
 قانون اساسي مكزيك 

  

 قإٌَ اساسي كشٕر يكسيك

 ل عُٕاٌ أ 

 فصم يكى 

 در خصٕص ضًاَتٓاي فردي 

 اصم يكى 

ي  ػؿ ايبالت ٓتضؼٙ ٌٓقيي ٛـ كـػي ثـعٞؿػاؿ اف ّٔبٗتٜبيي عٞاٛؼ ثٞػ ًٚ هبٕٗٞ امبمي ثٚ ٝ 
ثبىؼ ٓگـ ػؿ ٓٞاؿػي ٝ ىـايطي ًٚ  ً٘ؼ ٝ ايٖ ّٔبٗتٜب ؿيـهبثَ تضؼيؼ ٝ تؼِين ٓي اػطب ٓي

 هبٕٗٞ امبمي ٓوـؿ ػاؿػ.
  

 و اصم دٔ 

بيي ًٚ اف مـفٓيٖ ثيگبٗٚ ثٚ عبى ٛ ثبىؼ. ثـػٙ ػاؿي ػؿ ايبالت ٓتضؼٙ ٌٓقيي ٓٔ٘ٞع ٓي ثـػٙ 
ػ ثٚ عبى ٌٓقيي ثٚ آفاػي عٞػ ػمت يبكتٚ ٝ ػؿ  ؿٝ اؿػ ىٞٗؼ, ثٚ ثـًت ٛٔيٖ ٗلل ٝ ٌٓقيي ٝ

 چتـ صٔبيت هٞاٗيٖ ايٖ ًيٞؿ هـاؿ عٞاٛ٘ؼ ػاىت.
  

 اصم سٕو 

ُت ػؿ هبُت ًيٞؿ, ايبالت ٝ  ثبىؼ. ػٝ ؿه ٓي ٛـ كـػ ٓنتضن ثـعٞؿػاؿي اف آٓٞفه ٝ پـٝ 
ؿه ؿا ػؿ مطٞس پيو ػثنتبٕ, اثتؼايي ٝ ٓتٞمطٚ  ـاتت ثـعٞؿػاؿي اف آٓٞفه ٝ پـٝىٜـٛب ٓ

 ي ٓتـتت عٞاٛؼ مبعت, ّٖٔ آٌٗٚ آٓٞفه اثتؼايي ٝ ٓتٞمطٚ ارجبؿي امت. ثـ ٝ

گـػػ ثطٞؿ ٛٔبٛ٘گ ٝ يٌؼمت تٔبٓي  ُت ػؿ ًيٞؿ ربؿي ٓي ؿه ًٚ اف ٓـين ػٝ آٓٞفه ٝ پـٝ 
ػاؿػ ػؿ ػيٖ صبٍ ػين  ا ٓي ي ثٚ ؿىؼ ٝ تؼبُي ٝ عتٚ ػؿ ٝؿ مب تٞاٗبييٜبي كـػ اٗنبٗي ؿا ثبؿٝ

أُِِي ؿا ػؿ چبؿچٞة امتوالٍ ٝ ثـاثـ ػؿ ربٓؼٚ  ثٚ ٓيٜٖ ٝ آگبٛي ٗنجت ثٚ ٛٔجنتگي ثيٖ
 ٓتجِٞؿ عٞاٛؼ مبعت.

ؿه ًٚ ؽًـ إٓ  گـػػ ٝ ُؾامت ًٚ آٓٞفه ٝ پـٝ تْٔيٖ ٓي 42آفاػي اػتوبػي ٓجن ث٘ؼ  ـ  1 
ؿ اف ٛـ گٞٗٚ گـاييي ثٚ ٛـ ٗٞع  ؿكت ثٚ ىٌَ ؿيـ ٓؾٛجي اػٔبٍ عٞاٛؼ گيت ٝ ثٚ ػٝ

 ػًتـيٖ ٓؾٛجي ربؿي عٞاٛؼ ىؼ.

ػِٔي امت ٝ ثـ ؿه ػؿ ًيٞؿ ٓجت٘ي ثـ ٗتبيذ پييـكتٜبي  ٗؼ آٓٞفه ٝ پـٝ ٓؼيبؿ ٛؼايت ؿٝ ـ  4 
ػِيٚ رَٜ ٝ احـات إٓ ٓجبؿفٙ عٞاٛؼ ًـػ, احـات ٝ تجؼبتي ٓخَ ثـػگي, تؼَت ٝ ٛـ گٞٗٚ پيو 

 ؿي. ػاٝ

 ٝ ػؿ ػيٖ صبٍ: 

ُتي ػًٓٞـاتيي عٞاٛؼ ثٞػ ًٚ ٗٚ تٜ٘ب ٓـاتت ػًٓٞـامي ؿا ْٛ چٕٞ مبعتبؿي صوٞهي  ػٝ ـ  اُق 
يي ٗظبّ صيبتي ٓجت٘ي ثـ ثٜجٞػ  ٝ ؿژئي ميبمي ِٓضٞظ ٗظـ عٞاٛؼ ػاىت, ثٌِٚ آٗـا چٞٗبٕ

 ٗٔبيؼ. ػائٔي اهتَبػي ٝ ارتٔبػي ٝ كـٛ٘گي ٓـػّ هِٔؼاػ ٓي

ُتي ِٓي عٞاٛؼ ثٞػ ػؿ ػيٖ صبٍ, ثي ٛيچ عَٞٓتي ٝ ثي ٛيچ اٗضَبؿ ِٓجي, ٝ  ػٝ ـ  ة 
عٞاٛؼ پـػاعت ثٚ ػؿى ٓؼْالت ٓب ٓـػّ ٝ ٓب ؿا ػؿ ثـعٞؿػاؿي اف ٓ٘بثغ عٞػ يبؿي عٞاٛؼ ٗٔٞػ ٝ 

