آمار همچون نمک ضد فساد است اما..
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دس آستا٘ ٝسٚص آٔاس  ٚتش٘أ ٝسیضی لشاس داسیٓ  ٚأساَ تٙا تٔ ٝػادف ضذٖ ا َٚآتاٖ تا ػضاداسی ٞای حسیٙی،
ٔٙاسة است اٌش اص خاغیت اغّی آٔاس یؼٙی ٔثاسص ٜتا فساد تٍٛییٓٔ .ثاِٟایی سا ٔشٚس وٙیٓ ،اص ٔٛا٘غ پیص سٚی
آٔاس ٔ ٚثاسص ٜسیستٕاتیه تا فساد تٍٛییٓ.
لثُ اص ادأ ٝتحث ٔثاسص ٜتا فساد ٔشٚسی تش ٘ٛضتٞ ٝای د ٚساَ لثُ ایٙجا٘ة" ،آٔاس تؼٛٙاٖ یه واالی ػٕٔٛی" ٚ
"خشدٚسصی دس اتخار سیاست" داضت ٝتاضٓ.
دس ساَ ٌزضت ٝاص ِضٔ ْٚحاسثٌ ٝش ضذٖ سیاست ٌزاساٖ ت ٝوٕه آٔاس ٌفتیٓ  ٚیه ٔثاَ ٚالؼی اص تػادف
سا٘ٙذٌی سا ٘ ٚح ٜٛتشآٚسد ٞضیٞ ٝٙای ػٕٔٛی یه تػادف تشای ضٟش٘ٚذاٖ تٟشا٘ی ٌفتیٓ ٘ ٚطاٖ دادیٓ یه
تػادف تا د ٜدلیم ٝتشافیه سٍٙیٗ حذالُ ٔ 55یّی ٖٛتٔٛاٖ ت ٝالتػاد ضٟش٘ٚذاٖ صیاٖ ٔی سسا٘ذ حاَ ایٗ
ٚظیف ٝسیاستٍزاس است و ٝچٍ ٝ٘ٛایٗ ٞضیٞ ٝٙا سا واٞص دٞذ .اٌش سیاستٍزاس فمظ دس تشخی ٔؼاتش ٞضیٞ ٝٙای
ٔمػیشیٗ تا حذ ٔ 55یّی ٖٛتٔٛاٖ سا ت٘ ٝحٛی تشػٟذ ٜتٍیشد [تا ایٗ لیذ ؤ ٝطٛق تػادفات ٘ثاضذ یا ٞضیٝٙ
ایجاد تشافیه سٍٙیٗ اص عشفیٗ یا ٔمػش اغّی ٔغاِث ٝوٙذ] تاص سا ٜتیشا٘ ٝٞشفت ٝاست ٞ ٚضی ٝٙػٕٔٛی ضٟش٘ٚذاٖ
سا واٞص داد ٜاست.
دس سٚص آٔاس د ٚساَ لثُ اص ٚیژٌی واالی ػٕٔٛی تٛدٖ آٔاس ٌفت ٝتٛدیٓ .آٔاس ٕٞچ ٖٛتِٛیذات سیٕٙایی ،واالیی
است و ٝاٚال تِٛیذ آٖ ٚظیف ٝدِٚت  ٚحاوٕیت است و ٝدس ایٗ سا ٜسشٔایٌ ٝزاسی وٙذ  ٚثا٘یا ٔػشف وٙٙذٜ
ٔحذٚدی ٘ذاسد  ٚػٕٔ ْٛشدْ ٔیتٛا٘ٙذ اص فٛایذ آٖ تٟشٙٔ ٜذ ض٘ٛذ.

