
 

 

      

 



 

  

ی ؽفبفیت ثیؾتز زر ػزفٝ حىٕزا٘ی را فزاٞٓ آٚرزٜ اعت. ٞبی ٔزبسی ٚ رزیبٖ آساز اعالػبت، سٔیٙٝظٟٛر ؽجىٝ   

زا٘غت. اػالْ اس ٘مبط ػغف زر راعتبی ؽفبفیت  یىیتٛاٖ  ٔیثٝ ٔزّظ ؽٛرای اعالٔی را  72تمسیٓ الیزٝ ثٛزرٝ 

ٞبی فزٍٞٙی ٚ ٟ٘بزٞبی ذبؿ ٔٛرز تٛرٝ ٚیضٜ ػبٔٝ ٞبی ٔرتّف ثٝ ٚیضٜ ثٛزرٝٞبی ترقیـ یبفتٝ ثٝ رزیفرلٓ

ٔززْ لزار ٌزفت ٚ ثحج اس وبرأسی ٔیّیبرزٞب تٛٔبٖ ترقیـ فزٍٞٙی ثٝ ٔیبٖ آٔس. ثب تٛرٝ ثٝ فمساٖ پضٚٞؼ 

ٞبی ػٕٛٔی زر ز٘یبی ثٝ ٘ظز ٔیزعس وٝ ثزایٙس ٚاوٙؼ ، ثٝ سػٓ ٍ٘بر٘سٜػٕٛٔی زر ایٗ پسیسٜ ٔغتمُ زر عٙزؼ افىبر

ٞبی پیؾجیٙی زر ؽزایظ عرت التقبزی زر آعتب٘ٝ ثحزأٖزبسی، حبوی اس ٘برضبیتی ٘غجی ٔززْ اس ایٗ ارلبْ فزٍٞٙی 

زالیُ  ثزرعی یٗ ارلبْ ثٛزرٝ یب. زر ایٗ ٘ٛؽتبر لقس ٚاوبٚی ٞٙزبری ٚ ٔجب٘ی تئٛریه ااعتؽسٜ فزارٚی وؾٛر 

ٍ٘بٞی ٔجتٙی ثز فزفب ٍ٘بٞی تبسٜ ثٝ ػزفٝ چبِؼ ثزاٍ٘یش فزًٞٙ ارائٝ ذٛاٞس ؽس. ٞبی ػٕٛٔی را ٘ساریٓ، ٚاوٙؼ

ٖٚ اعتفبزٜ اس ثٛزرٝ ػٕٛٔی وؾٛر زر ػٛك  رٚی ٞبی ػزفٝ فزٍٞٙی ثسٚ ٔجتىزا٘ٝ اس ظزفیت 1اعتفبزٜ فٛق فؼبَ

 آٚرزٖ ثٝ وبرافزیٙی فزٍٞٙی.

فزًٞٙ رٚ ثٝ اضٕحالَ ٚ ٘بثٛزی  اعت ایٗ ػمیسٜ رایذ اعت وٝ،فسٞب عبَ ٔؼتمس اعت وٝ ( 2007) 2رفزی تبوز

 رٞب ذٛزػ حبَ ثٝ فزًٞٙ ٌزایٗ ػمیسٜ ٚرٛز زارز وٝ اٚ ثبسار آساز ٔمقز افّی آٖ اعت. ثٝ فٛرت وّی  ثٛزٜ

 .ؽٛز ٔی ثستز ٚضؼؾبٖ...  ٚتب ٞٙز  ٚ پٛؽبن  وتبة اس س٘سٌی ٔتؼبِی اثؼبز  تٕبْ ؛ٟٔبر ٘ؾٛز ٚ ؽسٜ

ی  ایٗ ایسٜ وٙس وٝرزیبثی ٔی "ربٖ رسویٗ"فٖٛ ٔیشط ایٗ ٌزایؼ ایسئِٛٛصیه را اس ٔٙتمس لزٖ ٘ٛسزٕٞی 

(  ػظٕت) ٟٔتزی، سؽتیرا ثب  سیجبییزاری، رسای اس یه عیغتٓ التقبزی ثس، وزز وٝ عزٔبیٝرا تجّیغ ٔی  ٔتؼقجب٘ٝ

-ٍ٘زا٘ی .ؽٛزٞٓ ٔغزح ٔیاعتسالَ ٔؾبثٟی أزٚسٜ ػٛك وززٜ اعت.  اثتذاَ ثٝ ثبرا  ٞٙز( ٚ حمبرت) وٟتزیرا ثب 

ٌذاراٖ وؾٛر زر ػزفٝ فزٍٞٙی زیسٜ ؽسٜ ٚ تبوٖٙٛ ٔیّیبرزٞب زالر زر راٜ فزًٞٙ ٞبی سیبزی اس رب٘ت عیبعت
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را  ىِٙٛٛصیه، رٟب٘ی ؽسٖ ٚ ...٘بؽی اس تغییزات ت ؽبیس تب حسی ثتٛاٖ تغییزات عزیغ فزٍٞٙی ٞشیٙٝ ؽسٜ اعت. 