ٓبٕ  ّ ٝ ؿىؼ كـٛ٘گي ٓبٕ ٝ ّٔبٗت امتوالٍ اهتَبػي ٝ تؼاٝ ػكبع اف امتوالٍ ميبميٗيق ػؿ 
 ٓٞؿ: ٝ ٛٔيٖ

ػؿ فٓي٘ٚ ٛٔقينتي اٗنبٗي ٛـ چٚ ثٜتـ ثيٖ ٓب ٓـػّ ٓيبؿًت عٞاٛؼ ػاىت, ْٛ اف  ـ  د 
گؾاؿي عٞاٛؼ ٗٔٞػ ٝ ْٛ اف ثبثت اؿفه ٝ اؿري ًٚ  ُضبظ ػٞآِي ًٚ ػؿ آـ آٓٞفه مـٓبيٚ

 ي كـػ ٝ رٔغ يي عبٗٞاػٙ هبئَ عٞاٛؼ ىؼ.ثـاي اػتال

ٝ ػؿ رٜت صٍَٞ ٓ٘بكغ ًِي ٝ ػٔٞٓي ربٓؼٚ گبّ عٞاٛؼ فػ ٝ ٗيق اف ثبة صٔبيتي ًٚ ػؿ  
ٍ عٞاٛؼ ػاىت  ٛبي ثـاػؿي ٝ ثـاثـي صوٞم تٔبٓي آصبػ ربٓؼٚ ٓجؾٝ آٍ رٜت ؿميؼٕ ثٚ ايؼٙ

ٝ ر٘نيتي ٝ كـػيتي  ٛي ٝ هٞٓي ّٖٔ آٌٗٚ اف ٛـ گٞٗٚ آتيبفػٛي ٗژاػي ٝ ٓؾٛجي ٝ گـٝ
 اصتـاف عٞاٛؼ ٗٔٞػ.

ٛبيي ػؿ  ّ, هٞٙ ٓزـيٚ ٓـصٜب ٝ ثـٗبٓٚ ّ ٝ ثغو ػٝ رٜت ارـاي ًبَٓ ٓ٘ؼؿربت پبؿاگـاف ػٝ ـ  3 
فٓي٘ٚ ٓطبُؼٚ آٓٞفه اثتؼايي ٝ ٓتٞمطٚ ٝ ػبػي ثـاي تٔبّ رٜٔٞؿي تؼييٖ عٞاٛؼ ٗٔٞػ ٝ 



يٞ ٝ اهيبؿ ٓغتِق ارتٔبػي ػؿگيـ ػؿ اصؼٛبي كؼؿات ثؼيٖ ٓ٘ظٞؿ, هٞٙ ٓزـيٚ ػوبيؼ مـپـمتبٕ ٝ
مبفػ ٓالصظٚ عٞاٛؼ ًـػ ٝ  ؿه ؿا ػؿ چبؿچٞثي ًٚ هبٕٗٞ تؼييٖ ٝ عبٓـ ٗيبٕ ٓي آٓٞفه ٝ پـٝ

 ػؿ ٗظـ عٞاٛؼ گـكت.

 ُت اؿائٚ عٞاٛؼ گـػيؼ, ؿايگبٕ عٞاٛؼ ثٞػ. ؿه ًٚ اف مٞي ػٝ تٔبٓي آـ آٓٞفه ٝ پـٝ ـ  2 

اف ػثنتبٕ ٝ اثتؼايي ٝ ٓتٞمطٚ, ًٚ ػؿ پبؿاگـاف ٗغنت اف ّٔ٘بً ػؿ ً٘بؿ اؿائٚ آٓٞفه پيو  ـ  5 
ؿه,  ؿي ٗظبّ آٓٞفه ٝ پـٝ ٛبي ّـٝ يذ ٝ تيٞين تٔبٓي اٗٞاع ٝ گٞٗٚ ُت ثٚ تـٝ إٓ يبػ ىؼ, ػٝ

ٓيتَٔ ثـ آٓٞفه ػبُي, رٜت تٞمؼٚ ًيٞؿ ٛٔت عٞاٛؼ گٔبؿػ ٝ ػؿ ػيٖ صبٍ اف ػؿ تضوين 
 ىبػٚ كـٛ٘گ ٓب ِٓت ؿا ٓؼٗظـ عٞاٛؼ ػاىت.ػِٔي ٝ تٌُ٘ٞٞژيٌي صٔبيت ٗٔٞػٙ, تضٌيْ ٝ ا

ٛب ٝ مطٞس  ؿه ػؿ تٔبٓي گٞٗٚ اكـاػ صويوي ٗيق هبػؿٗؼ ػؿ آـ اؿائٚ ٝ ارـاي آٓٞفه ٝ پـٝ ـ  6 
ُت ثـاي تضَيالت ٝ ٓطبُؼبتي ًٚ ػؿ ٓـاًق ٝ  ؿفٗؼ. ػؿ ػيٖ صبٍ ػؿ چبؿچٞة هبٕٗٞ, ػٝ ٛٔت ٝ

ىٞػ ٝ آٜٗب ؿا ثٚ ؿمٔيت  تجبؿ هبئَ ٓيگيـٗؼ اؿفه ٝ اػ اصؼٛبي آٓٞفه عٍَٞي تضون ٓيٝ 
اصؼٛبي عٍَٞي  عٞاٛؼ ى٘بعت. ػؿ عًَٞ آٓٞفه اثتؼايي, ٓتٞمطٚ ٝ ػبػي, ٓـاًق ٝ ٝ

 ٓٞظل٘ؼ:

