
اجماع   گیرعامجا ی تصمیعامجا یریگ م

کنندگان                  شرکناگدننک ت بیشتر توافناگدننک تکرش رتشیب ق دنباناگدننک تکرش رتشیب قفاوت ل بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه تنها نناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه اسناگدننک ت گروهناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م فرآیند یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م
      " "  . و            عمومناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی توافناگدننک تکرش رتشیب ق معناناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و یمومع قفاوت یانعم هب ً غالبا اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع کلمناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه باشد مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی نیو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم ز ها اقلیناگدننک ت اعتراضاو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت کاهو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا ش یا حو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل بلکناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، اسناگدننک ت

       " تفاهناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م           " یا توافناگدننک تکرش رتشیب ق معناناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و یمومع قفاوت یانعم هب ً نیو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زمعموال اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع روزمرمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه استفادمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه در گرچناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، اسناگدننک ت توافناگدننک تکرش رتشیب ق چنیمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه دستیابناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی روند
کار                   بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه ندارد وجود توافناگدننک تکرش رتشیب ق کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه هنگامناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی اسناگدننک ت ممکمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه اسناگدننک ت گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م فرآیند از نظر صرراک هب درادن دوجو قفاوت هک یماگنه تسا نکمم هک تسا یریگ میمصت دنیآرف زا رظن ف و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، مشترراک هب درادن دوجو قفاوت هک یماگنه تسا نکمم هک تسا یریگ میمصت دنیآرف زا رظن فرص ، ک

               . اسناگدننک ت   گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی خاتسا یریگ میمصت یارب ص فرآیند یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه مربوتسا یریگ میمصت یارب صاخ دنیآرف کی هب ط اوناگدننک تکرش رتشیب قفاوت ل درجناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه در اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م شود مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی .گرفتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه

نامناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه                 آئیمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن در کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه پارلمانناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی مراحو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل یا دموکراتیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک فرآیندهاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی مانند گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م روشهاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی سایر اندازمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه اگرچناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه
کالمناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی                  از و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، شود مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی انجایمالک زا ، دوش یم م مختلفناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی گروههاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی توسیمالک زا ، دوش یم ماجنا یفلتخم یاههورگ ط اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، نیسناگدننک ت معموناگدننک تکرش رتشیب قفاوت ل اسناگدننک ت شدمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه دادمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه توضییمالک زا ، دوش یم ماجنا یفلتخم یاههورگ طسوت عامجا ، تسین لومعم تسا هدش هداد ح رابرو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت

مانند       سیاسناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، گرفتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کواکرها :مانند

 Dutch Polder Model   اقتصادناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی:  Hanseatic    لیگ مانند تاریخناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی Food Not Bombs  :تا

مانند   :  بومناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی و               ملو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل آنالیمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی پروژمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه از برخناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، دولتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی غیر سازمانهاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی برخناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، مختلو نیالنآ یاه هژورپ زا یخرب ، یتلود ریغ یاهنامزاس یخرب هب ، ف فروشگاههاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی و

.Haudenosaunee (Iroquois)

مادمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه        در لیو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زبون در اروپا اتحادیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه .4 )15پیمان گیرد(            مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع با اروپا شوراناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه اسناگدننک ت کردمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه تصرییمالک زا ، دوش یم ماجنا یفلتخم یاههورگ طسوت عامجا ، تسین لومعم تسا هدش هداد ح
ساختارهاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی                  و اهداراک هب درادن دوجو قفاوت هک یماگنه تسا نکمم هک تسا یریگ میمصت دنیآرف زا رظن ف تغییر براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تالیاهراتخاس و فادها رییغت یارب ش هرگونناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه از جلوگیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی منظور بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه امر ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کنند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی ادعا منتقدان

            . بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه       و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، تغییر هرگونناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه ایجاد براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه آنجا از اسناگدننک ت شدمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه طراحناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی اروپا شوراناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی دارناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی سرمایناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه
از                       و شود جلوگیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی اکثریناگدننک ت نظر مورد تغییر از تا کرد جلوگیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی آن از راحتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه توان مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، دارد نیاز آرا اتفازا و دوش یریگولج تیرثکا رظن دروم رییغت زا ات درک یریگولج نآ زا یتحار هب ناوت یم ، دراد زاین ارآ ق

           . تصمیماتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی       اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع با نیو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم ز ناتو نظامناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی اتحاد و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، ترتییتامیمصت عامجا اب زین وتان یماظن داحتا ، ب همیمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کند جلوگیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م در دموکراتیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک ورود
                 : و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ،    ندارد دوسناگدننک ت کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه را عمو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل ابتکار هرگونناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه تواند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی متحدمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه ایاالو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی تضمیمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن کند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی اتخا، درادن تسود هک ار لمع راکتبا هنوگره دناوت یم هدحتم تالایا هک دنک یم نیمضت نیا :دنک یم ذ را

کند  مسدود

اهداف

از                عبارتند اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، تئورناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی نظر از و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م فرایند یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک عنوان :بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه

کنند:                شرکناگدننک ت اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م روند در ، درادن تسود هک ار لمع راکتبا هنوگره دناوت یم هدحتم تالایا هک دنک یم نیمضت نیا :دنک یم ذینفعان از بسیارناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی اسناگدننک ت ممکمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه آنجا تا • فراگیر

بخواهد:               را گیرندگان تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م همناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه مشارکناگدننک ت و ورودناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی فعاالنناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه بطور باید اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع فرایند •    مشارکتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی

و:                  •   گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی ممکمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م بهتریمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه تا کنند تالیاهراتخاس و فادها رییغت یارب ش باید مؤثر اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع فرایند یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک در کنندگان شرکناگدننک ت تعاونناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی
باشد                      اقلیناگدننک ت یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک ضرر بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه بالقومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه طور بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، کنند دنباناگدننک تکرش رتشیب قفاوت ل را اکثریناگدننک ت نظر بخواهند اینکناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه نناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، برسند آن .اعضاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی

انسان•    :  تساوناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه             طرفدار ورود امکان میو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زان حداکثر باید اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م نهاد یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک اعضاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی همناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه
 "  "                . ارائناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه   هئارا "ك بال یا وتو و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، اصالهئارا "ك الب" ای وتو ، ح براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی را خود پیشنهاداو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت تا دارند را فرصناگدننک ت ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن اعضا همناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه شود فراهناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م فرآیند

