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یک کار میدانی در مٌرد

کار خانگی
بذر :آَچّ در سیز يی خٕاَیذ یک کبر يیذاَی در يٕرد کبر خبَگی ثزگزفتّ اس طبیت ایُتزَتی "سَبَی دیگز" يی ثبػذ.
ثّ ُهت کًجٕد رب رذٔنٓب ٔ يمبنّ تئٕریک كًیًّ آٌ صذف ػذِ اطت  .يتٍ کبيم ایٍ تضمیك را در آدرص ایُتزَتی سیز يی تٕاَیذ
يؼبِ دِ کُیذ.
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رشِٔای کّ يالصٌّ يی کُیذ َتیزّ ی کبر تضمیمی آيبری در ربيِّ کٕچکی اس سَبٌ ایزاٌ اطت  .رًِیتی صذٔد 300
َفز کّ تالع ػذِ تزکیجی اس الؼبر ٔ هجمبت يختهف سٌاٌ ثبػذ (اس ٌَز طٍ ،تضـیالت ،يٕلِیت ْبی ارتًبُی ٔ )...
صؤاالت پزطؼُبيّ هٕری هزس ریشی ػذِ کّ ثتٕاٌ گشیُّ ْبی اَتخبثی اس طٕی سَبٌ پزطغ ػَٕذِ را در طّ صٕسِ ی
التـبدی ،ارتًبُی ٔ رٔاَؼُبطی دطتّ ثُذی کزد.
الف  -حٌسه ی اقتصاد:
در ایٍ صٕسِ  75 – 85درؿذ سَبٌ يِتكدَذ:
کبر خبَگی کبری اطت گظتزدِ (ػبيم آػپشیٌَ ،بفت ،خزیذ ،يًٓبَذاری ،رطیذگی ثّ آيٕسع ٔ ثٓذاػت فزسَذاٌ،
رطیذگی ثّ طبنخٕردگبٌ خبَٕادِ ٔ ًْظز) .ایٍ اکخزیت يِتمذَذ کبر خبَگی ،کبری اطت التـبدی ٔ يٕنذ کّ دیذِ ًَی ػٕد.
صذٔد  %85سَبٌ ارسع يبدی (دطتًشد) کبر خبَگی را ثیغ اس ْ 400شار تٕيبٌ در يبِ تِییٍ کزدِ ٔ  %10يِتمذ ثٕدَذ
کّ ثب ْیچ يشدی ًَیتٕاٌ ایٍ خذيبت ٔ خظتگی َبػی اس آٌ را رجزاٌ کزد.
تمزیجب  %100سَبٌ يِتمذَذ کّ کبر خبَگی آَبٌ ثب کبر يؼبثّ کّ در ثبسار ثّ ٔطیهّ ی يزداٌ اَزبو يی ػٕد ْیچ تفبٔتی
ت ٔ  )...ايب ربيِّ ثزای آٌ ارسع آيبری ٔ يبنی لبیم َیظت.
َذارد (آػپشی ٔ ٌَبف
 %80پزطغ ػَٕذگبٌ دٔنت را هزف اؿهی خٕد داَظتّ ٔ يِتمذَذ کّ اس کبر ثی يشد سَبٌ گزچّ ًْظز ٔ خبَٕادِ
طٕد يی ثزَذ ٔنی در َٓبیت کبرفزيب ٔ دٔنت ْب ثّ َفِؼبٌ اطت کّ َیًی اس رًِیت (سَبٌ) خذيبتی يزبَی ثّ َیًی دیگز
(يزداٌ) ثذُْذ تب ْشیُّْبی دٔنت کبْغ یبفتّ ٔ طٕد ثیؼتزی َـیت طزيبیّ داراٌ ػٕد.
ثزای ثزٌٔ رفت اس ایٍ ػزاین َبُبدالَّ  %80پزطغ ػَٕذگبٌ يٕافك ثب پزداخت دطتًشد ثٕدَذ ٔ ُ %20میذِ
دارَذ کّ پزداخت دطتًشد ،تمظیى رُظیتی يٕرٕد را صفي کزدِ ٔ َمغ سَبٌ را ثُِٕاٌ خبَّ دار تضکیى يی ثخؼذ.
ب  -حٌسه ىای اجتماعی ً رًانشناسی:
 %95پزطغ ػَٕذگبٌ يِتمذَذ کّ ربيِّ ثب أتکیذ ثّ فزُْگ يزدطبالر ٔ طُت ٔ دیٍ ،تٕریّ گز اؿهی َمغ آَبٌ ثٕدِ ٔ
اس کٕدکی دختزاٌ را ثزای پذیزع َمغ فزٔدطت آيبدِ يی کُذ؛ ٔ در ػزاین صبكز َیش رطبَّ ْب ٔ لٕاَیٌ ثؼذت ثز هجم
َبگشیز ٔ اثذی ثٕدٌ ایٍ َمغ ثزای سَبٌ يیکٕثُذ.
سَبٌ ُذو آگبْی خٕد اس ریؼّ ی اؿهی ایٍ َبثزاثزی را دنیم تذأو ػزاین يٕرٕد داَظتّ ٔ تؼُّ ی ػُیذٌ ٔ خٕاَذٌ
يوبنت ُهًی ٔ يٕحك در ایٍ سيیُّ ْظتُذ.
َکتّ ی ربنت ایُکّ صذٔد  %60سَبٌ کبر خبَگی را ًٔیفّ ی اسنی ٔ اثذی َذاَظتّ %30 ،آَزا ثُِٕاٌ ًٔیفّ ی اؿهی
ٔ  %10آًبر ثی اهالُی کزدِ اَذ.
 %90پزطغ ػَٕذگبٌ ،ربيِّ را يضکٕو يی کُُذ چٌٕ ثّ خٕاطتّ ْبی آَبٌ ثوٕر رذی تٕرّ ًَی ػٕد ٔ صتی در
يیکُُذ را ثّ تًظخز
رطبَّْب (ثخـٕؽ تهٕیشیٌٕ ) کبرآکتز سَبَی کّ کٕچکتزیٍ اُتزاكی ثّ ٔكَ يٕرٕد خٕد
يیگیزَذ.
 %18سَبٌ ثّ خبهز ًٔیفّ ی کبر خبَگی فزؿت يوبنِّ ٔ تفزیش ػبٌ ؿفز اطت %70 ،ثظیبر کى ٔ فمن %12
درؿذ فزؿت کبفی ثزای ایٍ ايٕر دارَذ.