آمار خاصیت ضدفسادی دارد:
ٔٛاسد صیادی اص فساد جأؼ ٝأشٚص سا تٟذیذ ٔی وٙذ .فساد ٔاِی ،خغش س ٛاستفاد ٜاص حك اختیاس سٚئسای
ساصٔاٟ٘ا ،ضائث ٝتٟشٙٔ ٜذی تشخی افشاد اص اعالػات پٟٙاٖ دس تٛسس ،خغش فاوتٛسساصی تشای خشیذٞای غٛسی
یه ضشوت ،فشاس ٔاِیاتیٔ ،ذسن ٌشایی ،خشیذ ٔذاسن تذ ٖٚاخز تخػع وافی تشخی اص ایٗ فسادٞا ٞستٙذ.

مقابله غیر سیستمیک:
چٍٔ ٝ٘ٛی تٛاٖ تا ایٗ فسادٞا ٔماتّ ٝسیستٕاته (یؼٙی ٔٙظٓ  ٚتذٚ ٖٚاتستٍی تٚ ٝجٛد فشد پیٍیش) ساخت؟
ا َٚغٛست ٔساِ ٝسا تیطتش تاص وٙیٓ .فساد دس جأؼ ٝأشٚص ٔا چٍ ٝ٘ٛضٙاسایی  ٚچٍٔ ٝ٘ٛماتّٔ ٝی ضٛد؟ ایٗ یه
ٔذَ اص ٔثاسص ٜتا فساد است وٚ ٝیژٌی ٞای سیستٕی سا ٘ذاسد:
 _1اٌش فسادی دس یه تخص اص جأؼ ٝیا اداس ٜای ٚجٛد داضت ٝتاضذ ت ٝخٛدی خٛد ٔطخع ٘یست .تایذ تٝ
ا٘ذاص ٜای تضسي ضٛد و ٝػالئٕی اص آٖ لاتُ ٔطاٞذ ٜضٛد!
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 -2حاَ و ٝػالئٓ فساد لاتُ ٔطاٞذ ضذ ٛٙٞص ٘یاصٔٙذ ایٗ است و ٝافشادی و ٝػالئٓ سا ٔطاٞذٔ ٜی وٙٙذ
تخٛاٙٞذ تا آٖ ٔماتّ ٝوٙٙذ .تسیاسی اص ػالئٓ فساد اداسی تٙا ت ٝتخػع یا ظشافت ٞای لا٘٘ٛی تشای افشاد غشیث ٝتا
اداس ٜلاتُ ف٘ ٟٓیستٙذ .تٙاتشایٗ ٕٔىٗ است دس ٕٞیٗ ٔشحّ ،ٝفشایٙذٞایی پیص تیایذ و ٝفساد لاتُ ٔطاٞذ،ٜ
افطا ٘طٛد.
 -3ػالئٓ فساد لاتُ ٔطاٞذٔ ٜی ضٛد ِٚی افشادی ؤ ٝیخٛاٙٞذ ایٗ فساد سا پیٍیشی وٙٙذ الصْ است تتٛا٘ٙذ
ٚجٛد آٖ فساد سا اثثات وٙٙذٕ٘ .ی ضٛد فمظ ت ٝظٗ خٛد ٞش ضشایغی سا فساد تذا٘یٓ ٘ ٚتٛا٘یٓ آٖ سا اثثات وٙیٓ.
 -4اٌش تٛا٘ستیٓ ٚجٛد فساد سا اثثات وٙیٓ ٛٙٞص ٕٔىٗ است دس دایش ٜدیٍشی اص تفاسیش ٌشفتاس ضٛیٓ ؤ ٝا٘غ
ٔجاصات  ٕٝٞػٛأُ فساد ضٛد .چٍٝ٘ٛ؟ ٔثال ٔسِٚٛیٗ ٔ ٚشتىثیٗ فساد ػٛأُ ٔحیغی ٔثُ ٚجٛد تحشیٓ ٞای
التػادی  ٚالصْ تٛدٖ دٚس صدٖ تخطی اص تحشیٓ ٞا تا ٘ادیذٌ ٜشفتٗ تشخی تطشیفات لا٘٘ٛی سا تٟا٘ ٝوٙٙذ.
