ضگشد ّإ س٘ا تشإ استخذام خاسَس دس داًطگاُ ّا
تؼذ اص افطاگشٕ وو٘تِ دس هَسد اٌٗىِ تؼضٖ اسات٘ذ داًطگاُ تشإ «س٘ا» واس هٖوشدُ اًذ ،چَى دستاسٓ اساهٖ آًْا ٍ داًطگاّْإ هشتَعهِ
تَض٘حٖ ًذادُ تَد ،لزا تالفاغلِ س٘ل ًاهِ اص سَٕ سؤسإ داًطگاّْإ تِ »س٘ا» سشاصٗش ضذ ٍ ّوگٖ خَاستٌذ تا هطخػات اسهتاداًٖ سا
وِ تشإ «س٘ا» واس هٖوشدًذ ٍ ٗا هطغَل واس تَدًذ ،تِ اعالػطاى تشساً٘نٍ .لٖ «س٘ا» تِ دل٘ل تؼْذ لثلٖ خَد ًسثت تِ اٗي اسهتاداى وهِ
سٍاتظضاى سا تا ساصهاى ّوَاسُ هخفٖ خَاّذ داضت ،چَى ًوٖ تَاًست اساهٖ آًْا سا دس اخت٘اس وسٖ لشاس دّذ ،تِ ّو٘ي خْت ً٘ض ًاههِ
سؤسإ داًطگاّْا سا تٖخَاب گزاضت ٍ .تٌْا دس ٗه هَسد هي ضخػا ًاهِإ تِ سئ٘س والح «آهْشست» (وِ لثل اص ٍسٍدم تِ داًطىذُ
دسٗاٖٗ دٍ سال دس آًدا دسس هٖخَاًذم ٍ فَقا لؼادُ تِ آى دلثستگٖ داضتن) ًَضتن ٍ ّشگًَِ ساتغٔ اسات٘ذ والح اٍ سا تا «س٘ا» تىهزٗة
وشدم.
هتؼالة اٗي ٍضغ ،چَى داًطگاّْا ًت٘دِإ اص هىاتثِ تا «س٘ا» تذست ً٘اٍسدًذ ،تؼضٖ اص آًْا خَد دس غهذد ٍضهغ همهشسات ٍ ضهَاتغٖ
تشآهذًهههذ تههها تتَاًٌهههذ تشاسهههاس آى دس آٌٗهههذُ ّشگًَهههِ ساتغهههِ هماههههات داًطهههگاّٖ سا تههها «سههه٘ا» تحهههت وٌتهههشل لهههشاس دٌّهههذ .
سٍص  ۵۲هاسس  ۷۷۱۱تاخثش ضذم ،دس داًطگاُ ّاسٍاسد هٖخَاٌّذ همشساتٖ ٍضغ وٌٌذ وِ اگش تِ هشحلِ اخشا دسآٗذ ،خلَٕ ّشگًَِ ساتغِ
«س٘ا» تا داًطگاُ ّاسٍاسد سا تِ ولٖ سذ خَاّذ وشد ٍ .چَى اٗي ٍضغ تا خَاستِ هي – وِ ػاللِ داضتن لذهْإ هإثشٕ تشإ تْثَد ّشچِ
ت٘طتش سٍاتظ «س٘ا» تا خَاهغ داًطگاّٖ تشداسم -دس تضاد تَدً٘ ٍ ،ض هٖ تشسه٘ذم وهِ هثهادا چٌه٘ي الهذاهٖ اص سهَٕ ٗهه داًطهگاُ هؼتثهش ٍ
سشضٌاس هَسد تمل٘ذ داًطگاّْإ دٗگش لشاس گ٘شد ٍ وَضطْاٗن سا تِ ولٖ ػم٘ن تگزاسد ،لزا عٖ تواس تلفٌهٖ تها «دسنتهان» (سئه٘س
ّاسٍاسد) تِ اٍ گفتن ضخػٖ سا تِ دفتشش هٖ فشستن تا دستاسُ همشسات هَسدًظش داًطگاُ تها ٍٕ غهحثت وٌهذ ٍ ًتهاٗح ٍ آثهاسٕ سا وهِ
اخهههههههههشإ چٌههههههههه٘ي همشساتهههههههههٖ تهههههههههش «سههههههههه٘ا» خَاّهههههههههذ گزاضهههههههههت ،تهههههههههشاٗص تَضههههههههه٘ دّهههههههههذ.
