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 هوالوکیل

 یدادگستس یوکال تیدز صندوق حوا تیبودى عضو یبس اجباز ینقد

 ضْپط ًدفی

 ٍکیل پبیِ یک زازگستطی

اػؿبی ، هحل زغسغِ ٍ هٌبلطبت ی زازگستطیی ست کِ هَؾَػی تحت ػٌَاى غٌسٍق حوبیت ٍکالزیطظهبً

اػؿبی پیطٍ ثطذی الساهبت ًبهتؼبضف ٍ الجتِ غیطلبًًَی  فتِ ، آًچٌبًکِ اذیطاکبًَى ٍکالی زازگستطی ایطاى لطاض گط

ثطاًگیرتِ ى ثب اػؿبی غٌسٍق ضا اظ قطیك هکبتجبت هؼتطؾب غٌسٍق، اػتطاؼ ٍکال ثِ ًحَُ ػولکطز آى غٌسٍق

است. اگطچِ اػتطاؼ کًٌَی ٍکال زایط هساض ًحَُ ٍ هیعاى تؼییي حك ثیوِ ٍکال تَسف ّیبت هسیطُ غٌسٍق ثَزُ 

ست ، آًچٌبًکِ اغل هٌبظػِ ثط سط اخجبضی ثَزى ػؿَیت ٍکال زض غٌسٍق  اغلی هٌبلطِ ًتبیحاظ  لکي ایي اهط

هحل زفبع ّیبت هسیطُ  ٍ ضسوی ثِ قَض خس  6/5/1398هَضخ   98206250قی ًبهِ ضوبضُ  حوبیت ثَزُ کِ گَیب

 غٌسٍق لطاض زاضز.

ه بدوا به بسزسی فلسفه و لرا جهت انسجام بحج و اخر نتیجه گیسی هعقول، شایسته تس آنست ک

 : بپسداشیننقد آى به قانونی ایجاد صندوق پسداخته و سپس  هسند

 سفط ّعیٌِ ٍ الَکبلِ حك تؼطفِ ًبهِ آئیي تػَیت ٍ ؾوي 1341حوبیت اظ ٍکالی زازگستطی زض سبل  آٌّگاٍلیي 

 ثِ ٌَـه تؼبٍى غٌسٍق ٍخَُ غطف ًحَُ. آًچٌبًکِ ًَاذتِ ضس  ،زازگستطی ٍلت ٍظیط تَسف زازگستطی ٍکالی

 6 حسٍز کِ هتؼبلجب،ضسُ  اذص تػَیت ٍظاضت زازگستطی ٍ زازگستطی ٍکالی کبًَى تَسفای  ًبهِ آئیي تٌظین

 لطاض گطفت. تػَیت هَضز ٍ تْیِ  هصکَض ًبهِ آئیي ثؼس سبل

تحت ضطایف ذبظ ٍ استطزاز ٍخَُ  ثیوبض ٍکالی ٍ هؼلَلیي ثِ هسبػسُ پطزاذت،  غٌسٍق تؼْساتخولِ اظ آًدب کِ 

 ٍکالی کبًَى ّبی ّعیٌِ تأهیي ٍ ٍکال تؼبٍى غٌسٍق تطکیل لبًَى،  14/2/1350زض تبضید  لصا، ثَزپطزاذتی 

 ٍ زازگستطی ٍکالی ثِ کوک غٌسٍق ایي ٍظیفِ آًچٌبًکِ،گطزیس  هصکَض ًبهِ آئیي خبیگعیي زازگستطی
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تجییي  ثیوبض ٍکالی ثِ هسبػسُ پطزاذت ایؿأ ٍ آًبى ثبظهبًسگبى ثِ کوک ٍ کبضافتبزگی اظ، پیطی ظهبى زض کبضگطبیبى

 گطزیس.

 لبًًَی اهکبًبت هتطغس آى ضسًس کِ ّوبًٌس سبیط الطبض،  ٍکبلت اهَض ظػوب ٍ پیطکسَتبى 1350 زِّ اٍایل زض ًْبیتب

 تػَیت ثِ هٌدط ،هصکَضی ّب تالشکِ  سبظًس فطاّن ضا  ... ٍ ثبظًطستگی حمَق اظ ٍکال ْطُ هٌسیث خْت الظم

 .گطزیس 29/10/1355 هػَة زازگستطی کبضگطبیبى ٍ ٍکال حوبیت غٌسٍق تطکیل لبًَى

 :حبلیِ، هَاز هطتجف ثب هَؾَع ثحث 

ٍفففك هففبزُ یففک لففبًَى تطففکیل غففٌسٍق تؼففبٍى ٍکففال ٍ تففبهیي ّعیٌففِ ّففبی کففبًَى ٍکففالی زازگسففتطی، ثففِ    (الفف 

هٌظففَض کوففک ثففِ ٍکففالی زازگسففتطی ٍ کبضگطففبیبى زض ظهففبى پیففطی ٍ اظکبضافتففبزگی ٍ ّوچٌففیي ثبظهبًففسگبى         

