


 سخه سردبیر       

ٞطجب وٝ پبي تحَٛ زض ٔيبٖ      .  ٞب ثٛزٜ اؾت    لسْ زض اػتالي ويفيت     اظ ٌصقتٝ تب ثٝ أطٚظ، ٕٞٛاضٜ وبٖ٘ٛ وبضقٙبؾبٖ پيف          

ٓ  .  اؾت، وبٖ٘ٛ وبضقٙبؾبٖ ٔتحَٛ ٘رؿتيٗ اؾت      ٝ   يىي اظ ٟٔ ٜ   تطيٗ ػطن زض ػهط اضتجبعبت   .  ؾبظي ٔطزْ، اضتجبعبت اؾت     ٞبي آٌب

وبٖ٘ٛ وبضقٙبؾبٖ ٘يع ثٝ ػٙٛاٖ ٟ٘بزي پٛيب، زض ٕٞٝ         .  زيٍط وٕتط وؿي اؾت وٝ ضٚظا٘ٝ اذجبضٞبي ٔٛضز ٘يبظ ذٛز ضا ز٘جبَ ٕ٘ٙبيس             

زض .  ثبقس  يىي اظ اثعاضٞبي ايٗ اضتجبط، ٘كطيٝ زاذّي وبٖ٘ٛ ٔي           .  حبَ ثٝ ز٘جبَ اضتجبعي ٔٛثط ثب ٔربعجيٗ ذٛيف ثٛزٜ اؾت            

تط اظ    ضٚظٞبيي وٝ ثحطاٖ آة، حطف ٘رؿت تٕبْ ٔحبفُ ثٛزٜ ٚ آة ٘مف حيبتي ثطاي ثكط أطٚظ زاضز، ٔهطف پبيساض ٔٙبثغ ضطٚضي                    

اظ ايٗ ضٚ وبٖ٘ٛ وبضقٙبؾبٖ زازٌؿتطي ثط آٖ قس وٝ ػالٜٚ ثط حفظ اضتجبط ٔٙبؾت ثب ٔربعجيٗ، ثحطاٖ                    .  ٞط ظٔبٖ زيٍطي اؾت   

ٔؼبزَ ثب    A4ٞط ثطي وبغص   . آة ٚ اؾتفبزٜ پبيساض اظ ٔٙبثغ ضا ؾطِٛحٝ لطاض زازٜ ٚ ٘كطيٝ ذٛز ضا ثٝ نٛضت اِىتطٚ٘يه ٔٙتكط ٕ٘بيس

پؽ يبضي قٕب ثطاي ٞطچٝ ثٟتط قسٖ ايٗ ٘كطيٝ اِىتطٚ٘يه، ٘ٝ تٟٙب ثٝ جصة ٔربعجيٗ ثيكتط                   .  ثبقس  ِيتط آة ٔي    01ٔهطف  

 .وٕه ٕ٘ٛزٜ، ثّىٝ زض حفظ ٔٙبثغ آة وكٛض ٘يع ٔفيس ذٛاٞس ثٛز
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 پیشگفتاری بر کاوًن کارشىاسان

ثب پيكطفت ػّٓ ٚ تٛؾؼٝ جٛأغ ٕٞهٝ  

چيع ثٝ ؾطػت ضٚ ثٝ ترههي قهسٖ    

اظ عهطف زيهٍهط        .  وٙس ؾٛق پيسا ٔي

افعٖٚ اضتجبعبت ٔهٛجهت    ٌؿتطـ ضٚظ

تؿٟيُ ٚ تؿطيغ تجبزَ فطٞهٙهٍهي ٚ      

اجتٕبػي ٚ التهبزي ٌطزيسٜ اؾت ٚ   

ٚجهٛز آٔهسٖ     ٝ   ٕٞيٗ أط ٔٛجت ثه 

. ٌطزز ٘يبظٞب ٚ تٛلؼبت ثيكتط افطاز ٔي

ثب ترههي قسٖ أٛض ٚ پهيهكهطفهت     

جٛأغ، اذتالفبت ٚ ٔؿبيُ لضهبيهي     

ٔغطٚحٝ ٘يع ػهٕهٛٔهب تهرهههههي            

ٌطز٘س ٚ ثط ايٗ اؾبؼ ٘يبظ ٔطاجهغ   ٔي

لضبيي ٚ قجٝ لضبيي زض اذهتهالفهبت     

ٞط ضٚظ ثٝ نبحجبٖ ترهم ٚ تجهطثهٝ   

ايٗ اقربل لهب٘هٛ٘هب    .  ٌطزز ثيكتط ٔي

ثط اؾبؼ . قٛ٘س ٘بٔيسٜ ٔي( وبضقٙبؼ)