 %100سَبٌ خٕد را در يِزف دأری ًْظز ،فزسَذاٌ ،ثمیّ فبيیم ٔ صتی سَبٌ دیگز يی ثیُُذ ٔ هجیِتبً اس ایٍ کّ أ
را ًْظزی يٓزثبٌ ٔ ثبگذػت ٔ خبَّ دار ٔ آػپشی يبْز لهًذاد کُُذ اصظبص ركبیت يی کُُذٔ .نی ثالفبؿهّ در صؤال ثِذی
کّ اصظبص آَٓب در َٓبیت ٔ در پبیبٌ رٔس پض اس پبیبٌ کبر خبَگی چیظت %90 ،پبطخ دادِ اَذ کّ دچبر رٔسيزگی ػذِ ٔ
اصظبص افظزدگی يیکُُذ.
 %87سٌاٌ ُهت ٔاثظتگی يبنی سَبٌ ثّ يزداٌ را تمظیى رُظیتی کبر ٔ فزُْگ يزدطبالر يی داَُذ ٔ فمن ُ %13هت
ٔاثظتگی را َذاػتٍ تضـیالت ٔ تخـؾ سَبٌ داَظتّ اَذ .در پبطخ ثّ پزطغ "ٍَٕ کبر خبَگی "  %82آَزا یکُٕاخت ،ثی
پبیبٌ ٔ کظبنت آٔر ارسیبثی کزدِ ٔ  %18آَزا خالق داَظتّاَذ.
 %85سَبٌ پزطغ ػَٕذِ َبآگبْی ٔ َذاػتٍ تؼکم ٔ اتضبدیّ ی يظتمم سَبٌ (اُى اس ػبغم ٔ غیزػبغم ) را ُٕايم
اطبطی ثزای يبَذٌ در ٔكَ يٕرٕد داَظتّ اَذ %90 .سَبٌ خبَّ دار (غیزػبغم) خٕد را ٔاثظتّ ثّ ػْٕزْبیؼبٌ يی داَُذ ٔ
 %80ایٍ ُذِ يی گٕیُذ کّ يزجٕرَذ در صٕسِ ْبی يختهف سَذگی تبثَ ًْظز خٕد ثبػُذ ٔ ثّ أ تًکیٍ کُُذ ٔ ایٍ ػزاین
ثبُج آسردگی رٔصی ٔ ایزبد افظزدگی در آَبٌ يیػٕد .ایٍ ارلبو در يٕرد سَبٌ ػبغم کّ کبرْبی خبَگی را اَزبو يیدُْذ
َیش ،انجتّ ثب درؿذ کًتزی ،ؿذق يیکُذ .ايب خظتگی ٔ فؼبر ثز گزِٔ دٔو ثّ يزاتت ثیؼتز اطت.

در پبطخ ثّ ایٍ صؤال کّ "چزا ثیٍ سَبٌ خبَّ دار ًْجظتگی ٔرٕد َذارد"؟
 %30گشیُّی "چٌٕ کبر خبَگی کبری اطت فزدی کّ در اَشٔا اَزبو يی ػٕد " را اَتخبة کزدِ اَذ َ %30 .جٕد
ًْجظتگی ٔ اتضبدیّ ٔ  %10رلبثت ثیٍ سَبٌ فبيیم ٔ َشدیکبٌ را ُبيم اؿهی داَظتّ اَذ ٔ  %60سَبٌ گشیُّ "ًّْی
يٕارد" را اَتخبة کزدِ اَذ( .ثِلی اس سَبٌ ثیغ اس یک گشیُّ را اَتخبة کزدِاَذ).
ة رغى تًبيی تجهیغبت ػجبَّ رٔسی ٔ اطتفبدِ اس اْزو ْبی فزُْگ طُتی ٔ دیٍ ،سَبٌ ثّ
ایٍ يضأنّ َؼبٌ يی دْذ ِ
ٔكِیت خٕد َگبْی ٔالَ گزایبَّ دارَذ.
در پزطؼُبيّ صؤانی آيذ ِ کِ هی آٌ ٌَز سَبٌ را در ثبرِ ی ت أ طیض آػپشخبَّ ،رختؼٕی خبَّ ٔ يٓذ کٕدک ْبی
اػتزاکی ثُِٕاٌ ربیگشیٍ کبر خبَگی رٕیب ػذِ اطت  % 54 .يٕافك %29 ،يخبنف ٔ  %17گشیُّ ی "ًَیداَى" را
اَتخبة کزدِاَذ .ثزرطی ایُگَّٕ آرا در يیبٌ سَبٌ َؼبٌ يیدْذ کّ کبر خبَگی ثؼکم کٌُٕی يِلهی ثظیبر رذی اطت.
آخزیٍ صؤال پزطؼُبيّ دٔ گشیُّ را در ثزاثز سَبٌ لزار يیدْذ:
آیب تظبٔی صمٕلی ٔ لبََٕی ثیٍ سَبٌ ٔ يزداٌ ثب صفي يٕلِیت کبر خبَگی ثزای سَبٌ سيیُّ را ثزای ثزاثزی کبيم آَٓب
تضمك يی ثخؼذ؟
 %35رٕاة ثهّ ٔ  %65رٕاة خیز دادِاَذ.
ربنت اطت سَب ٌ يب ثزای يضٕ کبر خبَگی ثُِٕاٌ اطتخًبری پُٓبٌ سیز سرق ٔ ثزق ًٔیفّ ی يمذص يبدری ٔ ًْظزی،
ُشو خٕد را رشو کزدِاَذ.
ایٍ کّ کبر خبَگی کبری اطت ثذٌٔ دطتًشد در ربيِّ ای کّ طبختبر آٌ ثز اطبص کبر يشدی اطت  ،تُبللی آػکبر ٔ
يٕرد پذیزع ًُٕو ثُِٕاٌ ايزی هجیِی اطت.
اس دیز ثبس ٔ تب ًْیٍ أاخز لزٌ گذػتّ ثیؼتز يزداٌ ٌَزیّ پزداس اس هیفْبی طیبطی گَٕبگٌٕ ٔ ثب ْز دیذگبْی کّ در
اَذ.
يٕرد تًبیش دٔنت  /ربيِّ داػتّ اَذ ،رذایی سَذگی خبَٕادگی اس ربيِّ ٔ يضذٔد کزدٌ سَبٌ ثّ خبَٕادِ را پذیزفتّ
ٌَزیّْبی اداو اطًیت ٔ ْگم ،کبَت ٔ يیم ،ر ٔطٕ ٔ َیچّ ٔ  ...یک دَیب ثب ْى فزق دارد ايب تًبو ایٍ داَؼًُذاٌ يتفبٔت ثّ
هٕر صیزتاَگیشی يتفبٔت در يٕرد سَبٌ رجّٓ ٔاصذی را تؼکیم يی دُْذ.