دس تّثط ٛچٙیٗ اتٟأاتی چٍٔ ٝ٘ٛی تٛاٖ تا فساد ٔثاسص ٜوشد .دس ٔذَ فٛق اص ٔثاسص ٜتا فساد ٕٝٞ ،اتىای جأؼٝ
تٚ ٝجٛد افشادی تشای ٔثاسص ٜتا فساد است .اٌش ایٗ افشاد تٔ ٝشٚس ت ٝفساد ػادت وٙٙذ  ٚیا ٘فغ ضخػی خٛیص سا
پیص تٍیش٘ذ چٝ؟ آیا ٔیتٛاٖ افشادی سا تشای ٔثاسص ٜتا افشاد ٔسٔ َٚٛثاسص ٜتا فساد ٌٕاسد؟ چٙذ الیٔ ٝی تٛاٖ
چٙیٗ ٘ظاستٟایی سا عشاحی وشد؟

مقابله سیستماتیک با فساد:
أا دس ٔذَ سیستٕاتیه ٔثاسص ٜتا فساد ،ست ٖٛاغّی تش ػٟذ ٜآٔاس است.
تا یه ٔثاَ غیش ٚالؼی  ٚتسیاس ٚحطتٙان-غیشلاتُ اثثات -اص فسادٔ ،ساِ ٝسا سٚضٗ وٙیٓ.
فشؼ وٙیذ ٔٗ سییس یه ساصٔاٖ تضسي ٔثاسص ٜتا فساد ٞستٓ .تٙا ت ٝػالیك خٛدْ ؤ ٝثال ٔتخػع
دیتاسایٙس ٞستٓ یا تٛلؼات دیٍشاٖ اص ٔٗ ٕٔىٗ است دس دٚس ٜسیاستٓ استخذاْ افشادی و ٝت ٝتخػع
دیتاسایٙس ٘ضدیه تش ٞستٙذ سا اِٛٚیت تثخطٓ .اص ٘ظش ٔٗٞ ،ش وسی و ٝچٙیٗ تخػػی ٘ذاسد ٕ٘یتٛا٘ذ دس
پیطثشد اٞذاف ساصٔاٖ ٔٗ ؤ ٝثال ٔثاسص ٜتا فساد یا تش٘أ ٝسیضی تٛسؼ ٝالتػادی وطٛس است ٔفیذ تاضذ .ایٗ
حك  ٚحٛص ٜاختیاس ٔٗ سییس است  ٚاص ٘ظش لا٘ ،ٖٛایٗ حك تطخیع ٔٗ است.
فشؼ وٙیذ لثُ اص ٔٗ  ٓٞچٙیٗ تفىشی تش ساصٔاٖ حاوٓ تٛد .وسی ؤ ٝشا ت ٝسیاست آٖ ساصٔاٖ تضسي تشٌضیذٜ
تٛد ت ٝدِیُ تاٚسی و ٝت ٝدیتاسایٙس ٚجٛد داضت ٔشا دس ادأ ٝسیاست دیتاسایٙتیستٟا تش ساصٔاٖ تشٌضیذ ٜتاضذ.
االٖ پس اص چٙذ ساَ ساصٔا٘ی داسیٓ و ٝپش اص دیتاسایٙتیستٟاست  ٚلشاس است اص دسیچ ٝت ًٙدیتاسایٙس تٝ
ٔساِٚ ٝالؼی فساد یا تٛسؼ ٝالتػادی تٍٙشیٓ .ساصٔاٖ ٔیطٛد ّٔه دیتاسایٙسی ٞا .حاَ اٌش تؼذادی ٔتخػع
جأؼ ٝضٙاسی  ٓٞحشفی دس تاسٔ ٜثاسص ٜتا فساد داضت ٝتاضٙذ صیش سّغٍ٘ ٝا ٜدیتاسایٙسی ٔا تایذ سخٗ تٍٛیٙذ ٚ
ػٕال واسی اص پیص ٘خٛاٙٞذ تشدٔ .حٛس  ٚستٔ ٖٛثاسص ٜتا فساد ٍ٘ا ٜغاِة ٔاست.