ب اثفتال  ثففِ  آًفبى ثؼفس اظ ففَت ًیففع پطزاذفت هسفبػسُ ثفِ ٍکففالی هؼلفَل یفب ٍکالیففی کفِ زض ًتیدفِ حفَاز  لْففطی یف            

غففٌسٍق  "اهففطاؼ، هَلتففب لففبزض ثففِ اًدففبم ٍظیفففِ ٍکففبلتی ًیسففتٌس، زض حففَظُ ّففط کففبًَى ٍکففال  غففٌسٍلی ثففِ ًففبم     

 تطکیل هی گطزز. "تؼبٍى ٍکالی زازگستطی ثِ کبًَى ٍکال  زازگستطی

لففبًَى فففَق الففصکط، غففسٍض پطٍاًففِ ٍکففالی زازگسففتطی ٍتجففت ٍ توسیففس هففست اػتجففبض آى،           6ٍفففك هففبزُ  ( ة

 َ ل ثفِ پطزاذفت ٍخففَُ هفصکَض زض ایفي لففبًَى اسفت ٍ ّفیل ٍکیلففی لجفل اظ توسیفس هففست اػتجفبض پطٍاًفِ ذففَز،           هَکف

 حك ٍکبلت ًساضز.

، ٍکال قجك  1355ٍفك هبزُ یک لبًَى تطکیل غٌسٍق حوبیت ٍکال ٍ کبضگطبیبى زازگستطی هػَة زی هبُ ( ج

 ٍفك لکيکبض افتبزگی ٍ فَت حوبیت هی ضًَس، اظ  اظ قطیك ثیوِ اخجبضی زض ثطاثط اتطات ًبضی اظ پیطی ٍ ایي لبًَى

 لبًَى یب هسلح ًیطٍّبی استرسام لبًَى یب کطَضی استرسام لبًَى همطضات هطوَل کِ ٍکالیی، هصکَض هبزُ تجػطُ

 . ثبضٌس هی هستثٌی لبًَى ایي حوبیتی همطضات ضوَل اظ، ثَزُ زیگطی ثبظًطستگی همطضات یب اختوبػی تأهیي

لبًَى هصکَض، تدسیس پطٍاًِ سبالًِ ٍکال ٍ کبضگطبیبى هطوَل ایي لبًَى هَکَل ثِ اضائِ  11( ٍفك هبزُ ز

 بحسبة پطزاذت حك ثیوِ هی ثبضس.هفبغ
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هؼٌَى، ٍکالیی کِ اظ هستوطی ثبظًطستگی یب اظ کبض افتبزگی هَؾَع ایي لبًَى استفبزُ هی لبًَى  14( ٍفك هبزُ ُ

 کٌٌس، زیگط حك ٍکبلت ًساضًس.

 30 زاضتي غَضت زض 14 هبزُ ضػبیت ثب تَاًٌس هی زازگستطی کبضگطبیبى ٍ ٍکال لبًَى هَغَف، 15هبزُ ( ٍفك ظ

 همطض تطتیت ثِ ثیوِ حك پطزاذت ٍ سي سبل ضػت ٍ ٍکبلت سبثمِ سبل زُ حسالل ثَزى زاضا یب ٍ ٍکبلت سبثمِ سبل

 .ًوبیٌس ثبظًطستگی تمبؾبی ًبهِ آئیي زض

 غٌسٍق کًٌَی هسیطُ ّیبت اػؿبیاستسالل  ًیع ٍ ٍکبلت پیطکسَتبى زغسغِ توبم هرلعهیطسس  ثط ایي اسبس، ثٌظط

 شیل ضطح ثِ، اخجبضی زاًستي ػؿَیت ٍکال زض غٌسٍق حوبیت  تَخیِ لبًَى خْت غسضالصکط ضسوی ًبهِ قی

  :است

 98206250 ضوبضُ ثِ زازگستطی ٍکالی حوبیت غٌسٍق ثبسطثطگ ػؿَ ّیبت هسیطُ غٌسٍق، ضسوی ًبهِ اٍل ثٌس

، ٍکال ضٍی پیص هطکالت ثِ ثبتَخِ کِ است ایي ثَزُ هْن لبًَى ایي تػَیت ٌّگبم آًچِ ":  6/5/1398 هَضخ

 ثطایطبى غٌسٍق زض ػؿَیت، ًجَزًس ثیوِ ٍاگط ثبضٌس اخجبضی اختوبػی تبهیي ّبی غٌسٍق اظ یکی زض ثبیس هی ایطبى

 ثبظًطستگی غٌسٍق حوبیت هَضز،  فَت ٍ افتبزگی کبض اظ، پیطی ثب هَاخِْ ٌّگبم زض کن زست تب ثبضس اخجبضی

 غٌسٍق زض اذتیبضی ػؿَیت اثتسائی ی تدطثِ هب پیطکسَتبى چَى؟ ضس اخجبض غٌسٍق زض ػؿَیت چطا.ثبضٌس ذَز