لبٖ٘ٛ، ٔتِٛي ا٘تربة ٚ تهطثهيهت ٚ          

ٔؼهطفهي وهبضقهٙهبؼ ثهٝ وهب٘هٖٛ               

وبضقٙبؾبٖ ضؾٕي زازٌؿتطي ٔحَٛ 

ثب تكىيُ وبٖ٘ٛ ٔؿتهمهُ   .  قسٜ اؾت

تهالـ     0533اؾتبٖ تٟطاٖ زض ؾبَ   

اي زض ضاؾتبي ٌهعيهٙهف ٚ         ٌؿتطزٜ

ٞبي ٔرتهّه     تطثيت وبضقٙبؼ ضقتٝ

ٔٛضز ٘يبظ نٛضت ٌطفتهٝ اؾهتب ثهٝ        

ضقهتهٝ         27عٛضيىٝ ٞٓ اوٖٙٛ زض   

٘هفهط زض      5111وبضقٙبؾي زض حسٚز 

ثبقٙس  اؾتبٖ تٟطاٖ ٔكغَٛ ثٝ وبض ٔي

ٚ ثب ازأٝ ايٗ ضٚ٘س ٞط ؾهبَ تهؼهساز      

ثيكتطي اظ ػاللٕٙهساٖ ضا جهصة ٚ         

ثٝ عهٛضيهىهٝ ٞهٓ         .  ٕ٘بيس ٔؼطفي ٔي

اوٖٙٛ زض چٙس ضقتٝ ترهههههي ثهب       

تٛجٝ ثٝ تؼساز وبضقٙبؾهبٖ ضؾهٕهي      

جٛاثٍٛي ٘يبظ ٔطاجغ لضبيي ٚ زِٚتهي  

ٚ ػٕٛٔي ٔي ثبقٙس ٚ ثب اضجبع وبض ثٝ 

وبضقٙبؼ ضؾٕي وٝ ٔترهم ثٛزٜ ٚ 

ٞب ؾبَ تجطثٝ ػّٕهي ٘هيهع       ػٕٛٔب زٜ

ثطذٛضزاض ٚ ٚثبلت ٚ ػساِت آ٘هبٖ ضا      

ٔٛضز تبئيس لطاضٌطفتٝ اؾهتب ضهٕهٗ      

تؿٟيُ اجطاي ػساِت، وب٘هٖٛ ضا زض      

ضؾيسٖ ثٝ اٞساف تؼييٗ قسٜ لب٘ٛ٘هي  

 .يبضي فطٔبيٙس

ثسيٟي اؾت إٞيهت وهبضقهٙهبؾهي        

وبضقٙبؾبٖ ثٝ حسي اؾهت وهٝ زض         

ٞب پبيهٝ ٚ ٔهبذهص         ثؿيبضي اظ پطٚ٘سٜ

ٌيطز ثٝ عهٛض ٔهلهبَ         احىبْ لطاض ٔي

تكريم انبِت ذظ ٚ أضبي قرم 

زض يه ٔؼبّٔٝ، تؼييهٗ ٔهمهههط زض         

حٛازث ضا٘ٙسٌي ٚ غيط آٖ، تهؼهيهيهٗ     

حسٚز ّٔه اقربل، تؼيهيهٗ ٚلهٛع      

ذؿبضت ٚ ٔيعاٖ آٖ ٚ اجطت إِلُ ٚ 

ٔٙبفغ، تكريم ؾٛء اؾتفبزٜ ٔبِي زض 

يه ٟ٘بز زِٚتي يب ػٕهٛٔهي، ثهطآٚضز      

حمٛق وؿجي ٔؿتبجط ٚ ثؿيبضي أٛض 

زيٍط ثب وبضقٙبؼ اؾهت ٚ ٔهطجهغ          

لضبيي ٘ظط وبضقٙبؼ ضا ٔحهٛض ضیي    

 .زٞس ذٛز لطاض ٔي

ثٙبثطايٗ ا٘تربة وبضقٙبؼ ضؾٕي وٝ  

ٕ٘بيٙهس،   ٔؿئٛال٘ٝ ثب لضبيب ثطذٛضز ٔي

ٕٞٛاضٜ ثب حبضط ٚ ٘هبرهط زا٘ؿهتهٗ         

ذساٚ٘س ٔتؼبَ، ثٝ ضاؾتي ٚ زضؾتي ٚ   

ثسٖٚ زذبِت زازٖ اغطاو قرهي ٚ   

زاضي ثسٖٚ وتٕبٖ حك زض  حفظ أب٘ت

ٞط ٔٛضز ٔٛضٛع وبضقٙبؾي زؾتٛضات 

نطيح ٚ فٙي ٚ زليك لضبت ٔحتطْ ضا 

اجطا ٚ ثب حضٛض ثٝ ٔٛلغ زض ٔهطاجهغ     

لضبيي ٚ ارٟبض ػميهسٜ زض ٔهٟهّهت         

لب٘ٛ٘ي ، ٔٛجت اجطاي نحيح ػساِت 

 .ٌطز٘س ٔي

أيس اؾت وٝ ثب اجطاي نحيح لب٘هٖٛ  

ػساِت زض ٕٞٝ اثؼبز ثب ٘ظٓ ٚ أٙيت ٚ 

حس اػالي آٖ زض جبٔؼهٝ اؾهالٔهي،      

ػّٕي ٚ ظٔيٙٝ ٔغّٛة تٛؾؼٝ فطاٌيهط  

  .ثطاي وكٛض ػعيعٔبٖ فطاٞٓ آٚضيٓ
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وبٖ٘ٛ وبضقٙبؾبٖ ضؾٕي، ٔجٕؼي اظ   