آَبٌ ثز ایٍ ثبٔرَذ کّ يضذٔد ػذٌ سٌ ثّ خبَٕادِ ٔ اهبُت ٔی اس ػْٕز ،ثّ نضبى ُزفی ٔ لبََٕی ریؼّ ْبی هجیِی
دارَذ ٔ سَبٌ فنرتبً ثزای فِبنیتْبی طیبطی ٔ التـبدی در خبرد اس خبَّ يُبطت َیظتُذ.
تز ثٕدٌ سَبٌ َظجت ثّ يزاٌ را کُبر گذاػتّ ٔ ثزخی
ايب ثزخی ٌَزیّ پزداساٌ يِبؿز تذریزبً فزف پظت
ْبی طیبطی يًکٍ
ديکزاطیْبی نیجزال لٕاَیٍ كذ تجِیق تـٕیت کزدَذ تب دطتزطی سَبٌ ثّ تضـیم ،اػتغبل ٔ پظت
گزدد .ثب ایٍ صبل ایٍ لٕاَیٍ كذ تجِیق ثزاثزی رُظیتی ثّ اريغبٌ َیبٔردِ اطت.
يب يِتمذیى ثزاثزی ایُگَّٕ ثذطت ًَی آیذ کّ يزداٌ َٓبدْبی ارتًبُی را ثز اطبص َیبسْبی خٕدػبٌ ثظبسَذ ٔ آَگبِ
ُْگبو اَتخبة افزاد ثزای يؼبغم ثّ رُض آَبٌ تٕرّ کُُذ ًْ .بَوٕر کّ در رٕاو ٍ طزيبیّداری ثظیبری يؼبغم ؿزفبً
يزداَّ تهمی يی ػٕد .يزداٌ ثیؼتز يٕلِیت ْبی ػغهی ارسػًُذ ربيِّ را اس آٌ خٕد کزدِ اَذ ٔ سَبٌ ثّ هزس َبيتُبطجی ثّ
يضنّی يٓى ایُظت
کبرْبی َیًّ ٔلت ٔ کى درآيذ رٔی آٔردِ ٔ ثظیبری اس آَبٌ اس نضبى التـبدی ثّ يزداٌ ٔاثظتّ ػذِ اَذ  .أ
کّ اس ًْبٌ رٔسی کّ لٕاَیٍ کبر تٌُیى ػذ ،رُظیت َمغ يًٓی در آٌ داػت ،ثّ ایٍ يُِب کبر را ًُذتبً ثّ کظی يی دُْذ
کّ يظئٕل يزالجت اس ثچّ ای َجبػذ  .ایٍ َبطبسگبری کّ يیبٌ پزٔرع ثچّ ٔ کبر دطتًشدی ثّ ٔرٕد آٔردِ اَذًُ ،یمبً ثّ
تيیٍ يیػٕد سٌ کّ
َبثزاثزیْبیی در صك سَبٌ يُزز ػذِ اطت َ .تیزّ ایٍ کّ در ربیی کّ ثیؼتز درآيذ خبَّ اس کبر يشدی أ
کبرْبی ثذٌٔ دطتًشد خبَّ را اَزبو يی دْذ ثزای دطتزطی ثّ کهیّ ی ايکبَبت ثّ يزد ٔاثظتّ اطت  .پض يی ثیُیى کّ تًبو
ربیگبِ ْب ٔ يٕلِیت ْبی يٓى ربَجذاراَّ تٌُیى ػذِ اَذ ٔ سَبٌ يٕرد تجِیق لزا ر يیگیزَذ سیزا سَبٌ ثب گشیُؼی ثیٍ خبَٕادِ
ٔ ػغم رٔثزٔ ْظتُذ؛ َّ ثّ ایٍ ُهت کّ افزادی يتِـت خٕدطزاَّ کبرْب را ثّ يزداٌ يی طپبرَذ ثهکّ ثّ ایٍ خبهز کّ کم
رُْگی
ربيِّ ثّ هزیمی طیظتًبتیک ٍْگبو تِزیف يؼبغم ٔ ايتیبسات ٔ  ...ثّ يزداٌ اررضیت يیدْذ .ایٍ ثُٕثّی خٕد ثّ ف
ْب
يُزز يی ػٕد کّ در آٌ يزداَگی ثب کظت درآيذ ٔ ،سَبَگی ثب ارایّ خذيبت رُظی ٔ خبَگی ثّ يزداٌ ٔ پزٔرع ثچّ
تِزیف ٔ تذاُی يیگزدد.
ثُبثزایٍ ُْگبيی کّ يزد ٔ سَی اسدٔاد يی کُُذ يٕلِیت ارتًبُی اػبٌ ثزای کظت درآيذ يتفبٔت اطت ٔ ایٍ اختالف
هی دٔراٌ سَذگی يؼتزک ثیؼتز يی ػٕد .سیزا يزد تززثّ ْبی ارسػًُذی ثّ دطت يی آٔرد ٔ سٌ کّ خبرد اس سَذگی
يؼتزک َموّ اتکبیی َذارد ،در ؿذد تضکیى اسدٔاد ثز يی آیذ ٔ ثذاٌ ٔاثظتّ يی ػٕد ٔ ًْیٍ ثّ يزد اربسِ يی دْذ تظهن
ثیؼتزی اًُبل کُذ  .در سَذگی يؼتزک ،يزد ثز سٌ کّ اس نضبى التـبدی يٕلَ یت ثزاثزی ثب يزد َذارد ،غبنت يی گزدد.
پض تضًیم َبثزاثزی رُظیتی صبؿم ٌَبو طهوّ ی يزداَّ اطت ،کّ تضت آٌ تفبٔت ْبی رُظیتی در تٕسیَ ايکبَبت دخبنت
دادِ يی ػٕد ٔ سَبٌ را ثوٕر طیظتًبتیک اس آٌ يشایب يضزٔو يی کُذ .در داخم خبَٕادِ ْب اگز سَبٌ صتی ػغم تًبو ٔلت
ثیزٌٔ اس خبَّ داػتّ ثبػُذ ثبس ْى ثیؼتز کبرْبی خبَّ را اَزبو يی دُْذ .ثّ ایٍ کبرْب اؿوالصبً ػیفت کبری دٔو سَبٌ
ػبغم يی گٕیُذ  .تضمیمبت َؼبٌ يی دْذ کّ صتی ػْٕزاٌ ثیکبر اس سَبَی کّ  40طبُت در ْفتّ ثیزٌٔ اس خبَّ کبر يی
کُُذ ،کًتز کبر خبَّ را اَزبو يیدُْذ.