.دهند

•                 : تأکید     اختالفاو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت سر بر مشترراک هب درادن دوجو قفاوت هک یماگنه تسا نکمم هک تسا یریگ میمصت دنیآرف زا رظن فرص ، ک توافناگدننک تکرش رتشیب ق بر تا کند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی تالیاهراتخاس و فادها رییغت یارب ش مؤثر اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م نهاد یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک محور حو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل رامهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه
در                     متقابو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل فرد بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه منحصر مواضرد لباقتم درف هب رصحنم ع از تا بگیرد موثرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیماو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت ها تکنیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک سایر و مصالحناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه از استفادمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه با و کند

شود     حو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل یا جلوگیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی .گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه

 •                   : نظر  بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه غیرممکمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن همکارناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی و پشتیبانناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی عدیمالک زا ، دوش یم م دلیو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه حو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل رامهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه وقتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی افتد مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی اتفازا و دوش یریگولج تیرثکا رظن دروم رییغت زا ات درک یریگولج نآ زا یتحار هب ناوت یم ، دراد زاین ارآ ق ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن تریمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن منطقناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی
.برسد

اکثریت      حکومت یا دموکراستیرثکا تموکح ای ی براعامجا ی آلترناتیو

را                   کنند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی استفادمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه اکثریناگدننک ت قانون و دموکراتیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی راناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی از کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه را هایناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی رویناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م موافقان
دالیو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل  نامطلو ب   بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی.            مختلو نیالنآ یاه هژورپ زا یخرب ، یتلود ریغ یاهنامزاس یخرب هب ، ف تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، مشارکناگدننک ت تا اسناگدننک ت رقابتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی بیشتر گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی رأناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک را میدانند در



هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی    /               حو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل رامهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه سایر یا سازیاهراتخاس و فادها رییغت یارب ش احتماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت ل آنها اعتقاد بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه دهد قرارمناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی بازندمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه برندمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه ناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی دوگانناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه موقعیناگدننک ت
            . حكناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م      كناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه اسناگدننک ت كردمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه استدالناگدننک تکرش رتشیب قفاوت ل نینو سانتیاگو کارلومكح هك تسا هدرك لالدتسا ونین وگایتناس س و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، دیگر طرراک هب درادن دوجو قفاوت هک یماگنه تسا نکمم هک تسا یریگ میمصت دنیآرف زا رظن ف از گیرد مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی نادیدمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه را دوجانبناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه سودمند

یك                     هر كناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه اسناگدننک ت مستلو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زیمالک زا ، دوش یم م امر ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن زیرا و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، شود مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی دیگر هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی گو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زینناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه از مذاکراو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت بهتر تمریمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه منجر اکثریناگدننک ت
باشد                  قبوناگدننک تکرش رتشیب قفاوت ل قابو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل كنندگان شركناگدننک ت از نیمناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی حداقو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل كناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه كنند مطرهئارا "ك الب" ای وتو ، ح را هایناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی استدالناگدننک تکرش رتشیب قفاوت ل گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه اعضاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی .از

.A Lijphart                اکثریناگدننک ت قانون کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی خاطرنشان و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، رسد مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی نتیجناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه همان بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه اکثریناگدننک ت قانون مورد در
            . بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه     منجر تواند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی اکثریناگدننک ت قانون کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کنند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی استدالناگدننک تکرش رتشیب قفاوت ل اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع طرفداران اسناگدننک ت ائتالراک هب درادن دوجو قفاوت هک یماگنه تسا نکمم هک تسا یریگ میمصت دنیآرف زا رظن ف تشکیو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه تشویناگدننک تکرش رتشیب ق

             .  " حکومناگدننک ت"  کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کنند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی استدالناگدننک تکرش رتشیب قفاوت ل دموکراتیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م طرفداران و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، حاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت ل ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن با شود اکثریناگدننک ت استبداد
تشکیو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل                  براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی اقلیناگدننک ت یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک پتانسیو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل از بخشناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی زیرا و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، شود اکثریناگدننک ت استبداد مانرد لباقتم درف هب رصحنم ع واقرد لباقتم درف هب رصحنم ع در اسناگدننک ت ممکمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن اکثریناگدننک ت

   . خاطرنشان               همچنیمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن آنها کند برعکناشنرطاخ نینچمه اهنآ .دنک س را بخو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا ش رضایناگدننک ت تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک تواند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه رسد مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی حداکثر بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه ائتالراک هب درادن دوجو قفاوت هک یماگنه تسا نکمم هک تسا یریگ میمصت دنیآرف زا رظن ف
و یمومع قفاوت یانعم هب ً                   غالبا اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه حالناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی در و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، شود مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی ها اقلیناگدننک ت حاکمیناگدننک ت مانرد لباقتم درف هب رصحنم ع دموکراتیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک تصمیماو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت كناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه كنند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی

شوند                    گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه اکثریناگدننک ت خواسناگدننک ت از مانرد لباقتم درف هب رصحنم ع نفر چند یا یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه هنگامناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، شود مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی ها اقلیناگدننک ت حاکمیناگدننک ت بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه .منجر

دمکراتیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک                     هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی رویناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و آزاد گفتگو و بحکیتارکمد یاه هیور و دازآ وگتفگ و ث با اگر حتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، اکثریناگدننک ت تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کنند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی ادعا اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع طرفداران
. دهد                    کاهو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا ش تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه نسبناگدننک ت را گیرندمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م فرد هر تعهد تواند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، باشد آمدمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه دسناگدننک ت بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه شدمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه توافناگدننک تکرش رتشیب ق

اکثریناگدننک ت                  حتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی و و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، باشند داشتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کمترناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تعهد اکثریناگدننک ت تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه نسبناگدننک ت اسناگدننک ت ممکمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن اقلیناگدننک ت موقعیناگدننک ت یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک اعضاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی
حناشنرطاخ نینچمه اهنآ .دنک س                     اسناگدننک ت ممکمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، اند کردمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه اتخا، درادن تسود هک ار لمع راکتبا هنوگره دناوت یم هدحتم تالایا هک دنک یم نیمضت نیا :دنک یم ذ بلوراک هب درادن دوجو قفاوت هک یماگنه تسا نکمم هک تسا یریگ میمصت دنیآرف زا رظن فرص ، ک یا حو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم ز ب خیمالک زا ، دوش یم ماجنا یفلتخم یاههورگ ط امتداد در را خود مواضرد لباقتم درف هب رصحنم ع اسناگدننک ت ممکمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه دهندگان رأناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی

           . طرفداران       از بسیارناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی گفتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، یافتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کاهو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا ش تعهد ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن نتیجناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه دهند کاهو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا ش را نهایناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م مسولیناگدننک ت
دارد                گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م مورد در اقدایمالک زا ، دوش یم م یا دفاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی کمترناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تمایو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل بالقومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه طور بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، ..اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع

روند

 ) و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ،            )      رابرتو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم ز نامناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه آئیمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کنید رجوناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع ندارد رسمیناگدننک ت سایریمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن اندازمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م فرایند کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه آنجا از
         . ها           رویناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه از اصلناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی مجموعناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، وجود ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن با اسناگدننک ت متفاوو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت دیگر گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه از آن اجراناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی عملناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی جو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زئیاو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت

اسناگدننک ت           مشترراک هب درادن دوجو قفاوت هک یماگنه تسا نکمم هک تسا یریگ میمصت دنیآرف زا رظن فرص ، ک اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م اجراناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی اکثر در کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه دارد .وجود

جلسناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه                    ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن اساسناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی قوانیمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، اختیارناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی طور بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و گرفناگدننک ت قرار بررسناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی و بحکیتارکمد یاه هیور و دازآ وگتفگ و ث براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی کار دستور یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه هنگامناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی
      . تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م                هر و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، معموناگدننک تکرش رتشیب قفاوت ل طور بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه شود مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی رسیدگناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی خود نوبناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کار دستور از یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک هر بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، اسناگدننک ت شدمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه توافناگدننک تکرش رتشیب ق

اسناگدننک ت               زیر شرهئارا "ك الب" ای وتو ، ح بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه سادمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه ساختار یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک طریناگدننک تکرش رتشیب ق از کار دستور موضوناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک از :ناشناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی

 •              : مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی    قرار بحکیتارکمد یاه هیور و دازآ وگتفگ و ث مورد موضوناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه مربوتسا یریگ میمصت یارب صاخ دنیآرف کی هب ط اطالعاو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت و نظراو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت شناسایناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی هدراک هب درادن دوجو قفاوت هک یماگنه تسا نکمم هک تسا یریگ میمصت دنیآرف زا رظن ف با مورد موضوناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع مورد در بحکیتارکمد یاه هیور و دازآ وگتفگ و ث
شود.                مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی مشخدوش یم ص بحکیتارکمد یاه هیور و دازآ وگتفگ و ث طوناگدننک تکرش رتشیب قفاوت ل در اغلیتامیمصت عامجا اب زین وتان یماظن داحتا ، ب اقدایمالک زا ، دوش یم م براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی بالقومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه پیشنهادهاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی و گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه کلناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی جهناگدننک ت .گیرد

  •              : مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی   ارائناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه موضوناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع دربارمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه رسمناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م پیشنهاد یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، بحکیتارکمد یاه هیور و دازآ وگتفگ و ث براسامكح هك تسا هدرك لالدتسا ونین وگایتناس س پیشنهاد یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک تشکیو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل
.شود

  •    .           : اعضاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی  از یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک هر اسناگدننک ت پیشنهاد ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن درمورد اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع خواستار گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م نهاد مجرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع فراخوان
کارو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت                     بردن باال یا دسناگدننک ت ژسناگدننک ت یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک از استفادمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه با اغلیتامیمصت عامجا اب زین وتان یماظن داحتا ، ب کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، پیشنهاد با را خود موافقناگدننک ت باید و یمومع قفاوت یانعم هب ً گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" همعموال
نکنند                    گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی نتیجناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه توافناگدننک تکرش رتشیب ق عنوان بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه واکنو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا ش عدیمالک زا ، دوش یم م یا سکوو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت از گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه تا کنند اعالیمالک زا ، دوش یم م و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، شود مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی انجایمالک زا ، دوش یم م .رنگناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی

  •             : هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی      نگرانناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی مخالفان از یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک هر و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه دستیابناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی عدیمالک زا ، دوش یم م صورو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت در ها نگرانناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه پرداختمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن و شناسایناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی
روشمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن                     یا رسیدگناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی را بحکیتارکمد یاه هیور و دازآ وگتفگ و ث از دیگرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی دور بالقومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه طور بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، دهند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی ارائناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه پیشنهاد مورد در را خود

کند     مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی آغاز نگرانناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی .ساختمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن

  •              : شدمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه  اصالهئارا "ك الب" ای وتو ، ح یا نظر تجدید و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، اصالهئارا "ك الب" ای وتو ، ح گیرندگان تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی نگرانناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی اصالهئارا "ك الب" ای وتو ، ح براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی پیشنهاد پیشنهاد اصالهئارا "ك الب" ای وتو ، ح
مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی.                   تکرار بخو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا ش رضایناگدننک ت گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م زمان تا چرخناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و گردد برمناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع فراخوان بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه سپناشنرطاخ نینچمه اهنآ .دنک س روند ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن اسناگدننک ت

.شود

نقاه شها 



روند                   با کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه اسناگدننک ت شدمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه طراحناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی اناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی گونناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه دارد مختلفناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی نقو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا ش اغلیتامیمصت عامجا اب زین وتان یماظن داحتا ، ب اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م فرآیند
.                 کارامدناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی  متداوناگدننک تکرش رتشیب قفاوت ل  اما و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، اسناگدننک ت متفاوو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت دیگر گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه از ها نقو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا ش ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن ماهیناگدننک ت و اسناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م اگرچناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه شود اجرا

   .               : تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م    نهادهاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی همناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه هستند محرر یا منشناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک و همدناگدننک تکرش رتشیب قفاوت ل یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، نگهدار وقناگدننک ت و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، کنندمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه تسهیو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل شامو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل آنها تریمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن
و                    و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، اسناگدننک ت شدمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه پر همیشناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و یمومع قفاوت یانعم هب ً تقریبا کنندمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه تسهیو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل موقعیناگدننک ت اگرچناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، کنند نمناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی استفادمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه نقشها ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن همناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه از گیرندمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه

.       " گو              “  امد خویاهراتخاس و فادها رییغت یارب ش یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک یا شیطان طرفدار یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک مانند و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، کنند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی استفادمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه تکمیلناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی نقو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا ش از ها گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه از برخناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی
ها                   نقو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا ش ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن چرخو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا ش از و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، کنندگان شرکناگدننک ت هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی مهارو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت و تجربناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه ایجاد براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی گیرندمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م نهادهاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی از برخناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی

کنند               مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی جلوگیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی دریافتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی قدرو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت تمرکو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم ز از و کنند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی استفادمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه اعضاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی میان .در

از         عبارتند اجماع جلسزا دنترابع عامجا ه یزا دنترابع عامجا هسلج ک در مشترزا دنترابع عامجا هسلج کی رد ک :نقاه شهاعامجا ی

اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع:                  •   تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه دستیابناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی روند تا کند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی کمناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک تسهیلگر نقو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا ش و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، پیداسناگدننک ت آن نایمالک زا ، دوش یم م از کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه همانطور تسهیلگر
    .            . ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن    پایبندناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی از اطمینان پذیرند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی را کار دستور موقرد لباقتم درف هب رصحنم ع بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه اجراناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی مسئولیناگدننک ت کنندگان تسهیو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل کند تر آسان را

و                    بحکیتارکمد یاه هیور و دازآ وگتفگ و ث روشهاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه دادن پیشنهاد و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، لو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زویمالک زا ، دوش یم م صورو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت در و اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع روند از متقابو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل شدمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه توافناگدننک تکرش رتشیب ق جریان بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه
  . از                  برخناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی آفرینناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی نقو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا ش یا جداگانناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، حواشناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی مانند و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، اضافناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی یا متناو ب هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م یا گفتگو

       . درراک هب درادن دوجو قفاوت هک یماگنه تسا نکمم هک تسا یریگ میمصت دنیآرف زا رظن فرص ، ک          قدرو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت پخو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا ش براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی و یمومع قفاوت یانعم هب ً اشتراکناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یمعموال تسهیو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل کنند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی استفادمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه کنندمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه تسهیو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل دو از اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه
صورو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت                   در تواند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی کنندمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه تسهیو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک آن موجیتامیمصت عامجا اب زین وتان یماظن داحتا ، ب بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه گیرد مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی صورو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت سیستمناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی ایجاد و تسهیلگر شدمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه

بگذارد           کنار را تسهیلگرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی وظایو نیالنآ یاه هژورپ زا یخرب ، یتلود ریغ یاهنامزاس یخرب هب ، ف و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، بحکیتارکمد یاه هیور و دازآ وگتفگ و ث در شدن تر .شخصناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی

  •              : تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م  گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه توسیمالک زا ، دوش یم ماجنا یفلتخم یاههورگ ط ها برنامناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه شدن انجایمالک زا ، دوش یم م ازسروقناگدننک ت یافتمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن اطمینان نگهدار وقناگدننک ت از هدراک هب درادن دوجو قفاوت هک یماگنه تسا نکمم هک تسا یریگ میمصت دنیآرف زا رظن ف نگهدار وقناگدننک ت
              . استفادمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه  جلسناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه برگو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زارناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی زمان از اطمینان براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی مختلفناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تکنیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک از کارآمد زمان نگهبانان اسناگدننک ت گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی

               : جلوگیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی     و کوتامهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه زمان از فراوان هشدار و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، زمان در مکرر هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی روزرسانناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه ارائناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه جملناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه از و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، کنند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی
وقناگدننک ت  .ازصرراک هب درادن دوجو قفاوت هک یماگنه تسا نکمم هک تسا یریگ میمصت دنیآرف زا رظن ف شخصناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی     تریبونهاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی توسیمالک زا ، دوش یم ماجنا یفلتخم یاههورگ ط زیاد

Empath  •یا':  Vibe Watch ' "    دیدمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ههبان گاهناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یه یاه و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ،ه جو       "هناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ مه"   vibe همدناگدننک تکرش رتشیب قفاوت له بره نظارو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ته باه و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ،ه شوده مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یه گفتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هه
راهانجایمالک زا ، دوش یم م"                  کنندگانه شرکناگدننک ته کالمناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یه غیره هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یه نشانناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هه سایره وه بدنه زبانه ازه بردارناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یه یادداشناگدننک ته و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ،ه جلسناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هه عاطفناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی
قدرو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تهمخر ب.                  پویایناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یه ازه آگاهناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یه وه عذا به بدونه جوه حفبرخم تردق ییایوپ زا یهاگآ و باذع نودب وج ظه و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ،ه بالقومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هه عاطفناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یه هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یه درگیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یه کردنه خنثناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یه میدهد

اسناگدننک ت                همدلناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن اصلناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی وظایو نیالنآ یاه هژورپ زا یخرب ، یتلود ریغ یاهنامزاس یخرب هب ، ف و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م بدنناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه در نژادپرستناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی یا جنسیناگدننک ت مانند و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، .بالقومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه

 •             : و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ،    گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م مستنداو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه اسناگدننک ت ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن جلسناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه منشناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی یا بردار یادداشناگدننک ت نقو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا ش محرر یا کنندمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه یادداشناگدننک ت
بگیرد             عهدمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه بر را گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م دستگامهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه عملکرد اقداماو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت و گفتگو و .بحکیتارکمد یاه هیور و دازآ وگتفگ و ث

نظر    اتفارظن ق بدورظن قافتا ن اجماع

را                   امکان ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن و و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، کنند شناسایناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی و تشویناگدننک تکرش رتشیب ق را مخالفان زودتر اسناگدننک ت قرار سالناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م فرایندهاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی
        . اتفازا و دوش یریگولج تیرثکا رظن دروم رییغت زا ات درک یریگولج نآ زا یتحار هب ناوت یم ، دراد زاین ارآ ق            بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه دستیابناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی اسناگدننک ت ممکمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه آنجا از رساند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی حداکثر بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه ها اقلیناگدننک ت همناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه نظراو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت آوردن وجود بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی

قدرو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت                     و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، ترمكح هك تسا هدرك لالدتسا ونین وگایتناس س و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، اجبار نتیجناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه یکدستناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی اسناگدننک ت ممکمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن یا و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، بو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زرتردق ، سرت ، رابجا هجیتن یتسدکی تسا نکمم ای ، گ هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه در خصوتسا یریگ میمصت یارب ص بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، باشد دشوار آراتردق ، سرت ، رابجا هجیتن یتسدکی تسا نکمم ای ، گرزب یاه هورگ رد صوصخ هب ، دشاب راوشد ء
اسناگدننک ت                     ممکمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، باشد بحکیتارکمد یاه هیور و دازآ وگتفگ و ث روند تحمو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل عدیمالک زا ، دوش یم م یا و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، ها جایگو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زیمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن درراک هب درادن دوجو قفاوت هک یماگنه تسا نکمم هک تسا یریگ میمصت دنیآرف زا رظن فرص ، ک در توانایناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی عدیمالک زا ، دوش یم م و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، فصاحناگدننک ت یا غیرمجاز اقناناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع

      . اسناگدننک ت          زیر موارد شامو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل موارد ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن کنند استفادمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع جایگو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زیمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن معیار از اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م :ارگانهاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی

یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک  وحدو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت•   .    U-1 یا منهاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی نمناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی              مخالو نیالنآ یاه هژورپ زا یخرب ، یتلود ریغ یاهنامزاس یخرب هب ، ف فرد دارد تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م از حمایناگدننک ت بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه نیاز نفر یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک جو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم ز بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه را نمایندگان همناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ،
.) تاخیر             )     تاکتیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک طریناگدننک تکرش رتشیب ق از و یمومع قفاوت یانعم هب ً مثال کند طوالنناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی را بحکیتارکمد یاه هیور و دازآ وگتفگ و ث بتواند اسناگدننک ت ممکمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن اگرچناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کند مسدود را تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م تواند

در                  اسناگدننک ت ممکمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م نتیجناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه مورد در آنها نظر و باشد تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م پیامدهاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی مداویمالک زا ، دوش یم م مانیتور اسناگدننک ت ممکمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن مخالو نیالنآ یاه هژورپ زا یخرب ، یتلود ریغ یاهنامزاس یخرب هب ، ف
شود     درخواسناگدننک ت آیندمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه زمانناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی .مقطرد لباقتم درف هب رصحنم ع

دو  •   منهاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه                U-2 یا وحدو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت دارد تمایو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل و کنند مسدود را تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م جداگانناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه نمایندمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه دو کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه دهد نمناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی اجازمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ،
            . در        تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م در آنچناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه از متفاوتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی دیدگامهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه توانند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی مخالو نیالنآ یاه هژورپ زا یخرب ، یتلود ریغ یاهنامزاس یخرب هب ، ف هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی جفناگدننک ت ببندد تنها مخالو نیالنآ یاه هژورپ زا یخرب ، یتلود ریغ یاهنامزاس یخرب هب ، ف یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک با را بحکیتارکمد یاه هیور و دازآ وگتفگ و ث سریعتر
           . بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه       کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه مشترکناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی زمینناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه یافتمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی توانند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی نمایندگان هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی جفناگدننک ت دهند ارائناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه اسناگدننک ت اشتبامهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه شدمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه گرفتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه نظر

توانمند                   و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، کنند متقاعد را آنها بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه پیوستمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن جهناگدننک ت گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی سویمالک زا ، دوش یم م کنندمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه متقاعد دهد مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی امکان آنها
و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ،.                     مشخصناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی زمان مدو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت در و یمومع قفاوت یانعم هب ً و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ،معموال بپیوندد آنها بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کنند متقاعد را ثالکیتارکمد یاه هیور و دازآ وگتفگ و ث شخدوش یم ص نتوانند زو، یصخشم نامز تدم رد ًالومعم ، ددنویپب اهنآ هب هک دننک دعاقتم ار ثلاث صخش دنناوتن ج ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن اگر شوند

شوند       مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی تلقناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی اطمینان غیرقابو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل آنها .استداللهاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی



یا    •  و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، سناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه منهاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی کردن              U-3 وحدو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت مسدود براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی را نمایندمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه چند یا چهار توانایناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی هایناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی سیستناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م چنیمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن سایر و
شناسند       مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی رسمیناگدننک ت بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک توافناگدننک تکرش رتشیب ق          U-3 فعاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت ل آمارناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی اقداماو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت با و یمومع قفاوت یانعم هب ً کمترناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یمعموال وحدو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی درجناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و

 : مانند     و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، شود مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی .  80انجایمالک زا ، دوش یم م اقداماتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی             چنیمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن توافناگدننک تکرش رتشیب ق اکثریناگدننک ت یا سویمالک زا ، دوش یم م دو و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، سیگما یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک عالومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه میانگیمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، یتامادقا نینچ .قفاوت تیرثکا ای موس ود ، امگیس کی هوالع هب نیگنایم ، ٪
گیرد       نمناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی جاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع تعریو نیالنآ یاه هژورپ زا یخرب ، یتلود ریغ یاهنامزاس یخرب هب ، ف در و یمومع قفاوت یانعم هب ً .معموال

 •    .  " مسئلناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه         "   و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، عوهلئسم ، ض در ندارد بودن کافناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی مقدار براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی خاصناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی قاعدمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه هیهلئسم ، ضوع رد .درادن "ندوب یفاک رادقم" یارب یصاخ هدعاق چ کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه اسناگدننک ت فرآیندناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی خشمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع
اسناگدننک ت       شدمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه واگذار سرگرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه قضاوو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کارگرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه     )اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن از اناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی بحکیتارکمد یاه هیور و دازآ وگتفگ و ث      IETF نمونناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه مورد زیر در کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه اسناگدننک ت

گیرد   مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م               (. قرار مانرد لباقتم درف هب رصحنم ع بتوانند سختناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه اخاللگران از کمناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی تعداد تا شود مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی باعکیتارکمد یاه هیور و دازآ وگتفگ و ث مسالناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن اگرچناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه
در                   آمیو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم ز تفرقناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی بحکیتارکمد یاه هیور و دازآ وگتفگ و ث بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه منجر اسناگدننک ت ممکمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن و گذارد مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی سرگرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه بر بیشترناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی مسئولیناگدننک ت و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، شوند گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی

خیر                یا اسناگدننک ت شدمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه مشخدوش یم ص درستناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه واقرد لباقتم درف هب رصحنم ع در خشمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع آیا کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه شود ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن .مورد

مخالفت

برطرراک هب درادن دوجو قفاوت هک یماگنه تسا نکمم هک تسا یریگ میمصت دنیآرف زا رظن ف                     و شناسایناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی هنگایمالک زا ، دوش یم م زود را رزرو و ها نگرانناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، آناگدننک تکرش رتشیب قفاوت ل ایدمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه نظر از باید اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م فرایند اگرچناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه
     . مورد              در اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع فراخوان وقتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی کنند نمناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی کسیتامیمصت عامجا اب زین وتان یماظن داحتا ، ب گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م بدنناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه از را کامو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع همیشناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه پیشنهادها و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، کند

: دارد             را گو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زینناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه سناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه از یکناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی مخالو نیالنآ یاه هژورپ زا یخرب ، یتلود ریغ یاهنامزاس یخرب هب ، ف نمایندمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، شود مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی انجایمالک زا ، دوش یم م جنبو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا ش

                  : ثبناگدننک ت•   گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن در را خود هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی نگرانناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی خواهند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی اما هستند جنبو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا ش بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه مایو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه اعضاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی رزرو اعالیمالک زا ، دوش یم م
             . نهاد   "  "    و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، باشد داشتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه وجود رزرو توجناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه قابو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل حکناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک مورد در اگر کنند انتخا ب را رزرو اعالیمالک زا ، دوش یم م توانند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی کنند

. کند             انتخا ب را پیشنهاد ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن مجدد کلمناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه یا اصالهئارا "ك الب" ای وتو ، ح تواند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م