ّ  ؿه ثب ٛٔبٕ اٛؼاف ٝ ٓؼيبؿٛبيي ًٚ ػؿ پبؿاگـاف ػٝ يذ ٝ اؿائٚ آـ آٓٞفه ٝ پـٝ ػؿ تـٝ ـ  اُق 
ٛبي ٓ٘ؼؿد ػؿ ثغو مّٞ  ٛب ٝ ٗويٚ ٓؼؿد گـػيؼٙ, ٛٔت گٔبؿٗؼ ٝ ٗيق ٓتؼٜؼ ثٚ ارـاي ثـٗبٓٚ

 ٝ ٗيق ٓـاتت

 .گـػػ ُت ػؿ چبؿچٞة هبٕٗٞ ٓي اعؾ پييبپيو ٓزٞف ًٚ گٞيبي ٓتي٘ي اف ػٝ ـ  ة 

ػاٗيگبٜٛب ٝ ػيگـ ٓإمنبت آٓٞفه ػبُي ًٚ ٓجن َٓٞثٚ هبٕٗٞ ػاؿاي عٞػٓغتبؿي  ـ  7 
ثبى٘ؼ.  اصؼ تضت مـپـمتي عٞػ ٓي ُيت اػاؿٙ ٝ عٞػگـػاٗي ٝ ٛنت٘ؼ, ػاؿاي اعتيبؿ ٝ ٓنإٝ

اصؼٛب ثٚ تضون ٝ اىبػٚ كـٛ٘گ ثـ ٓجن اٍٍٞ ٓ٘ؼؿد ػؿ ٛٔيٖ ث٘ؼ ٝ اٍَ ٓجبػؿت  ايٖ ٝ
ٛٔت ء ايٌ٘ٚ ثٚ آفاػي آـ تؼؿيل تضوين ٝ ثـؿمي آفاػاٗٚ ػوبيؼ ٝ آؿا ؿفيؼ ػؿ صيٖ عٞاٛ٘ؼ ٝ

ؿفػ. ّٔ٘بً چبؿچٞة ػؿآٓؼفػايي, ٝ  ٛب ٓجبػؿت ٓي عٞاٛؼ گٔبؿػ. ّٔ٘بً ثٚ تؼييٖ ٓـصٜب ٝ ثـٗبٓٚ
ّ ًبؿً٘بٕ ػاٗيگبٛي ٝ ٓؼؿك عٞػ ؿا تؼييٖ عٞاٛؼ ٗٔٞػ. ػؿ ػيٖ صبٍ ثٚ  تيٞين ٝ تؼاٝ

اثٔ ٝ ٓ٘بمجبت ًبؿي ْٛ ٓـتجٔ ثٚ ًبؿً٘بٕ ػاٗيگبٛي ٝ  ػ. ؿٝؿفٝ  مـپـمتي إٓ ٓجبػؿت ٓي
ٛٔيٖ هبٕٗٞ امبمي تؼييٖ ٝ  143ٓؼؿك ٝ ٗيق اػاؿي, ثـصنت ٓلبػ فيـ ث٘ؼ اُق, ث٘ؼ يب اٍَ 

يٖ عٞاٛ٘ؼ گيت, اُجتٚ ػؿ چبؿچٞة ٝ ثٜـ ٓجن ٓٞافي٘ي ًٚ هبٕٗٞ كؼؿاٍ ٝ مـامـي ًبؿ  تؼٝ
اي ًٚ ثب آـ عٞػٓغتبؿي ٝ  اىتٚ امت ٝ ثٚ گًٞٗٚيٞؿ ثـ صنت ٓغتَبت ٛـ ٗٞع ًبؿي ٓوـؿ ػ

 ىٞػ, ّٔ٘بً  عٞػگـػاٗي ٓ٘ؼؿد ػؿ ٛٔيٖ فيـ ث٘ؼ ٓيبٛؼٙ ٓي

ؿه ػؿ ًَ  ثغيي ٝ ٛٔبٛ٘گ مبفي آـ آٓٞفه ٝ پـٝ صؼت ً٘گـٙ يب ٓزِني ثب ٛؼف ٝ ـ  8 
ؿه ػؿ مـامـ ًيٞؿ تَٞيت ٝ  ؿي ؿا ػؿ رٜت تٞفيغ آـ آٓٞفه ٝ پـٝ رٜٔٞؿي هٞاٗي٘ي ّـٝ

ؿ عٞاٛؼ ًـػ, ْٛ ػؿ پٜ٘ٚ ًيٞؿ ْٛ ػؿ ٓيبٕ ايبالت ٝ ْٛ ػؿ عالٍ ىٜـٛب تب ثتٞاٗؼ  ف ٍؼٝىـ
گؾاؿي اهتَبػي ٓـتجٔ ثب عؼٓبت ػٔٞٓي ؿا تؼييٖ ٗٔبيؼ ٝ ٗيق ثتٞاٗؼ رـائْ ٝ  ٓيقإ مـٓبيٚ

ظبئق ٓـثٞٓٚ ٗ٘ٔبي٘ؼ, تؼييٖ ٝ  ُي٘ي ًٚ ٛٔت ثٚ اٗزبّ ٝ ٓزبفاتٜبي هبثَ ارـا ؿا ػؿ هجبٍ ٓنإٝ
 ظيْ ٗٔبيؼ.ت٘

 ف هـاؿ ػٛ٘ؼ. ٛٔيٖ ٓٞؿ ػؿ هجبٍ آٜٗب ًٚ ايٖ ٓـاتت ؿا ٓٞؿػ تغطي ٝ تزبٝ 
  

 اصم چٓارو 

ِٓت ٌٓقيي ػاؿاي تـًيجي چ٘ؼ كـٛ٘گي ًٚ امبمبً ثـ ٓج٘بي َِٓ ثٞٓي مبًٖ إٓ ًيٞؿ  
 ثبىؼ. امت ٓي