فزُْگ يب ثزای کبر سَبٌ ٔ ْزآٌ چّ ثّ سَبٌ رثن پیذا يی کُذ ،لذر ٔ اًْیتی لبیم َیظت  .تجِیق رُظی در کبر خبَگی
ٔ در ارسیبثی آٌ يؼٕٓد اطت ٔ در يکبتت طهوّ رٕ يٌُٕر اس ُذانتُ ،ذانت يیبٌ يزداٌ ثُِٕاٌ ًَبیُذگبٌ خبَٕادِ اطت ٔ
ثّ دَجبل ُذانت در صٕسِ ی خـٕؿی (َٓبد خبَٕادِ) ًَیرَٔذ.
چزا آسادی خٕاْبَی کّ در صٕسِ ْبی ُهًی ،يذْجی ،فزُْگی ،التـبدی ثب طهظهّ يزاتت ْبی تضًیهی يخبنفت يی کُُذ
ًْیٍ کبر را در صٕسِ ی خبَٕادِ اَزبو ًَی دُْذ؟ ثذٌٔ ػک ثخؼی اس پبطخ ایُظت کّ يزداٌ ثّ سیز صؤال ثزدٌ تمظیى
رُظی کبر ،کّ خٕد اس آٌ ثٓزِ يیثزَذُ ،اللّای َذاػتّ ٔ َذارَذ.

آَٓبیی کّ اس آسادی اَظبٌ در يؼبرکت سَذگی ارتًبُی دو يی سَُذ ثّ ایٍ تٕرّ َکزدِ اَذ کّ سَذگی خبَٕادگی ثز اطبص
اؿٕل ثزاثزی ٔ ركبیت ثُب َؼذِ ٔ يُبطجبت سَذگی خبَٕادگی يبََ دطتزطی سَبٌ ثّ طبیز اػکبل سَذگی ارتًبُی يیػٕد.
ثُبثزایٍ ،رفَ تثِیق در خبَٕادِ ثظیبر يٓى اطت  .فًیُیظت ْب ثز ایٍ اُتمبدَذ کّ ثزاثزی رُظی ثبیذ اس يجبرسِ ثب
تجِیق در ُزؿّ ْبی ًُٕيی فزاتز رفتّ ٔ ثّ يض أنّی کبر خبَّ در ُزؿّ ْبی خـٕؿی ثپزداسد  .رُجغ سَبٌ ثزای
دطتیبثی ثّ ثزاثزی در ًّْی ُزؿّْب َیبس ثّ ثبسَگزی ٔ تمظیى ثُذی يذ دد کبر خبَگی دارد.
ثمٕل "کبرٔل ثیتًٍ" :فًیُیظى تًبيبً رارَ ثّ دٔگبَگی يیبٌ ايز ًُٕيی ٔ ايز خـٕؿی اطت.
چزا ثبیذ صبؿم اسدٔاد ثزای يزداٌ ٔ سَبٌ تب ایٍ اَذاسِ يتفبٔت ٔ َبثزاثز ثبػذ؟ تًبیم ثّ تؼکیم خبَٕادِ َجبیذ يبََ
اختیبر کزدٌ ػغم ٔ صزفّ ثبػذ  .اگز اسدٔاد ُٕ الت يضذٔد کُُذِ ی ارتُبة َبپذیزی ثزای کبر ٔ صزفّ دارد ،يزد ٔ سٌ ثبیذ
ثوٕر یکظبٌ آٌ يضذٔدیت ْب را يتضًم ػَٕذ.
ثزای ثزٌٔ رفت اس ایٍ ػزاین دٔ راْکبر پیغ رٔی اطت:
انف :پزداخت دطتًشد.
ة :ارتًبُی کزدٌ کبر خبَگی.
الف :پزداخت دستمشد
ایٍ راْکبر ػبیذ در رُجغ سَبٌ ِ ٔاداراٌ ثظیبری دارد  .يجُبی اطتذالل ایٍ فًیُیظت ْب ایٍ اطت کّ کبرخبَگی در
ربيِّطزيبیّداری کبری يشدٔری اطت کّ يشد ثّ آٌ تِهك ًَی گیزد ٔ خٕاطتبر پزداخت دطتًشد اس ربَت طزيبیّ داری ثّ
ایٍ ثیگبری ْظتُذ  .ایٍ تمبكب يی تٕاَذ ثبُج ثظیذ سَبٌ ٔ تؼکم آَبٌ در صٕل يضٕر دطتًشد ثزای کبر خبَگی ػٕد ٔ گبيی
در رٓت ارتمبی آگبْی ٔ اتضبد سَبٌ ثبػذ ،ايب پزداخت دطتًشد ثّ کبر خبَگی َّ تُٓب ثبُج نغٕ کبر خبَگی َخٕاْذ ػذ ،چّ
ثظب کّ ثبُج اثمب آٌ َیش خٕاْذ ػذ  .سیزا ثزغى ایُکّ سَبٌ در ایٍ ػزاین ثبثت کبر خبَگی يشد يی گیزَذ ايب ًْچُبٌ در
چبرچٕة خبَّ اطیزَذ ٔ کبر خبَگی ثزای سَبٌ اثذی ٔ َٓبدیُّ يی ػٕد ٔ فزؿت ْبی ارتًبُی را ثزای پزٔرع اطتِذادْب
ٔ تضمك آرسْٔبی فزدی ػبٌ اس دطت يی دُْذ .در ثیزٌٔ اس خبَّ ٔ در کُغ ثب سَبٌ ٔ يزداٌ ٔ ًْچُیٍ َیزْٔبی صبکى ثز
ربيِّ اطت کّ سَبٌ يی تٕاَُذ ثّ درکی درطت تز اس يٕلِیت ػبٌ در گذػتّ ،صبل ٔ آیُذِ ثزطُذ  .در ثیزٌٔ اس خبَّ ٔ در
چبنغ ْبی يذأو فزُْگی ،التـبدی ٔ طیبطی ربيِّ اطت کّ ربیگبِ ٔالِی خٕیغ را يی یبثُذ  .پزداخت دطتًشد ؿزفبً
کًکی اطت ثّ کظت اطتمالل َظجی التـبدی سَبَی کّ فمن خبَّ داری يی کُُذ ٔ در کم فمن يی تٕاَذ ثُیّ ی التـبدی آَبٌ را
لٕیتز کُذ.