 "   "           " " : با•   جدناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی شخصناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی اختالراک هب درادن دوجو قفاوت هک یماگنه تسا نکمم هک تسا یریگ میمصت دنیآرف زا رظن ف داراناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی كناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه شود ثبناگدننک ت گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه عضو یك توسیمالک زا ، دوش یم ماجنا یفلتخم یاههورگ ط اسناگدننک ت ممكمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن ایستادن بایستد کنار
         . اما           و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، نیسناگدننک ت مانرد لباقتم درف هب رصحنم ع حرکناگدننک ت ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن گذاشتمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن کنار اگرچناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کند منتقو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل را جنبو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا ش اسناگدننک ت مایو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل اما و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، اسناگدننک ت پیشنهاد یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک
               " با   "  و یمومع قفاوت یانعم هب ً هناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ ممعموال کنار در گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه اعضاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی نگرانناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی و شود مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی گرفتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه نظر در قوناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی منفناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی راناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی عنوان بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه اغلیتامیمصت عامجا اب زین وتان یماظن داحتا ، ب

        ”  “ . مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی      احسامكح هك تسا هدرك لالدتسا ونین وگایتناس س کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کاربرانناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی توسیمالک زا ، دوش یم ماجنا یفلتخم یاههورگ ط اسناگدننک ت ممکمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن همچنیمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن ایستادن کنار شود مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی ارائناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه پیشنهاد در تغییراتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی
. شود               ثبناگدننک ت و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، باشند داشتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه مشارکناگدننک ت طرهئارا "ك الب" ای وتو ، ح در یا کنند درراک هب درادن دوجو قفاوت هک یماگنه تسا نکمم هک تسا یریگ میمصت دنیآرف زا رظن فرص ، ک درستناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه نتوانستند کنند

  " "      .  " "         : براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی•    مسدود یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، مدلها اکثر در کند مسدود را پیشنهاد یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک تواند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه عضو هر مسدود یا بالراک هب درادن دوجو قفاوت هک یماگنه تسا نکمم هک تسا یریگ میمصت دنیآرف زا رظن فرص ، ک
" مسدود                 " یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک از بیو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا ش بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه اسناگدننک ت ممکمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع اقداماو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت برخناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی اگرچناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، اسناگدننک ت کافناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی پیشنهاد یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک کردن متوقو نیالنآ یاه هژورپ زا یخرب ، یتلود ریغ یاهنامزاس یخرب هب ، ف

   " " .)   " یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک   )    "     و یمومع قفاوت یانعم هب ً عموما مسدودها کنید مراجعناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه شدمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه اصالهئارا "ك الب" ای وتو ، ح یا غیرهماهنگ اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، قبلناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی بخو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا ش بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه باشد داشتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه نیاز
شرکناگدننک ت                "   یا سازمان پیشنهاد یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک کند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی احسامكح هك تسا هدرك لالدتسا ونین وگایتناس س عضو کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه مواردناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی در فقیمالک زا ، دوش یم ماجنا یفلتخم یاههورگ ط و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، شوند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی تلقناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی شدید اقدایمالک زا ، دوش یم م

 .      " در               گیرد مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی قرار استفادمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه مورد کند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی نقرد .دریگ یم رارق هدافتسا دروم "دنک یم ض را سازمان رسالناگدننک ت یا و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، اندازد مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی خطر بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه را آن کنندگان
رامهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه                     تا کند همکارناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی خود طرفداران با باید پیشنهاد یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک با مخالو نیالنآ یاه هژورپ زا یخرب ، یتلود ریغ یاهنامزاس یخرب هب ، ف گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه عضو یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی مدناگدننک تکرش رتشیب قفاوت ل از برخناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی

. کند         کار همناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کند پیدا را حلناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی

تاریختیرثکا تموکح ای ی   هاعامجا ی نمونزا دنترابع عامجا ه

یا              ایروکوا کنفدراسیون عالناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی شوراناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م نمونناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه تریمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن قدیمناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی Haudenosauneeشاید
ساناگدننک تکرش رتشیب قفاوت ل         اوایو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل در بالقومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه طور بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه .1142اسناگدننک ت اند            کردمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه استفادمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م در اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع از سنتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی طور بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه

. آفریقایناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی                   هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی بوشممهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن مانند و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، یافناگدننک ت بومناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی افراد بیمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن در توان مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی را اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م از هایناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی نمونناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه
ضد                 جنبو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا ش و زنان آزادناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی جنبو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا ش بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه مربوتسا یریگ میمصت یارب صاخ دنیآرف کی هب ط غربناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی جامعناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه در اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م مدرن محبوبیناگدننک ت اگرچناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه

دهناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه    اناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی کشو نیالنآ یاه هژورپ زا یخرب ، یتلود ریغ یاهنامزاس یخرب هب ، ف                 1970هستناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه آن از دورتر توجهناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی قابو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل طور بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه توان مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی را رسمناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع ریشناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه اما و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، اسناگدننک ت
کرد.

در                   را رویاهراتخاس و فادها رییغت یارب ش ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه هستند کرها کوا یا دوستان مذهبناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی انجممهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، غربناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع کنندگان تمریمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن تریمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن برجستناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه
قرن   .             17اوایو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل را     اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م از استفادمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه سابقناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه نیو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم ز ها منونیناگدننک ت یا ها آنابپتیسناگدننک ت گرفتند کار بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه میالدناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی

شهداناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی            سلسلناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه اوایو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل در ها آنابپتیسناگدننک ت کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه معتقدند برخناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی و .  1527دارند از      بعضناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی کردند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی عمو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه
     . جهانناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی           منونیناگدننک ت المعارراک هب درادن دوجو قفاوت هک یماگنه تسا نکمم هک تسا یریگ میمصت دنیآرف زا رظن ف دائرمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه در کنند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی ردیابناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی مقدمكح هك تسا هدرك لالدتسا ونین وگایتناس س کتا ب بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه را اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م مسیحیان

قانون       و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، ویژمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، .15آنابپتیسناگدننک ت کند             مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی اشارمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه جدید عهد در اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع از اناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی نمونناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه عنوان بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه

اجماع      گیرعامجا ی تصمیعامجا یریگ م بزا دنترابع عامجا ه مربوعامجا یریگ میمصت هب ط انتقاداعامجا یریگ میمصت هب طوبرم ت