 ای ػاللِ ایطبى اظ ثسیبضی کِ زاضز اهکبى، ضَز گصاضتِ ٍکال اذتیبض ثِ هَؾَع اگط کِ زاًستٌس هی ٍ زاضتٌس ضا تؼبٍى

 ثب ٍکال تب ًوَزًس اخجبضی ضا ػؿَیت ثٌبثطایي. ًسٌّس ًطبى ذَز اظ فؼبلیت آغبظیي ّبی سبل زض ذػَغب ػؿَیت ثِ

 یکسیگط اظ اغل زض ٍ ًوبیٌس السام ٍفَت کبضافتبزگی اظ، پیطی ثطاثط زض ذَز ثیوِ ثِ ًسجت ثیوِ حسالل پطزاذت

 ".گطزز فطاّن ایطبى ذبًَازُ ٍ ٍکال ثِ هستوطی پطزاذت اهکبى ٍ کٌٌس حوبیت

اکنوى با اشساف و هداقه بس هستندات قانونی و هنویات بانیاى و حاهیاى اجبازی بودى عضویت دز 

 : به شسح ذیل است صندوق حوایت، جهات نقد وازد بس هبحوث عنه 

ضتِ : ثیبى زا( ثسٍا ایطاز اسبسی ثط خَاثیِ کلی ٍ ثٌظط سكحی ػؿَ هحتطم ّیبت هسیطُ غٌسٍق ٍاضزست! آًچٌبًکِ 1

 ضا تؼبٍى غٌسٍق زض اذتیبضی ػؿَیت اثتسائی ی تدطثِ هب پیطکسَتبى چَى؟ ضس اخجبض غٌسٍق زض ػؿَیت چطا" 
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 ثِ ای ػاللِ ایطبى اظ ثسیبضی کِ زاضز اهکبى، ضَز گصاضتِ ٍکال اذتیبض ثِ هَؾَع اگط کِ زاًستٌس هی ٍ زاضتٌس

  ".ًسٌّس ًطبى ذَز اظ فؼبلیت آغبظیي ّبی سبل زض ذػَغب ػؿَیت

، ػؿَیت توبهی ٍکال زض غٌسٍق تؼبٍى سبثك( لبًَى ) ٍکال تؼبٍى غٌسٍق تطکیل لبًَى 6حبل اًکِ ٍفك هبزُ 

ذت ّوبى غسٍض پطٍاًِ ٍکالی زازگستطی ٍ تجت ٍ توسیس هست اػتجبض آى هَکَل ثِ پطزااخجبضی ثَزُ، آًچٌبًکِ  

بی ّیبت هسیطُ غٌسٍق ًیع اقالع ظیبزی اظ خعییبت حك ػؿَیت ثَزُ است! لصا ثٌظط هیطسس کِ حتی ثطذی اظ اػؿ

تبضیرچِ اخجبضی ثَزى ػؿَیت زض غٌسٍق ًساضتِ ٍ غطفب ثب یک سطی خَاة ّبی کلیطِ ای، هتطغس پبسرگَیی 

 هی ثبضٌس.

ػلت تسثیط اخجبضی ًوَزى ػؿَیت ضا، حوبیت اظ ٍکال زض ظهبى پیطی یب اظ کبض افتبزگی آًْب ( حؿطات هحتطم 2

 خلَگیطی اظ زضیَظگی ٍکال زض زٍضاى پیطی ست ! خْت ،  ثطذی ٍکالحتی ثِ گفتِ زاًستِ ٍ 

ّن اکٌَى ًیع ػلی آًچٌبًکِ آًچِ هبًغ زضیَظگی ٍکال هی ضَز، اخجبضی ثَزى ػؿَیت زض غٌسٍق ًیست، حبل آًکِ

تب هتؼبلجب غٌسٍق  ، ّیل یک اظ آًبى حبؾط ثِ ثبظًطستِ ًوَزى ذَز ًجَزُثب زضآهس کن  ضغن ٍخَز ٍکالی کٌْسبل

ثتَاًس آًبى ضا حوبیت کٌس، چطا کِ حتی یک ٍکیل کٌْسبل ٍ یب اظ کبضافتبزُ ًیع ثب اذص ٍکبلت اظ هَکل ٍ سپس 

هی غٌسٍق تَکیل ثِ غیط، هطتطکب السام ثِ کست زضآهس ٍ گصضاى ظًسگی ثب هجلغی الالل ثیص اظ هجلغ ثبظًطستگی 

ًَی ٍکال، پطزاذت ّویي حك ثیوِ اخجبضی غٌسٍق ثَزُ آًچٌبًکِ ثٌبثط ًوبیس. ٍاًگْی یکی اظ خْبت زضهبًسگی کٌ

 زضغس اظ ٍکال، تَاى هبلی خْت توسیس پطٍاًِ ذَز ضا ًساضز... 22هسوَػبت هَتك، ثبلغ ثط 

غٌسٍق  ای حصف( اگطچِ ػسم توبیل ٍکالی کٌْسبل یب اظکبض افتبزُ ثِ استفبزُ اظ هعایبی غٌسٍق، زلیل هتمٌی ثط3