آیا چٙیٗ ٘ظأٟای غیش ٔتؼادِی سا دس ساختاس اداسی آضٙا ٔی یاتیذ؟ ٔٗ ٔی ضٙاسٓ .ساصٔا٘ی سا ٔی ضٙاسٓ اص
تس فالٖ سضت ٝدس آٖ صیاد است تشای پست ٔذیشیت ویفیت فالٖ سضت ٝغیشٔشتثغی سا پست داد ٜاست.

اٌش فمظ آٔاسی اص استثاط ضغّی تا تخػع واسٔٙذاٖ ساصٔاٟ٘ا ت ٝعٛس ٔشتة تِٛیذ  ٚتش حسة ٕٞاٖ ساصٔاٟ٘ا
ٔٙتطش ضٛد ضٕا یه ٔىا٘یسٓ ٔثاسص ٜتا فساد ٔخفی و ٝلٛی تشیٗ ٘ٛع فساد است خٛاٞیذ داضت.

موانع:
أا چشا چٙیٗ ٔىا٘یسٕی سشپا ٕ٘ی ضٛد؟ پاسخ ری ٘فؼاٖ غیش حشف ٝای ٘ ٚثٛد لیذٞای لا٘٘ٛی یا اجتٕاػی است!.
تػٛس وٙیذ اٌش آٔاسٞای صیش ت ٝعٛس ٔشتة دس وطٛس تِٛیذ ٙٔ ٚتطش ٔی ضذ٘ذ.
 آٔاس استخذأی ٞای دٚس ٜسیاست آلای الف دس ساصٔاٖ ب تش حسة سضت ٝتحػیّی ،تشحسة ٔحُ تِٛذ،
تشحسة ٔحُ اسىاٖ ٚاِذیٗ .تشای ضٙاسایی استخذأی ٞای تا ٘سثت فأیّی چ ٝآٔاسی پیطٟٙاد
ٔیدٞیذ؟ آیا سییسی جشات ٔی وشد  ٕٝٞافشاد  ٓٞسضت ٝای خٛد سا ت ٝعٛس ٔؼٙی داسی دس اِٛٚیت
استخذاْ لشاس دٞذ؟
 آٔاس ظشفیت صایٕاٖ عثیؼی تیٕاسستاٟ٘ا تش حسة ٘سثت اتاق یا ٔساحت اختػاظ یافت ٝت ٝصایٕاٖ
عثیؼی تٔ ٝساحت اختػاظ یافت ٝت ٝصایٕاٖ سضاسیٗ دس تیٕاسستاٟ٘ای تحت ٔذیشیت پضضىاٖ! ٕٞیٙغٛس
تؼذاد پشستاس تٔ ٝادساٖ صایٕاٖ عثیؼی ت ٝصایٕاٖ سضاسیٗ!