 ٞبی پیؾیٗ زا٘غت، أب راٜ ٔمبثّٝ ٚ ٔٛارٟٝ ذززٔٙسا٘ٝ ثب آٖ چیغت؟تٟبرٕی ثز عٙت

سٚاَ ثٝ تٕبْ ٔؼٙب ٘یغت، ثّىٝ تغییز، ٕٔىٗ اعت ایٗ ثبؽس وٝ ایٗ رٚ٘س اثتسایی یه رٛاة تبوز ثز آٖ اعت وٝ 

ٌزافیتی ٞبی  ثٝ، اس ٘مبؽی ٞبی فبذز رٚی زیٛار ٌذؽتٝ ایٗ تغییزات اس اپزا ثٝ رح ذٛاٜاعت.  ٘ٛػی تغییز ٚ پٛیبیی

ٚ ...ثبؽس؛ افال إٞیتی ٘سارز. ت عیبٜ ٚ عفیس ثٝ رٍٟ٘بی ٔتٙٛع أزٚسی وزاٚات ٞبی ٔزت یب أزٚسی ٔؼَٕٛ ؽٟزی

ثٝ آٖ ززْ، ثبالذزٜ ضٕٗ ایزبز عبسٌبری زر ثیٗ ٔٚ  ٌزفتٝثٝ ذٛز  ٔرتّف ٞبی سٔبٖ زر ٔرتّف اؽىبَ فزًٞٙ

تٟبرٓ ثٝ ؽٕبر وٙس وٝ تغییز را ٞبی ثبال، اعتسالَ ٌزٚٞی را ثبسٕ٘بیی ٔیزر ٚالغ تبوز ثب ثیبٖ ٔخبَػبزت ٔیؾٛز. 

 .ٌیز٘سزر٘ظز ٔیٞبی ارتٕبػی ثبس ثرؾی اس عجیؼیت ٚ زیٙبٔیشْ عیغتٓ٘یبٚرزٜ، 

ثزای  ٘یغت، حتیٞبی فزٍٞٙی آٟ٘ب، راضی وٙٙسٜ ٌزایؼایٗ پبعد ثزای ذیّی اس ٔززْ، ثٝ زِیُ ٕٞزاعتب ٘جٛزٖ ثب 

زر ػزفٝ فزًٞٙ.  زیٍزی اسیٗ زعت ٔقبزیكپیؼ اس ثبخ ٚ یؼٙی ٔٛعیمی  ،ثزای اٚٔٛعیمی  ٌٛیسٔیوٝ  تبوزذٛز 

وٛزوبٖ ثبیس ٚلت ذٛز را فزف فزاٌیزی پیب٘ٛ وٙٙس ثٝ ربی  حتیٌزایؼ فزٍٞٙی ٚی تبحسی اعت وٝ ثٝ ٘ظزػ 

تٛا٘س ا٘تظبر زاؽتٝ ثبؽس وٝ فززی ٕ٘ی اٚ، أزٚسٜ وٙس وٝ ثب زیسٌبٜاِجتٝ اػتزاف ٞٓ ٔیایٙىٝ ثب وبٔپیٛتز ثبسی وٙٙس. 

