌٖٓٔ صتي ثٌِٚ ً٘٘ذ، اؽتجبٙ آٗبٕ اص ثشخبعتٚ ٓجبسصيٖ ٝ  صصٔتٌؾبٕ ٗجٞد ٌٖٓٔ كوظ

 اص ثؼذ عبُٜب صٞادث سٝٗذ ْٛ ػٔال .اٗذاخت اؽتجبٙ ثٚ ٓذت دساص دس سا آٗبٕ ٗجٞد

  ضشثٚ

 صضت (... ٝ ٛب  سثٞدٕ ٝ اي صٗزيشٙ هتِٜبي )ربٓؼٚ ثبُلؼَ تٞاٜٗبي ثٚ صدٕ

  ادػبٛبيؾبٕ

 .سعبٗيذ احجبت ثٚ سا

 ٝ ٓخجت ٝ ٗبپزيش اٌٗبس ٝاهؼيتي ، دادٗذ ديگشإ ثٚ يبساٗؼ ٝ اٝ ًٚ كشصتٜبيي

  ٓبٗذگبس

  عبختٖ آؽ٘ب ٓ٘غزْ ٝ ٓ٘ظْ استجبعبت ٝرٞد ضشٝست دسى .اعت داخِي ٓجبسصاتي  صض٘ٚ

 ثٚ رذيذ ٓؾي خظ دس اعتوبٓت ٝ اعتوشاس ٝ ٗٞيٖ ٓجبسصٙ ثب پيشآٞٗؾبٕ ٓجبسصيٖ

  رِٞگيشي

  ٓجبسصاتي ٛبي صض٘ٚ ٓشًض دس خٞد داؽتٖ ٗگبٙ .اٗزبٓيذ هشاسگشكت٘ؾبٕ تبحيش تضت اص

  ، صٞادث ٓزٔٞػٚ ثب آگبٛبٗٚ ثشخٞسدي ٓ٘بعت ٗب ٛبي ًشاٗٚ ثٚ ٗؾذٕ ًؾيذٙ اص پشٛيض

 كشاٝإ ٛبي تِخي تضَٔ كؾبسٛب تٔبٓي ثشاثش دس دسايت ، ديذگبٜٛبيؾبٕ ؽلبف اسائٚ

  خبسد

 ٝ گؾت تٜٔت ٝ دسٝؽ ثٚ آُٞدٙ ٛبي كضيِت ثبختٖ سٗگ ثبػج اٗغبٗي اصغبط اص

 .ث٘گشٗذ ًبس تبصٙ ٓجبسصيٖ ثٚ ثيؾتش اصتشاّ ثب داؽت  ٝا سا هذئي ٓجبسصيٖ 

  ٓوبٝٓتٜبي

ٓيٜٖ،ٗغئي كشصٗذإ ٗبپزيش پبيبٕ   اص خغتٚ ٓجبسصيٖ سٝإ ٝ سٝس ٝ گٞػ دس آٛ٘گ خٞػ 

  ُجبٗؾبٕ ثش ُجخ٘ذ گَ .گشديذ داٗؼ عبس چؾٔٚ ثب تٞاّ ٝهتي .ًشد ايزبد عشًٞة عبُٜبي

 گبٜٓبيؾبٕ ع٘يٖ ثب ٛٔبٛ٘گ ٝ ٛٔشاٙ .اعت چپ اتضبد صٓبٕ ، صٓبٕ ديگش ٗؾبٗيذ،

  ثلشاخٞس

 دس ثشآٓذٙ ٝظبيق ٝ پبعخگٞيي رٜت دس ارتٔبػي كشصتٜبي ٝ ؽشايظ ٝ تٞاٗبيي ٝ دسى

  پشتٞ

  پشٝسػ ٝ رذيذ ؽشايظ ثب عبصگبس تٞاٗبيي ٝ پزيشي تـييش دس اعتٔشاس پبيٚ ثش ٗيشٝيي

 ثغيبس ٗوبثٜبي اصٍٞ، دس ٗٚ  ، سٝؽٜب هجبٍ دس ٓجبسصاتي ظشكيتٜبي



 ارشايي ٓجبسصيٖ رذيذ ٓ٘ذي اُگٞ پيشٝصثب پشداصيٜبي ٗظشيٚ .داؽتٖ ثش سا عغضي 