ٔترههبٖ ٚ ػبِٕهبٖ ثهٝ زا٘هف ٚ          

ٔؿبئُ ضٚظ اؾت وٝ ثب تهٛيت اليحهٝ  

لب٘ٛ٘ي ٔطثٛط ثٝ اؾتهمهالَ وهب٘هٖٛ       

وبقٙبؾبٖ ضؾٕي تهٛؾهظ قهٛضاي        

ا٘مالة ثٝ نٛضت يه ٟ٘بز ٔؿتمُ اظ   

ثسٚ قطٚع فؼبِيت، افتربض ٞهٕهطاٞهي    

زؾتٍبٜ لضبئي ضا زض جهٟهت حهفهظ       

حمٛق لب٘ٛ٘ي ٔطزْ ٚ فطاٞٓ ٘هٕهٛزٖ     

ٔٛججبت ضضبيت آٟ٘ب ضا زض وهبض٘هبٔهٝ    

ذٛز زاقتٝ ٚ ثؼٙٛاٖ ثبظٚي فٙي لهٜٛ    

لضبئيٝ ؾٟٓ ٔؼتٙبثٟي زض اؾهتهمهطاض      

جٛئي ٚ ضٚاٖ      ػساِت ٚ ٌؿتطـ حك

. ؾبظي فطآيٙس تٕيع حك اظ ثبعُ زاضز

وبٖ٘ٛ وبضقٙبؾبٖ ضؾٕي زازٌؿتهطي  

اؾتبٖ تٟطاٖ ٘يع ثب ٕٞىبضي نبزلب٘ٝ ٚ 

نٕيٕب٘ٝ ثب زؾتٍبٜ لضبئي اؾتبٖ ثهٝ    

ٔٙظٛض اجطاي ػساِت ٚ ذهسٔهت ثهٝ      

ٔطزْ ضا ٘هت اِؼيٗ ذٛز لهطاض زازٜ      

ٞهب ٚ وهبض          تكىيُ وٕيؿيٖٛ.  اؾت

ٞب زض ضقتهٝ ٞهبي ٔهرهتهّه             ٌطٜٚ

وبضقٙبؾي، تكىيهُ وهٕهيهؿهيهٖٛ         

تكريم نالحيت ػّٕهي ٚ فهٙهي        

ٞبي ٔرتّ  وهبضقهٙهبؾهي ٚ          ضقتٝ

ػضٛيت وبضقٙبؾبٖ ثهب ؾهبثهمهٝ ٚ           

ٔترهم زض آٟ٘ب، تكىيُ زازؾهطا ٚ    

زازٌبٜ ا٘تظبٔي وبٖ٘ٛ ثهٝ ٔهٙهظهٛض         

ثطضؾي ٚ ضؾيسٌي ثٝ قهىهبيهبت ٚ        

ترّفبت احتٕبِي ػّيٝ وبضقهٙهبؾهبٖ،    

ٞهبي     عطح ٚ ثهطضؾهي زضذهٛاؾهت        

وبضقٙبؾي ضايٍبٖ ٔتمهبضهيهبٖ وهٓ       

ثضبػت ٚ ٔؼطفي قسٜ اظ عطف ٔطاجغ 

لضبيي، ايجبز زفبتط ٕ٘هبيهٙهسٌهي زض       

ٔطاجغ لضبئي ثب ٔٛافمت ٚ اؾتمهجهبَ   

ٔؿئِٛيٗ ٔحتطْ زازٌؿتطي ٚ تجٟيع 

ٞب جٟت تكىيالت ازاضي ثٝ ٔٙظٛض  آٖ

ثطلطاضي اضتجبط ثيكهتهط ٚ ؾهبظ٘هسٜ         