-ٍٞٙی ارسػزا٘س آٖ تغییزات عزیغ فزٔیای زر ربٔؼٝ لّٕساز ٘ؾٛز؛ یؼٙی حتی ذٛز اٚ ٞٓ ذٛزثشري ثیٗ ٚ افبزٜ

 آیس.ٞبی ذٛزػ را ٞٓ اعتحبِٝ وززٜ ٚ أزٚس ٞٙزبر ٔتؼبرف ربٔؼٝ ثٝ حغبة ٕ٘ی

زیسٌبٞی ٔتفبٚت را ارائٝ زٞس، اِجتٝ ٘ٝ ثٝ ؽىُ یه تئٛری ػٕٛٔی ٚ ثز ایٗ اعت وٝ  تبوز رفزی ثب ایٗ حبَ

ٞب ٔب٘ٙس ریغه ٚ پیؼ فزك ای ثب زر٘ظز ٌزفتٗ ثزذی ٔٛارز وبرآفزیٙی فزٍٞٙی ثب ٕٞبٖ ٔؼب٘یفزاٌیز، ثّىٝ ایسٜ

. زیسٌبٜ ٔجتٙی ثز ٔىتت اتزیؼ پذیزی، عرت وٛؽی، ثبساریبثی ٚ ... وٝ تفبٚت ٚالؼی ٚ ثسیغ ایزبز وززٜ اعت

 وٙس. تبوز، ثسثیٙی ذبفی ٘غجت ثٝ زِٚت زاؽتٝ، ثرؼ ذقٛفی را ثٟتزیٗ وٙؾٍز ثبسار ٔؼزفی ٔی

ثٝ ػٙٛاٖ وبرآفزیٙی ٞبی فزٍٞٙی ٔٛرز اعتفبزٜ را ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی اس ٌزٜٚ رلـ ثبِٝ ٚ ٌزٜٚ عزٚز وز ٔٛعیمی  تبوز

یٗ رفتٗ فزًٞٙ غٙی ٚ اس ثآٚرز وٝ زر ٍٞٙبْ ٔؾبٞسٜ ثٝ ٔیبٖ ٔی ػٞبیی را اس تززثٝ ؽرقی ذٛزٔخبَزازٜ، لزار 



 

ذٛرزٌی ٚ ٘بأیسی ثٝ ذبعز اضٕحالَ فزٍٞٙی زر اثتسا احغبط عزافیُ زر ٕٞبٖ ٔٛارز)رلـ ثبِٝ ٚ ٔٛعیمی وز( 

ثبػج ؽس٘س تب ٘ٝ  ٚ زعت ثٝ وبرآفزیٙی سز٘سرا زیس وٝ  ٔٛارز افزازی ثؼسٞب زر ٕٞیٗ ثٝ آٖ زعت زازٜ ثٛز، أب زر 

ثّىٝ فزًٞٙ افیُ ٘یش تمٛیت ؽس٘س. تٕبٔی ایٗ تغییزات اعبعی ٚ ٔخجت  یبثس،تٟٙب ویفیت آحبر ارائٝ ؽسٜ ثٟجٛز 

 ثٝ ذبعز وبرآفزیٙی فزٍٞٙی ثٛز وٝ ربٔؼٝ را ٘یش تغییز زاز. بز ؽسٜفزٍٞٙی ایز

اٌز ایٗ زٚ ٌزٜٚ اس افزاز ثب تٕبیُ ثٝ تٛاٖ ٔؾبٞسٜ وزز وٝ زر ٞز زٚ ٔٛرز ٕٔىٗ ثٛز راٜ ٔتفبٚتی عی ؽٛز. ٔی

ٝ ثٛز. ٞز زٚ اس زعت رفت اس ٔززْ ثبالثززٖ اعتب٘سارٞب ٚ ارائٝ ذسٔبت ارسؽٕٙس پیؼ لسْ ٘ؾسٜ ثٛز٘س، فزًٞٙ ٘غّی

ی ایٗ ٘تیزٝ ٚارز ػُٕ ؽس٘س ٚ ریغه آٖ را ٞٓ پذیزفتٙس، زر ػٛك ٔیزاث آ٘بٖ رٚی سٔیٗ پبیسارتز ذٛاٞس ٔب٘س.

ریغه افزاز ثٛز، افزازی وٝ اٍ٘یشٜ وبفی ثزای ٔٛفمیت زاؽتٙس، زر ٚالغ ایٗ اٍ٘یشٜ ثزذبعتٝ اس عٛز ؽرقی آٟ٘ب 

زاز٘س. زر ٔمبیغٝ ثب زریبفت ثسٖٚ زرزعز ثٛز وٝ ثٝ ربٔؼٝ ارائٝ ٔیثٛز، ٔٛفمیت آ٘بٖ ثغتٍی ثٝ ٔٛفمیت ذسٔبتی 

وبرآفزیٙی فزٍٞٙی یمیٙب اس پظ زٞی، ٞبی زِٚتی ٚ ػسْ ارسؽیبثی ػّٕىزز فحیح، فمساٖ ؽفبفیت ٚ حغبةثٛزرٝ

 وبرایی ثیؾتزی ثزذٛرزار اعت. 