«تان »تا غو٘و٘ت فش اٍاى پ٘طٌْادم سا پزٗشفتٍ .لهٖ ٗهه سهاػت تؼهذ تلفٌهٖ تها ههي توهاس گشفهت ٍ خثهش داد وهِ هسهإٍل٘ي تْ٘هِ
پ٘ص ًَٗس همشسات هَسد ًظش تِ اٍ گفتِاًذ وِ لثال تا «س٘ا» تواس گشفتِ ٍ ًظش هماهات هشتَعِ سا خَٗا ضذُاًذٍ ،لٖ خَاب ضٌ٘ذُاًذ وِ
«سههههههههههههههههههههههههههه٘ا» دس اٗهههههههههههههههههههههههههههي تهههههههههههههههههههههههههههاسُ ًظهههههههههههههههههههههههههههشٕ ًهههههههههههههههههههههههههههذاسد.
تا ضٌ٘ذى حشف سئ٘س داًطگاُ ّاسٍاسد ت٘طتش اص اٗي خْت ًاساحهت ضهذم وهِ ههٖدٗهذم اضهت٘اق ههي تهِ تهشه٘ن سٍاتهظ «سه٘ا» تها خَاههغ
داًطگاّٖ ،تخاعش س٘ستن واغزتاصٕ هَخَ دس ساصهاى تٖ اثش هاًذُ استٍ .لٖ هتؼالة آى ،چَى تواس الصم تشلشاس ضهذ ٍ تحهم هفػهلٖ
ّن تا هماهات ّاسٍاسد غَست گشفت ،لزا تٌظ٘ن همشسات هشتَط ّن تِ ًحَٕ وِ هؼتذلتش تاضذ تِ پاٗاى سس٘ذ ٍ .تٌْا دس آىّ ،هش ٗهه اص
اػضإ داًطگاُ وِ تا «س٘ا» هشتَط تَدًذ ،هَظف ضذًذ سئ٘س داًطگاُ سا اص چگًَگٖ سٍاتظ خَد تا ساصهاى هغلغ وٌٌذ ٍ .تِ دًثهال آى
ً٘ض چَى خَضثختاًِ فمظ چٌذ داًطگاُ دٗگش اص اٗي سٍِٗ ّاسٍاسد تمل٘ذ وشدًذ ،لزا هسألِ سٍاتظ «س٘ا» تا هداهغ داًطگاّٖ تؼذا تشاٗواى تِ
غهههههههههههههههههههههههههَست ٗهههههههههههههههههههههههههه هطهههههههههههههههههههههههههىل داٗوهههههههههههههههههههههههههٖ دس ً٘اههههههههههههههههههههههههههذ.