هبٕٗٞ ْٛ صبٓي ٝ ْٛ ٓيٞم تٞمؼٚ فثبٜٗبي كـٛ٘گٜبي ٓغتِق ايٖ َِٓ ثٞٓي ٝ ٗيق  
بؿثـػٛب ٝ مٖ٘ ٝ ٓ٘بثغ ٝ ت٘ٞع عبً مبعتبؿ ارتٔبػي ايٖ َِٓ ثٞػٙ ٝ ػؿ ػيٖ صبٍ ً

ؿ عٞاٛؼ مبعت ٝ  ُت, ٓينـ ٓوؼٝ ػمتـمي هطؼي ايٖ اكـاػ ؿا ثٚ صٞفٙ هبٗٞٗي ٝ صوٞهي ػٝ
 ْٛ هبٗٞٗي عٞاٛؼ ثٞػ ًٚ امتخ٘بئبت ؿا ٓيغٌ عٞاٛؼ ٗٔٞػ.

اه ًبٛو يب ٗوَبٕ ٝ  ٙ ٝ پئبٗي ًٚ ٗتيزُٚت هبػؿ ٗغٞاٛؼ ثٞػ تب ٛيچگٞٗٚ هـاؿػاػ ٝ ٓؼبٛؼ ػٝ 
 ٓيت ؿيـهبثَ ثـگيت آفاػيٜبي كـػي ثبىؼ ثٜـ ػِت ٝ ػُيَ, ثبىؼ ؿا ٓزبف هِٔؼاػ ٗٔبيؼ. ٓضـٝ

د اف  تٞاٗؼ ٓؼبٛؼٙ يب پئبٗي ؿا ٓزبف ثؼاٗؼ ًٚ ٓي إٓ ىغٌ ٓـاتت تجؼيؼ ٝ عـٝ ٛٔچ٘يٖ ٗٔي 
اي  طٞؿ ٓٞهت ٝ ػائٔي ٛٔت ثٚ صـكٚؿمبٗيؼٙ ثبىؼ ٝ يب ٓي إٓ ثء ٖٓ عٞيو ؿا ثٚ آْبٝ 

 ٍ٘ؼتي يب تزبؿتي ٗٔٞػٙ ثبىؼ.



ظبيلي عٞاٛؼ ٗٔٞػ ًٚ هبٕٗٞ ٓؼت فٓبٕ  هـاؿػاػ ًبؿي كؤ كـػ ؿا ٓٞظق ثٚ اٗزبّ عؼٓبت ٝ ٝ 
آٗـا تؼييٖ ٗٔٞػٙ ثبىؼ ٝ ٌٖٓٔ ٗغٞاٛؼ ثٞػ ًٚ كـػ ًبؿگقاؿ ٝ ًبؿگـ ثييتـ اف يٌنبٍ ثٚ إٓ 

ثبىؼ ًٚ ثٚ ٛيچ تـتيجي, ايٖ هـاؿػاػ ٗغٞاٛؼ  ٌٖٓٔ ٗٔيٍ٘ؼت ٝ صـكٚ ٛٔت گٔبؿػ ٝ ٗيق 
تٞاٗنت ًٚ ثٚ كـػ, ٓـاتت ثبفٗينتگي ٝ امتؼلب ٝ اف ػمت ػٛي ًبؿ عٞػ ؿا يب گؾىت اف ٛـ 

 ّ ٗٔبيؼ. ٓيقإ صن ٝ صوٞم چٚ ميبمي ٝ چٚ ٓؼٗي ٓضـٝ

ُيت ٓؼٗي ًبؿ  ي ؿا ثٚ ٓنإٝ ػؼّ ارـا ٝ ايلبي تؼٜؼ ػؿ ثـاثـ چ٘يٖ ٓؼبٛؼٙ ٝ هـاؿػاػي, تٜ٘ب ٝ 
ٓـثٞٓٚ ٓٞظق عٞاٛؼ ػاٗنت ثي آٌٗٚ ػؿ ٛيچ اؿتجبٓي ثتٞاٗؼ ٓـاتت اعـاد ؿا ػؿ عًَٞ كـػ 

 ؿػ. ٓقثٞؿ ثٚ ارـا ػؿآٝ
  

 اصم ششى 

اثـاف ػوبيؼ ٛيچ ىـايطي ٓٞؿػ تلتيو هْبيي ٝ اػاؿي هـاؿ ٗغٞاٛؼ گـكت. ٓگـ ػؿ ٍٞؿتي ًٚ  
رـٓي ؿا ػآٖ ثقٗؼ, يب ٗظْ ػٔٞٓي ؿا صِٔٚ ثٚ اعالهيبت ٝ صوٞم ىغٌ حبُخي ثبىؼ ٝ يب 

 ُت تْٔيٖ عٞاٛؼ ىؼ. ؿمبٗي اف مٞي ػٝ ٓغتَ مبفػ ثب صن آالع
  

 اصم ْفتى 

اي ؿيـهبثَ تضـيْ ٝ تؼؼي امت ٝ ٛيچ هبٗٞٗي هبػؿ  آفاػي ٗٞىتبؿ ٝ اٗتيبؿ ٓتٕٞ ػؿ ٛـ فٓي٘ٚ 
جبػؿ مبفػ ٝ ٗيق ٗغٞاٛؼ ٗغٞاٛؼ ثٞػ تب ثطٞؿ پييبپيو ثـ إٓ ٓتٖ يب ٗٞىتٚ تضـيْ ٝ تٌليـي ؿا ٓت

أُْبٗي ؿا ثـ ٓإُق احـ يب ٍبصت ٓطِت ٝ ٗبىـ إٓ تضٔيَ ٗٔٞػٙ, مِت  رٚ تٞاٗنت ّٔبٕ ٝ ٝ
 اٗتيبؿ اف ٗبصيٚ چبپغبٗٚ ٗٔبيؼ.