ب :اجتماعی کزدن کار خانگی
ػٕد ٔ ػذیذاً ثب يخبنفت
ایٍ راِ صم اطتزاتژیک اس طٕی رزیبَبت رادیکبل رُجغ سَبٌ پیؼُٓبد ػذِ ٔ پیگیزی يی
لذرتْبی گَٕبگٌٕ ،صکٕيت ْبَٓ ،بدْبی يذْجیَٓ ،بدْبی يزدطبالر ٔ قدرت يذار رٔثزٔ ثٕدِ اطت  .گزچّ سَبٌ ْى ثوٕر
َظجی ُْٕس ٌَز يظبُذی ثّ ایٍ آنتزَبتیٕ پیذا َکزدِ اَذ.
هزفذاراٌ ارتًبُی کزدٌ کبر خبَگی تأ کیذ دارَذ ثب پیذایغ ٔ گظتزع آػپشخبَّ ٔ رختؼٕی خبَّ ٔ يٓذ کٕدک ْبی
ٔ فزؿت ْبی يُبطجی ثزای ػزکت و ؤحز در
ًُٕيی ،سَبٌ ٔاثظتگی خٕد را ثّ چٓبر دیٕاری خبَّ اس دطت دادِ
ُزؿّْبی ًُٕيی ٔ اطتفبدِ اس صمٕق ػٓزَٔذی ثذطت خٕاُْذ آٔرد ًََّْٕ .بیی اس ایٍ يزاکش در ثزخی کؼٕرْب تأطیض
ػذِ اطت.
تطیض
"يزی اطتیَٕض ْٕنُذ " فًیُیظتی ثٕد کّ تضت تأثیز ثبسدیذ اس یک ربيِّ ی اػتزاکی فٕریّ ای در فزاَظّ ثّ فکز أ
يزاکش يؼبرکتی تزثیت کٕدکبٌ افتبد  .أ ثِذْب ثّ کًک یک يُٓذص يًِبر َمؼّ ْبیی ثزای يُومّ ای يٓبرزَؼیٍ تٓیّ کزد
کّ در آٌ اؿٕل سَذگی تِبَٔی ٔ اَزبو کبرْبی خبَّ ثـٕرت اػتزاکی رُبیت ػذِ اطت.
فًیُیظت ْب أتکیذ سیبدی ثزای طبختٍ يضهّْبی يؼبثّ ثب ايکبَبت ارتًبُی کزدٌ کبر خبَگی دارَذ.
کبر خبَگی فمن ثذٌٔ دطتًشد َیظت!
ثّ ٌَز يبرکض يشد ٔالِی ثزای ْز گزِٔ اس کبرگزاٌ در ْز دٔرِ ی يؼخؾ تبریخی حبثت اطت ٔ ثّ سُى أ ایٍ
يمذار ،صذالم السو يِیؼت در ْز يزصهّی تبریخی اطت ٔ ثُبثزایٍ ارسع کبالی َیزٔی کبر ،ثزاثز اطت ثب يمذار سيبٌ کبر
يززدی کّ دريزًُّٕ ی کبالْب يی کّ ایٍ صذالم السو ثزای يِیؼت در ْز يزصهّ را تؼکیم يی دُْذ .يبرکض يـزف
کبرگزاٌ ثزای ثبستٕنیذ َیزٔی کبر را فمن ػبيم کبالْب يی يیداَذ کّ ثب يشد خزیذاری يی ػَٕذ ٔ .آٌ را ػبيم يـزف
ارسعْبی يـزف کّ تٕطن خبَٕ ادِ -سٌ -تٕنیذ يی ػٕد ًَی داَذ .فًیُیظتْبی يِبؿز ثب تٕرّ ثّ کبر خبَگی ٔ َمغ آٌ
در صفي ٔ تزذیذ تٕنیذ کبالی َیزٔی کبر ،دطتًشد کبرگز را َّ ثٓبی صذالم يِیؼت ثهکّ کًتز اس آٌ يی داَُذ ٔ آٌ را ثزای
تزذیذ تٕنیذ کبالی َیزٔی کبر ،ثّ هٕر رٔسيزِ اس یک ٌ طم ثّ َظم دیگز ،کبفی ًَی داَُذ .ثّ ُجبرتی فًُیظت ْبی يِبؿز
يِتمذَذ کّ کبرخبَگی سٌ ثذٌٔ يشد يیيبَذ.
يشیذ ثز ایٍ سَبٌ ثب صلٕر در کبر تٕنیذی (ُزؿّ ًُٕيی ) ثیغ اس آٌ کّ آساد ػَٕذ -آٌ هٕر کّ اَگهض پیغ ثیُی
يیکزد -خٕد را ثب ًٔیفّ یی دٔگبَّ يٕارّ دیذِ اَذ :کبر در ُزؿّ ی ًُٕيی ثزای دطتًشد ألیّ ٔ ادايّ کبر خبَگی ثذٌٔ
يشد در ُزؿّ ی خـٕؿی ُ .ذِای اس رادیکبل طٕطیبل فًُیظت ْب ثب َمذ ثز ایذئٕنٕژی تمظیى رُظیتی کبر ٔ پذیزع
ُٔذِْبی نیجزانی يجُی ثز صمٕق ثزاثز ثزای سَبٌ ،تمبكبی دطتًشد ثزای کبر خبَگی ٔ تلًیٍ درآيذ طبالَّ ثزای سَبٌ
تحیزی ثز التـبد يی گذارد ُْٕس اس ربَت آَبٌ تجییٍ َؼذِ اطت  .ايب ثبیذ پزطیذ کّ أالً ربيِّ
يیکُُذ ٔ ایُکّ ایٍ ا يز چّ أ
طزيبیّداری لبدر اطت ُٔذِ ْبی نیجزانی خٕد يجُی ثز ثزاثزی صمٕلی ثزای سَبٌ را ربيّ ًُم ثپٕػبَذ؟ ٔ آیب صبكز اطت
ثّ سَبٌ ثبثت کبر خبَگی دطتًشد ثذْذ؟

ُذِای ُُٕاٌ و یکُُذ کّ ثٕرژٔاسی ثب هزس چُیٍ خٕاطتی اس ربَت رُجغ سَبٌ تضت فؼبر لزار
گزفتّ ٔ يزجٕر يی ػٕد ايکبَبت رفبْی ثزای سَبٌ فزاْى کُذ ٔ گبو ْبیی دررٓت ارتًبُی کزدٌ کبر
خبَگی ثزدارد  .ايکبَبتی ًْچٌٕ يٓذکٕدک ْب ،رختؼٕی خبَّْبی ًُٕيی ،آػپشخبَّ ْبی ًُٕيی ٔ غیزِ .
