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ذالنِ هطبلت هططٍحِ :
جلؿِ پطؾف ٍ پبؾد فطاذَاى زٍم ططح جَیكگط ثَهی ثِهٌظَض قفبفؾبظی هَضَػبت ٍ حَظُّبی ّوکبضی زض فطاذَاى زض تبضید
یکكٌجِ هَضخ  1931/11/11ثطگعاض گطزیس.
زض ایي جلؿِ جٌبة آقبی زکتط ػلیطضب یبضی هسیط ططح جَیكگط ثَهی ثِ ؾؤاالت هططح گطزیسُ اظ ؾَی قرطک کٌٌرسگبى پبؾرد
زازًس کِ ؾؤاالت ثِ قطح شیل هیثبقس:
 ثب تَجِ ثِ ػسم قٌبذ ٍ ّوکبضی قجلی قطک ّب ثب یکسیگط ،ایجبز کٌؿطؾیَمّب ثب چِ ؾبظ کبضی قکل هیگیطز؟
 العاهی ٍجَز ًساضز کِ پیكٌْبز قطک ّب زض قبلت ایجبز کٌؿطؾیَم اضائِ قَز ٍ هسلّبی زیگرط ّوکربضی ّرن هریتَاًرسثِهٌظَض ایجبز ٍ تَؾؼِ ؾکَّبی جَیف هجتٌی ثط ذلق هكتطک اضظـ هسًظط قطاض گیطز .ثِطَض هثبل جَیف هٌبثغ ػلوی
ثب ذسهبت اضظـافعٍزُای هكبثِ گَگل ثَک ٍ ذسهبت آهَظـ َّقوٌس هیتَاًس ثط ضٍی یک پلتفطم ًكرط زیجیتربلی ثرب
یکسیگط یکپبضچِ قًَس .ثطای ضؾیسى ثِ ایي ّسف هیثبیؿ قطک ّب ثب یکسیگط ّوکبضی ًوبیٌس ٍ قکل تفبّین ٍ قطاضزاز
ثبیس ثِ نَضتی ثبقس کِ ایي ّوکبضی نَضت پصیطز تب ذسهبت انلی ایجبز گطزز .زض ایي ضاثطِ ،پیكٌْبزّب ثط اؾبؼ هرسل
کلی ؾطهبیِگصاضی ٍ کؿتٍکبض هطتجط ثباضظـ ٍ ذسهبت ًْبیی اضظیبثی هیقًَس.
 آیب لعٍهبً یکپبضچِؾبظی ٍ ّوکبضی هیثبیؿ ثب جَیكگطّب اًجبم قَز؟ آیب تؼبهرل ٍ ّوکربضی هیربى ذرسهبت هرتلرا ٍ یرب
ّوکبضی هیبى قطک ٍ زاًكگبُ هَضزقجَل اؾ ؟
 ّسف انلی زض ّوکبضی ثبظیگطاى ظیؿ ثَم اظجولِ قطک ّبی ثررف ذهَنریًْ ،بزّربی ثررف ػورَهی ٍ هؤؾؿربتپػٍّكی ،ایجبز ٍ تَؾؼِ پلتفطمّبی کبضی هرتلا ثط هجٌبی ّنافعایی تؿْیالت جَیف ثب ذسهبت اضظـافعٍزُ ٍ ػورَهی
هَضزًیبظ کبضثطاى هیثبقس .تجطثِ ًكبى زازُ اؾ اگط ٍضٍز ثِ ثبظاض چیعی قجیِ گَگل ثبقس اهکبى هَفقی کوتط اؾر ٍ
هطزم ؾر تط ثِ ؾطاؽ آى هیضًٍس ثٌبثطایي هَضَػبتی هبًٌس ذسهبت هکبى هحَض هجتٌری ثرط ًقكرِ ،ذطیرس فرطٍـً ،كرط
هحتَا ،تؿْین هحتَا ٍ ضؾبًِ اجتوبػی ٍ اضتجبطبت ٍ قجکِّبی اجتوبػی کِ جؿتجَی اطالػبت زض آىّب هیتَاًرس اضظـ
تؼییيکٌٌسُای ایجبز ًوبیس ثبػث جصة کبضثطاى ذَاّس قس .پیكٌْبز ّوکبضی ثب زاًكگبُ اگط ضٍیکطز هالحظربت ّوکربضی
قفبف ثیبىقسُ ثبقس ٍ ثرف هكتطی ٍ تَؾؼِ ثبظاض تحلیل ٍ ثطًبهِضیعیقسُ ثبقس قبثلثطضؾی ذَاّس ثَز.