ًبضی اظ ًبکبضآهسی غٌسٍق خْت حوبیت ثِ هؼٌبی ٍالؼی اظ  لكؼب ػسم توبیل ٍکال ثِ ثبظًطستگی، ًیست! لکي

. چِ آًکِ اگط ست ٍ ّویي اهط زلیل هتمٌی ثط لعٍم حصف لیس اخجبضی ثَزى ػؿَیت زض غٌسٍق هی ثبضسٍکال

 ثِخْت ػسم کبضآهسی ثِ کي غٌسٍلی غطفب ثِ اسن حوبیت اظ ٍکال زض زٍضاى پیطی یب اظکبضافتبزگی تسثیط ضَز ٍلی

 یؼٌی فلسفِ ٍخَزی آى غٌسٍق ظیطسَال ضفتِ ٍاػؿبی ذَز لطاض ًگیطز،  الجبلهَضز سبلیبى هتوبزی ،  ظًگبُ ٍلت

استوطاض آى فبلس پطتَاًِ ػملی ست. لصا اػؿبی چٌیي غٌسٍلی هی ثبیست هریط ثِ ػؿَیت یب ػسم ػؿَیت زض آى 
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ٍ ػیي ثی  ثِ ػؿَیت زض یک غٌسٍق ًبکبضآهس ، ذالف فلسفِ حوبیتی غٌسٍق ثبضٌس ٍ ًِ اخجبض...چَى اخجبض افطاز

 ست. ػسالتی

قطح اخطای هحبسجبت آکچَئطیبل غٌسٍق ، تحت ػٌَاى  1393هٌتططُ غٌسٍق حوبیت زض سبل قجك گعاضش  (4

ِ خوؼب ًفط ثَزُ ک 5537ًفط ٍ تؼساز کبضآهَظاى ػؿَ غٌسٍق ًیع،  23157تؼسازکل ٍکالی ػؿَ غٌسٍق حوبیت، 

ًفط  653هی ثبضٌس. حبلیِ قجك ّویي گعاضش، تؼساز کل ٍکالی ثبظًطستِ غٌسٍق، ػؿَ غٌسٍق ّعاض ًفط  28ثبلغ ثط 

 ثَزُ است! ًفط 482تؼساز ثبظهبًسگبى ٍکالی فَت ضسُ غٌسٍق،ٍ  ًفط 17ٍ تؼساز کل ٍکالی اظ کبضافتبزُ غٌسٍق، 

ًفط ثَزُ حبل  670، زلیمب 93الی ظًسُ ػؿَ غٌسٍق تب سبل ثب هسالِ زض آهبض اضائِ ضسُ تَسف غٌسٍق، تؼساز ٍک

 ًفط ثطآٍضز ضسُ است. 482آًکِ تؼساز ٍکالی فَت ضسُ ػؿَ غٌسٍق تب ّوبى سبل، زلیمب 

غٌسٍق، ّن اکٌَى فَت ضسُ اًس ٍایي ًطبًگط آًست کِ  هؼبزل زٍسَم تؼساز ٍکالی ظًسُ هستفیؽ اظیؼٌی، 

ثبظهبًسگبى ٍکالی فَت ضسُ ، ثیطتط تحت حوبیت غٌسٍق ثَزُ تب ذَز ٍکیل! حبل آًکِ اگط ّویي ٍکال زض ظهبى 

قَل ػوط ثیطتطی  قجؼبثیوِ ػوط یب ثبظًطستگی لطاض هی گطفتٌس،  لعٍهب حیبت ضبى، هَضز حوبیت ثیوِ زضهبًی ٍ ًِ

 ... آهبض ٍکالی فَت ضسُ کوتطی زاضتین زض ایي سبل ّب زاضتِ ٍ

ثٌبثطایي ّویي یک گل اظ ثَستبى غٌسٍق حوبیت، ثیبًگط آًست کِ غٌسٍق هصکَض ثب فلسفِ ٍخَزی ذَز کِ ّوبًب 

حوبیت اظ ٍکیل ٍ ٍکبلت ثَزُ، کبهال فبغلِ ٍ حتی هٌبفبت زاضز! ظیطا غٌسٍلی کِ تَاى یب لبثلیت حوبیت اظ ٍکیل 

ضا اظ قطیك حوبیت زضهبًی ًساضتِ تب ثط قَل ػوط ٍ سالهت اٍ ثیبفعایس، ثبلتجغ زیگط ًوی تَاًس ثب ضؼبض حوبیت اظ  ظًسُ

 ضأى ٍکبلت ٍ ٍکیل، خیت ٍکال ضا اظ قطیك پطزاذت اخجبضی حك ثیوِ، ذبلی ًوبیس.