ٝ ثزق ؿػبيت ٝ صـٓت ٓضـٓيت اكـاػ ثٚ ٛيچ تضٔيَ ٝ تٌليـي ٓزبف ٗغٞاٛؼ ثٞػ, ٝ ٓٞظق ثٚ  
ثبىؼ ٝ ػؿ ٛيچ ٓٞؿػي ٓزبف ثٚ صجل ٝ ّجٔ چبپغبٗٚ ثٚ  ؿػبيت اعالهيبت ٝ ٍِش ػٔٞٓي ٓي

 اتٜبّ اؿتٌبة رـائٔي ٗغٞاٛؼ ثٞػ.

ٝ صَـ اكـاػي ًٚ هٞاٗيٖ تيٌيالتي, ثـعي ٓوـؿات ٝ ٓٞهؼيتٜبيي ًٚ رٜت پـٛيق اف صجل  
 تٞاٗ٘ؼ ثـ كْبي ًيٞؿ صبًْ مبفػ. ً٘٘ؼ, ؿا ٓي ثطٞؿ ؿيـ هبٗٞٗي اف پٍٞ امتلبػٙ ٓي

  

 اصم ْشتى 

ُتي ثٚ ارـاي صن ٓـػّ ػؿ عًَٞ ىٌبيبت ٝ ػؿعٞامت ؿميؼگي  ٓوبٓبت ٝ ًبؿگقاؿإ ػٝ 
ٓضتـّ ىٔبؿػٙ, ٛـ إٓ ًٚ ايٖ ػؿعٞامت ًتجي ٓطـس گيتٚ ثبىؼ, ٝ ثٚ ٗضٞي ًٚ ٜٗبيت 

ىٞػ  ٓـاتت اصتـاّ ٝ ٍِش ػؿ ايٖ ؿميؼگي ِٓضٞظ گيتٚ ثبىؼ. آب ػؿ ٓٞاؿػ ميبمي تٜ٘ب ٓي
 ٓ٘ؼ ىٞٗؼ. ٗؼإ رٜٔٞؿي ثٜـٙ اف ايٖ صن, ىٜـٝ

ثبينت ًٚ تٞاكوي ًتجي ٍٞؿت گيـػ,  ثـاي ٛـ گٞٗٚ ػؿعٞامت ٝ امتٔؼاػ ؿميؼگي ٓي 
هت ٗقػ ٝ ػؿ ُٚ   امـع ٝتٞاكوي اف مٞي ٓوبّ ٓيبؿاُيٚ ًٚ ٓٞظق ثٚ اٗزبّ ايٖ تٞاكن ػؿ 

 ثبىؼ. ٓتوبّي ٓي

 اصم َٓى 

ثبىؼ.  ع ٝ هبٗٞٗي امت ؿيـهبثَ آت٘بع ٓي ؿي ٝ اؿائٚ ٛـ آٗچٚ ٓيـٝ آٝ ٓ٘ؼي اف رٔغ صن ثٜـٙ 
ثبى٘ؼ تب ثتٞاٗ٘ؼ ػؿ آٞؿ  ٗؼإ رٜٔٞؿي ٓنتضن ثـعٞؿػاؿي اف ايٖ آٌبٕ ٓي آب كؤ ىٜـٝ

گيـي اف مٞي رٔؼيتٜب ٝ  ـاي تَٔيْگٞٗٚ صن ث ميبمي ًيٞؿ ٓيبؿًت ٗٔبي٘ؼ. ٛيچ
 ثبىؼ. تيٌالت ٓنِش ٓتَٞؿ ٗٔي

ٛيچ گٞٗٚ ٓزٔغ ٝ اٗزٔ٘ي ًٚ عٞامتبؿ اؿائٚ يي اػتـاُ يب ٛـ گٞٗٚ اهؼآي پـمو گٞٗٚ  
ثبىؼ هبثَ اٗضالٍ ٗينت ٓبػاّ ًٚ اف مٞي ايٖ اٗزٖٔ يب ٓزٔغ ٍؼٓٚ ٝ عنـاٗي ٓتٞرٚ 
 ٓوبّ يب ػمتگبٛي ٗجبىؼ ٝ ٛيچ ٗٞع تٜؼيؼ ٝ اؿػبثي اف مٞي عٞاٛ٘ؼٙ ٓتٞرٚ عٞامتٚ ٗجبىؼ.

  

 اصم دْى 

إ ٝ مبً٘يٖ ًيٞؿ ايبُت ٓتضؼٙ ٌٓقيي صن ثـعٞؿػاؿي اف تِٔي امِضٚ ؿا ػؿ ٓ٘قٍ ٗؼ ىٜـٝ 
عٞػ ػاؿٗؼ, اُجتٚ ثٚ ٗيت ػكبع ٝ آ٘يت ىغَي ثزق ػؿ ٓٞاؿػي ًٚ اف مٞي هبٕٗٞ ًيٞؿي ٝ 

ي ٛٞايي ٝ گبؿػ ًيٞؿي ٓتَٞؿ  ٛبي ٓنِش ٝ ٗيق ٗيـٝ ٓ٘ضَـاً رٜت امتلبػٙ اؿتو ٝ ٗيـٝ



ٗؼإ  ٗؼ يب ىٜـٝ يٞؿي, ٓـاتت ٝ ىـائ ٝ ٌٓبٜٗبيي ًٚ ىٜـٝگيتٚ ثبىؼ. هبٕٗٞ كؼؿاٍ ً
 ثبى٘ؼ ؿا تؼييٖ ٗٔٞػٙ امت. ًيٞؿ هبػؿ ثٚ صَٔ ٝ صلع امِضٚ ٓي