اص عٙض ٞای سٚصٌاس ٔاست و ٝسیاست تیٕاسستاٖ دست پضضىا٘ی است ؤٟ ٝاست جشاحی داس٘ذ  ٚپشستاس ٔ ٚأاٞا
ٞش سٚص فضا  ٚأىا٘ات وٕتشی تشای خذٔت تٔ ٝادساٖ صایٕاٖ عثیؼی داس٘ذ تؼذ تٔ ٝادساٖ تٛغیٔ ٝی وٙیٓ چشا
صایٕاٖ عثیؼی سا تشجیح ٕ٘ی دٞیذ!! ٍٔش ٔیتٛاٖ احساسات ٔادسی سا دس تحشاٖ حاوٓ تش صایٕاٖ عثیؼی دس
تیٕاسستاٖ ٞای دِٚتی ٘ادیذٌ ٜشفت؟ حشفٞایی وٞ ٝیچٍا ٜجأؼ٘ ٝخٛاٞذ ضٙیذ  ٚسضاسیٟٙایی وٙٔ ٝثغ دسآٔذ
ضٍفت اٍ٘یضی ٞستٙذ  ٚتٛغیٞ ٝای تی ٔؼٙایی وٕٛٞ ٝاس ٜتىشاس ٔی ض٘ٛذ :صایٕاٖ عثیؼی تٟتش است .خةٕٝٞ ،
ٔادساٖ ٔی دا٘ٙذ صایٕاٖ عثیؼی تٟتش است ِٚی ٘ٚ ٝلتی و ٝأىا٘ات ٘اوافی است  ٚآسأطی دس ٔأا  ٚپشستاسٞا
٘یست چ ٖٛتؼذاد پشستاس ٔ ٚأا تٙاسثی تا تماضای ٚالؼیِٚ -ی ٔایٛس صایٕاٖ عثیؼی٘ -ذاسدٔ .أایی و ٝتایذ
دسآٔذ ٔٙاسة داضت ٝتاضذ تا تتٛا٘ذ خذٔات ویفی اسائ ٝوٙذ جایی دس فضای تیٕاسستا٘ی ٘ذاسد .آٔاسٞا ٔی تٛا٘ٙذ
سخٗ تٍٛیٙذ!
آٔاس ٔی تٛا٘ذ افطا وٙذ و ٝچشا صایٕاٖ عثیؼی ٔغّٛب ٘یست چشا ٔادساٖ ٔ ٚأاٞای وطٛس دس ٔماتُ پضضىاٖ
جشاح ٔ ٚضیت اسصش افضٚد ٜسضاسیٗ ٘سثت ت ٝصایٕاٖ عثیؼی تشای سٚسای تیٕاسستاٟ٘ا تٟٙا  ٚتٟٙایٙذ.
ٔثاَ ٞای اص ایٗ دست تسیاس است ِٚی دس ایٗ تحث ،وٕىی تٔ ٝساِ ٝاغّی ٔا ٘خٛاٙٞذ وشد.

جالی خالی مردم در نظام آماری کشور:
أا سٛاَ اغّی اص ضٕا ٔشدْ فٟیٓ ایشاٖ :چشا چٙیٗ آٔاسٞایی تِٛیذ ٕ٘ی ضٛد؟

ػّت ػذْ حضٛس ضٕا دس ػشغ ٝتِٛیذ یا ػذْ تِٛیذ آٔاس است .آٔاس تشای وسی تِٛیذ ٔی ضٛد و ٝخٛاٞاٖ آٖ
است .پس ضایذ آٔاس دِٚت پسٙذ ،سییس پسٙذ  ٗٔ ٚپسٙذ فشغت ػشض ٝپیذا وٙٙذ .لػذ ٔٗ ٘یست تٍٛیٓ آٔاس
ٔشدْ پسٙذ  ٓٞداضت ٝتاضیٓ! آٔاس تا پسٙذٞا واسی ٘ذاسد!
چٍٝ٘ٛ؟ تثیٙیذ ٔساِ ٝساد ٜاست ٗٔ .سییس تیٕاسستاٖ ٔی تٛا٘ٓ آٔاس ٘ذٔ ،ٓٞیتٛا٘ٓ ٞش ٚلت دِٓ خٛاست آٔاس
٘ذٔ ،ٓٞیتٛا٘ٓ افشاد الصْ تشای تِٛیذ أاس سا استخذاْ ٘ىٔ ،ٓٙیتٛا٘ٓ اص سضتٞ ٝا  ٚتخػع ٞای غیشٔشتثظ استخذاْ
و ٓٙو ٝدس ٔماتُ ٔغاِث ٝضٕا پاسخ دسست ٘ذاضت ٝتاضٙذٔ ،ی تٛا٘ٓ فشایٙذٞایی و ٝتایذ آٔاس تِٛیذ ض٘ٛذ سا تاییذ
٘ى .ٓٙتا ضٕا ٘ذا٘یذ و ٗٔ ٝچٔ ٝی و ٓٙتا ٔٗ تذ ٖٚدسدسش سٚصٌاس تٍزسا٘ٓ.