ش اظ ػولکطز غٌسٍق ثِ الجتِ شکط ایي ًکتِ ًیع ذبلی اظ لك  ًجَزُ کِ اظ ظهبى تطکیل غٌسٍق، غطفب زٍ گعاض

ثَزُ  84ِ سبل ّبی اثؼس یؼٌی ثٍ زیگطی هطثَـ  93غَضت قطح آکچَئطیبل هٌتطط ضسُ کِ احس آى هطثَـ ثِ سبل 

است ٍ تبکٌَى ّیل گعاضش هحبسجبتی اظ ػولکطز غٌسٍق اضائِ ًطسست! زض حبلی کِ غٌسٍق هؼوَال هی ثبیست 

ض، السام هی ًوَز، آًچٌبًکِ پس اظ پیطٍظی اًمالة اسالهی،هکل  ّط سِ سبل یکجبض، ًسجت ثِ اًدبم هحبسجبت هصکَ

گعاضش اظ هحبسجبت آکچَئطی ذَز هی ثَز، حبل آًکِ اٍلیي گعاضش ذَز ضا آى ّن ثب تبذیط  13ثِ اضائِ ثبلغ ثط 
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یب ثِ  تبکٌَى زیگط ّیل گعاضش هحبسجبتی تؼطفِ ًٌوَزُ غَضت زازُ ٍ 93ٍ ثبض زٍم زض سبل  84ثسیبض ظیبز، زض سبل 

 است!  هکتَم هبًسُ ثٌظط گعاضش هحبسجبتی 10تؼجیطی ثبلغ ثط 

افعٍى تط اظ آى لطط ًسجت  ٍیژُ ٍ اغَال ایدبز غٌسٍق ّبی ترػػی یب اًحػبضی ثطای یک لطط، خْت حوبیت( 5

 ثِ سبیط افطاز ػبزی ست. حبل سَال ایٌدبست کِ غٌسٍق حوبیت اظ ٍکال، زاضای چِ هعیتی ست کِ زیگط ًْبزّبی

 ثیوِ ای فبلس آى ثَزُ ٍ ثِ زلیل ّوبى هعیت، ٍکال ثبالخجبض هی ثبیست زض غٌسٍق حوبیت ػؿَ ضًَس؟! 

توبهی حسٍز ذسهبت غٌسٍق حوبیت هحػَض زض ثبظًطستگی ، اظ کبضافتبزگی ٍ ثیوِ ػوطست حبل آًکِ سبظهبى 

گی ٍ اظ کبضافتبزگی، ثیوِ گصاض ضا ، ػالٍُ ثط ثبظًطستّوگبًیثیوِ تبهیي اختوبػی ثِ ػٌَاى یک سبظهبى ثیوِ ای 

ًوَزُ ٍ ّیل  ،( ِ ػٌَاى یک فبکتَض اسبسی زض حفظ سالهت ٍ قَل ػوط افطازث) هطوَل ذسهبت ثیوِ زضهبًی 

 ًساضز.ّط هطکع زضهبًی  تَسفهحسٍزیتی زض اضائِ ذسهبت 

، زلیمب ثِ ّویي خْبت هصکَضالجتِ ضبیس ثطذی اظ حبهیبى اخجبضی ثَزى ػؿَیت، اظْبض زاضًس کِ حك ثیوِ غٌسٍق 

، هی تَاًس اظ ًیع زاضتِ ذسهبت زضهبًی  توبیل ثِ ثْطُ هٌسی اظٍکیلی  ًسجت ثِ تبهیي اختوبػی کوتط ثَزُ ٍ چٌبًچِ

ضا اظ هحبسي غٌسٍق ثپٌساضًس!... حبل آًکِ اٍال کوتطثَزى اهط قطیك ثیوِ تکویلی غٌسٍق السام ًوبیس ٍ سپس ایي 

یجی ست کِ کِ ثربقط فمساى یک ػِ حك ثیوِ تبهیي اختوبػی، حسي ًیست ثلکِ حك ػؿَیت غٌسٍق ًسجت ث

ذسهبت غٌسٍق ٍخَز زاضز . تبًیب، سَق زازى ٍکالی  اضائِ، زض زضهبًی ثیوِذسهت اسبسی غٌسٍق ثِ ٍکال هجٌی ثط 

لطاض ثط اًتربة  ذَاّبى ثیوِ زضهبًی ثِ اذص ثیوِ تکویلی اظ غٌسٍق، ثیطتط ثِ یک ضَذی ضجیِ است! آًچٌبًکِ اگط

ست کِ ٍکال زض پطزاذت حك ثیوِ اظ کبضافتبزگی یب ی ذسهبت غٌسٍق است، پس چِ خبی تطخیح ثالهطخح

ص ثیوِ تکویلی زضهبى اظ ّوبى غٌسٍق ، حك اًتربة زض اذ ٍلیثبظًطستگی ٍ ػوط، حك اًتربة ًساضتِ ٍ هدجَضًس، 

ت، ثیوِ زضهبًی یک ٍکیل ظًسُ اّویت ثسیبض کوتطی اظ زاضتِ ٍ هرتبضًس؟! آیب ثِ ظػن حبهیبى اخجبضی ثَزى ػؿَی

ثیوِ ػوط یک ٍکیل فَت ضسُ زاضتِ کِ اٍلی ضا اذتیبضی ٍ زٍهی ضا اخجبضی هی ذَاًٌس؟! تبلثب غٌسٍق زض ثیوِ 