  

 اصم يازدْى 

د اف آٗـا ٝ يب ملـ ثٚ ٓوَؼ مـفٓيٖ ػيگـ ٝ  ػ ثٚ رٜٔٞؿي ٌٓقيي ؿا ٝ ٗيق عـٝ ؿٝ ٛـ كـػ صن ٝ 
ؿام ٝ  ٓيٖ ٗبٓٚ يب گؾؿٗبٓٚ ٝ ٗيق ًِيٚ اٝ يبف ثٚ تأٗوَ ٌٓبٕ اف مـفٓيٖ عٞػ ؿا ػاؿػ, ثي آٌٗٚ ٗ

ىـائ ٓيبثٚ إٓ ػاىتٚ ثبىؼ. آـ ثـعٞؿػاؿي اف ايٖ صن ٗيبف ثٚ ٓٞاكوت ٝ ٓزٞف ٓوبٓبت 
ُيت ر٘ضٚ يب ٓؼٗي ٝ اػاؿي, ثٚ ٗضٞي ًٚ  هْبيي ًيٞؿ ػاؿػ, آْٜٗ ػؿ ٓٞاؿػي ًٚ يي ٓنإٝ

ؿ  آٝ ربٓؼٚ ٝ ٗيق صْٞؿ ْٓـ ٝ عنـإػيتٜبي هبٗٞٗي ػؿ عًَٞ ٜٓبرـت ٝ يب مالٓتي  ٓضؼٝ
 ٗٔبيؼ.ء ثـعي ثيگبٗگبٕ ٓويْ ػؿ ًيٞؿ ايزبة ٗٔبيؼ, تِٔي ٝ صلع امِضٚ ؿا اهتْب

  

 ازدْى اصم دٔ 

حي اػطب ٗغٞاٛؼ ىؼ ٝ ٗيق  ػؿ ايبالت ٓتضؼٙ ٌٓقيي ٛيچ گٞٗٚ ػ٘ٞإ اىـاكيت يب اكتغبؿات ٓٞؿٝ 
ًيٞؿٛبي ػيگـ ػؿ عبى ٌٓقيي احـ ثغو  ٛيچ ٗٞع ػ٘ٞإ ٝ تيتـ اف ايٖ ػمت اػطبيي اف مٞي

 ٗغٞاٛؼ ثٞػ.
  

 اصم سيسدْى 

يژٙ ٓضبًٔٚ ٗٔٞػ. ٝ ٗيق ٛيچ  تٞإ تٞمٔ هٞاٗيٖ اعتَبٍي يب ػاػگبٜٛبي ٝ ٛيچ كـػي ؿا ٗٔي 
كـػي ٓنتضن ثـعٞؿػاؿي اف آٌبٗبت هبٗٞٗي ثييتـ يب ٓٞارت ثـتـ اف كـػي ػيگـ ًٚ ػؿ ثغو 

ثبىؼ. هٞاٗيٖ ر٘گي  ٗٔبيؼ ٗٔي ظيلٚ ٓي چٞة هبٕٗٞ اٗزبّ ُٝتي ٝ ػٔٞٓي ٝ ػؿ چبؿ عؼٓبت ػٝ
رٞػ ػاؿػ. آب  گيـػ ٝ رٜت رـائْ ٝ عطبٛبيي ًٚ ثـ ػِيٚ تيٌيالت ٗظبٓي ٓيٞؿ ٍٞؿت ٓي

ػاػگبٜٛبي ٗظبٓي ػؿ ٛيچ ٓٞؿػي ٝ ثٚ ٛيچ ػ٘ٞاٗي هبػؿ ٗغٞاٛ٘ؼ ثٞػ ثـ ػِيٚ ىغَي ًٚ اف 
ؿات عٞػ ؿا گنتـه ػاػٙ اػٔبٍ ٗلٞؽ ٗٔبيؼ. ٛبي ٓنِش ٗجبىؼ, صيطٚ اعتيب رٔغ اؿتو ٝ ٗيـٝ

ٗؼ ػبػي ٓزـّ ٝ ػعيَ گيتٚ ثبىؼ,  ىٌ٘ي ٗظبٓي يي ىٜـٝ ٛ٘گبٓيٌٚ ػؿ يي رـّ يب هبٕٗٞ
هبٗٞٗي اف مٞي ٓوبّ ؽيـثٔ ٝ تيٌيالت ٓـثٞٓٚ ثـؿمي ٝ  ٗظٔي ٝ ثي ٗؼٙ ايٖ ثي ٓـاتت پـٝ

 ؿميؼگي عٞاٛؼ ىؼ.
  

 اصم چٓاردْى 

غَي ثٚ ىٌَ ػطق ثٚ ٓبمجن ٓزـي ٗغٞاٛؼ ىؼ. ٛيچ هبٗٞٗي ٗنجت ثٚ ٛيچ ى 
ّ ػاٗنت, يب اف آفاػي ٝ تٌِٔبت ٝ صوٞم عٞيو  تٞإ اف صن صيبت ٓضـٝ ٛيچٌل ؿا ٗٔي

اه ػٗجبٍ گيتٚ ثبىؼ  ٗؼٙ ّ ٗٔٞػ, ٓگـ آٌٗٚ اف ٓزبؿي هبٗٞٗي ٝ ٗقػ ػاػگبٜٛبي ثبينتٚ پـٝ ٓضـٝ
 .ؿي ؿػبيت گيتٚ ثبىؼ ٝ ٓي إٓ ًِيٚ تيـيلبت هبٗٞٗي ٝ ّـٝ