 آیب قطک ّب هیثبیؿ اظ قجل ثبّن ّوکبضی زاقتِ ثبقٌس ٍ یب هیتَاًٌس پؽ اظ قطک زض فطاذَاى ثب هساذلِ ططح جَیكگط
ایي ّوکبضی نَضت پصیطز؟
 اگط تفبّوی ثطای ّوکبضی هكتطک نَضت ًگیطزً ،ویتَاى پیكٌْبزی ضا اضائِ ًوَز .ثٌبثطایي زض حبلتی کرِ ایري ّوکربضیزض حبل حبضط ٍجَز ًساضز ،تَافق ٍ تفبّنًبهِ ثطای تكکیل آى هیتَاًس ًقطِ قطٍع ثرطای اضظیربثی پیكرٌْبز قروب ثبقرس.
هؿلوبٌ تفبّنًبهِ هجٌبی اضائِ پیكٌْبز قوب ذَاّس ثَز ٍ آًچِ اًتظبضهیضٍز ططح هجبحث حقَقی زض هطحلرِ ثؼرسی ثرطای
پصیطـ پیكٌْبز اؾ .
 ثب تَجِ ثِ هكکالت ثؿیبضی کِ هب زض فطاذَاى هطحلِ اٍل ثطای ػقس قطاضزاز ّوکربضی هكرتطک ثرب پػٍّكرگبُ زاقرتِایرن،
ؾبظٍکبض زض ًظط گطفتِقسُ ثطای ایي هطحلِ ثِ چِ نَضت ذَاّس ثَز؟
 هكکلی کِ زض ضاثطِ ثبتجطثِ قجلی ٍجَز زاضز ػقس قطاضزاز ّنظهبى ثب زٍ قطک ٍ ایجبز حؿبةّبی هكتطک ٍ هؿبئل ثیوِثَز .زض پیكٌْبز ّوکبضی جسیس کِ زض حبل حبضط هیذَاّیس آًطا اضائِ زّیس ایي هؿبئل ثبیؿتی اظ قجرل ثطضؾری گرطزز ٍ
چٌبًچِ پػٍّكگبُ ثب یک هَجَزی حقَقی ططف قطاضزاز هكکالت کوتط ذَاّس ثَز .ثِطَض هثبل هیتَاى قرکل حقرَقی
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پیكٌْبز ضا ثج ًوَزُ ٍ زض ضاثطِ ثب هسل زضآهسی ،ؾطهبیِّبی فکطی ٍ تؿْین هٌبفغ ثِ تَافق ضؾیس .ایي اهط
 -هؿتلعم اػتوبز قطک ّب ثِ یکسیگط ٍ فؼبلی زض قبلت یک هَجَزی حقَقی جسیس اؾ .

ًَ ع ٍ هیعاى هكبضک پػٍّكگبُ زض پیكٌْبزّبی تَؾؼِ ؾکَی جَیف ثِ چِ نَضت ذَاّس ثَز؟
 ثؿتگی ثِ ًَع پیكٌْبز ؾطهبیِگصاضی هكتطک ٍ ّعیٌِّبی تَؾؼِای هَضزًیبظ هتفبٍت ذَاّس ثَز .ایي کربض ثرب اضظیربثی ٍاضظـگصاضی هَضَػبت فٌی ٍ کؿتٍکبض اضائِقسُ زض پیكٌْبزّب ٍ اًترربة هَضزّربی ثطترط اظ هٌظرط اضظـ پیكرٌْبزی ٍ
قبثلی ّبی فٌی ثِهٌظَض پیبزُؾبظی تَؾؼِ نَضت هیپصیطز.