دس هَالغ تحم پ٘شاهَى تٌظ٘ن همشسات هضتَسٗ ،ىٖ اص خَاستِّإ ّاسٍاسد اٗي تَد وِ «س٘ا »ّن تِ ًَتِ خَد همشساتهٖ ٍضهغ وٌهذ تها اص
ّشگًَِ سٍاتظ هحشهاًِ اسات٘ذ ّاسٍاسد تا «س٘ا» خلَگ٘شٕ ضَدٍ.لٖ هي تِ اٗي ػلت صٗش تاس لثهَل خَاسهتِ آًْها ًهشفتن وهِ ٍلتهٖ اسهات٘ذ
داًطگاُ هٖ تَاًٌذ تِ غَست سسوٖ ٗا غ٘شسسوٖ داسإ اًَاع سٍاتظ هحشهاًِ تا هإسسات ،تٌ٘ادّا ٍ ساصهاًْإ دٍلتٖ ٍ غ٘شدٍلتٖ تاضهٌذ،
چشا فمظ تاٗذ سٍاتظضاى تا «س٘ا» هخفٖ ًواًذ؟ ٍ اگش ّذف ،خلَگ٘شٕ اص تأث٘شگزاسٕ ػَاهل خاسخٖ تش هشام ٍ هسإٍل٘تّإ ٗه استاد
است .چشا فمظ واسوشدى اٍ تا «س٘ا» هٖتَاًذ چٌ٘ي ًت٘دِإ تثاس آٍسد ٍ ،هثال فالى ضشوت تداستٖ وِ اسهتاد سا تهِ ػٌهَاى هطهاٍس خهَد
تشگضٗهههههههههههههذُ لهههههههههههههادس ً٘سهههههههههههههت ٍٕ سا اص ّهههههههههههههذف داًطهههههههههههههگاّ٘ص هٌحهههههههههههههشف وٌهههههههههههههذ؟...

چَى تشوسٖ پَض٘ذُ ً٘ست وِ دس سٍاتظ ضشوتّإ تداستٖ تا اسات٘ذ داًطگاُ ،ضوي احتوال دست٘اتٖ تِ هَاد ٍ تحم٘مات سشٕ ،هسألٔ
ًفهههَر اسهههتاد تهههش داًطهههدَٗاى ٍ اًتخهههاب افهههشاد هسهههتؼذ ٍ تَغههه٘ آًْههها تهههِ ضهههشوتْا ً٘هههض تهههِ ضهههذت هغهههش اسهههت.
تا تَخِ تِ اٗي هسألِ تَد وِ هٖتَاًستن هَضغ ٗه داًطگاُ سا دس پافطاسٕ تشإ اعالع اص سٍاتظ استاداى خَد تا ساصهاًْإ دٗگش وهاهال
دسن وٌن ٍ .اغَال چَى اٗي حك سا تِ داًطگاّْا هٖدادم وِ تذاًٌذ استاداًطاى تا چِ حذ ٍلت خَد سا غشف هطاغل خاسج اص داًطگاُ
هٖوٌٌذ ،لزا عٖ دستَسالؼولٖ تِ هماهات «س٘ا» گَضضد وشدم وِ لثل اص اًؼماد ّش ًَع لشاسداد تشإ اسهتفادُ اص اسهتادٕ وهِ داًطهگاّص
هاٗل تِ ّوىاسٕ هحشهاًِ ٍٕ تا «س٘ا» ً٘ست ،تاٗستٖ هسإٍل٘تص سا دس لثال داًطگاُ تِ اٍ ٗادآٍس ضهًَذ ٍ.لهٖ چٌاًههِ اسهتادٕ تهِ ػهذم
افطإ سٍاتغص تا ها پافطاسٕ داضت  .اٗي دٗگش هسألِإ است ت٘ي خَد اٍ ٍ داًطگاّص ًِ ،ت٘ي «س٘ا» ٍ داًطگاُ  .چَى تِ ّش حال ها ّن،
ًههههههِ هههههههٖخَاسههههههت٘ن ٍ ًههههههِ هههههههٖ تَاًسههههههت٘ن وههههههِ تههههههشإ داًطههههههگاّْا ًمههههههص پلهههههه٘س سا اٗفهههههها وٌهههههه٘ن.