ثبٔطاجغ لضبئي ٚ ٔطزْ ٚ تؿٟيُ أٛض 

ٔتمبضيبٖ وبضقٙبؾي ٚ زؾهتهطؾهي      

ؾطيغ تط ثٝ وبضقٙبؾبٖ اظ فهؼهبِهيهت     

ٕٞچٙيهٗ  .  ٞبي ٟٔٓ وبٖ٘ٛ ثٛزٜ اؾت

ايجبز ظٔيٙٝ ٚ ثؿتط ٔٙبؾهت ٚ الظْ      

جٟت جصة ٘يطٚٞبي ٔهتهرهههم،       

تساضن ٔٛججبت تؼبِي ػّٕي ٚ تجطثي 

وبضقٙبؾبٖ ػضٛ، ٘ظبضت ٔؿتٕط ثهط    

٘حٜٛ ػُٕ ٚ ضفتبض وبضقٙبؾبٖ ػضهٛ،  

جٟت حهَٛ اعٕهيهٙهبٖ اظ حؿهٗ         

جطيبٖ أٛض وبضقٙبؾي ٚ ايجبز اضتجبط 

ٚ ٔجبزِٝ اعالػبت ترههي ٚ فهٙهي       

ثيٗ وبضقٙبؾبٖ ػضهٛ، اظ عهطيهك          

ػبِي وبضقٙبؾبٖ ثبٔؤؾهؿهبت    قٛضاي

ٔكبثٝ، تكىهيهُ ثهب٘هه اعهالػهبت           

افعاضي ثٝ ٔهٙهظهٛض زؾهتهطؾهي            ٘طْ

وبضقٙبؾبٖ ثٝ آذطيٗ اعالػبت ٔطثٛط 

ٞبي ٔرتّ  وهبضقهٙهبؾهي،         ثٝ ضقتٝ

تؼييٗ وبضقٙبؼ وكيه زض زفهبتهط       

ٕ٘بيٙسٌي زازٌؿتطي ٚ زازؾهطا ثهٝ       

ٔٙظٛض زؾتطؾي ؾطيغ ثٝ وبقٙهبؾهي   

زض ٔٛالغ ضطٚضي ٚ غيطٜ ضا ٘هيهع زض       

اوهٙهٖٛ    ٞٓ.  ٞبي آتي ذٛز زاضز ثط٘بٔٝ

وبٖ٘ٛ وبضقٙبؾبٖ زازٌؿتطي تٟهطاٖ  

ٌطٜٚ ٚ ثيف اظ ٞفتبز ضقتٝ  00زاضاي 

 .ثبقس ٔرتّ  ٔي
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 تاریخچه       

ََِإذا َحَكمُتم َبيَه الّىاِس َأن َتحُكمُا ِبالَعدِل " ًَ َيأُمُرُكم َأن ُتَؤدَُّا اأَلماواِت ِإلٰى َأٌِلٍا  ًِ  ۚ  ِإنَّ اللَّ ًَ ِوِعّما َيِعُظُكم ِب ًَ كاَن َسميًعا َبصيًر ۚ  ِإنَّ اللَّ  ِإنَّ اللَّ
۸۵سُري مبارکً الىساء آيً "   

خداوند، اندرزهای  !  کنید، به عدالت داوری کنید      دهد که امانتها را به صاحبانش بدهید و هنگامی که میان مردم داوری می           خداوند به شما فرمان می