یه رعتٛراٖ رسیس ؽٍفت اٍ٘یش ٞٙسی را زر ارتجبط ثب ذب٘ٛازٜ ای رسیس ٚ ٟٔبرز اس ٞٙس اعت وٝ  ٔخبَ زیٍز تبوز

زا٘س وٝ وٕجٛز غساٞبی ای فغت فٛز ٚ ؽیه ثبس وززٜ ا٘س. ٞزوغی ٔیزر ؽٟزی پز اس رعتٛراٖ ٞبی س٘زیزٜ

 رعتٛراٖ یه: ثبس ؽس رب آٖ ایٗ رعتٛراٖ زر رٚس یهأب زر ٟ٘بیت زر ایٗ ؽٟز رٚاد زارز،  ذبرری ثب ویفیت ثبال

 ٔحیظ تٕبٔی ٚ ٔتٙٛع ٚ ٌغتززٜ ٔٙٛ یه ثب ؽس، ٔی یبفت رٟبٖ زر ٔغزحی ؽٟز ٞز زر وٝ ویفیتی ٕٞبٖ ثب  ٞٙسی

 ثّىٝ ،٘جٛز زاری عزٔبیٝ ٘ظبْ عزٍ٘ٛ٘ی ،٘ٝتبوز فزاحتب پبعد ٔیسٞس وٝ:  ؽس؟ ثبػج چیشی چٝ أب .٘یبس ثٛز وٝ ٞبیی

 ثٛز ا٘تربة یه ایٗ. ٘ساؽت ٚرٛز اتفبق ایٗ ثزای تضٕیٙی ٞیچ ٞٓ ثبس. وبرآفزیٗ یه تؼٟس ٚ عرت وبر ذغز،

ٞب ایٗ ٔخبَ زر ثغیبری اس ػزفٝ .وٙٙس ثبس را رعتٛراٖ ٌزفتٙس تقٕیٓ اػ ذب٘ٛازٜ ٚ اٚ. ؽس عبذتٝ فزز یه تٛعظ وٝ

 حتی ثزای ٌغتزػ فزًٞٙ ثٝ ذبرد اس ٔزسٞب لبثُ تؼٕیٓ اعت. 



 

زاری ٕٞٝ چیش را ثزای ٔقزف ٘ىتٝ افّی ٔٛرز اؽبرٜ ٔیشط زر حٛسٜ ٘مس فزٍٞٙی عزٔبیٝ زاری ایٗ ثٛز وٝ عزٔبیٝ 

وٙٙسٜ ثیؾتز ٔیىٙس، ثٝ ٕٞبٖ ٔیشا٘ی وٝ ٔٛعیمی ٚ سٔبٖ ٞبی ٔجتذَ )اس ٘ظز ثزذی( رٚاد پیسا ٔیىٙس، ثٝ ٕٞبٖ ا٘ساسٜ 

٘یش ازثیبت غٙی ٚ ٔٛعیمی فبذز زر عغٛح ثبالتزی لبثُ زعتزعی ٚ ػزضٝ اعت. ثٝ ٔیشا٘ی وٝ ٞزٌش لجُ اس آٖ أىبٖ 

ایٗ رٚیىزز، تغٟیُ ؽسٌی أزٚسٜ ػزفٝ فزٍٞٙی را ٘ٝ تٟٙب تٟسیس تّمی ٕ٘یىٙس، ثّىٝ  آٖ ٚرٛز ٘ساؽتٝ اعت.

 وبرٞبی ٘ٛآٚرا٘ٝ، راٍٞؾبی وبر ٞغتٙس، ٘ٝ اػتزاك فزف ٚ ؽؼبر زازٖ!ثیٙس وٝ راٜفزفتی ٔی

 ٞب ٔؾتزن اعت، أب رٚػ پززاذتٗ ثٝ ایٗٞبی افیُ ٚ... زغسغٝٞبی فزٍٞٙی، اضٕحالَ عٙتزر ٔٛرز ٍ٘زا٘ی

( زر ثبة  1372، حس ٔزبس زذبِت ٚ ... ثحج اعبعی أزٚس ٔبعت. پٛرػشت )ٔٛضٛع ٚ ٟٕٔتز اس آٖ ٔتِٛی ایٗ أٛر

