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 12اخیزأ اس طزیك یک تعذاد رفمأ اطالع حبصل ًوْدم کَ لزار است اجالص ّسیع شْرای ارّپبیی حشة ّاحذ ثتبریخ 

ّلی اس آًجبئیکَ ثعذ اس کٌجکبّی ّ هزّر ثز یبدداشت ُبی عذٍ ای اس . جٌْری سبل جبری در کشْر آلوبى دایز گزدد

هتْجَ شذم کَ اجالص شْرای ارّپبیی ثذّى اجٌذا ّ ثزًبهَ کبری  ،فتَ ثْدرفمأ کَ در سبیت ّسیي آریبیی الجبل ًشز یب

                                                                                          آى چَ خْاُذ ثْد ؟ّ ثالخزٍ ُذف ًِبیی  . است

                                                                                      

                            .ثٌأ  ثذّى اطالع لجلی اس هْضْعبت هطزّحَ در اجالص ّسیع چگًَْ هیتْاى در آى شزکت کزد

رُجزی . شْرای ارّپبیی دیگز خیلی دیز شذٍ استثبّرهٌذم کَ سبیز رفمأ ثب هي ُوٌْا خْاُذ ثْد کَ تذّیز اجالص ّسیع 

شْرای ارّپبیی ثب ّجْد پیشٌِبدُبی هکزر ّحذت خْاُبى حشة ّاحذ در ارّپب لجل اس ثزُن خْردى پزّسَ ّحذت کَ 

را جستجْ ( ًِضت فزاگیز ّ هتحذ هلی) هیجبیست راٍ ُبی ثیزّى رفت اس ثي ثست پزّسَ ّحذت دّ حشة ثزادر 

سهیٌَ ثٌب ثز خْاست ُوگبًی اًذک تزیي تْجَ هجذّل ًگزدیذٍ ّ عوذأ ثز اثز فشبر ّهذاخلَ رُجزی هیکزدًذ، ّلی دریي 

ًزا فمظ ّ فمظ در آشْرای ارّپبیی ، هٌجز ثَ عذم تذّیز کٌگزٍ حشة ّاحذ ّ شکست پزّسَ ّحذت گزدیذ ّثوزٍ 

سیزا ثَ ُوَ گبى . خالصَ ًوْداًفصبل ، ثَ تعلیك در آّردى ُب ، دلسزدی ّ گْشَ گیزی اعضبی صبدق حشة ّاحذ 

زی شْرای ارّپبیی ، سزًْشت ثِتزیي سبسهبى َ سبل فعبلیت پسیف ّ خْد هحْررُجهجزُي است کَ طی هذت س

ّ ثعذأ حشة ّاحذ ثَ کجب کشبًیذٍ شذ؟ ّ سبسهبى سیبسی ثب سحوبت ّ فذاکبری شجبرّسی عذٍ ( ًِضت فزاگیز )سیبسی 

یجبد ّ پبیَ گشاری شذ، چگًَْ ثَ یک سبسهبى غیز فعبل کَ ًَ اس جلسبت ّ حك ای اس فزسًذاى صذیك حشة دیزّس هب ا

ُیچگًَْ تذاثیز عولی ّ  اس طزف رُجزی شْرای ارّپبیی ّ طی ایي هذت. العضْیت ُب خجزی است، هجذل شذ

                                                                        .ثعول ًیبهذ دلسْساًَ ثخبطز ثیزّى رفت اس ثحزاى ثْجْد آهذٍ

                                                                   

ثبّر هي عبهل ُوَ ثحزاى در حشة ّاحذ ّ ثعذأ شکست پزّسَ ّحذت، تفزلَ افگٌی ، تشٌج ، گْشَ گیزی کبدرُب ّ ثَ 

پیش کسْتبى ، ثزُن سدى هٌبسجبت دّستبًَ ّ رفیمبًَ ثخصْص در سبسهبى ارّپبیی، ثوزٍ کبر ّ فعبلیت رُجزی شْرای 

                                                                                                                                   .ارّپبیی هیجبشذ

وبیٌذ، غیز هْجَ را ثب گًَْ ّ شیٍْ دیگز تعویل ً ذ رُجزی شْرای ارّپبییشزکت در چٌیي اجالص کَ ثبر دیگز هیخْاٌُ

                                                                                       .ثْدٍ ّ جش اتالف ّلت چیش دیگزی ثْدٍ ًویتْاًذ

ثٌأ جِت ثیزّى رفت اس ّضع دشْار ّ پز اس آشْة سبسهبى حشثی ّ رّی آّردى دّثبرٍ ثطزف ّحذت ّ ارائَ پبسخ 

                                                                                                       :ثَ خْاستِبی ُوگبًی پیشٌِبد هیگزدد

                                                                                           

هتحذ ) ْرای ارّپبیی ثٌبثز سِل اًگبری ّ ثی تْجِی ثَ خْاست ُوگبًی هجٌی ثز ّحذت دّ حشة ثزادررُجزی ش -

                    .ّ ثزُن سدى پزّسَ ّحذت صبدلبًَ ّ هسئْالًَ اس پستِبی رُجزی استعفب ًوبیٌذ( هلی ّ ًِضت فزاگیز

سیْى هْلت اعضبی دلسْس کَ در تزکیت کوی. ًفز تعییي گزدد( 9الی  7)کویسیْى هْلت شْرای ارّپبیی هتشکل اس  -

ثل ثب توبم حلمبت جذا شذٍ اس ثذًَ حشة دیزّس ثبشٌذ، ( هتحذ هلی) ثبّرهٌذ ثَ اداهَ پزّسَ ّحذت ًَ تٌِب ثب پبرتٌز لجلی 

سیزا . در تزکیت کویسیْى تعییي شذٍ ًجبیذ اس اشخبصیکَ در شکست پزّسَ ّحذت سِن داشتٌذ، شبهل گزدًذ. شبهل گزدد

                                                     .ثبر دیگز ثب چبلش ُب ّ هشکالت جذیذ هْاجَ خْاٌُذ سبخت سبسهبى حشثی را

سبیت ُب خبتوَ دادٍ شْد ّ فضبی اعتوبد ثب اسخْد گذری دّثبرٍ احیب ّ جلْ تُْیي، تفتیي ّ ًْشتَ ( ثی اهبى)ثَ جٌگ  -

                .گزفتَ شْد( داّر)ُبی خالف عفت کالم ّ للن اس سْی هثلث شزّر گزداًٌذگبى ّثالگ ًبهٌِبد ثَ اصطالح 

  

در اخیز اس یبدداشت ُبی عذٍ ای اس رفمبی سبسهبًِبی کشْری کَ در سبیت ّسیي آریبیی ثَ ًشز رسیذٍ است کبهأل 

                                                            .ُوٌْا ثْدٍ ّ هطبلت یبدداشتی هي ثَ حوبیت اس پیشٌِبد ُبی اًبى هیجبشذ

                                                          

 پیزّسی هب در ّحذت هب است

 هحوذ صبثز شکْر اس اتزیش