  .خداوند، شنوا و بیناات! دهد خوبی به شما می

وّٕٝ وبضقٙبؼ ضيكٝ زض ازثيبت وٟٗ 

زض ٔتٖٛ پّٟٛي شيُ وهّهٕهٝ    .  ٔب زاضز

ٔؼٙبي وبضقٙبؼ ٔتجحّط  »وبضآوبؼ«

ٚ وبضآٌهبٜ آٚضزٜ قهسٜ ٚ وهّهٕهٝ              

 .ا٘س وبضقٙبؾي ضا ٘يع وبضآوبؾيٝ آٚضزٜ

زض ٔتٖٛ لٛا٘يٗ ٔسّٖٚ وٟٗ ٔهب٘هٙهس      

لبٖ٘ٛ حٕٛضاثي نطاحهتهبن ٘هبٔهي اظ         

وبضقٙبؼ ثطزٜ ٘كسٜ ِٚي زض قطيؼهت  

 .ٔٛؾي ٌبٞي ثساٖ اقبضٜ قسٜ اؾهت   

اي اظ تّٕٛز تأِهيه     زض وتبة ٌٙجيٙٝ

ذٛضيهٓ ٚ     ضاة ثٝ انغالح ذُجطٜ ثطٔي

زض حمٛق ايطاٖ زٚضٜ ؾبٔب٘ي ٌهٛاٞهي   

ؾٝ ٘ظط ضا اظ زاليُ اثهجهبت زػهٛي        

ا٘س ِيىٗ زض ٔٛضز ثهؼهضهي     زا٘ؿتٝ ٔي

ٔٛاضز ٌٛاٞي يه ٘فط ضا ٞهٓ ثهطاي         

 .ا٘هس    وطزٜ اثجبت زػٛي وبفي تّمي ٔي

زض فطٔبٖ حىٛٔتي اظ ؾٛي حضهطت    

ثٝ ٔبِه اقهتهط، چهٙهيهٗ          (  ع) أيط 

ثطاي زاٚضي ٔيبٖ ٔهطزْ  «5  ذٛا٘يٓ ٔي

ثٟتطيٗ فطز ضا اذتيبض وٗ، وؿي وهٝ    

وبضٞب ثط اٚ ؾرت ٘يبيس ٚ انهحهبة       

زػٛي ضیي ذٛز ضا ثط اٚ تهحهٕهيهُ         

زض لطآٖ وطيٓ نطاحتبن ٚاغٜ  ». ٕ٘ٙبيٙس

اِصّوط  ذجطٜ شوط ٘كسٜ ِٚي ٔطاز اظ اُٞ

ٚ ؾهٛضٜ    (  35آيهٝ    ) زض ؾٛضٜ اِّٙحُ 

ٕٞبٖ ذُجطٌبٖ زض أهٛض  (  2آيٝ ) ا٘جيبء 

 .ٞؿتٙس

ثٝ ٞط حبَ وبضقٙبؾي زض اؾهالْ اظ      

يه لساؾت ٚ ٔهؼهٙهٛيهت ٚااليهي            

زض ايطاٖ پؽ اظ رٟهٛض  . ثطذٛضزاض اؾت

ٔكطٚعيت انغالح اُٞ ذُجطٜ ثهطاي    

٘رؿتيٗ ثبض زض ٔٛازّ لبٖ٘ٛ ٔهٛلهتهي      

ٔحبوٕبت جهعايهي ٔههٛة ذهطزاز         

زض .  ـ ثٝ وهبض ثهطزٜ قهس       . ٞ    0741

ـ ثهطاي    . ٞ    0502ثٟٕٗ ٔبٜ ؾبَ   

ثٝ وبضقٙبؾهبٖ   اِٚيٗ ثبض لب٘ٛ٘ي ضاجغ 

ٔبزٜ ثٝ تهٛيهت  (  ؾي)   51ضؾٕي زض 

ضؾيس ٚ ازاضٜ أٛض وبضقٙبؾبٖ ثطػٟسٜ 

ازاضٜ فٙي زازٌؿتطي ٌصاضزٜ قس ٚ زض 

ػُٕ   زض آٖ انالحبتي ثٝ 0554ؾبَ 

آٔس، ِٚي ٕٞٛاضٜ تكىيُ يه ؾبظٔب٘ي 

ٔؿتمُ، ٔٛضز تٛجهٝ وهبضقهٙهبؾهبٖ        

ضؾٕي ثٛز، وٝ ؾطا٘جهبْ ثهب تهالـ        

فطاٚاٖ آٖ ضا ثٝ ثجت ضؾب٘يس٘س ٚ زض     

ثهههٝ ٕٞهت   0533ٔبٜ  تبضيد اَٚ آثبٖ

حضطت آيت اهلل ثٟكتي ٔمطضاتهي ضا    