تکویلی ذَز، لعٍهب ثب توبم هطاکع زضهبًی تفبّن ًبهِ ًساضتِ ٍ غطفب ثب ثطذی هطاکع آًْن ثِ غَضت گعیٌطی، ػمس 

از ًوَزُ ٍّویي اهط هَخجبت ػسطت ٍکیل ٍ ؾؼ  کبضآهسی ثیوِ تکویلی غٌسٍق هی ثبضس. ٍاًگْی اظ ّوِ لطاضز
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هْن تط آًکِ، ثِ خْت ذػیػِ گعیٌطی ثَزى هطاکع زضهبًی قطف لطاضزاز زض ثیوِ تکویلی غٌسٍق، احتوبل ثسیبض 

 زضغٌسٍق گطفتِ ٍ اسجبة فسبز لَی ثط ٍلَع الثی گطی ٍ ضاًت ػطفی خْت اًتربة هطاکع زضهبًی هصکَض، ضست

 ضا فطاّن هی ًوبیس.

ثٌبثطایي اظْط هي الطوس است کِ اغَال زض ّط ثبظاضی کِ اخجبض ثالهطخح ٍخَز زاضتِ ٍ اهکبى ضلبثت هیبى هطاکع  

سلت ضَز ، تجؼب هَخجبت فسبز ٍ ًبکبضآهسی فطاّن ضسُ ٍ ػسم اذتیبض ٍکال زض اًتربة ذبزم ذسهت  یذسهبت

 اضتمب  ذسهبت غٌسٍق ذَاّس گطزیس.  سلت ثطٍظ یک ضلبثت سبلن ٍ الجتِذَیص ، هبًغ 

لبًَى تطکیل غٌسٍق  11ایطاز اسبسی زیگط کِ ًبضی اظ اخجبضی ثَزى ػؿَیت زض غٌسٍق ثَزُ ، ًبظط ثِ هبزُ ( 6

، حبل آًکِ ستبحسبة حك ثیوِ تدسیس پطٍاًِ سبالًِ ٍکال هَکَل ثِ اضائِ هفبغاست.آًچٌبًکِ ٍفك هبزُ هصکَض، 

ایي چِ زٍض ثبقلی ست کِ تدسیس پطٍاًِ ٍکیل ضا هٌَـ ثِ پطزاذت حك غٌسٍق ًوبیین ٍ اظ آى سَ، کست زضآهس 

ثِ ٍکیل گفتِ هی ضَز ثطای پطزاذت حك ثیوِ غٌسٍق، ثبپطٍاًِ هٌَـ ثِ تدسیس پطٍاًِ سبظین؟! یؼٌی ًیع ٍکیل ضا 

حك ثیوِ غٌسٍق ضا ًپطزاظز، پطٍاًِ اش تدسیس  اػتجبض ًوی  چٌبًچِ زض همبثل کيذَز ثِ کست زضآهس ثپطزاظز ٍلی

  ضَز !

غٌسٍق حوبیت اظ لَاظم ٍکبلت است کِ تدسیس پطٍاًِ ٍکیل ضا گطٍگبى زضیبفت حك ػؿَیت  ػؿَیت زضهگط 

، ػبخع اظ هطغَل اًس غٌسٍق حوبیت ثیوِ حك ثسٍى پطزاذت غٌسٍق لطاض هی زّین؟! یؼٌی آى زستِ اظ ٍکالیی کِ 

 غٌسٍق، هدْعًس؟! پطزاذت حك ثیوِپط ٍکبلت یؼٌی ضبٍّکبلت ثَزُ ٍ فمف ٍکالی غٌسٍق حوبیت، ثِ 

چطا ثطذی اظ ٍکال کِ ٍفك تجػطُ هبزُ یک لبًَى تطکیل غٌسٍق ، تحت ضوَل فی الوثل ثیوِ تبهیي اختوبػی ثَزُ، 

ًِ هفبغبحسبة اظ تبهیي اختوبػی ثِ کبًَى هطاخؼِ چٌبًچِ زض پطزاذت حك ثیوِ ذَز تبذیط ًوَزُ ٍ ثسٍى اضائِ ّطگَ

زض غٌسٍق حوبیتی ٍ ، اهب ٍکالی ػؿَ غٌسٍق، فبلس چٌیي حمی س ، حك تدسیس پطٍاًِ ذَز ضا زاضتِ ًوبیٌ

 ّستٌس؟!ذَز  ذتػبغیا
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س ٍکالی تحت س، ّوبًٌضًَاذص پطٍاًِ ٍکبلت  هَفك ثِلؿبت ٍ هسیطاى زفبتط زازگستطی ًیع چٌبًچِ خبلت تط آًکِ، 

زض ظهبى تدسیس پطٍاًِ  ،تبذیط زض پطزاذت حك ثیوِ ثِ سبظهبى هتجَع ذَیص  ػلی ضغنپَضص تبهیي اختوبػی ٍ 