طور                    بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه حالناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی در و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، روند ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه معتقدند دیمر یولناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی و رایان هاوارد مانند اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م منتقدان
در                   تواند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی مختلو نیالنآ یاه هژورپ زا یخرب ، یتلود ریغ یاهنامزاس یخرب هب ، ف دالیو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، اسناگدننک ت مناسیتامیمصت عامجا اب زین وتان یماظن داحتا ، ب باالیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی همگمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن درجناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه با کوچناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی مناسیتامیمصت عامجا اب زین وتان یماظن داحتا ، ب بالقومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه

. باشد        مخر ب یا ساز مشکو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل مواقرد لباقتم درف هب رصحنم ع از بسیارناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی

          : مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی•         استفادمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه رسمناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع از کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م نهادهاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی در اسناگدننک ت موجود وضرد لباقتم درف هب رصحنم ع نفرد لباقتم درف هب رصحنم ع بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م
موجود                   وضعیناگدننک ت از کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کسناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی هر براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی توافناگدننک تکرش رتشیب قو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، کردن مسدود براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی کوچناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی اقلیناگدننک ت یا افراد توانایناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، کنند

             . اکثر         آنکناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه از پناشنرطاخ نینچمه اهنآ .دنک س ها مدو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه باشد معنناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی بدان تواند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن دارد همرامهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه را عظیمناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی مو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زیناگدننک ت و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، کند پشتیبانناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی
 . بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه                    دهد ادامناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه خود وجود بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه تواند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی سازمان در خاتسا یریگ میمصت یارب ص وضعیناگدننک ت یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، دهند تغییر را آن دارند دوسناگدننک ت اعضا

عمو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل                 ابتکار ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن از طرفدارناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی اکثریناگدننک ت اگر حتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، پیشنهادناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی جدید دستورالعملهاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی یا ابتکاراو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، ترتییتامیمصت عامجا اب زین وتان یماظن داحتا ، ب همیمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن
      . ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن              مکرر هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی نمونناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه رایان هوارد شوند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی مسدود آنها اغلیتامیمصت عامجا اب زین وتان یماظن داحتا ، ب و و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، شوند مسدود توانند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، باشند داشتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه

دهناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه         اناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی هستناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه ضد جنبو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا ش در را .         1980موضوناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م    و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع مدناگدننک تکرش رتشیب قفاوت ل استحکایمالک زا ، دوش یم م و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، وناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی نظر از کند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی توصیو نیالنآ یاه هژورپ زا یخرب ، یتلود ریغ یاهنامزاس یخرب هب ، ف
نهایناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی                     فروپاشناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه منجر و کند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی غیرممکمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، شراییمالک زا ، دوش یم ماجنا یفلتخم یاههورگ ط تغییر بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه پاسییاهن یشاپورف هب رجنم و دنک یم نکممریغ ، طیارش رییغت هب خ در را موقرد لباقتم درف هب رصحنم ع بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه اقداماو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت انجایمالک زا ، دوش یم م و گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی

     . و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ،                 دیمر اولناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی گفتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه شود مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، شوند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی دور آنجا از شدمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه ناامید اعضاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه حالناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی در جنبو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا ش هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی سازمان
هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی  "               گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه کو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل تا دهد مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی اجازمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه هستند سرسخناگدننک ت یا احسامكح هك تسا هدرك لالدتسا ونین وگایتناس س بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه افرادناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع را زحمتکو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا ش مدناگدننک تکرش رتشیب قفاوت ل

         "   "         . ترناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی  سازندمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه طور بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه گیرند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی یاد یا ایستند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی کنار آنها و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، و یمومع قفاوت یانعم هب ً مطمئنا و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، آناگدننک تکرش رتشیب قفاوت ل ایدمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه حالناگدننک ت در کنند متوقو نیالنآ یاه هژورپ زا یخرب ، یتلود ریغ یاهنامزاس یخرب هب ، ف
ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن                    عملکرد از کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه اسناگدننک ت ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن اسناگدننک ت افتادمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه اتفازا و دوش یریگولج تیرثکا رظن دروم رییغت زا ات درک یریگولج نآ زا یتحار هب ناوت یم ، دراد زاین ارآ ق بیشمارناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه در واقرد لباقتم درف هب رصحنم ع در آنچناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه اما و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، کنند مشارکناگدننک ت

   . ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن             -     دلیو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه شود جلوگیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، درواقرد لباقتم درف هب رصحنم ع شود انجایمالک زا ، دوش یم م خواستند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی آن افراد بیشتر کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کارناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی انجایمالک زا ، دوش یم م براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه
در                       شرکناگدننک ت ادامناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی اعضا اکثر تمایو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل مورد در بحکیتارکمد یاه هیور و دازآ وگتفگ و ث یا اند کردمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه مسدود را اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع راناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی نفر چند یا یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه
               . هناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م    از دالیو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل همیمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و یمومع قفاوت یانعم هب ً دقیقا کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه گروههایناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی جان بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی پیکر با اجتماعناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی تحوالو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت جنبو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا ش اند شدمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه مسدود گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه

. اسناگدننک ت     پوشیدمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، اند پاشیدمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه

         : گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه•       اعضاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی همناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی پیشنهاداو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت کردن مسدود حناگدننک تکرش رتشیب ق دادن اسناگدننک ت اختالناگدننک تکرش رتشیب قفاوت ل مستعد اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م
  "     . چنیمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن             با مخالفناگدننک ت و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن بر عالومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه باشند ناپذیر انعطاراک هب درادن دوجو قفاوت هک یماگنه تسا نکمم هک تسا یریگ میمصت دنیآرف زا رظن ف فرد یا اقلیناگدننک ت یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک گروگان شود باعکیتارکمد یاه هیور و دازآ وگتفگ و ث اسناگدننک ت ممکمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن

  ]  [             ] و   ]  عو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زیمالک زا ، دوش یم م سختناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه خود نوبناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و شود تعبیر بیان آزادناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه حملناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه عنوان بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه تواند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی آمیو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم ز انسداد رفتارهاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی
         ". پادایاهراتخاس و فادها رییغت یارب ش           تواند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، نتیجناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه در شود تفسیر خود موضرد لباقتم درف هب رصحنم ع از دفاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی فرد جانیتامیمصت عامجا اب زین وتان یماظن داحتا ، ب از ارادمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه

بر                    در را دارند گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی را فایدمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه بیشتریمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کسانناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی تنبیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و دارند را سودمندناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی کمتریمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه گروهناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی اعضاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی
         "      . تجهیو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زاو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت  و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، فرآیند مشکالو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت با مقابلناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی دموکراتیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی استدالناگدننک تکرش رتشیب قفاوت ل دیمر باشد داشتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه

                   . کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه  افرادناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی مقابو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل در تا دهد مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی اجازمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه دموکراسناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه اسناگدننک ت دلیو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه امر ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن دارند بهترناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی
   . مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی               باعکیتارکمد یاه هیور و دازآ وگتفگ و ث دموکراسناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی دهند انجایمالک زا ، دوش یم م را خود کار و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، هستند حساسیناگدننک ت بدون یا ناخوشایند شدیدا و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، ترایاهراتخاس و فادها رییغت یارب ش اشکاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت ل

و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ،          "       /      باشد سازندمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه خاتسا یریگ میمصت یارب ص رفتار بحکیتارکمد یاه هیور و دازآ وگتفگ و ث ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کنیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م نمناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی فکر ما و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، بگوید افرادناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی چنیمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه بتواند گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه شود
          ." روشناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی             بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه تا دهد مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی را امکان ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن نناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه یا باشید موافناگدننک تکرش رتشیب ق شما خوامهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، دهیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م ادامناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه خواهیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی ما و

" . دهند           ادامناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، خواهند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی آن در حاضر افراد اکثریناگدننک ت کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه

طوالنناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی•                  جلساو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت در خواهند نمناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی یا توانند نمناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه اسناگدننک ت افرادناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی مشارکناگدننک ت براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی مانعناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م
و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ،:                    اسناگدننک ت کنندگان شرکناگدننک ت همناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه ورود دنباناگدننک تکرش رتشیب قفاوت ل بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و اسناگدننک ت متمرکو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم ز بحکیتارکمد یاه هیور و دازآ وگتفگ و ث بر اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه آنجا از بنشینند

             . انجایمالک زا ، دوش یم م      سریرد لباقتم درف هب رصحنم ع باید ها گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه اسناگدننک ت شرایطناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی در مسئولیناگدننک ت یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن باشد زمانبر روند یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک تواند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی
. شود                  غربالگرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی معقوناگدننک تکرش رتشیب قفاوت ل زمانناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی دورمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه یناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک در نمایندگان همناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه نظراو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت نیسناگدننک ت پذیر امکان کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه جایناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی در یا شود

مشارکناگدننک ت                   براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی مانعناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی عنوان بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م فرآیند در شرکناگدننک ت براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی الزیمالک زا ، دوش یم م زمانناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی تعهد و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، ایمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن بر عالومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه
    . تحوالو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت                براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی حرکاو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت در کند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی عمو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، هستند تعهد انجایمالک زا ، دوش یم م بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه تمایو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل عدیمالک زا ، دوش یم م یا بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه ناتوان کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه افرادناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی
همچنیمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن                   و شاغو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، کارگر طبقناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه افراد شدن درگیر از مانرد لباقتم درف هب رصحنم ع و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی شیومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، اجتماعناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی

از                      آزاد و یمومع قفاوت یانعم هب ً نسبتا کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه افرادناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه حالناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی در و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، شود مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، هستند دیگر هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی مسئولیناگدننک ت و فرزندان داراناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه افرادناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی
. دهد          مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی امتیاز و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، هستند دیگر هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی مسئولیناگدننک ت یا کار

تریمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" هرمزور هدافتسا رد هچرگ ، تسا قفاوت ن             :  Abileneپارادوکناشنرطاخ نینچمه اهنآ .دنک س•    دراماتیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه اسناگدننک ت گروهناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی اشکاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت ل همناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه ابتال مستعد اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م
پارادوکناشنرطاخ نینچمه اهنآ .دنک س   .   Abileneآن پارادوكناشنرطاخ نینچمه اهنآ .دنک س  در عمو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل           Abileneاسناگدننک ت یك مورد در آراتردق ، سرت ، رابجا هجیتن یتسدکی تسا نکمم ای ، گرزب یاه هورگ رد صوصخ هب ، دشاب راوشد ء اتفازا و دوش یریگولج تیرثکا رظن دروم رییغت زا ات درک یریگولج نآ زا یتحار هب ناوت یم ، دراد زاین ارآ ق بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه توانند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی گروهناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ،

دریافناگدننک ت                    خواسناگدننک ت خالراک هب درادن دوجو قفاوت هک یماگنه تسا نکمم هک تسا یریگ میمصت دنیآرف زا رظن ف بر كناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه نیسناگدننک ت حاضر كناشنرطاخ نینچمه اهنآ .دنک س هیهلئسم ، ضوع رد .درادن "ندوب یفاک رادقم" یارب یصاخ هدعاق چ زیرا نكند آرزو گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه اعضاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی از یك هیهلئسم ، ضوع رد .درادن "ندوب یفاک رادقم" یارب یصاخ هدعاق چ كناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه كنند توافناگدننک تکرش رتشیب ق
. باشد      گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م نهاد از شدمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه



            : یعنناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی•       و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، کنند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی کار اجتماعناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی بنیادناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تغییر براناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه هایناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی گرومهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه اسناگدننک ت دموکراتیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک ضد اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م
دموکراتیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک                   تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م آنها وقتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، دیمر اولناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی گفتناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه بناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه و یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای لح هکلب ، اساسناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی دموکراسناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی با آن جایگو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زینناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی و دارناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی سرمایناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه لغو

در    -                  انها شود مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی ایجاد رادیکاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت ل دموکراسناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی رویاهراتخاس و فادها رییغت یارب ش با فقیمالک زا ، دوش یم ماجنا یفلتخم یاههورگ ط رادیکاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت ل دمکراسناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی کناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه آنجا از کنند مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی رد را
. کنند        مناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی عمو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل خود شدمهافت ای قفاوت یانعم هب ًالومعم زین "عامجا" ه فرهلئسم ، ض اهداراک هب درادن دوجو قفاوت هک یماگنه تسا نکمم هک تسا یریگ میمصت دنیآرف زا رظن ف برابر
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هستیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م.

موضوناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع      فهرسناگدننک ت در مرتبیمالک زا ، دوش یم ماجنا یفلتخم یاههورگ ط Connexionsموضوعاو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت

دموکراسناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی   -       -   -    -  - اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع گیرناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی تصمیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ م تعارهلئسم ، ض حو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا تاضارتعا شهاک ای ل دموکراتیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک ضد ساختارهاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی و ها رویناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه دیگر هاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی گو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زینناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند ه
چیسناگدننک ت؟  -   -  -   -   اجماناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف کی ع سازمانناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی فرهنگ جلساو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت گروهناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا ی جلساو یمومع قفاوت یانعم هب ًابلاغ "عامجا" هملک .دشاب یم زین اه تیلقا ت دموکراتیناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ یریگ میمصت دنیآرف ک ارزشهاناگدننک تکرش رتشیب قفاوت لابند هب اهنت هن هک تسا یهورگ ی


