
صيغتٓ يؼٕي ثٗ آيٕذٖ - أغبْ ثٛدْ ٚظيفٗ ايغت عٕگيٓ

 ٔگشيغتٓ

 

پيشٚص دٚأي دس ِمبٌٗ آئيٓ ِشدأگي چٕيٓ ٌت ثٗ عخٓ 

عٍجيذْ آصادي ٚ س٘بيي ِشدَ يؼٕي اػالَ : ِي گؾبيذ

خٕگ آؽىبس ثش دؽّٕبْ ِشدَ وٗ ثب تىيٗ ثش ثشٚت ٚ 

خًٙ ٚ خشافٗ ٚ ٔبآگب٘ي  لذست زىِٛتي ، ٔيشٚي ِغٍر ،

. ٔيشٚي ػظيُ ٚ ثي سزُ ٚ ؽشَ سا دس اختيبس داسسٔذ

دس ايٓ ٔجشد ٘ضاساْ لٙشِبْ ٚ سادِشد فذاوبس ٚ 

آسِبٔگشاثشاي عؼبدت ٍِت ٚ ثٙشٚسي ٍِت ثب غشٚس ٚ 

دس . افتخبس خبْ ثش عش آسِبٔٙبي ِمذط خٛد گزاؽتٕذ 

تيشگي صٔذگي اعبست ثبس ٚ پش اص سٔح ِشدَ دسخؾيذٔذ، 

سٚؽٕي دادٔذ ، عٛختٕذ تب ساٖ سا ثش سٚٔذگبْ ايٓ 

عشيمت ٔؾبْ دٕ٘ذ ٚ ايٕه ثش ِبعت وٗ اص ؽٙيذاْ خٛد 

اٌٙبَ ثگيشيُ ٚ ٔيشٚ وغت وٕيُ ٚ ساٖ ؽشافتّٕذأٗ ٚ 

دس ثشاثش ٔيشٚي ظٍُ ثٗ . ػبدالٔٗ آٔبْ سا دٔجبي وٕيُ

صأٛ دسٔيبيُ ثٍىٗ افتبْ ٚ خيضاْ لذِي ثٗ خٍٛ 

ثشداؽتٗ ٚ أذوي اص ايٓ ساٖ دؽٛاس سا ّ٘ٛاس عبختٗ 

ٚ لجً اص ايٕىٗ ٔمؼ ثش صِيٓ گشديُ ايٓ پشچُ سا 

ِبٕٔذ اِبٔتي ِمذط ، ايٓ ِيشاث اسصٔذٖ ٚ ٚاال سا ثٗ 

 .دعت ٔغً ثؼذي ثغپبسيُ

 عبي آخش 4آسي پيشٚص دٚأي ّ٘چْٛ اػتمبدات خٛد دس

ػّش خٛد افتبْ ٚ خيضاْ ٚ دس ِمبثً عيً أگ ٚ تّٙت 

افتشا الذاَ ثٗ أتؾبس ديذگب٘ٙب ٚ ثٌٛتٕٙب ٚ تذٚيٓ 

ثشٔبِٗ زذالً اتسبد چپ دِىشاتيه ٚ اتسبد ثشاي 

دِٛوشاعي ّٔٛد تب لجً اص ؽٙبدتؼ ِبٕٔذ اِبٔتي ثٗ 

 .ٔغً ِب ثغپبسد

پيشٚص دٚأي غيش اص فؼبٌيتٙبي چؾّگيشي وٗ دس دٚساْ 

 سعّب ثٗ صفٛف 68خٛأي ٚ ٔٛخٛأي خٛدداؽتٗ اص عبي 



عيً ِجبسصأي پيٛعت وٗ غشق دس ِبتُ وؾتبس٘بي فبخؼٗ 

ٍِي گؾتٗ ثٛدٔذ دس خشيبْ آِذْ گبٌيٓ دٚپً ثٗ ايشاْ 

خضء وغبٔي ثٛد وٗ دس ِمبثً عبصِبْ ًٍِ فشيبد آصادي 

صٔذأيبْ سا عشدادٔذ ٚ افؾبي ِسبوّبت لشثبٔيبْ سا 

 .خٛاعتبس ؽذٔذ

 ثب ؽشوت فؼبي خٛد دس ِسفٍٙبي عيبعي 73پيشٚص دس عبي 

اختّبػي ِٛفك گشديذ سخؼ اػظُ ٔيشٚي چپ سا وٗ ثيؾتش 

ُ٘ ٔيشٚي ثب تدشيٗ ٚ دٚس اص تؼصجبت گشٚ٘ي خٛد 

ثٛدٔذ ٚ ثيؾتش دغذغٗ آصادي ػضيضاْ دس ثٕذ ٚ ٔگشا 

ػٛالت فشٚپبؽي ٔظبَ عٛعيبٌيغتي دس وؾٛسؽٛسا٘ب 

ثٛدٔذ اص دسْٚ ِسفٍٙبي وٛچه ثيشْٚ وؾيذٖ ٚ ثب دسن 

ؽشايظ زغبط ٚ تبسيخي وٗ خٕجؼ چپ وؾٛس دس يه ثسشاْ 

خذي ٘ٛيت ٚ ثسشاْ ػّيك ايذئٌٛٛژيىي ٚ عيبعي عبصِبْ 

ٔيشٚ٘بي ِغتمً ٚ دِىشاتيه ٔغً خٛاْ . لشاس داؽت 

خٕجؼ چپ ثب اػالَ ايٕىٗ تٕٙب ثب ٔمذ ٚ ثشسعي ٚ 

لضبٚت ٔظشات ِتفبٚت خٕجؼ سا دس دعتيبثي ثٗ ٚزذت دس 

تئٛسي سعبٔذ اص وٍيٗ ٘ٛاداسْ چپ دسخٛاعت ّٔٛد تب 