ػؿ ٓضبًٔبت ر٘بيي ٝ ر٘ضٚ, تضٔيَ ٛـ گٞٗٚ رـّ ثٚ ػَِ ٓيبثٜت ٝ هيبك ٝ يب ػِيـؿْ  
ثبىؼ رـّ يب هَٞؿي ًٚ اف مٞي هبٕٗٞ هبثَ ارـا ٝ ٓـتجٔ  ًخـت ػَِ ٝ ٓنت٘ؼات ٓٔ٘ٞع ٓي

 يٖ ٝ تؼـيق ىؼٙ ثبىؼ. تؼٝ

ػؿ هبٕٗٞ  ثبينت ًٚ ثـ ٓجن ُٞايش ٝ تؼبثيـ صوٞهي ٓ٘ؼؿد ػؿ ٓضبًٔبت ٓؼٗي, صٌْ هطؼي ٓي 
ثبىؼ ٝ گـٗٚ, ػؿ ٗجٞػ چ٘يٖ هبٗٞٗي, ٓـاتت ثب امت٘بػ ثٚ اٍٍٞ ًِي ٝ ػٔٞٓي هبٕٗٞ ثـؿمي ٝ 

 ٓجت٘ي عٞاٛؼ گيت.
  

 اصم پاَسدْى 

اٗؼوبػ ٛـ گٞٗٚ ٓؼبٛؼٙ ٝ ثنتٖ ٛـ گٞٗٚ پئبٗي رٜت امتـػاػ ٓزـٓيٖ ميبمي ٝ ؿكتبؿ ثب  
ٙ ٓزـٓيٖ ػبػي ٝ ػبَٓ اؿتٌبة رـّ ػؿ  اييبٕ ثٚ ىٌَ ثـػگبٕ ٓٔ٘ٞع امت, چٚ ايٖ گـٝ

اي يب پئبٗي ًٚ ثٚ ٓٞرت إٓ  ٓٞؿ اٗؼوبػ ٛـ گٞٗٚ ٓؼبٛؼٙ مـفٓيٖ عٞػي ثبى٘ؼ. ٛٔيٖ
كـػي ٓتْـؿ يب ٓتـيـ گـػٗؼ, صوٞم ٝ ّٔبٗتٜبيي ًٚ اف مٞي هبٕٗٞ ّٔبٗتٜبي كـػي ٝ صوٞم 

 ثبىؼ. ٗؼإ ٓتَٞؿ ٝ ٓوـؿ گيتٚ, ٓزبف ٗٔي امبمي رٜت ىٜـٝ
  

 اصم شاَسدْى 



ء تٞإ ىغَبً يب اف ُضبظ عبٗٞاػگي ٝ يب اهبٓتي ٝ ٓؼاؿًي ٝ ٓبٌُيتي ٓٞؿػ ايْب ٛيچٌل ؿا ٗٔي 
ؿ ىؼٙ ثبىؼ  بّ ؽيـثٔ ٓي صٌْ ٝ ػمتٞؿ ىـف ٍؼٝٝ آفاؿ هـاؿ ػاػ ٓگـ آٌٗٚ ٓـاتت اف مٞي ٓو

 ٝ ٓزبؿي هبٗٞٗي ٓـاتت ؿا ٓي ٓـين ٗٔٞػٙ ثبىؼ.

ي ٓضـف  ٛيچ كـػي هبثَ ػمتگيـي ٗينت ٓگـ آٌٗٚ اف مٞي ٓوبّ هْبيي ٓـاتت ٓضٌٞٓيت ٝ 
 ي ٓضـف گيتٚ ثبىؼ. ي ٝ امت٘بػ ٓضٌٞٓيت ٝ ٓزـٓيت ٝ ىؼٙ ثبىؼ ٝ يب ٓـاتت ٓزـٓيت ٝ

ثبينت  مبفػ, ٓي يب كـٓبٕ هْبيي ؿا ػؿ رٜت ػمتگيـي كـػي ٓزـي ٓي ٓوبٓي ًٚ صٌٔي 
ُيت  هت ٝ ٗيق تضت ٓنإٝ ٛيچ كٞت ٝ كـػ ؿيـ ٓضٌّٞ ؿا ٗقػ ٓضبًْ ٝ هْبت ٓؼـكي ٗٔبيؼ, ثي

م٘گيٖ ٝ هطؼي عٞيو ٛـ گٞٗٚ تغطي اف ٓـاتت كٞم, اف مٞي هبٕٗٞ رقا ٓٞؿػ ٓزبفات هـاؿ 
 عٞاٛؼ گـكت.

هت تضٞيَ  ٕ كٞت ٝ تٞاٗؼ ٓظٕ٘ٞ ؿا ػمتگيـ ٝ ثؼٝ آىٌبؿ, ٛـ كـػي ٓيػؿ عًَٞ رـائْ كبه ٝ  
ائـ  ٕ ػؿٗگ, ٓظٕ٘ٞ ؿا ػؿ اعتيبؿ ٓوبٓبت ٝ ػٝ ٓوبٓبت ٓـثٞٓٚ ػٛؼ ٝ ايٖ ٓوبّ ٓٞظق امت ثؼٝ

 ؽيـثٔ ًيٞؿي هـاؿ ػٛؼ.