دس هَسد استاداًٖ وِ تواٗلٖ تِ تثؼ٘ت اص همشسات داًطگاّطاى ًطاى ًوٖ دادًذ ،دستَس دادُ تَدم حتوا تشإ استفادُ اص آًْا ًظهش ههشا ّهن
خَٗا ضًَذ ٍ .دس چٌ٘ي هَاسدٕ – عثك ضَاتغٖ وِ داضتن -اتتذا تشسسٖ هٖوشدم تا تثٌ٘ن آٗا دس داًطگاُ اٍ استاداى هَظف تهِ گهضاسش
ولِ٘ سٍاتظ خاسخٖ خَد ّستٌذٗ ،ا فمظ استثاط آًْا تا «س٘ا» هطوَل اٗي همشسات هٖضهَد؟ ٍ تهِ دًثهال آى دس غهَستٖ وهِ اسهتاد فمهظ
هٖتاٗست ساتغِ خَد سا تا «س٘ا» گضاسش دّذ ،استخذاهص سا تالهاًغ اػالم هٖوشدمٍ .لٖ اگش عثك همشسات ٗه داًطگاُ استاداًص ًاچاس
تَدًهههذ توهههام هطهههاغل غ٘هههش داًطهههگاّٖ خهههَد سا اعهههالع دٌّهههذ ،اص لثهههَل ّوىهههاسٕ آًْههها تههها «سههه٘ا» سهههش تهههاص ههههٖصدم.
استاداًٖ وِ ضوي تواٗل تِ واس وشدى تشإ «س٘ا» تِ ّ٘هَخِ ًوٖخَاستٌذ سٍاتغطاى تا ها ػلٌٖ ضَد ،گاُ دل٘لٖ خض حفظ استمالل خهَد
ًذاضتٌذٍ ،لٖ دس تس٘اسٕ هَاسد فمظ تشإ فشاس اص تْوتْإ ٍاسدُ اص سَٕ ّوىاساًطاى تهَد وهِ تهشخ٘ ههٖدادًهذ تغهَس هحشهاًهِ تها هها
ّوىاسٕ وٌٌذ
دس سال ٗ ۷۷۱۱ىٖ اص استاداى والح «تشٍول٘ي» تا «س٘ا» تواس گشفت ٍ خَاستاس تؼضٖ اعالػات ساخغ تِ ٗىٖ اص وطَسّإ پطهت پهشدُ
آٌّ٘ي ضذ ،وِ لػذ سفش تِ آًدا سا داضت ٍ .دس تاصگطت ً٘ض تاس دٗگش تِ سشاؽ ها آهذ تا تشداضتْإ خَد سا اص سفشش تها «سه٘ا» دس ه٘هاى
تگزاسد .اٗي هسألِ خ٘لٖ غاف ٍ سادُ تِ ّو٘ي ضىل تشگضاس ضذ ٍ ،دس خشٗاى آى ّن استاد هضتَس ًِ هأهَسٗتٖ اص خاًة «س٘ا» گشفهتٍ ،
ًِ دستوضدٕ تخاعش واسش دسٗافت وشدٍ .لٖ تِ هدشدٕ وِ خثش تواسْإ اٍ تا «سه٘ا» تهِ گهَش دٗگهشاى سسه٘ذّ ،وىهاساًص تها ٍٕ تهِ
هخالفههههههههههههههت تشخاسههههههههههههههتٌذ ٍ خلههههههههههههههَٕ اداهههههههههههههههٔ وههههههههههههههاسش دس وههههههههههههههالح سا گشفتٌههههههههههههههذ.