ٔظشات ٚ أذيؾٗ ٘بي خٛد سا دس ساثغٗ ثب ِغبيً ُِٙ 

تئٛسيه ٚ عيبعي ِغشذ دس خٕجؼ چپ ٚ اص خٍّٗ دس 

استجبط ثب چگٛٔگي ِؼيبس تؼٍك خشيبْ عبعي ثٗ خٕجؼ 

چپ اص ٔظش ايذئٌٛٛژيىي أذيؾٗ عيبعي ٚ ثشٔبِٗ 

التصبدي ضشٚست تسٛي ٚ دگشگٛٔي دس اصٛي ايذئٌٛٛژي 

ِبسوغيغُ ٌٕيٕيؾُ ٚ ػشصٗ ٘بي ايٓ تغييشات ػًٍ ٔؾغت 

فىشي ، پشاوٕذگي عبصِبٔي ٚ ثسشاْ عيبعي ٚ عبصِبٔي 

دس آْ ؽشايظ ٚ پيؾجشد سٚٔذ اتسبد ػًّ ِيبْ ٔيشٚ٘بي 

ثب زفظ ٘ٛيت ِغتمً عبصِبٔي ٚ عيبعي  (چپ)ِختٍف 

ؽشوت فؼبي تّبَ ٔيشٚ٘بي چپ داخً وؾٛس . صٛست پزيشد

دس ايٕگٛٔٗ ِجبزثبت ِٛخت ٘شچٗ پشثبستش ؽذْ صٔذٖ ٚ 

دس ٔتيدٗ . خالق ٚ پٛيبتش ؽذْ ايٓ ثسثٙب ِي گشدد

ِجبزثبت فٛق ٚ پظ اص تالػ ٚ فؼبٌيت ؽجبٔٗ سٚصي دس 



عبٌٙبي فٛق ٚ پظ اص ِيض گشد عيبعي وٗ پيشٚص دٚأي 

ثؼٕٛاْ يىي اص فؼبٌيٓ چپ دس ِمبثً  عٗ زضة 

تبثيشگزاس آْ صِبْ پبي ِيضگشد عيبعي ٔؾغتٗ ٚ اص 

زمبٔيت چپ  دفبع ٚ ٌيبلت خٛد سا ثٗ ػٕٛاْ عخٕگٛي 

ثخؾي اص چپ وؾٛس سا ثٗ اثجبت سعبٔذ ٚ چپ فؼبي آْ 

ِٛلغ پيشٚص دٚأي سا ثٗ زك  عخٕگٛي ثخؼ ػٍٕي خٛد 

وشاعي ّٔٛدٚايؾبْ ثب اػالَ .يؼٕي اتسبد ثشاي دَ

ديت عبصِبْ ، عخٕگٛيي آٔشا  پزيشفت تب دس .ِٛج

 . ثبؽذ1377تذاسن وٕگشٖ ثشاي آرسِبٖ عبي

اص ايٓ ثسثٙب وٗ ثگزسيُ دس عٛي ايٓ دٖ عبي گزؽتٗ 

وٗ دّ٘يٓ عبٌگشد پيشٚص ُ٘ ِي ثبؽذ، ثبيذ پزيشفت وٗ 

اص ثيٓ تّبَ ِٕؾٛد٘ب ٚ ٔبِٗ ٘بي اِضب ؽذٖ اص عشف 

فؼبٌيٓ وؾٛس ٘يچىذاَ ثٗ أذاصٖ ثشٔبِٗ زذالً اتسبد 

چپ دِىشاتيه پختٗ تش، ِسىّتش، ٚ گٛيبتش ثشاي خشيبْ 

ٌزا پيؾٕٙبد ِي گشدد ػضيضيٓ ٚ . خٕجؼ چپ ّٔي ثبؽذ

رٚعتبْ دس دّ٘يٓ عبٌگشد ؽٙبدت پيشٚص دٚأي ِدذدا 

ثشٔبِٗ زذالً اتسبد چپ سا ثٗ ٔمذ ٚ ثشسعي ثگزاسٔذ 

ٚ خٕجؼ چپ وؾٛس سا اص ايٓ ثسشاْ پشاوٕذگي ٔدبت 

اخبصٖ د٘يذ ثگٛيُ وٗ ازضاة ٚ عبصِبٔٙب ي . دٕ٘ذ

خبسج اص وؾٛس دس ايٓ  دٚ د٘ٗ گزؽتٗ ٔؾبْ دادٖ أذ 

وٗ دس داخً وؾٛس آٔچٕبْ تبثيش گزاسي ٔذاسٔذ ٚ ٌزا 

ضّٓ خغتٗ ٔجبؽيذ ثٗ سفمبي خبسج اص وؾٛس وٗ دس 

ِجبسصات ِشدَ وؾٛسِبْ اص ٘يچ چيضي دسيغ ٔىشدٖ أذ 

ٚ ّ٘ٛاسٖ غُ ٚ غصٗ ايٓ ِشدَ ثال صدٖ وؾٛسِبْ سا 

خٛسدٖ أذ ، اخبصٖ ِي خٛاُ٘ صجش ٚ ؽىيجبيي خٛد سا 

زفظ ٚ اص زشوت داخً وؾٛس اگش زّبيت ٔىشدٔذ زذالً 

اص ٕٔگ ٚ تّٙت ٚ افتشا دٚسي ّٔبيٕذ، تب ثتٛأيُ 

ٔغجت ثٗ خٛاعتٙبي زذالً خٛدِبْ فؼبٌيتٙبيي سا ؽشٚع 

 .وٕيُ



عخٓ آخش  سا ٔيض ثب ِمبٌٗ آييٓ ِشدأگي ثٗ پبيبْ 

 :ِي سعبُٔ

 