  عپشدٙ

 تضَٔ سا تِخي ٝاهؼيتٜبي ٓٞاهغ ثشخي .ٗٔبيذ ػٔين سا ٓجبسصٙ عغش ثيؾتش ٛشچٚ تب ؽذ

  ٓي

 .ٗٔبي٘ذ صَ سا ٜٓٔتشي ٓغبئَ تب ً٘٘ذ

  ٓؾي خظ  ؽذٕ پيذا ثٚ ػَٔ صض٘ٚ دس ايغتبدگي ، صذاهت ، ٗؾذٕ ؽشايظ ؿِظ تضِيَ تغِيْ

 .سعبٗيذ احجبت ثٚ آٗشا صضت صٓبٕ گزس ًٚ ، اٗزبٓيذ دسعتي

ٛب،ديذگبٜٛب ثُٞتٖ اٗتؾبس ،ٓغبٍ گشاٗٔب ، دٌٓشاعي ثشاي اتضبد  سٝيذادٛب،  ،    صٗبٕ 

 ًٚ ثٞد صبًٔيت ػٔذتب سٝيؼ كشا ٓٞاٗغ .داد هشاس سٝيؾبٕ كشا سا ٓٞاٗؼي چپ اتضبد ٝ

  ثب

  ٝ سيؾٚ خؾٌبٗذٕ ٝ صصٔتٌؾبٕ تضايذ ثٚ سٝ ٛبي خٞاعتٚ ٜٓبس ثشاي .داؽت٘ذ ػ٘بد اٝ

 سٝٗذ ٓشٝس ثٚ ٝ .ثذٛ٘ذ ٛؾذاسػ ثبسٛب ًٚ گشديذ ثبػج ربٓؼٚ ثبُلؼَ تٞإ عشچؾٔٚ

  سثٞدٗؼ

  ٓجبسصٙ ٝهق سا خٞد ًٚ ًغي ثٞد ثشدٙ پي ثخٞثي ٝ ٌٗشد اؽتجبٙ صبًٔيت .دادٗذ ؽٌَ سا

 تؼذادي ًٚ ثٞد ايٖ آ٘يتي ٗيشٝٛبي تضِيَ پيؼ ٓذتٜب اص .ٗيغت خشيذٗي ديگش ٓيٌ٘ذ

  اص

 ٓجبسصات ٓضٞسٛبي ثٚ تٞاٗ٘ذ ٓي آي٘ذٙ عبُٜبي دس ٓجبسصٙ ثشرغتگبٕ

  سٝاٗي صٓي٘ٚ ًؾٞس اص خبسد ٓجبسصيٖ ديذگبٜٛبي اٗؼٌبط ايٌ٘ٚ يب ٝ ؽٞٗذ تجذيَ ٓشدّ 

   پيشٝص ثبس  چ٘ذيٖ.ٗٔبي٘ذ رِٞگيشي ثبيذ ًٚ ٓيٌ٘ذ كشاْٛ ربٓؼٚ ثٚ سا آٜٗب ثبصگؾت

 ساٙ پبيبٕ صٗذإ ، ثٞد اكتبدٙ صٗذإ ثٚ ثبسٛب ًٚ اٝ ثشاي ُٝي ثٞد ؽذٙ تٜذيذ

 .ٗجٞد

  ثٞد، ؽذٙ هغغ رب ٛٔٚ ثب استجبعؼ گشچٚ سثٞدٗذ؛ خيبثبٕ اص 3/6/1377 تبسيخ دس سا اٝ

  تب اعت ًٞؽيذٙ ٓي اعالػبت اص پبيي٘ي دسصذ ثب ٓشصِٚ ايٖ دس كشاٝإ اصتٔبٍ ثب آب

 تب ثشايؼ اصتٔبال ٓؾـُٞيتي چ٘يٖ .عبصد تشعيْ رٛ٘ؼ دس اصتٔبٍ چ٘ذيٖ ثب تصٞيشي

  صذٝدي

 ٓبرشا اصِي ٓتـيش ؽذ حبثت ثشايؼ ديگش ًٚ سعيذ اي ُضظٚ آب اعت ثٞدٙ ثخؼ ُزت

  ٓجبسصيٖ

اٗذيؾيذٕ،ٓويذ آصاد آٜٗب ثٚ ًٚ ٛغت٘ذ صصٔتٌؾبٗي ٝ   سا اٗوالثي ٓغئُٞيت ثٚ ثٞدٕ 