اليحٝ لبٖ٘ٛ ٔطثٛط ثهٝ  «تحت ػٙٛاٖ 

اؾتمالَ وبٖ٘ٛ وبضقٙبؾبٖ ضؾهٕهي     

ٔهبزٜ ثهٝ     (  ؾي)   51زض  »زازٌؿتطي

. تهٛيت قٛضاي ا٘مالة اؾالٔي ضؾيس

زض اِٚيٗ زٚضٜ ٞيأت ٔسيطٜ ضيهبؾهت     

آٖ ثب ٔطحْٛ ػجساِحؿيٗ اثطاٞيهٕهي   

ثٛزٜ ؾپؽ آلبي ٟٔٙسؼ ٔههغهفهي    

ايلهبضي   ٔحٕس ٟٔٙسؼ وتيطايي،آلبي

ؾپؽ آلبي ٟٔٙسؼ .  ػٟسٜ زاقتٙس ثط

ػّي ٔيال٘ي ضيبؾت آٖ ضا ثهطػهٟهسٜ      

وٖٙٛ آلبي  تب 0531ٌطفتٙس ٚ اظ ؾبَ 

زاض    ٔجتجي ثٟطأؼّي ضيبؾت ضا ػٟهسٜ 

لبٖ٘ٛ جسيس وهبضقهٙهبؾهبٖ     .  ٌطزيس٘س

ثب چُٟ  0530810803ضؾٕي اظ تبضيد 

ٚ يه ٔبزٜ ٚ ٘ٝ تجههطٜ ثٝ تههٛيهت     

٘بٔٝ اجهطايهي      ضؾيس ٚ ثؼس اظ آٖ آييٗ

تٟيٝ ٚ ٔٛضز تهٛيت ٞيأت زِٚت لطاض 

زضحبَ حبضط ايٙه ٘عزيه ثٝ .  ٌطفت

73   ٖ ٞهبي     اؾتبٖ وكٛض زاضاي وهب٘هٛ

ٔؿتمُ ٞؿتٙس ٚ تؼساز وبضقٙهبؾهبٖ   

ؾطاؾط وكٛض ثٝ ثيف اظ زٚاظزٜ ٞهعاض  

 .ضؾس ضقتٝ ٔي 27٘فط زض 

ايٗ ٘ىتٝ لبثُ شوط اؾت وٝ، زػهبٚي    

تهٛا٘هس      ٔغطٚحٝ زض زازٌؿتطي ٔهي   

ٞبي ػّٕي، التهبزي ٚ اجتٕبػي  جٙجٝ

ٔرتّفي زاقتٝ ثبقهس وهٝ لضهبٚت        

ٞب ٔؿتّعْ زاقتٗ ػهّهٓ ٚ      زضثبضٜ آٖ

ٞبي ٌٛ٘بٌهٖٛ   ترهم وبفي زض ضقتٝ

ٞهب،     اؾت ٚ چٖٛ احهطاظ تهرهههم      

ٔتؼسز٘س، ٘ٝ تٟٙب ثطاي يه لبضي ثّىٝ 

وؽ ٔيؿّط ٘يؿت وٝ ثهٝ تهٕهبْ       ٞيچ

ٞب احبعٝ زاقتٝ ثبقس ٚ لهبضهي    زا٘ف

ٞٓ ثسٖٚ ػّٓ ثٝ حمبيك أٛض اذاللبن ٚ 

قطػبن اظ نسٚض ضیي ٕٔٙٛع ٚ ٔهؼهصٚض   

ِصا ثطاي وك  حميمت اِهعأهبن     .  اؾت

ثبيس اظ افطازي وٝ زض ٔٛضهٛع ٔهٛضز     

اذتالف، ترهم ٚ تهجهحهطّي زاض٘هس       

اؾتؼالْ ٚ ٘ظطذٛاٞي ٕ٘ٛز، ؾهپهؽ     

ضیي ذٛز ضا ثؼس اظ ا٘جبْ تكهطيهفهبت    

ٔٛضٛع .  لب٘ٛ٘ي ثطٔجٙبي آٖ نبزض وطز

وبضقٙبؼ ضؾهٕهي زض وكهٛضٞهبي         

پيكطفتٝ ٞٓ ؾٛاثك عٛال٘ي ٚ لسيٕهي  

زاضز وٝ ثبتٛجٝ ثٝ اثعاض ٚ اؾهجهبة ٚ       

ٞبي ضٚظ، ٔؿبئُ ضا    اؾتفبزٜ اظ تىٙيه

 .٘هٕهبيهٙهس       ثطضؾي ٚ اضظيهبثهي ٔهي       

 05وبٖ٘ٛ زض چٙس زٞٝ ٌصقتهٝ زض      

ضقتٝ وبضقٙبؾي، زػبٚي ٚ وهبضٞهبي   

. وبضقٙبؾي ضا تحت پٛقهف زاقهت    