ايب ایٌ اطتذالل ثز دٔ فزف َبدرطت ثُب ػذِ اطت  :أال فزف ایٍ کّ رُجغ سَبٌ آَمذر لذرت دارد کّ
ثتٕاَذ دٔنت طزيبیّ داری را يزجٕر کُذ ،اگز رُجغ سَبٌ آَمذر لذرت داػتّ ثبػذ کّ ثتٕاَذ دٔنت
طزيبیّداری را يزجٕر کُذ ،چزا ثبیذ ثّ ربی ػِبر ارتًبُی کزدٌ کبر ػِبر تمهیم گزایبَّی دطتًشد ثّ کبر
خبَگی را ثذْذ ٔ فزف دٔو ایٍ اطت کّ ثٕرژٔاسی يی خٕاْذ ٔ یب يی تٕاَذ کبر خبَگی را ارتًبُی کُذ .
ايب ثٕرژٔاسی ًْٕارِ تزریضغ ایٍ اطت کّ ثّ ربی تٍ دادٌ ثّ ُُبؿز طیظتًی کّ ثب طیظتى ٔ يُبطجبت
طزيبیّداری در تلبد اطت ،يخم ارتًبُی کزدٌ کبر خبَگی ٔ تصهیم ثزدٌ َٓبد خبَٕادِ  -کّ یکی اس ارکبٌ
اطبطی ٌَبو طزيبیّ داری اطت -در ؿٕرت ارجبر ثّ راِ کبرْبیی تٍ ثذْذ کّ در طیظتى يٕرد تٕافمغ
خٕاَبيی داػتّ ثبػذ  ٔ .پزداخت دطتًشد ثّ کبرخبَگی (ثذٌٔ يشد ) در ٔالَ ًْبٌ رٔاثن کبر يشدٔری
فزاتز اس ٌَبو کبر
صبکى در ربيِّ طزيبیّ داری اطت  .در صبلی کّ ػِبر ارتًبُی ػذٌ کبر خبَگی
يشدٔری طزيبیّداری يیرٔد .آیب هزس ػِبر پزداخت دطتًشد ثّ کبر خبَگی أتییذی دٔثبرِ ثز طیظتى کبر يشدٔری َیظت؟
«ثظیبری اس ٌَزیّپزداساٌ يبرکظیظت ٌَزػبٌ ثز ایٍ اطت کّ «فزيبٌثزداری رُظی» َبػی اس تمظیى کبر رٍطی اطت کّ
تضت ٌَبو طزيبیّ داری ثّ ػکم افزاهی در رذ ايی ثیٍ ٔاصذ خبَگی ٔ ٔاصذ ؿُِتی در رزیبٌ ًُٕيی التـبد خٕد راَؼبٌ
ٔ :اصذ خبَگی ٔ ٔاصذ
يیدْذ .یُِی ثب ًٕٓر طزيبیّ داری ؿُِتی رزیبٌ ًُٕيی کبر ثّ دٔ ٔاصذ يزشا يُؼِت ػذ
ؿُِتی ٔ .ایٍ اَؼِبة در پزٔطّ ی کبر ،در َیرٔی کبر َیش اَؼِبثی ایزبد کزد کّ تمزیجب در راطتبی رُظی ثٕد  :سَبٌ در
ٔاصذْبی خبَگی ،يزداٌ در ؿُِت »( )1آیب ثب دطتًشد دادٌ ثّ کبر خبَگی ایٍ تمظیى رُظی کبر ربٔداَّ َخٕاْذ ػذ؟ آیب
ی سَبٌ را اس دخبنت در
فزيبٌثزداری سٌ خبَّ دار ثب گزفتٍ دطتًشد يهغی خٕاْذ ػذ؟ آیب ربٔداَّ کزدٌ کبر خبَگ
طیبطتگذاری ٔ تـًیًبت کالٌ التـبدی ،طیبطی ،ارتًبُی ،فزُْگی صذف َخٕاْذ کزد؟
کبر خبَگی فمن کبر ثذٌٔ يشد َیظت کّ راِ صهغ پزداخت دطتًشد ثبػذ .ثذٌٔ يشد ثٕدٌ آٌ فمن یکی اس و ؤنفّْبی ایٍ پذیذِ
پیچیذِ ٔ چُذ ٔرٓی اطت.
ُالِٔ ثز ایُکّ در ارسػیبة ی ارسع افشٔدِ (ارسع يجبدنّ ) ثّ صظبة ًَی آیذٔ ،یژگی ْبی سیز ػبیذ فمن ثزخی اس
پیچیذگیْبی آٌ ثبػذ:
ًْ -1بٌهٕر کّ گفتّ ػذ ثبُج تمظیى رُظی کبر ٔ فزيبَجزداری سٌ در خبَّ ٔ ایلب در ارتًبٍ يیػٕد.
 -2خبَّ ثّ ُزؿّ خـٕؿی تجذیم ػذِ ٔ سَبٌ اس دخبنت در تـًیىگیزیْبی کالٌ ربيِّ صذف يیػَٕذ.
 -3اس آٌ رب کّ تمظیى رُظیتی کبر َّ اَتخبة آگبْبَّ سَبٌ ثهکّ تضًیم يُبطجبت ٔ طیظتى التـبدی -ارتًبُی اطت ،ثبُج اس
خٕد ثیگبَگی در سَبٌ يی ػٕد .کهیت آٌ کبری اس خٕد ثیگبَّ ٔ غیزخالق اطت گزچّ ثزخی اس فًُیظت ْب يِتمذَذ کّ
نضٌبت خاللی ٌیش در کبر خبَگی ٔرٕد دارد.
 -5تظزی ایٍ تمظیى رُظیتی کبر ثّ ربيِّ ثبُج يضذٔد کزدٌ يؼبغم ،تضـیم ٔ دطتًشد َبثزاثز سَبٌ در کبرْبی ؿُِتی
ثّ ثٓبَّ ی ُذو يٓبرت سٌ ثّ ُُٕاٌ َیزٔی کبر دطت دٔو يی ػٕد .ثّ ُجبرتی تمظیى رُظیتی کبر در لهًزٔ تٕنیذ ارتًبُی
ثبس تٕنیذ يیعٔد.