 ؾْن پػٍّكگبُ اظ هكبضک ثِ چِ نَضت ذَاّس ثَز؟ آیب هكبثِ هسل اؾتفبزُقسُ زض فطاذرَاى قجرل ثرِهٌظرَض ثربظ کرطزى
ذطٍجیّب ٍ ثبظگك ؾطهبیِ اظ هحل زضآهس ذسهبت زض ثبظُ ظهبًی هكرم اؾ ؟
 ّسف انلی پػٍّكگبُ اظ ؾطهبیِگصاضی زض تَؾؼِ ؾکَّبی جَیف زض زضجِ ًرؿ گؿتطـ ٍ تطٍیج ظیؿ ثَم ذرسهبتجَیف زض کكَض هیثبقس .هسل هَجَز ثطای هكبضک هبلی ،ثبظگك ؾطهبیِ اظ هحل ؾَز اؾ ثبایيٍجَز هسلّبی زیگط
زض نَضت پیكٌْبز قجل ثحث ٍ ثطضؾی ذَاّس ثَز .هسل هكبضکتی هَجَز ثسیينَضت اؾ کِ زض پبیبى ظهبى قطاضزاز یک
ثبظُ ظهبًی اؾتطاح ٍجَز زاضز کِ زض آى هحهَل ٍاضز ثبظاض گطزیسُ ٍ زض نَضت هَفقی آهیع کؿتٍکبض ،ؾرطهبیِگرصاضی
اٍلیِ اظ هحل ؾَز ثطگك زازُ هیقَز .زض نَضت ػسم هَفقی پطٍغُ زض ذهَل توسیرس ظهربى ثبظگكر ؾرطهبیِ ٍ یرب
چگًَگی ذبتوِ ّوکبضی تهوینگیطی هیقَز.
 آیب ؾطهبیِگصاضی پػٍّكگبُ زض قبلت ٍام اضائِ هیقَز؟ طرطح جَیكرگط چرِ حوربیتی ایرط اظ حوبیر هربلی زض پیكرطف
کؿتٍکبض پطٍغُای هیتَاًس اًجبم زّس؟
 ایي ؾطهبیِگصاضی زض قبلت ٍام ًیؿ ٍ پػٍّكگبُ ثًَِػی زض هربططات پیكطف پطٍغُ هكبضک هیًوبیس .ثِػجبضتزیگرطزض هسل ٍام ثیكتط کؿت ؾَز هسًظط هیثبقس ٍلی زض هسل ؾطهبیِگصاضی هكتطک ؾکَّبی جَیف ّسف انلی ّوکربضی
زض تَؾؼِ ذسهبت ٍ کؿتٍکبض قطک ّب ٍ کبّف ذؿبضت ًبقی اظ هربططات پطٍغُ اؾ ًَ .ع ثؿتِّبی حوبیتی زض ؾرٌس
فطاذَاى آٍضزُ قسُ اؾ  .ایي حوبی ّب هیتَاًس تَؾط پیكٌْبززٌّسُ زضذَاؾ قًَس ٍ یب پرؽ اظ ثطضؾری پیكرٌْبز زض
ٌّگبم پصیطـ آى هكرم قًَس .ثِطَض هثبل ثب تؼییي ططح افعایف کبضثطاى هیتَاى اظ ثؿتِ تَؾؼِ ثبظاض اؾتفبزُ ًوَز.