ِٚي اوٖٙٛ وبٖ٘ٛ ثب پيكطفت ػّْٛ ٚ   

تىِٙٛٛغي، ثب لضبيبي ٘ٛرٟٛضي ضٚثطٚ 

ٞبي جسيسي ضا  اؾت وٝ افعٚزٖ ضقتٝ

ٕ٘بيس تب پبؾرٍهٛي ٘هيهبظ       ايجبة ٔي

عٛض وهٝ     ٕٞبٖ.  جبٔؼٝ ٔتحَٛ ثبقٙس

آٌبٞيس ايٙه تؼساز ثهيهكهٕهبضي اظ         

ٞب زض ٔحبوٓ لضبيي وكٛض ٞهط   پطٚ٘سٜ

قٛ٘س وهٝ ٘هبقهي اظ           ضٚظ ٔغطح ٔي

اذتالفبت ّٔىي، ٔبِهي، حهٛازثهي ٚ        

ٞب ثب  اي ٞؿتٙس ٚ ثؿيبضي اظ آٖ جٙجٝ

اضائٝ ٘ظطٞبي فٙي ٚ وبضقٙبؾي لبثهُ  

ظيطا ٞطيهه اظ    .  ثبقٙس حُّ ٚ فهُ ٔي

عطفيٗ زػٛا ذٛز ضا ٔحمك ٚ شيهحهك   

وهٝ     زا٘ٙس ٚ لبضي ٘بٌعيط ثطاي آٖ ٔي

حمي اظ وؿي تضييغ ٍ٘طزز ٚ ػساِهت  

٘حٛ ٔغهّهٛة ا٘هجهبْ ٌهيهطز اظ              ثٝ

عهطف     وبضقٙبؾهبٖ ٔهؤٔهٗ ٚ ثهي          

. ٌهيهطز     زازٌؿتطي ٘ظط ٔكٛضتي ٔي

ٞبي ترههي  وبضقٙبؾبٖ وٝ زض ضقتٝ

ذٛز ػّٓ ٚ تجطثٝ وهبفهي زاض٘هس زض        

ٞب ٚ اػالْ ضیي زض ٞهط     وك  ٚالؼيت

ٔٛضز لضهبٚت، ٔهحهبوهٓ ضا يهبضي            

زٞٙس ٚ ايٗ أط ٔٙجط ثهٝ اجهطاي      ٔي

ػساِت زض جبٔؼٝ ٚ ثطلطاضي ٘هظهٓ ٚ     

 .قٛز  آضأف فطزي ٚ ٌطٚٞي ٔي

ثبيس ثٝ ايٗ ٘ىتٝ تٛجٝ زاقتٝ ثبقهيهٓ   

وٝ زض ز٘يبي ٔتطلي ٚ ٔتحَٛ أهطٚظ    

تٛا٘س ازػب زاقتٝ ثهبقهس    وؽ ٕ٘ي ٞيچ

ٞب ٚ زا٘ف ثكطي  وٝ ثٝ تٕبْ زا٘ؿتٙي

احبعٝ زاضز ِصا پيكطفتي وٝ ٞط ضٚظ،   

ٞبي ٔرتّ  اجتٕبػي قبٞس  زض ظٔيٙٝ

وٙس وٝ ٔحبوهٓ   آٖ ٞؿتيٓ ايجبة ٔي

لضبيي ٘يهطٚٞهبي ٔهتهرهههم زض           

ٞبي ٔرتّ  زاقتٝ ثبقٙس تب ثهب     ضقتٝ

ثطضؾي ٕٞٝ جب٘جٝ زػبٚي ٔغطٚحٝ ضا 

تهٛجهٝ زاقهتهٝ       .  حُّ ٚ فهُ ٕ٘بيٙس

ثبقيس وٝ نحّت ٚ أب٘ت وبضقٙبؼ ثٝ 

تٟٙبيي وبفي ٘يؿت، ثّىٝ وبضقهٙهبؼ   

ُّ ٔؼضهالت ٚ ٔكهىهالت         ثبيس زض ح

تجحّط ٚ زا٘ف وبفي زاقتٝ ثبقس تب زض 

ٞب ٚ ارٟبض٘ظطٞب لضبيب ضا ضٚاثظ  اضظيبثي

عٛض قفبف ػهطضهٝ      ػٕٛٔي وبٖ٘ٛ ثٝ

 2وبٖ٘ٛ وبضقٙبؾبٖ ثب ثيف اظ   .  ثساضز

زٞٝ ؾبثمٝ وبضقٙبؾهي جهٕهؼهي اظ         

 ٞبي ٔرتّ  ضا زض اذتيبض زاضز  ترهم
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وٝ پبؾرٍٛي ضفغ ٘يبظ جبٔؼٝ ٔتحَٛ 