آٔٙب وٗ ثشايش٘بيي ِشدَ اص اعتجذاد ٚ اعتؼّبس ٚ 

اعتثّبس ، فمش ٚ خًٙ ٚ ثيّبسي،خٕگ، تشط ٚ ٔبثشاثشي 

، عتيض ِي وٕذ آگبٖ ٘غتٕذ وٗ ٔيً ثٗ ايٓ ا٘ذاف 

تبسيخ چٕبْ عبختٗ ؽذٖ اعت وٗ ثشاي . خٍيً آعبْ ٔيغت

ثشاي ايٓ وبس خٍك . پيؾشفت آْ ، لٙشِبْ ضشٚسي اعت

لٙشِبْ ٚ لٙشِبْ خٍك الصِٕذ تب وٛ٘ٙبي ِؾىالت سا اص 

عش ساٖ ثشداسٔذ، ثي دسيغ خبٔجبصي وٕٕذ، خغٛسأٗ ثٗ 

ِٛاضغ دؽّٓ ِٙدَٛ ثشٔذ، ٚ ثب عٛختٓ ٘يّٗ ٘غتي خٛد 

تبسيخ ػشصٗ ػًّ . ؽؼٍٗ ٔجشد صٔذگي سا ثش افشٚصٔذ

لٙشِبٔبْ اعت ٚ لٙشِبٔبْ پيؾگبِبْ خٍك أذ ٚ خٍمٙب 

پشٚسٔذٖ لٙشِبْ، ِجبسصاْ ٚالؼي زتي دس دٚساْ 

زبوّيت اعتجذاد خؾٓ ، دٚساْ سوٛد ٚ دس فضبي ٍِّٛ 

عٛظٕٛ ثذ ثيٕي، تشديذ ٚ ثي اػتّبدي ،  اص تشط ، يبط،

ٌسظٗ اي اص ِجبسصٖ ثشاي ... ثي تٛخٙي ٚ أفؼبي ٚ 

آٔدب وٗ پبي  دس ٔضد آٔبْ ،. آصادي ِشدَ دعت ّٔيىؾٕذ

ِصبٌر ِيٙٓ ٚ ٔيبصِٕذيٙبي خٕجؼ ِشدِي  ِٕبفغ ِشدَ ،

دس ِيٓ ثبؽذ، فٍغفٗ ٘بي ؽه آٌٛد، عفغغٗ ٘بي ِجُٙ 

ثٗ  عٕض٘ب ٚ سيؾخٕذ٘ب، أگ ٚ تّٙتٙبي زميشأٗ ، ،

ثشاي ايٓ لٙشِبٔبْ ، ِيبسصٖ .خٛدي خٛد خشد ِي ؽٛٔذ

ثب ّ٘ٗ آٔچٗ وٗ آدِي سا اص آصاد ثٗ اعيش ِجذي عبصد 

دس  ٚ ؽٙيذاْ لٙشِبْ خٍك ،.، يه ٚظيفٗ ُِٙ ٍِي اعت

. ساٖ أدبَ چٕيٓ ٚظيفٗ اي ثٛد وٗ خٛد سا فذا وشدٔذ

دس  آٔبْ دس چٕيٓ ٔجشدي، ؽبدي ِي ديذٔذٚ افتخبس ،

 .تغٍيُ أذٖٚ ِي يبفتٕذ ٚ ٕٔگ

ٔجشد ِمذط ٚ زّبعٗ اي ايٓ دالٚساْ فشاِٛػ ٔبؽذٔي 

اص ايٓ ِيبْ زتي يه ٔبَ سا ٔجبيذ فشاِٛػ وشد . اعت