 زض ؾکَی ذسهبت ًقكِ ،اگط ثؿتط فٌی ًقكِ ثب زٍ قطک هَجَز زیگط ثرَاّرس تكرکیل کٌؿطؾریَم زّرس هریتَاًرس ؾرِ
کٌؿطؾیَم ایجبز ًوبیٌس ٍ یب هیثبیؿ زض قبلت یک کٌؿطؾیَم ثبقس؟
 ثْتط اؾ زض قبلت یک ؾطهبیِ'گساضی هكتطک ثبقس ٍ پلتفطم انلی هیتَاًس ثِنَضت ضاّجط هجوَػِ ػول ًوبیس. آیب فطاذَاى زٍم جَیكگط ثَهی ثب ططح ایجبز کٌؿطؾیَم هیذَاّس هكکالت ضا ثِ ثیطٍى پػٍّكگبُ ٍ ثرِ ثررف ذهَنری
هٌتقل ًوبیس؟ زض ایي نَضت ظهبى تكکیل کٌؿطؾیَم ،هكکالت جسیسی ثِ ٍجَز ًرَاّس آهس؟
 ططح جَیكگط ثِ زًجبل ایجبز کٌؿطؾیَم تَؾط قطک ّب ًیؿ ثلکِ ّسف انلی زض ایي فطاذَاى ایجبز ٍ تَؾؼِ ؾکَّبیپیكطفتِ کؿتٍکبض اظ ططیق ّوکبضی ثبظیگطاى ٍ ّنافعایی ذسهبت هرتلا زض ظیؿ ثَم جَیف اؾ  .زض ایي ضاثطِ ایجبز
کٌؿطؾیَم تٌْب یک اثعاض ثطای ضؾیسى ثِ ایي ّسف ثَزُ ٍ گعیٌرِّربی زیگرط ّوکربضی ٍ ؾرطهبیِگرصاضی هكرتطک ًیرع
قبثلثطضؾی اؾ  .زض تْیِ ٍ اضائِ پیكٌْبز فطاذَاى ،تفبّن اٍلیِ ٍ زض کٌبض ّن قطاضگطفتِ قطک ّب کِ گبم انلی زض تَؾؼِ
ظیؿ ثَم کؿتٍکبض اؾ ّن کفبی هیکٌس.
 -چگًَِ هیتَاى ثب جَیكگطّبی هَجَز ّوکبضی ًوَ.ز؟ آیب هیتَاى ثطای پػٍّف ٍ یب تَؾؼِ یک هحهَل هٌفطز پیكٌْبزی
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ضا اضائِ ًوَز؟
 تَؾؼِ هحهَل ضٍیکطز اًتربثی ثطای فطاذَاى هطحلِ قجل ثَزُ اؾ ثبایيٍجَز ثطای هحهَالت ٍ ذسهبت ذبنی کِ زاضایاضظـ ٍیػُای زض ططح تَؾؼِ جَیكگط ثَزُ ٍ یب پطٍغُّبیی کِ تَجیِ اقتهبزی ذرَثی زاقرتِ ثبقرٌس هریترَاى ثرِطرَض
جساگبًِ ثطضؾی قَز .اگط ثب جَیكگطّب نحج گطزز قبیس ثتَاى آىّب ضا هججَض ثِ اؾتفبزُ اظ ذرسهبت ؾربیط قرطک ّرب
ًوَز ٍلی ایي ّوکبضی هسًظط ططح جَیكگط ًویثبقس .زض ایي هطحلِ اظ تَؾؼِ ططح ،زیسگبُ کلی ثسیينرَضت اؾر کرِ
یکپبضچگی ذسهبت ثط اؾبؼ اؾتقجبل کبضثطاى ،ضٍز ثبظاض ٍ توبیل کؿتٍکبضّب پیطاهَى یک ثؿتط قسضتوٌس جَیكرگط قرکل
گیطز.