 ...! هی ثبضٌسثی ًیبظ اظ اضائِ هفبغب حسبة حك ثیوِ  ،ذَز

 ..!.ضجیِ  ،اظ ٍکالست ٍلی ػولکطز غٌسٍق حوبیت حوبیت ثیطتط ضجیِ ثِثٌظط هیطسس ػولکطز تبهیي اختوبػی 

ثٌبثطایي پطٍاؾح است کِ ازػبی حبهیبى اخجبضی ثَزى ػؿَیت زض غٌسٍق هجٌی ثط ًمص حوبیتی غٌسٍق اظ ٍکال، 

! چطا کِ اگط ّسف غٌسٍق حوبیت، ٍالؼب ثِ یک ضؼبض ػَام فطیجبًِ ضجیِ است تب یک ٍالؼیت زض ػبلن ذبضجثیطتط 

زض همبثل ًوی گَیٌس کِ ثیوِ ، اخجبضیست ػؿَیت زض غٌسٍق ایٌکِ ثگَیٌس ثدبیچطا حوبیت اظ ٍکالست، پس 

 ، اذتیبضی ؟! ٍکیل ضرع تَسف اهب اًتربة سبظهبى ثیوِ ثبضسثَزى ٍکیل اخجبضی 

، ثِ ضاحتی هی تَاى پی ثطز کِ فلسفِ ٍخَزی حوبیت  هٌكَق تجػطُ هبزُ یک لبًَى تطکیل غٌسٍقزض  ( ثب هسال7ِ

ٍ ذسهبتی ّوچَى ثیوِ ػوط ٍ اظ ثیطتط!  طای ثبظًطستگی ٍکالست ٍ ًِغٌسٍق حوبیت، غطفب ایدبز ًْبزی ث

     :زض شیل تجػطُ هبزُ هؼٌَى، چٌیي همطض ضسُ  ؿِ تسثیط ضسُ است. چطا کِیکبضافتبزگی غطفب ثطای ذبلی ًجَزى ػط

 یب اختوبػی تأهیي لبًَى یب هسلح ًیطٍّبی استرسام لبًَى یب کطَضی استرسام لبًَى همطضات هطوَل کِ ٍکالیی" 

 ".ثبضٌس هی هستثٌی لبًَى ایي حوبیتی همطضات ضوَل اظ، ثَزُ زیگطی ثبظًطستگی همطضات

ٍ ثِ تجغ ّوسط ذَز، تحت ضوَل ثیوِ ضَّطش لطاض  َزًُو سام ثِ اظزٍاج ثب یک کبضهٌس زٍلتیؼٌی چٌبًچِ ظًی ال 

تطجث خستِ تجػطُ هصکَض  ثِثِ ثیوِ ضَّطش،  استٌبزًوبیس ، ًوی تَاًس ثب ثگیطز ٍ سپس السام ثِ اذص پطٍاًِ ٍکبلت 

:                        . ظیطا زض شیل تجػطُ هصکَض ، همٌي غطاحتب لیس ًوَزُ ذَز ضا هؼبف اظ ػؿَیت زض غٌسٍق ثساًس ٍ

ایي ٍکیل ظى، غطفب تحت ضوَل ثیوِ زضهبًی ضَّط حبل آًکِ . "همطضات ثبظًطستگی زیگطی ثَزُ هطوَل ...  "

 . ثبضسًوی  ثیوِ ثبظًطستگی ّوسط ذَیصهمطضات هطوَل  ٍ لبًًَب َز ثَزُذ

ثٌبثطایي کبهال هجطّي است کِ غطؼ ثبًیبى ) ًِ حبهیبى( غٌسٍق حوبیت اظ ایدبز آى ، غطفب تسثیط همطضات 

ایدبز غٌسٍق زض ظهبى ثبظًطستگی ثبظًطستگی ثطای ٍکال ثَزُ ، کِ آى ّن ثِ زلیل فمساى ّطگًَِ ًْبز ثیوِ ّوگبًی 

اهطٍظ ًجَزُ  فطاگیطیچطا کِ زض ظهبى ایدبز غٌسٍق تؼبٍى ٍ هتؼبلجب غٌسٍق حوبیت، ثیوِ ّوگبًی ثِ  ثَزُ است.
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زض آى ظهبى، ثَز، آًچٌبًکِ  ثَزى ػؿَیت ضسُ التؿبی ظهبى هَخت ایدبز چٌیي غٌسٍلی ثب لیس اخجبضی ،ٍثبلكجغ

بظهبى ثیوِ ای زیگطی ًجَز تب اٍ ضا تحت حوبیت همطضات س، لكؼب ّیل ساگط ٍکیلی ػؿَ غٌسٍق حوبیت ًوی ض

کًٌَی، ثِ خْت ٍخَز ثیوِ ّوگبًی تبهیي اختوبػی ثطای ثبظًطستگی توبم الطبض  ظهبىثبظًطستگی لطاض زّس. لکي زض 

خبهؼِ، ػوال آى التؿب هطتفغ ضسُ ٍ زیگط ّیل ًیبظی ثِ اخجبضی ثَزى ػؿَیت ٍکال زض غٌسٍق حوبیت ٍخَز 

 ًساضز.