ٔبَ ٘ش يه اص آٔبْ وٗ ثٗ ٔبَ آسِبْ ِمذط آصادي . 

خٍك ٚ ايتمالي ِيٙٓ ثٗ دعت عتّگشاْ ثٗ خبن ٚ خْٛ 

ثبيذ ِٛسد عتبيؼ  غٍغيذٖ يب آريٓ داس٘ب ؽذٖ أذ،

آٔٙب سفتٕذ ، اِب آْ خٍمي ثضسگ اعت وٗ . لشاس گيشد

چٗ چيض . عپبعگضاس صّيُ خذِتگضاساْ صذيك خٛد ثبؽذ

اص ؽٙبدت ٚ ايثبس ٔفظ دس اثجبت صذالت خٛد ثبالتش ؟؟ 

چگٛٔٗ ِيتٛاْ ايٓ دٚعتبْ ؽبيغتٗ خٍك سا اص خبعشات 

 ....صدٚد؟؟ ٘شگض

پبعذاسي اص ٔبَ ٚ خبعشٖ ايٓ لٙشِبٔبْ دس پشتٛ 

دفبع  تمٛيت خٛاعت ضذ اعتجذادي ٚ زك عٍجبٔٗ آٔٙب ،

اص زمٛق أغبٔي، گغتشػ ِجبسصٖ دِىشاتيه پبي ثٕذ ثٗ 

آسِبٔٙبي ٚاالي أغبٔي  ٚ ؽشافت ٚ اصٛي اخاللي 

ِمبثٍٗ ثب يبط ٚ تشط ٚ أفؼبي ،  تبِيٓ اتسبد ػٍّٛ  ،

 .پش٘يض اص تفشلٗ ِيغش ِي ثبؽذ

خبعشٖ ؽٙيذاْ ِبسا . دسعٙتي تبسيخ ِٙيت ٚ خٛٔيٓ اعت

ثبيذ اص تفشلٗ پش٘يض خغت . ثٗ اتسبد فشا ِي خٛأذ 

اتسبدي وٗ ثش اعبط ازغبط . ٚ ثٗ اتسبد سٚي آٚسد 

دسد ٚ سٔح ِؾتشن ٚ ِٕبفغ ِؾتشن ؽىً ِي  ِؾتشن ،

 .گيشد

اگش ايٓ . أذن ّٔي ثبؽذ ِخبٌفبْ اعتجذاد ، ٔيشٚي ِب،

ٔيشٚ ثٗ خبي آٔىٗ صشف ٔبتٛاْ وشدْ يىذيگش ٚ أگ ٚ 

تّٙت صدْ ثٗ ديگشاْ ٚ ِسذٚد وشدْ فؼبٌيت ّ٘ذيگش 

لذست دگشگْٛ وٕٕذٖ خٛد سا ِتٛخٗ تبِيٓ آصادي  ؽٛد ،

لغؼب سٚص پيشٚصي ٔضديه خٛا٘ذ ؽذ  ٚ  دس ِيٙٓ عبصد،

 .ايٓ ّ٘بْ چيضي اعت وٗ ؽٙيذاْ ِي خٛاعتٕذ

 دسٚد پشؽٛس ثٗ خبعشٖ تبثٕبن ؽٙيذاْ خٍك

 ٔبِؾبْ خبٚيذ، سا٘ؾبْ پش س٘شٚ ٚ يبدؽبْ گشاِي ثبد

 