دس هَسد دٗگشٕ ،ضخػا تا ٗىٖ اص استاداى داًطگاّْإ «إَٓٗ ل٘ه» دٍتاس تواس گشفتن ٍ اص اٍ وِ خ٘لٖ عشف تَخِ ٍ احتشام هي لشاس
داضت ،خَاستن تا ٗه سال خذهت دس تخص تحل٘لگشٕ «س٘ا» هَافمت وٌذٍ .لٖ اٗي استاد دس ّش دٍ هاللات اص هي فشغت خَاست تها
دستاسُ هأهَسٗت هَسد ًظش ت٘طتش فىش وٌذ ٍ .سشاًدام ّن چٌ٘ي ًت٘دِ گشفت وِ ّوىاسٕ تا «س٘ا» هٖتَاًهذ هَلؼ٘هت داًطهگاّٖ اٍ سا تهِ
هخاعشُ ت٘اًذاصد
دستاسٓ اٗي وِ لػذ ها اص تِ واسگشفتي استاداى داًطگاُ چ٘ست؟ تاٗذ تگَٗن ّذف اٍلِ٘ «س٘ا» اص ّوىاسٕ تا استاداى ،تْشُگ٘شٕ اص افىاس
ٍ اعالػات آًْا دس اهَس خْاًٖ است ،وِ صهٌِّ٘إ گًَاگًَٖ اص سٍاًطٌاسٖ سشاى دٍلتّا ٍ آگاّٖ تِ اهَس وطَسّإ ًفتخ٘ض گشفتِ،
تا ضٌاساٖٗ ػلل لذستوٌذٕ تٌ٘ادگشاٖٗ اسالهٖ سا ضاهل هٖضَد ٍ .چَى «س٘ا» ًاچاس تاٗذ هثل توهام هإسسهات پهٍّطهٖ ٍ تحل٘لگهشٕ ،اص
افىاس ٍ آسا واسضٌاساى هختلف تشإ دست٘اتٖ ٍ سٌدص دٗذگاُ هَسدًظش خَد تْشُهٌذ ضَد ،لزا تِ تْتشٗي سٍش هوىي وِ چ٘هضٕ خهض
استفادُ اص ثوشات هحمم٘ي داًطگاّٖ ً٘ست سٍ هٖ آٍسد ٍ .دس اٗي ساستا ً٘ض تِ دٍ غهَست ػوهل ههٖوٌهذ ٗىهٖ ضهشوت دادى اسهتاداى
داًطگاُ دس وو٘تِّإ ٗه سالِ هطتشن تشإ تشسسٖ ًت٘دِ الذاهات «سه٘ا» ٍ ،دٗگهشٕ هطهَستّهإ گهاُ ٍ ت٘گهاُ تها اسهتاداًٖ وهِ دس

صهٌِّ٘إ ٍٗهُإ تخػع داسًذ
تْشُگ٘شٕ دس خالل چٌ٘ي هطَستّاٖٗ هؼوَال ٗىغشفِ ً٘ست .ػالٍُ تش اٗي وِ «س٘ا» اصهؼلَهات استاداى داًطگاُ استفادُ هٖوٌهذ ،آًْها
ّن تِ اعالػات خَد ههٖافضاٌٗهذ ٍ .تخػهَظ ضهوي آضهٌاٖٗ تها سًٍهذ الهذاهت دٍلهت تهِ غهَست ػولهٖ – ًهِ آًگًَهِ وهِ خهَد دس
ًظشِٗپشداصّٕاٗطاى تػَس هٖوٌٌهذ -دس خشٗهاى وهاس ً٘هض تخهاعش دستشسهٖ تهِ هٌهاتغ هحشهاًهِ هَخهَد دس «سه٘ا» چٌهاى ت٘هٌص ػو٘هك ٍ
اسصضوٌذٕ ًسثت تِ هسائل خْاًٖ وسة هٖوٌٌذ وِ هحال است تتَاًٌذ آى سا اص عشق دٗگش تِ دست آٍسًذٍ .لٖ الثهِ اٌٗگًَهِ اسهتاداى
