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 جلسَ ّسیغ تذّى آجٌذا اها تا تشًاهَ ّسیغ تفشیحی

 

 !سفمای هحتشم

سال جاسی تذّیش هی گشدد،  جٌْسی 32یادداضت  تذّیش جلسَ ّسیغ ضْسای اسّپایی سا کَ تَ تاسیخ 

 .آّسدم تذست طشیك ضؼثَ اسٌاد ّ استثاط ضْسای آلواىاص 

اص اجٌذای جلسَ ، اص ایٌکَ دس ّسی ضذٍ ، هگش ت اص چگًْگی ساصهاًذُی جلسَ یاد آدس ایي یادداض

سیستن اجشاییْی  ّ ساصهاًی  هْجْد دس هطکالت هطالثی تَ تشسی گشفتَ هی ضْد ؟ جلسَ چی  آى

اص یک دّسٍ  ، دس حالی کَ پس زکشی تَ ػول ًیاهذٍ استت ضْسای اسّپایی چگًَْ  سفغ خْاُذ ضذ؟  

سیاسی الصم تْد تا اضتشاک کٌٌذٍ گاى دس جلسَ تذاًٌذ ، کَ دس جلسَ ّسیغ ضْسای اسّپایی   هطکالت

چی اجٌذای هذًظش گشفتَ ضذٍ است ؟ تا دهْکشاسی ّآصادی  تیاى ّاًذیطَ کَ هتآسفاًَ تْسظ ػذٍ یی  

خْاُذ ضذ؟ تزکاسی  اص سفمای کٌَِ اًذیص   ُویطَ تَ چالص کطیذٍ ضذٍ است ،چگًَْ تشخْسد 

 . ًیاهذٍ است 

دس حالیکَ دس گزضتَ چٌیي هؼوْل تْد ، کَ اجٌذا، گضاسش اص اجشاات ّکاسکشدُا ، هسْدٍ هصْتَ 

ّحتی تیاًیَ ُای تاییذی سا لثآل دس اختیاس  اضتشاک کٌٌذٍ گاى لشاس هی دادًذ ، گضاسش اساسی  کَ 

ى اص کاسکشد ُا  ّ  فؼالیت ُا دس ػشصَ هحتْا ّهضوْى اصلی ُش جلسَ سا تطکیل هی دُذ ّدس آ

ضکست ُا تا تزکش ػْاهل حمیمی ًاکاهی ُا ّکوثْدی ُا   هختلف حیات حضتی ، اص پیشّصی ُا تا ُای 

تَ ایي تشتیة اضتشاک . ذدیصاهین الصم جوؼی اتخار هی گشکاء تَ آى ساٍ حل هطکالت جستجْ ّتّدس ات

 .هی سًّذ ، ًَ دس پی آّاصٍ ُا ّتاسیکی ُا  کٌٌذٍ گاى تا آگاُی ّدس سّضٌی تَ سْی جلسَ

 .اهکاًات ّسِْلتِای تخٌیکی هْجْد دس اسّپا اسسال چٌیي اسٌاد سا تسیاس آساى ساختَ است 

سُثشی ضْسای اسّپایی تا ّجْد داضتي تجشتَ طْالًی دس تشگضاسی چٌیي جلسات تاص ُن هی خْاُذ تا 

ى ّضْسای اسّپایی تَ ضکل سش دسگن ، پش اص تملة ، ایي جلسَ سا هاًٌذ جلسَ اًتخاتاتی ضْسای آلوا

ًّیات پٌِاًی خْد سا تا .تشگضاس ًوایٌذ ( اًتخاتات ساصهاى دادٍ ضذٍ دهْکشاتیک) ًوایطی ّهضحک 

 . استفادٍ اص تاسیکی ّتی اطالػی سفما تَ کشسی ًطاًٌذ 

پشّسَ ّحذت  اکاهی ّ سکْد طْالًی  ًّ سفما تا هي ُن ػمیذٍ خْاٌُذ تْد  کَ تؼذ اص یک سکْت 