 .اعت دادٙ ٗؾبٗؾبٕ سا گزاس ٓغيش ٝ آٓٞختٚ

 ربٛبيي تٔبّ دس تب ًٞؽيذٗذ داد هشاس ُٛٞ٘بًي ٝ ت٘ذ پيچ دس سا سثٞدٗپيشٝصيبساٗؼ

ًٚ  

  ديگش .ثپشداصٗذ تٞضيش ٝ تؾشيش ثٚ ثٞدٗذ ًشدٙ تضشيي اٝ ػِيٚ ثش سا ٓجبسصيٖ اكٌبس

 ٓغشس چپ اتضبد ؽؼبس پؾت سا خٞد ًٚ ٗجٞدٗذ تأحيشي ثي ٝ ًٞچي رشيبٕ آٗبٕ

  إٓ  .عبصٗذ

 ...ٝهذئي ػٔذٙ ٝ هٞي اصضاة ٝ گشٜٝٛب هجبٍ دس ْٛ

 اػتوبد ػويذٙ  آصادي ثٚ ًٚ آٗبٕ ٗذاؽت٘ذ، ًبسي آٜٗب  ثب"اعبعب يبساٗؼ ٝ پيشٝص

  داؽت٘ذ

 هشٓضي خغٞط خٞدؽبٕ  ثشاي ٝ ًشدٗذ ٓي ٗلي سا ديگشإ ػويذٙ آصادي ٓتبعلبٗٚ آب ،

  هشاس

  ٗؾشيٚ يب ٝ ثُٞتٖ يي دس ثضج يي ٝ ٓٞضٞع يي ، ٗظشيٚ يي  عشس ًٚ ث٘ضٞي.ثٞدٗذ دادٙ

،تٞٛيٖ داخِي ٓجبسصيٖ اص ثخؾي ربٗت اص ْٛ إٓ سا داخِي  .ًشدٗذ ٓي تِوي دؽٔ٘ي ٝ 

  ثبيذ

 ايٌ٘ٚ ثبٝس اص تب ٗٔبيذ ثشسعي سا ٓٞضٞػٜب ٝ ٛب صض٘ٚ ايٖ ٜٗبيي هبضي صٝد يب ديش

  عٌٞت

 ٓجبسصٙ ػٔال ًغبٗي چٚ ؽٞد ٓؾخص صذٝدي تب ٝ .ؽٞد رِٞگيشي گؾت خٞاٛذ تجذيَ دسٝؽ ثٚ

ٝ  

 ًشدٙ  تغِيْ ٗيبّ اص ًؾيذٕ ثيشٕٝ اص هجَ سا ؽٔؾيشٛب ًغبٗي چٚ

  ٝ اعت ؽٌغت ثٚ ٓضٌّٞ ًؾٞس داخَ دس ٓوبٝٓتي ٛشگٞٗٚ ًٚ ؿِظ ثشداؽت ايٖ تب  . اٗذ 

 تالؽگشإ ثٚ تب . ؽٞد گزاؽتٚ ً٘بس اعت ٌٖٓٔ ر٘بصي عيبعي، ٛٞيت يي دائٔي تخجيت

  صض٘ٚ

 گؾبيي صٞصٙ ثٚ صبًٔيت ثشاثش دس گيشٛبيؾبٕ دس رٜت دس ًٚ عجوبتي ٝ ٓجبسصاتي ٛبي

   ٛبي

  سا ؽذٜٗب سثٞدٙ ٝ اي صٗزيشٙ ٛبي هتَ اعالػبت تب سعبٗ٘ذ يبسي صٗ٘ذ ٓي دعت رذيذي

؛تضويوبت ثضٗيْ كشيبد سا يبة صويوت ٛبي ًٔيتٚ تؾٌيَ ؛  عبصيْ ثيؾتش  اٗضشاكي 

  گزؽتٚ

؛پبي ثؾٌبكيْ سا  ٓشدّ ربٗت اص پشٝٗذٙ صيشا ؛ ثٌؾبٗيْ ٓيذإ ثٚ سا صوبٗي ٓضلَ 

  ٛ٘ٞص



 .ثبؽذ ٓي ٓلتٞد

  

 ٓشاد

 