ػل٘شغن احاعِ تش اعالػات ٍس٘غ ٍ افضاٗص لذست تحل٘لگشٕ ،هَلغ حضَس دس والس دسس ًوٖتَاًٌذ هسائل سا تِ ضىلٖ وِ هاٗلٌهذ تها
داًطدَٗاى دس ه٘اى تگزاسًذ ٍ ،اص اعالػات هحشهاًِ خَد دس خشٗاى وٌفشاًسّإ داًطگاّٖ استفادُ وٌٌذ
تحماًگ٘ضتشٗي هَسد ّوىاسٕ «س٘ا» تا هداهغ داًطگاّٖ تِ گشٍّٖ استثاط پ٘هذا ههٖوٌهذ وهِ دس داًطهگاّْا تهِ خسهتدَٕ داًطهدَٗاى
خاسخٖ هستؼذ خْت تْشُتشداسٕ «س٘ا »هٖپشداصًذ
تغَس هؼوَل ،ها تشإ دس اخت٘اس داضتي ً٘شٍٕ اًساًٖ الصم خْت حفظ لذست اعالػاتٖ خَد دس وطَسّإ خهاسج ،تاٗهذ دسغهذد ٗهافتي
وساًٖ تاض٘ن وِ صهٌِ٘ هٌاسثٖ تشإ حواٗت اص هٌافغ آهشٗىها دس وطهَس هتثهَع خهَد داسا ّسهتٌذ ٍ.لهٖ چهَى دسهت٘اتٖ تهِ اٗهي افهشاددس
وطَسّاٖٗ وِ تذٍى تَخِ تِ سػاٗت حمَق تطش داسإ تطى٘الت اهٌ٘تٖ سفت ٍ سختٖ ّستٌذ ٍ -اتفالا ها تِ وسهة اعالػهات اص چٌه٘ي
وطَسّاٖٗ ً٘اص فشاٍاى داسٗن – تِ سادگٖ ه٘سش ً٘ست ،تِ ّو٘ي خْت عثؼا ًاخاسٗن تِ اتثهاع آًْها وهِ دس آهشٗىها ّسهتٌذ سٍ ت٘هاٍسٗنٍ .
چٌاًهِ داًطدَٗاًٖ اص وطَسّإ هَسدًظش دس آهشٗىا هطغَل تحػ٘ل تاضٌذ ،اٗي ووال حوالت است وهِ دس پهٖ ٗهافتي ػٌاغهش هسهتؼذ
تههههههههههههههههشإ ّههههههههههههههههذف ٍ همػههههههههههههههههَد خَدهههههههههههههههههاى دس تهههههههههههههههه٘ي آًْهههههههههههههههها تشً٘ههههههههههههههههاٗ٘ن.
تشإ اٗي واس «س٘ا» هؼوَال اص ووه هماهات داًطگاّٖ تشإ تشچ٘ي وشدى داًطدَٗاى خاسخٖ تاب ه٘ل خهَد اسهتفادُ ههٖوٌهذ ٍ .الثتهِ
ضوي آى ّن ًاچاس است تضاد هَخَد ت٘ي هسإٍل٘ت اغلٖ اػضهإ داًطهگاُ سا دس حشاسهت اص حمهَق داًطهدَٗاى دس داخهل ٍ خهاسج
وهههالس ّهههإ دسس ،تههها تفت٘طهههٖ وهههِ تهههشإ ٗهههافتي داًطهههدَٕ ههههَسد ًظهههش «سههه٘ا» تهههِ ػوهههل ههههٖآٍسًهههذً ،ادٗهههذُ تگ٘هههشد.