 -6تًِیى یبفتٍ تٕنیذ کبال يی ثبُج ػذِ اطت ٔاصذ خبَگی ثّ صٕسِ ای يُشٔی ٔ ُمت افتبدِ تجذیم ػذِ ٔ کبر اَزبو گزفتّ در
آٌ َّ تُٓب اس دیذ طزيبیّداری کّ صتی اس ٌَز خٕد کبرگزاٌ خبَگی َیش ثیارسع اَگبػتّ ػٕد.
 -7کبرخـٕؿی خبَگی َّ تُٓب تٕاٌ طیبطی سَبٌ را اتًیش ِ يی کُذ ٔ در يجبرسات ٔ فِبنیت ْبی ارتًبُی آَبٌ را صذف
يیکُذ ،ثهکّ ثبُج رٔاد ٔ تضکیى ایذئٕنٕژیْبی ٔاپضگزا در ربيِّ يیػٕد کّ ربی سَبٌ را در خبَّ يیداَذ.
 -8اس آٌ رب کّ کبر خبَگی ثالفبؿهّ ٔ ثالٔاطوّ ُیُی َیظت  .یُِی در طیظتى يجبدنّ ای صلٕر ثالفـم َذارد ،خبَّ ثّ
ُزؿّی خـٕؿی تجذیم ػذِ ٔ اس ُزؿّ ی تٕنیذ ارتًبُی (تٕنیذ يجبدنّای) رذا ٔ يُفک يی ػٕد؛ ٔ اس آٌ رب کّ َمؼی
اطبطی در ثبستٕنیذ َیزٔی کبر دارد ٔ ایٍ يٓى را ثذٌٔ دطتًشد اَزبو يی دْذ ،تًبيی ایذئٕنٕژیْبی ٔاپض گزا ٔ ثٕرژٔاسی
کّ اس ایٍ کبر ثی يشد يُتفَ و یػَٕذ طِی در تمذص ثخؼیذٌ ثّ ایٍ ُزؿّ خـٕؿی دارَذ ٔ ریبطت آٌ را ثّ ُٓذِ يزداٌ
خبَٕادِ ٔاگذاػتّ ٔ سَبٌ را در چبرچٕة آٌ اطیز ٌَبرت ٔ تـًیىگیزی يزدطبالراٌ ٔ يزداٌ کزدِاَذ.
 -9خبَّ ٔ خبَٕادِ در ُیٍ صبل کّ خٕد لزثبَی ایذئٕنٕژی ْبی ٔاپض گزا ٔ ثٕرژٔاسی اطتْ ،ى چُیٍ َمؼی اطبطی در
تزٔیذ ٔ ربٔداَّ کزدٌ ایذئٕنٕژی صبکى دارد .
 ٔ -3يٓى تز اس ًّْ ٔ ًْبٌ هٕر کّ گفتّ ػذ ثٕاطوّ خذيبت کبر خبَگی اطت کّ طیظتى کبر يشدٔری يی تٕاَذ ثّ صیبتغ
ادايّ دْذ.
 ٔ -10آیب:
 .1پزداخت دطتًشد ثّ کبر خبَگی ثبُج َخٕاْذ ػذ کّ سَبٌ ثظیبری اس ا ػتغبل در تٕنیذ ارتًبُی کُبرِ ثگیزَذ ٔ ،یب ثّ
ثٓبَّی دطتًشد ثّ کبر خبَگی ایؼبٌ اس کبر در تٕنیذ ارتًبُی يضزٔو ػَٕذ؟ ثٕیژِ کّ در ربيِّ يؼخؾ يب ایٍ ايز تٕریّ
ایذئٕنٕژیک ثظیبر ْى دارد؟ ٔ ثٓتز َیظت ثّ ربی تمبكبی دطتًشد ثزای کبر خبَگی ػِبر رفبِ ارتًبُی ثیؼتز ثزا ی سَبٌ
یبثی ٔ
ثذْیى تب ثتٕاَُذ صلٕر فِبل تزی در تٕنیذ ارتًبُی ٔ فِبنیت ارتًبُی داػتّ ثبػُذ ٔ فزؿتی ثیؼتز ثزای تؼکم
يجبرسِ دررٓت رفَ ریؼّْبی طتىدیذگی خٕد؟ آیب ایٍ ػِبر َبفی صك سَبٌ ثزای کبر در تٕنیذ ارتًبُی َیظت؟
 .2آیب درخٕاطت دطتًشد ثزای کبر خبَگی (ٔ فرف يضبل اربثت آٌ اس هزف دٔنت طزيبیّ داری) دطتًشد کبرگزاٌ يزد
تمهیم َخٕاْذ یبفت ٔ یب ثٓبَّیی ثزای تمهیم دطتًشد آٌْب َیظت؟

 .3در سيبٌ ْبی رُگ ٔ ثضزاٌ ْب کّ لزار اطت (ثُبثز رٔال تبریخی طزيبیّ داری) سَبٌ َیش ثّ ثبسار کبر ثیبیُذ چّ کظی
کبر خبَگی را اَزبو خٕا ْذ داد؟ آیب لزار اطت سَبٌ در دٔ ػیفت کبر کُُذ؟ گزچّ ثبثت آٌ يشد ثگیزَذ  ٔ .آیب صلٕر سَبٌ
پض اس یک دٔرِ هٕالَی پزداختٍ ؿزف ثّ کبر خبَگی يٕلِیت آَبٌ را در ثبسار کبر ٔ تمظیى رُظی کبر ثذتز َخٕاْذ
کزد؟
 .4آیب درخٕاطت ثزای دطتًشد کبر خبَگی اس دٔنت کّ در اسای «ةاستٕنیذ َیزٔی کبر » يوبنجّ يی ػٕد ثّ ًّْ ی سَبٌ
تِهك يی گیزد؟ آیب ایٍ دطتًشد ثّ سَبٌ ثٕرژٔا ْى تِهك يی گیزد؟ درطت اطت کّ ایٍ سَبٌ کبرگز خبَگی دارَذ ايب ًْٕارِ
صذالم يذیزیت خبَّ ثب آٌ ْبطت  ٔ .یب فمن ثّ سَبَی کّ اسدٔاد کزدِ اَذ ٔ ػْٕزػبٌ «کبرگز» اطت تِهك يی گیزد؟ ٔ یب ثّ
سَی کّ ػْٕز َذارد ايب ثچّ ای دارد کّ کبر يی کُذ (یب لزار اطت کبر ثکُذ )؟ آیب سَبٌ ثذٌٔ ػْٕز ٔ ثذٌٔ فزسَذ ْى لزار
اطت ثزای کبر خبَگی يشد ثگیزَذ؟ انجتّ اگز لزار اطت ثبثت ثبستٕنیذ َیزٔی کبر خٕدػبٌ دطتًشد ثگیزَذ صتًبً دطتًشدػبٌ
ثیؼتز اس ًْتبی يزدػب ٌ خٕاْذ ثٕد  .آیب کظی أ را اطتخذاو خٕاْذ کزد؟ ٔ آیب يزداٌ تُٓب ْى کّ خٕد َیزٔی کبرػبٌ را
ثبستٕنیذ يیکُُذ ثبثت کبرخبَگی يشد خٕاُْذ گزفت؟
 .5يزالجت ٔ َگٓذاری اس اهفبل ٔ یب تٕنیذ يخم را ْى يی ػٕد کبر خبَگی ثّ صظبة آٔرد ٔ ثّ آٌ يشد داد؟ چّ کظی لزار
اطت دطتًشد پزداخت کُذ؟ آیب يی ػٕد ایٍ ْب را ْى ثب کبر يشدی ادغبو کزد؟ کبری کّ ثّ يذت َّ يبِ  24طبُتّ اطت ٔ ثِذ
اس آٌ َیش تب طبل ْبی طبل کًتز اس  24طبُت َیظت؟ ٔ اس هزف دیگز ػبيم تًبيی سَبٌ يی ػٕد اس سٌ ثٕرژٔا گزفتّ تب
سٌ کبرگز.