ٔثالً ٞیات دِٚت ٔػٛتٔ ٝی دٞذ ِٚی ٚصاستخا٘ ٚ ٝساصٔاٖ دس اجشای ٔػٛت ٝآٔاسی دِٚت تؼُّ ٔیىٙٙذ! أا  ٚاٌش
ٔیآٚس٘ذ.
آٔاس تشای تشخی ٞا ،یؼٙی آٔاس ٔٗ پسٙذ .اٌش آٔاسی ٔٗ پسٙذ ٘ثاضذ وسی ٔٙتظش آٔاس و٘ ٝیست .پس ٔیتٛا٘ٓ
سىٛت وٙٔ ٚ ٓٙتظش آٔاس ٔٗ پسٙذ تؼذی تٙطی .ٓٙیا تشخی اص الالْ ٛٔ ٚاسد ٔٗ پسٙذ سا اسائ ٝو ٚ ٓٙتمی ٝسا تٝ
تؼذٞا ٔٛو َٛو .ٓٙفىش ٔی وٙیذ چ ٝوسی تایذ پیٍیش تاضذ؟ سسا٘ٞ ٝا؟ ٔشدْ؟ ٟ٘ادٞای اجتٕاػی؟ خٛد دِٚت؟
پس ٔٗ تشای چی تایذ صحٕت تىطٓٞ ،ضی ٝٙتى ،ٓٙآٔادٌی ساصٔا٘یاْ سا حفظ و ٓٙو ٝضایذ سٚصی وسی آٔاس
تخٛاٞذ!
ٔثاسص ٜسیستٕاتیه تا فساد یؼٙی تاییذ ،تثّیغ  ٚاغشاس تش حك دا٘ستٗ  ٚآصادی اعالػات تشای ٔ ٕٝٞشدْ.

نگاه امنیتی افراطی:
أا یه ٘ىت ٝایٙجا ٔی ٔا٘ذ .تشخی ٔیٍٛیٙذ چ ٖٛوطٛس ٔا دس حاَ ج ًٙسشد تا دضٕٙاٖ است ٕ٘ی تٛاٖ اص
آصادی اعالػات حشف صد .پاسخ ٔٗ ت ٝایٗ ٘مذ ایٗ است :ضشس ٘ذا٘ستٗ آٔاسٞای ػّٕىشد تشای دس ٖٚجأؼٔ ٝا ،اص
ضشس استفاد ٜدضٕٙاٖ وطٛس اص ایٗ آٔاسٞا وٕتش ٘خٛاٞذ تٛد .پس ٕ٘ی تٛاٖ تذ ٖٚا٘ذاصٌ ٜیشی ایٗ د ٚضشس ،آٔاس
سا ت ٝتٟا٘ٔ ٝحشٔاٍ٘ی –ٔٙظٛس ٔحشٔاٍ٘ی اعالػات فشدی ٟ٘ ٚادی ٘یست ٚ -أٙیتی تایىٛت وشد.
 آٔاس ٕٞچٕ٘ ٖٛه ضذ فساد است أا فساد آٖ سا ٘یٕخٛاٞذ
 آٔاس ٕٞچٕ٘ ٖٛه ضذ فساد است أا آٔاس دس حمیمت حك اِٙاس است .حتی ٕٔىٗ است تٍٛییذ چشا
ٟ٘اد سسٕی تِٛیذ آٔاس صیش ٘ظش دِٚت تاضذ؟ تؼّی٘ ،ىت ٝتجایی است ِٚی ٛٙٞص دس ا َٚساٞیٓ!