 .خْاُذ تْد  غیش ضشّسیتذّیش  چٌیي جلسَ سش دسگن ّ تی هحتْا 

چٌاًکَ اطالع داسیذ کْضص ّتالش تؼذاد  کثیشی  اػضای حضب تَ خاطش تاهیي ! سفمای گشاهی 

لی ایل تَ خْد هحْسی گشداًٌذٍ گاى اصو، خْد خْاُی جاٍ طلثی ّتپشّسَ ّحذت دس اثش ػذم صذالت 

گیشی ّحتی ًا اهیذی  ة دلسشدی ، گْضَّهْج پشّسَ یی ّحذت ضْسای اسّپایی هٌجش تَ ضکست

 .حضب ّاحذ گشدیذ صذُا ػضْ   ّ ُْاخْاٍ

صادلاًَ تا اػضای  ضذ ، هطکالت هْجْد سا دلسْصاًَ ّ سُثشی  ضْسای اسّپایی اگش یک تاس ُن هی

ًّظشیات سفما  اٍ ُاسفت سا اص هیاى دیذگ حضب ّاحذ دس اسّپا دس هیاى هی گزاضت ّساٍ ُای تیشّى

 .جستجْ هی کشد ، دس آى صْست ها تا ایي اًذاصٍ تَ ًا تْدی سْق ًوی ضذین 

ایي تشخْسد خْدخْاُاًَ ، خْد هطشح گشایاًَ ػا هل اصلی ضکست ّحذت ّسش افگٌذگی ضْسای 

 .اسّپایی گشدیذ

 :اد هی ًواینتَ ایي هٌظْس ّتَ خاطش تیشّى سفت اص هطکالت هْجْد پیطٌِ

تَ خاطش ایجاد فضای اػتواد ّفشاُن آّسی صهیٌَ ُای جستجْ سیطَ ُای اصلی تحشاى  -2

لثل اص تذّیش جلسَ استؼفا  ُثشی ضْسای اسّپایی هْجْد دس ضْسای اسّپایی حضب ّاحذ ، س

 .تذٌُذ

 3123جٌْسی  32ّیا ایالتی هْلتآ  سیاست تذّیش جلسَ  یکی اص سّسای ضْسا ُای کطْسی -3

 .ی ضْسای اسّپایی حضب ّاحذ سا تَ ػِذٍ تگیشد هیالد

طکل اص افشاد ضا یستَ ّهؼتمذ تَ اهش ساختواى حضب ّّحذت ّیکپاسچگی آى کویسیًْی هت -4

ایجاد  ّهْظف گشدد تا کاس ّفؼالیت ضْسای اسّپایی سا هْسد تشسسی لشاس تذُذ ، ػْاهل ایي 



ذت ّتذّیش کٌگشٍ حضب ُوَ ًا کاهی ُا ّپشاگٌذگی ُا تَ خصْظ ضکست پشّسَ ای ّح

ّاحذ سا اسصیاتی ُوَ جاًثَ  ًوایذ ،ساٍ ُای حل اساسی ّػولی سا جستجْ ّصهیٌَ ُای سضذ ، 

ُوثستگی ّاػتواد دّتاسٍ ء ساصهاًی سا فشاُن ساصد ّتا استفادٍ اص حمایك ّتا تکیَ تَ آى 

سیغ  گضاسش جلسَ ّ ،ًظشیات ، پیطٌِادات ّاًتمادات سشکْب ضذٍ یی اػضای حضب ّاحذ

 .ّسایش اسٌاد هشتْطَ سا اهادٍ ساصًذ

حضب ّاحذ تذّیش  ّتَ خْاست اکثشیت اػضای دس آًصْست جلسَ ّسیغ هی تْاًذ لاًْهٌذ 

 . گشدد 

اجٌذا ّتی هحتْا  آب دس آسیاب پشاگٌذٍ گی   ایٌجاًة اضتشاک دس جلسَ سشدسگن ،تی اص دیذگاٍ

 تا احتشام. صم ًوی داًن اضتشاک خْد سا دس چٌیي  جلسَ یی الهي . هی سیضاًذ 

 هحشاب ُادی                                                                                           

                                         

 .تشًاهَ اسسالی دس ایولِای سفما هْجْد است: یادداضت

                               

                                                