اس چؾٓ ا٘ساس زا٘ؾٕٙساٖ ػّْٛ ارتٕبػی ٚ تؼّیٓ ٚ تزثیت، یىی اس ٟٕٔتزیٗ ػزفٝ فزٍٞٙی ثز آٖ اعت وٝ 

وززٞبی آٖ تزٚیذ ایسئِٛٛصی ٞبی وبروززٞبی حىٛٔت، تغٟیُ تٛعؼٝ فزٍٞٙی اعت ٚ یىی اس ثستزیٗ وض وبر

رشْ ٌزایب٘ٝ اعت. ٔجبحج ٌغتززٜ ای زر ذقٛؿ حسٚز ٔزبس زذبِت زِٚت ٚ حىٛٔت زر ػزفٝ فزًٞٙ لبثُ 

عزح اعت! ثٝ ٚیضٜ اس ایٗ حیج وٝ عّغٝ فزٍٞٙی ٌزٜٚ ٞبی ٔغتجس، ٔٛرت وبٞؼ ٞٓ افشایی ػّٕی، ٚ روٛز ٚ 

زر فٛرت عّغٝ فزٍٞٙی حىٛٔتٟب، رفتبرٞبی ایسئِٛٛصیه ثٝ ٕٞٝ  ٚالغ، زر .یىٙٛاذتی رٚ٘س تِٛیس زا٘ؼ ذٛاٞس ؽس

اروبٖ ٚ ٟ٘بزٞبی ربٔؼٝ، اس رّٕٝ ٟ٘بزٞبی آٔٛسؽی ٚ فزٍٞٙی تغزی ذٛاٞٙس یبفت؛ سیزا ثب تغّظ حىٛٔت ثز رعب٘ٝ 

ٞب ٚ عیغتٕٟبی رعٕی آٔٛسػ ٚ پزٚرػ فمظ ٔحقٛالت ػّٕی ٚ فزٍٞٙی فبلس تٟسیس ثزای حىٛٔتٟبی ٚلت، 

ٞٙس ؽس ٚ ثسیٗ تزتیت، سٔیٙٝ تزٚیذ رٚحیٝ ٞبی تؼقت آِٛز ٚ ایسئِٛٛصیه فزاٞٓ ذٛاٞس آٔس. ثٝ عٛر تِٛیس ذٛا

عجیؼی تزٚیذ رٚیىززٞبی ایسئِٛٛصیه، آسازی را تٟسیس ٚ ٔحسٚز ٔی وٙس ٚ لبِجٟبی تحٕیّی تفىز را ثٝ آحبز 

آٔٛسؽی ٚ رعب٘ٝ ٞبی ٌزٚٞی  راٞجزز تحٕیُ ٔؼٕٛال اس عزیك عّغٝ حىٛٔت ثز ٟ٘بزٞبی .ربٔؼٝ تحٕیُ ٔی وٙس

ایزبز ٔی ؽٛز ٚ ثٝ ؽیٜٛ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ، اس اثزاس ػمبیس ٔربِف ٕٔب٘ؼت ثٝ ػُٕ ٔی آٚرز. ثسیٗ تزتیت عزٔبیٝ ٞبی 

ّٔی ثٝ فٛرت ٞسفٕٙس فزف تٛعؼٝ آحبر ٞٙزی ٔؼغٛف ثٝ تحىیٓ لسرتٟبی حبوٓ ٔی ؽٛ٘س ٚ اس تزٚیذ آحبر ٞٙزی 

 !٘مبز لسرت حبوٓ، رٌّٛیزی ٔی ؽٛز



 

ٔسیزیتی عیبعت ٌذاری فزٍٞٙی ٚ -٘ظز اس ٍ٘زا٘ی زر ٔٛرز رفتبرٞبی عیبعی ٚ ایسئِٛٛصیه، رٙجٝ فٙیفزف 

رعس. پبیسارتز ثٝ ٘ظز ٔیثب احزات ٟ٘بیی تز، وبرأستز ٚ ػمالیی ،ارسؽیبثی ایٗ حٛسٜ، رٚیىزز وبرافزیٙی فزٍٞٙی

فٙؼت تّٛیشیٖٛ ٚ رعب٘ٝ تقٛیزی  ٔخبَ ثٝ ػٙٛاٖ .وٙسرا تبییس ٔی ٌشارٜ ضٕٙیتززثٝ تبریری وؾٛر ٔب ٞٓ تمزیجب ایٗ 