 آٔاس ٕٞچٕ٘ ٖٛه ضذ فساد است أا آٔاس ت ٝایٗ ضی ،ٜٛخیّی ٕ٘ ٓٞىیٗ ٘یست.

درباره نگارنده:
سؼیذ لاسٕی صاد ،ٜآٔاسضٙاس ٔشوض آٔاس ایشاٖ است ٘ ٚضدیه تٞ ٝفت ساَ دس خػٛظ ویفیت آٔاسٞای ٔشوض
آٔاس ایشاٖ فؼاِیت داضت ٝاست .ا ٚاو ٖٛٙآیٙذ ٜپژٞٚی ٔی خٛا٘ذ  ٚتش ٘مص آٔاس  ٚداد ٜدس آیٙذ٘ ٜظاْ تذتیش وطٛس
تحمیك ٔی وٙذ .سخٗ ا ٚتؼٛٙاٖ یىی اص پاسخٍٛیاٖ ساتك دس خػٛظ ویفیت آٔاسٞا ایٗ است:
ٔشدْ ایشاٖ ،ویفیت آٔاس ٞا تذ ٖٚخشیذاس ٔؼٙی ٘ذاسد .ضٕا خشیذاس آٔاس تاضیذٕ٘ .ی تٛا٘یٓ ل َٛتذٞیٓ ساَ تٝ
ساَ تٟتش خٛاٞیٓ ضذٔ .شدْ ساِٟاست خشیذاس ٘ثٛد ٜا٘ذ ٔ ٚا فؼال آٔاس سا تشای ری ٘فؼا٘ی تِٛیذ ٔی وٙیٓ وٝ
خشیذاس آٔاسٞا ٞستٙذِ .غفا خشیذاس آٔاس تاضیذ
تٛج ٝوٙیذ ٔٙظٛس اص خشیذاس تٛدٖ ایٗ است و ٝحأی ٘ظاْ آٔاسی وطٛس تاضیذ .آٔاس سسٕی وطٛس ،وأال سایٍاٖ
دس اختیاس ضٕا است .آٔاس سسٕی دس جایی  ٚت ٝغٛست وّی اسائٔ ٝی ض٘ٛذ ایٗ ٚظیف ٝسسا٘ٞ ٝا ،ا٘ذیطٕٙذاٖ ٚ
دِسٛصاٖ جأؼ ٝاست و ٝآٖ سا تشای استفادٔ ٜشدْ ت ٝلاِة ٔٙاسة تفسیش  ٚتحّیُ تثذیُ وٙٙذ.
دلت وٙیذ وطٛس ٔا تیص اص آ٘چ ٝاص ٘ظاْ تِٛیذ ٘ ٚطش آٔاسی تٙاِذ تایذ اص ظشفیت پاییٗ استفاد ٜاص آٔاس ا٘تماد
وٙذ .تا ٚلتی ؤ ٝػشف  ٚتماضایی تشای آٔاس دس وطٛس ت ٝغٛست پایذاس ضىُ ٍ٘یشد ٘ظاْ آٔاسی وطٛس ٘یض
٘خٛاٞذ تٛا٘ست ٔٛا٘غ سضذ  ٚتٛسؼ ،ٝتٟثٛد ویفیت سا ٔشتفغ  ٚاستا٘ذاسدٞای اخالق حشف ٝای ٔشاوض آٔاسی تٝ
ٔٙػ ٝظٟٛس ٌزاسد .حأی آٔاس تاضیذ ٌٚش٘ٙٔ ،ٝافغ آٔاسی سا تا ٞیچ ساختاس دیٍشی ٕ٘ی تٛاٖ جثشاٖ وشد .فساد
ت ٝتٟذیذ تثذیُ ضذ ٜاست ٕٞضٔاٖ تا آٖ ،آٔاس ت ٝحاضی ٝسفت ٝاست .لضاٚت تا ضٕاست.