 زض ضٍیکطز فؼلی ،پػٍّكگبُ تب  10زضنس زض ّعیٌِّبی پطٍغُ هكبضک هیکٌس .زض فطاذرَاى زٍم ایري ؾرْبم ثؼرساً فطٍذترِ
ذَاّس قس؟
 ضٍیکطز ؾطهبیِگصاضی قبیس ثِ هؼٌبی ذطیس ؾْبم ًجبقس .فطایٌس ؾطهبیِگصاضی ثِنَضت یک پطٍغُ تَؾؼِای زیرس ذَاّرسقس کِ زض قجبل پیكطف کبضّ ،عیٌِّب پطزاذ ذَاٌّس قس .ایي ّعیٌِّب زض هطحلِ تجبضیؾبظی ذسهبت هیتَاًس ثبظگك
زاز قَز .ثِػجبضتزیگط زیسگبُ ططح زض ؾطهبیِگصاضی هكتطک ،تَؾؼِ ذسهبت ٍ کؿتٍکبض قطک ّب اؾ ترب ثرِ هطحلرِ
زضآهسظایی ثطؾٌس ٍ ّسف ایي ًیؿ کِ ططح ؾْبمزاض قطک ّب ثبقس
 اگط زٍ قطک ثبّن ّوکبضی زاقتِ ثبقٌس ٍ ططف ؾَم یک ؾبظهبى زٍلتی ثبقس ایي کٌؿطؾیَم اهکبىپصیط اؾ ؟
 ّیچ هحسٍزیتی اظ ایي ًظط ٍجَز ًرَاّس زاق ٍ ؾبظهبى زٍلتی ٍ ًْبزّبی ثرف ػوَهی زض ظهیٌِ تَلیس ٍ تساضک هحتَاهیتَاًٌس ًقف هْوی ایفب ًوبیٌس .ایي ّوکبضی هیتَاًس ثب ایجبز تفبّنًبهِ ٍ قطاضزازّبی حقَقی هیبى ثبظیگطاى هرتلا ٍ
تضویٌی الظم ثطای اجطای پطٍغُ نَضت پصیطز.
 احتوبل توسیس فطاذَاى هطحلِ زٍم ٍجَز زاضز؟
 -ایي هؿئلِ زض قَضای ضاّجطی ططح جَیكگط ثَهی هططحقسُ ٍ ًتیجِ آى اػالم ذَاّس قس.

 یکی اظ هكکالت فطاذَاى اٍل ،طَالًی ثَزى فطایٌس اجطای آى اظ ظهبى اضؾبل پیكٌْبزّب تب ػقس قطاضزاز ثَز کرِ تقطیجربً یرک
ؾبل طَل کكیس .زض ایي زٍضُ چِ تساثیطی اًسیكیسیس ؟
 یکی اظ کبضّب هحسٍز کطزى ظهبى زضیبف پیكٌْبزّب اؾ کِ زض هطحلِ تب قف هبُ ثرِ طرَل اًجبهیرسّ .وچٌریي زیگرطتجبضة آهَذتِ فطاذَاى اٍل اظ حولِ فطایي اضظیبثی ٍ فطایٌسّبی ازاضی ػقس قطاضزاز هیتَاًس ثِ اجطای ثْیٌرِترط فطاذرَاى
زٍم کوک ًوبیس
 اگط ذسهبتی ٍجَز زاقتِ ثبقس کِ زض حبقیِ ططح جَیكگط قطاض گیطز هبًٌس ایویل چقسض هیتَاى اهیسٍاض ثَز کِ حوبیر اظ
آىّب نَضت هیپصیطز؟
 هكبضک قطک ّب زض هطحلِ زٍم ططح جَیكگط ثِنرَضت تَؾرؼِ ؾرکَّبی جرَیف زیرسُقرسُ اؾر  .ذرسهبت پؿرالکتطًٍیکی ثِطَض هثبل هیتَاًرس زض ؾرکَی ذرسهبت اضتجبطربت زض کٌربض ذرسهبت قرجکِّربی اجتوربػی ٍ پیربمضؾربى،
اضظـافعٍزُای ایجبز ًوبیسّ .سف آى اؾ کِ ایي ذسهبت زض قجکِ اضظـ ؾکَّبی جَیف اضظـ اقتهبزی ایجبز ًورَزُ
ٍ هسل کؿتٍکبض ؾکَی جَیف ضا تکویل ًوبیس.