 .6آیب لزار اطت طبُبت يضذٔدی ثزای کبر خبَگی اختـبؽ دادِ ػٕد یب سَبٌ ًْچُبٌ ثبیذ َبيضذٔد ٔ َبيؼخؾ کبر
(خبَّ) ثزٔد ٔ آیب
خبَگی ثکُُذ؟ آیب سٌ خبَّ دار ايکبٌ ایٍ را خٕاْذ یبفت کّ ثزای اطتزاصت ربیی ثّ رش يضم کبرع
تفکیک دلیمی ثیٍ طبُبت کبر ٔ اطتزاصت أ خٕاْذ ثٕد؟
 .7ثب تٕرّ ثّ ایُکّ خبَٕادِ َمغ تز ٔیذ ایذئٕنٕژی هجمّ ی صبکى (ثخٕاَیذ دٔنت ) را دارد ٔ ایٍ دٔنت لزار اطت کبرفزيبی
سَبٌ َیش ثبػذ ،ایٍ ايز ثبُج تضکیى ثیؼتز ایذئٕنٕژی هجمّ ی صبکى در خبَّ ٔ ربيِّ َخٕاْذ ػذ؟
 .8آیب دٔنت طزيبیّ داری ثب پزداخت دطتًشدی اَذک ثّ کبر خبَگی ٔ کظز آٌ اس دطتًشد يزداٌ ًَی تٕاَذ ایٍ ػِبر را
خُخی کُذ؟
ثذیٓی اطت کّ ایٍ ػِبر یب ْز ػِبر دیگزی يی تٕاَذ لذرت ثظیذ کُُذگی داػتّ ثبػذ ٔ سَبَی را صٕل ایٍ یب آٌ خٕاطتّ
ثّ يـبف ثب دٔنت يزدطبالر ثکؼبَذ ،ايب ثذٌٔ يشد ثٕدٌ کبر خبَگی تُٓب دنیم ارتزبُی ثٕدٌ کبر خبَگی َیظت  .ػبیذ صتی
هزس ایٍ ػَ ار ٔ پی گیزی آٌ ثبُج اؿالصبتی َیش ثّ َفَ سَبٌ ثؼٕد ايب ایٍ اؿالصبت َّ تُٓب کبرخبَگی را سیز ص ؤال
َخٕاْذ ثزد ثهکّ آٌ را پبیذارتز خٕاْذ کزد ُ .الِٔ ثز ایٍ هزس ٔ تجهیغ ایٍ ػِبر در ثیٍ سَبٌ ثبُج دايٍ سدٌ ثّ
ثیُؼبٌ هزس خٕاْذ ػذ ٔ يبََ ثزخٕرد ًّْ ربَجّ ثّ
دیذگبِْبی ارتزبُی در ثیٍ ًْبٌ سَبَی اطت کّ ایٍ ػِبر در
کبرخبَگی سَبٌ خٕاْذ ػذ.
ثٓتز َیظت ثّ ربی ػِبر تمهیم گزایبَّ دطتًشد ثّ کبر خبَگی ،ػِبری در رٓت رفبِ صبل سَبٌ در کبطتٍ فؼبر کبر
خبَگی ثذْیى کّ صذلم صلٕر ثزاثز سَبٌ در ثبسار کبر را تظٓیم کُذ؟■


محمد ملكی بو محاربو متيم شده است
يضًذ ػزیف در گفت ٔگٕ ثب خجزَگبر ایهُب در خـٕؽ پزَٔذِ يضًذ يهكي كّ ریبطت داَؼگبِ تٓزاٌ در دٔنت
يٕلت را ثز ُٓذِ داػت ثب اُالو ایُكّ يٕكهغ در ْفتّ گذػتّ ثب لزار كفبنت یك يیهیبرد ریبني آساد ػذِ اطت گفت ت:
هجك كیفزخٕاطت ؿبدرِ يٕكهى ثّ اتٓبو ارتجبم ثب یكي اس طبسيبٌ ْبي غیزلبََٕي ٔ ثّ اطتُبد يبدِ  186لبٌَٕ يزبسات
اطاليي ثّ يضبرثّ يتٓى ػذِ اطت.
ٔی اتٓبو دیگز يهكي را تْٕیٍ ثّ ايبو خًیُي ،يمبو يٌِى رْجز ی ٔ تجهیغ ُهیّ ٌَبو ُُٕاٌ كزد ٔ ادايّ دادٔ :لت
رطیذگی ثّ پزَٔذِ يٕكهى  24فزٔردیٍ يبِ طبل آیُذِ اُالو ػذِ كّ ثب تٕرّ ثّ ٔخبيت ٔكَ رظًبَي يٕكهى ايیذٔارو
در رٔس اُالو ػذِ رٓت رطیذگی لبدر ثّ صلٕر در دادگبِ ػٕد.