ثسٍى تَخِ ثِ ضطایف خسوی  ثِ ًَػی اخحبف زض حك ٍکالی ظى ثَزُ ٍکِ زض همطضات غٌسٍق هْن زیگط  ایطاز( 8

لصا  است .ثبظًطستگی ٍکیل تمبؾبی لعٍم سی سبل سبثمِ ٍکبلت خْت  ثِ ضضتِ تحطیط زضآهسُ،ٍ ٍؾؼی ظًبى ٍکیل 

حبل . ٍخَز ًساضزثِ غٌسٍق سبل پطزاذت حك ثیوِ  25ثؼس اظ اهکبى ثبظًطستگی ظًبى ٍکیل ػؿَ غٌسٍق،   لبًًَب

ثِ زضذَاست ثبظًطستگی هی  سبل پطزاذت حك ثیوِ، هریط 25اظ  آًکِ ظًبى ٍکیل هطوَل ثیوِ تبهیي اختوبػی، ثؼس

  ثبضٌس.

جبضی ال زض غٌسٍق حوبیت، هتطغس لیبس اخاگطچِ ثطذی اظ ٍکال زض همبم تَخیِ لعٍم اخجبضی ثَزى ػؿَیت ٍک( 9

لکي ّوبًكَض کِ هجطّي است  ،اخجبضی ثَزى ػؿَیت ٍکال زض غٌسٍق حوبیت ضسًسثیوِ ضرع تبلث ثب ثَزى 

ثیوِ ضرع تبلث، اظ لیبس هَؾَع ثیوِ ضرع تبلث ثب ثیوِ ٍکال تَسف غٌسٍق حوبیت، هغ الفبضق است، چطاکِ 

ٍکال زض غٌسٍق حوبیت، ثِ ًَع ثیوِ ّبی هسئَلیت آًْن هسئَلیت ضاًٌسُ زض ثطاثط تبلث است ، حبل آًکِ ثیوِ 

استٌتبج حکن ثط لعٍم اخجبضی ثَزى لیبس خْت تب اکٌَى ثتَاى ثب تَسل ثِ  ّیچَخِ زض ظهطُ ثیوِ ّبی هسئَلیت ًجَزُ

 ػؿَیت زض غٌسٍق، ثساى توسک خست...!

ثِ اخجبضی ثَزى ػؿَیت زض غٌسٍق حوبیت خْت پطزاذت حك ثیوِ،  َغ  ثٌظطهیطسس کِ ّویي هیعاى ًمسهغ ال

یک زلیل حبهیبى اخجبضی ثَزى، زض ثطاثط زالیل هتؼسز هربلفبى اخجبضی ثَزى ، تبة ٍافی ثِ همػَز ثَزُ آًچٌبًکِ 

اخجبضی  لبثل ضفغ ثَزُ ٍ ذللی ثِ اغل ثیبى زاضًس کِ ایي ایطازات اخجبض ضبیس ثطذی حبهیبى همبٍهت ًساضز. اگطچِ

ثَزى ٍاضز ًوی سبظز، لکي ثبیس ثیبى زاضت کِ هتبسفبًِ، هكبلت اثطاظی ، ایطازی ًیست کِ ثب ثمب  اخجبض هطتفغ ضَز 
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، اهکبى  هصکَض ثَزُ کِ خع ثب حصف اخجبض ثالهطخحثلکِ زلیمب توبهی ایي زالیل ًمس ، ًبظط ثِ ًفس ٍخَز اخجبض

  ٍخَز ًساضز.ایطازات اضتفبع 

حوایت اش  نیص استا با غسض دلسوشاى جاهعه وکالت هبنی بس حفظ شأى وکیل وهوس ایحال علی

 پیشنهاد هی گسدد : سالهت جسن و زواى او، 

 هبًسىاخجبضی  اغطاض ثط خبیثِ  ٍ لعٍم ثبظًگطی اسبسی زض ثحث اخجبضی ثَزى ػؿَیت ٍکال زض غٌسٍقؾوي 

اًتربة  ثَزىاذتیبضی هتطغس لعٍم ثیوِ ضسى ٍکیل ثب لیس ثبالتفبق لبقجِ ٍکال ، ػؿَیت ٍکال زض غٌسٍق حوبیت 

چطاکِ یک ٍکیل ثب سالهت ضٍحی ٍ خسوی، لكؼب کبضآهستط اظ یک ٍکیل ثبظًطستِ ٍلی ذستِ  ثبضین.سبظهبى ثیوِ 

زست یبفتٌی ًرَاّس  ،خع زض سبیِ اٍلَیت لطاضزازى حوبیت زضهبًی اظ ٍکیل ٍ ایي ّسف ی ضٍحی ٍ خسوی ست

  ثَز.

 ضْپط ًدفی                                                                                                                                

 ٍکیل پبیِ یک زازگستطی                                                                                                                      
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