ايٗ ٟ٘بز زض ؾبذتهٕهب٘هي    .  ثبقس ٔب ٔي

ٔجّٟع زض ذيبثبٖ قٟيس زؾهتهٍهطزي    

٘جف فطيسافكبض ٔؿهتهمهط اؾهت ٚ           

ثؿيبضي اظ زػبٚي ٚ ٔٛضٛػبت ضا لجُ 

اظ ايٙىٝ ثٝ ٔطاجغ لضبيي احبِٝ ٌهطزز  

ٕ٘بيس اظ تهطاوهٓ     تٛا٘س حُّ ٚ فهُ ٔي

 .وبضٞبي ٔطاجغ لضبيي ثىبٞس

 

 

 

 روابط عمومی کانون

 برگساری مجمع عمًمی سالیاوه کاوًن کارشىاسان دادگستری تهران

ثٝ ٌعاضـ ضٚاثظ ػهٕهٛٔهي وهب٘هٖٛ        

وبضقٙبؾبٖ ضؾٕي زازٌؿتطي اؾتهبٖ  

تٟطاٖ، ٔجٕغ ػٕٛٔي ؾبِيب٘ٝ وب٘هٖٛ،  

ثهب  054585803ثؼساظرٟط يه قٙجٝ    

حضٛض اػضبي وبٖ٘ٛ زض ؾبِٗ ذّهيه    

فبضؼ پػٚٞكٍبٜ ٘يطٚ زض ثّٛاض قٟيهس  

 .زازٔبٖ ثطٌعاض قس

اِٚيٗ ٔجٕغ ػٕٛٔي ؾبِيب٘ٝ وبٖ٘ٛ زض 

ثٝ زِيُ ثهٝ حهس         05458583ٔٛضخ 

٘هبة ٘طؾيسٖ ثٝ جّؿٝ زْٚ ٔٛوهَٛ  

ايٗ ٔجٕغ ثب ٞسف اضائٝ ٌهعاضـ  .  قس

ػّٕىطز ؾبِيب٘ٝ تٛؾظ ٞيبت ٔسيطٜ ثٝ 

 .وبضقٙبؾبٖ وبٖ٘ٛ ثطٌعاض ٌطزيس

جّؿٝ ثب لطائت لطآٖ ٚ پرف ؾهطٚز    

. ّٔي ضؾٕبن وبض ذهٛز ضا آغهبظ وهطز         

جٙبة آلبي ٔجتجي ثٟطأؼّي ضئهيهؽ   

ٞيبت ٔسيطٜ وبٖ٘ٛ عجك لبٖ٘ٛ ضئيؽ 

ٚ ٔٙكي جّؿٝ ضا ثهب ضاي ٌهيهطي            

ا٘تربة ٕ٘ٛزٜ وٝ آلبيبٖ ا٘ٛضي ضئيؽ 

ؾٙي ٚ حؿيٗ ذغيجيبٖ ٚ ٞٛقهٙهً   

ظاضػي ثؼٙٛاٖ ٔٙكي جّؿٝ ٔكرهم  

زض ازأٝ ضئيؽ ٞيبت ٔسيطٜ .  ٌطزيس٘س

زض ؾرٙب٘ي ٌعاضـ ػّٕىطز وهب٘هٖٛ،   

،    0547نٛضت ٞبي ٔهبِهي ؾهبَ        

ٚ    0545ثٛزجٝ پيكٟٙهبزي ؾهبَ       

ضٕيٕٝ ثٛزجٝ ضا ثهٝ اعهالع حضهبض        

 .ضؾب٘س

عجك لبٖ٘ٛ، ثبظضؼ لب٘هٛ٘هي ٞهيهبت       

ٔسيطٜ ٔي ثبيؿت ٔغبِت شوهط قهسٜ     

تٛؾظ ضئيؽ وبٖ٘ٛ زض ٔجٕغ ػٕٛٔي 

ضا ٔٛضز ثطضؾي لطاض زٞس ٚ ٌهعاضـ      

ػّٕىطز ضا ثٝ اعالع تهٕهبٔهي اػضهبء       

ايٗ ٌعاضـ تٛؾظ ؾيس جٛاز .  ثطؾب٘س

زض ذبتٕٝ ي جّؿٝ، .  نبِحي اضائٝ قس

ثٛزجٝ پيكٟٙبزي تٛؾظ ضئيؽ ؾٙهي  

ثٝ ضاي ٌصاقتٝ قس وٝ ثب اولطيت آضاء 

 .ثٝ تهٛيت ضؾيس
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