 ٔیّیبرز تٛٔبٖ ٞٓ سیبٖ 1000حسٚز ، عبِیب٘ٝ ٘جٛزٜزر ایزاٖ ٘ٝ تٟٙب رعب٘ٝ ّٔی عٛزآٚر  ،زر ز٘یب فٙؼتی عٛزآٚر اعت

 وٙس. ٚ اس ریت ٔززْ ٘بوبرآٔسی ذٛز را رجزاٖ ٔی، اس ثٛزرٝ ػٕٛٔی زاؽتٝ

زرات زعت ٚ پبٌیز ٚ... ٔحسٚز ٞب، ٔمرسی زر ٘ٛآٚری ٞبی ذٛز ثب ٔبِیبت أزٚسٜ وبرآفزیٙبٖ فزٍٞٙی ثٝ عٛر

ٞبی افزاز ثزای اػتالی رٟبٖ ٚ ربٔؼٝ ذٛزؽبٖ اعت. ثزذی اس ایٗ ٔحسٚزیت ثبػج وٕتز ؽسٖ تالػ ا٘س.ؽسٜ

ثبسارٞب ثٝ زِیُ ٔحسٚزیت ٞبی یبز ؽسٜ ثٝ فٛرت وبُٔ فؼبَ ٘یغتٙس ٚ ثزذی ثٝ فٛرت وبُٔ زر حبَ تؼغیُ ؽسٖ 

 ٞغتٙس. 

ز ثّىٝ اػغبی آسازی ػُٕ ثیؾتثٙبثزایٗ عیبعتی وٝ أزٚس ٔٛرز ٘یبس اعت، عزوٛة وززٖ ٔبِىیت ذقٛفی ٘یغت، 

ثٝ وبرآفزیٙبٖ فزٍٞٙی اعت، ایٗ ٔٛرت اثتىبر ػُٕ ثیؾتز اس فزف ؽىبیت وززٖ اس اضٕحالَ فزٍٞٙی ٚ ٘بثٛز 

ثبیس ثٝ فؼبِیٗ فزٍٞٙی اربسٜ زاز تب ٔحقٛالتی زرذٛر ارسػ ثسٖٚ ٔمزرات زعت ٚ پب ؽسٖ ارسػ ٞب ذٛاٞس ؽس. 

ای وٝ اوخز عبِٟب اس عٛی رٞجزی ٔؼظٓ ٙس. زر زٞٝٞبی تًٙ ٘ظزا٘ٝ ٚ وبغذثبسی ازاری ثٝ ثبسار ارائٝ زٌٞیز، ٕٔیشی

ٞب ثٝ ٔٙظٛر تمٛیت ٌزی وغت ٚ وبر زر ٕٞٝ ػزفٝٞبی التقبزی ٘بْ ٌذاری ؽسٜ اعت، تغٟیُا٘مالة ثب زغسغٝ

وٝ عبَ حٕبیت اس وبالی ایزا٘ی ٘بٔیسٜ ؽسٜ اعت، ثٟتزیٗ حٕبیت اس  1372وؾٛر حیبتی اعت. عبَ ٚ اعتمالَ ثٙیٝ 

 ٔجبرسٜ ٚ ٟ٘بزی ٔٙبعجبت ثٟجٛز التقبزی، أٙیت وبر، ٚ وغت فضبی ٟجٛز)حتی وبالی فزٍٞٙی( ث وبالی ایزا٘ی

ٞبی السْ اس وبالی فزٍٞٙی ایزا٘ی ارد ٟ٘بزٖ ثٝ حمٛق . یىی اس ٟٕٔتزیٗ حٕبیتاعت لبچبق ٚ ازاری فغبز ثب ٚالؼی

ٞبی السْ را اس زر ػزفٝ فزٍٞٙی حٕبیت 1372ؽبیغتٝ اعت زِٚت زر عبَ  اعت.)وپی رایت(  ٔبِىیت ٔؼٙٛی

 حمٛق ٔبِىیت تِٛیسوٙٙسٌبٖ آحبر ٚ ٔحقٛالت فزٍٞٙی زاؽتٝ ثبؽس.



 

ٚ ٞب ؽىبیت وزز، اس ٚی ثپزعیس وٝ ذٛزػ ثزای اػتالی فزٍٞٙی زفؼٝ ثؼسی وٝ وغی زر ٔٛرز ثٝ یغٕب رفتٗ ارسػ

 یب چٝ وززٜ اعت؟ٚرٚز ثٝ ایٗ ثبسار ٚ ثٟتز عبذتٗ ز٘
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