گشچِ دس اٗي تاسُ سإالٖ ّن هغش است وِ ٍالؼا هسألٔ گضٌٗص داًطدَ تشإ «س٘ا» دس هماٗسِ تا هَاسد دٗگش وِ داًطهدَٗاى هسهتؼذ سا
خْت دسٗافت تَسس تحػ٘لٖ ٍ ٗا احشاص ضغل دس هإسسات ٍ ضشوتّإ هختلف اًتخاب هٖوٌٌذ ،چِ تفاٍتٖ هٖتَاًهذ داضهتِ تاضهذ؟
ضوي آى وِ دس چٌ٘ي هَاسدٕ ،هسألٔ اخثاس تِ ّ٘هَخِ دس ه٘اى ً٘ست ٍ ّشوس هٖتَاًذ تا اسصٗاتٖ ل٘افت خَد تِ پ٘طٌْادات اسائِ ضهذُ
پاسخ هثثت ٗا هٌفٖ تذّذ ،واسوشدى داًطدَٗاى خاسخٖ تشإ «س٘ا» ً٘ض ػٌ٘ا هطوَل ّو٘ي ٍضغ هٖضَد ٍ .دس ًْاٗت ،اٗي ها ٍ داًطدَٕ
هههههَسد ًظههههش ّسههههت٘ن وههههِ هههههٖتههههَاً٘ن ًظههههش خههههَد سا ًسههههثت تههههِ لثههههَل ٗهههها سد ّوىههههاسٕ تهههها ٗىههههذٗگش اػههههالم وٌهههه٘ن.
هسألِ دٗگشٕ وِ دس اٗي ه٘اى گاُ تِ تحم ٍ هدادلِ وط٘ذُ هٖضَد ،هشتَط تِ تْشُتشداسٕ «س٘ا» اص خَاًاًٖ است وِ تِ لَلٖ تأث٘شپزٗش ٍ
چطن ٍ گَش تستِ ّستٌذ ٍ ،چَى دس وطَس ها تِ تحػ٘ل هطغَلٌذ ،پ س ٍظ٘فِ حواٗت اص آًْا ً٘ض تِ ػْهذُ هها لهشاس داسد ٍ .ههي ضهوي
احتشام تِ اٗي احساس ٍظ٘فِ تاٗذ تگَٗن وِ «س٘اى» ّشگض تِ دًثل تْشُتشداسٕ اص چٌ٘ي خَاًاًٖ ً٘سهت ٍ ،اغهَال تَلهغ حواٗهت اص هٌهافغ
آهشٗىا دس ٗه وطَس خاسخٖ تَسظ خَاًٖ تأث٘شپزٗش ٍ چطن ٍ گَش تستِ – وِ ًِ تِ تلَؽ فىشٕ سس٘ذُ ًِ ٍ ،هؼلَهات ٍ اعالػهاتص
ػوك وافٖ داسد -اهشٕ تٖهؼٌٖ تِ ًظش هٖسسذ .ها دس آهشٗىا تِ خستدَٕ آى دستِ اص خَاًاى خاسخٖ هٖپهشداصٗن وهِ اٍال سضهتِإ سا
تِ پاٗاى سساًذُ تاضٌذ ،ثاً٘ا تِ خاعش اػتواد دٍلتطي تِ آًْا اص هضاٗا ٍ تَسس تحػ٘لٖ وطَس هتثهَع خهَد اسهتفادُ وٌٌهذ ٍ ،ثالثها چطهن ٍ

گَضطاى تِحذ وافٖ تاص ضذُ تاضذ
افطاگشْٗإ وو٘تِ تحم٘ك «چشذ» دستاسٓ سٍاتظ سٌتٖ «س٘ا »تا خَاهغ تاصسگاًٖ وطَس ،ووتش اص هَاسد دٗگش ػىسالؼولّهإ ًهاهغلَب
دس پٖ داضت .تِ اٗي دل٘ل وِ اغَال اوثهش تاصسگاًهاى افهشادٕ «اّهلػوهل» ّسهتٌذ ٍ ،چهَى دسن ههٖوٌٌهذ وهِ وسهة اعالػهت خهضٍ
ضشٍسٕ تشٗي اتضاس پ٘طشفت اهَس است ،لزا ووال تَخِ داسًذ وِ اگش تا ٗه ساصهاى اعالػاتٖ ّوىاسٕ داضتِ تاضٌذّ ،ش دٍ عشف اص اٗي
ساتغِ تْشُهٌذ هٖضًَذ.