عيْ ٝ تؼـيق ىؼٙ اف مٞي هبٕٗٞ ٓطـس امت, ٝ  تٜ٘ب ػؿ ٓٞاؿػ اّطـاؿي ٝ ٛ٘گبٓيٌٚ رـٓي ٝ 
ف عطـي اف مٞي ٓزـّ ٝ گـيق اف ػمت ػؼاُت ٓطـس ثبىؼ ٝ  ػؿ ىـايطي ًٚ اصتٔبٍ ثـٝ

اُلٞؿ ٓظٕ٘ٞ ثـ ٓوبٓبت ؽيَالس ٗجبىؼ, ثٚ ٛـ  ٛ٘گبٓيٌٚ ػبَٓ ػمتگيـي هبػؿ ثٚ تضٞيَ كي
ُيت عٞيو صٌْ  ٝ ٓٞهؼيتي, ٓوبٓبت ؽيَالس ًيٞؿي هبػؿٗؼ ثٚ ٓنإٝ ػُيَ ٌٓبٗي ٝ فٓبٗي

يٖ ٝ  ٛبي ايٖ اهؼاّ اّطـاؿي ؿا تجييٖ ٝ تؼٝ ػمتگيـي ٓزـّ ؿا ٍبػؿ ًـػٙ ٝ عٞػ ػَِ ٝ اٗگيقٙ
 تَـيش ٗٔبي٘ؼ.

ي  ُؾا ػؿ ٓٞاؿػ اّطـاؿ ٝ صنبميت فٓبٗي ػؿ ػمتگيـي يي ٓزـّ, هبّي ًٚ كـػ ٓزـّ ؿا ثٚ ٝ 
ي ؿا, ثٚ ٍـاصت,  بى٘ؼ. ٓضن ٝ ٓزبف امت ٓـاتت ػمتگيـي هطؼي ٝ يب آفاػي ٝتضٞيَ ػاػٙ ث

گيـي ٜٗبيي ٝ ؿبيي, ٍبػؿ ٗٔبيؼ. ٛيچ ٓظ٘ٞٗي ؿا  ثب ؿػبيت صن هبٕٗٞ ٗنجت ثٚ تَٔيْ
مبػت ػؿ صجل تيٌيالت اػاؿي ػاػگنتـي ًيٞؿي ٓضجٞك  28تٞإ ثيو اف  ٗٔي

ؿ ٓوبٓبت هْبيي هـاؿ ػاػ. ايٖ ٓؼت صجل هجَ اف ي ؿا آفاػ ٗٔٞػٙ ػؿ اعتيب ٗگٜؼاىت ٝ ثبيؼ ًٚ ٝ
تٞإ تب ػٝ ثـاثـ اكقايو ػاػ ػؿ ىـايطي ًٚ هْيٚ ػجبؿت اف  تضٞيَ ثٚ ٓوبٓبت هْبيي ؿا ٓي

ٛب اف مٞي هبٕٗٞ تغِق  ثي٘ي رـٓي مبفٓبٕ يبكتٚ ٝ تيٌيالتي ثبىؼ. ٓـاتت ؿيـ اف ايٖ پيو
 ٓضنٞة گيتٚ ٝ ٓزبفات ٓـثٞٓٚ عٞاٛؼ ػاىت.

ؿ صٌْ ثطٞؿ ًتجي ثبىؼ, ٓضَ  ٞؿػ اف ػمتگيـي ًٚ تٜ٘ب ٓوبّ هْبيي هبػؿ ثٚ ٍؼٝػؿ ٛـ ٓ 
ّٞس ٝ ٍـيضبً تجييٖ  ٓٞؿػ رنتزٞ ثبيؼ ثٚ ٝء ثبفؿمي ىغٌ يب اىغبً ٓٞؿػ ػمتگيـي ٝ اىيب

گيتٚ ثبى٘ؼ ٝ ٗيق صٌْ ثٚ ٛٔيٖ ٓـاتت ثن٘ؼٙ ً٘ؼ, مپل ٝ ثؼؼ اف اٗزبّ آـ تلتيو ثبيؼ ًٚ 
ثبفپـمي ٝ ػؿ ٓضْـ ػٝ ىبٛؼ پييٜ٘بػي اف مٞي كـػي ًٚ ٓضَ ٗٞيني اف ػِٔيبت  پيو

ٗٞيل ت٘ظيْ گـػػ ٝ ػؿ ٍٞؿت كوؼإ ايٖ ػٝ  ٓٞؿػ تلتيو ؿا ػؿ اىـبٍ عٞػ ػاؿػ ٓـاتت پيو
ؿمؼ ٝ ت٘ظيْ ٝ  ىبٛؼ يب ػؼّ پؾيـه اييبٕ اف ىٜبػت, ٓـاتت ثبفپـمي اف كـػ ثٚ اٗزبّ ٓي

 گـػػ. اؿائٚ ٓي

اٗؼ ٝ هبٕٗٞ ٛـ گٞٗٚ اهؼآي ًٚ ثـ ػِيٚ  تؼؼي ٝ امتـام مٔغاؿتجبٓبت عٍَٞي ؿيـ هبثَ  
آفاػي ٝ ٓضـٓيت اؿتجبٓبت ٍٞؿت پؾيـػ ؿا اف ُضبظ ر٘بيي ٝ ر٘ضٚ ٓٞؿػ ٓزبفات هـاؿ عٞاٛؼ ػاػ. 
ٝ ٓ٘ضَـاً ٓوبّ هْبيي ًيٞؿ, آْٜٗ ثٚ ػؿعٞامت ٓوبّ كؼؿاٍ ًٚ ٓـاتت هبٕٗٞ ؿا ٓضـف ٝ ٓزبف 

ٍ اؿىؼ ًيٞؿي ٓـتجٔ ثب ٗٞع رـّ,  وبّ ػاػمتبٕ ٝ يب ٓنإٝى٘بعتٚ ثبىؼ ٝ يب ثٚ ػؿعٞامت ٓ
عٞاٛؼ تٞاٗنت ٓـاتت امتـام مٔغ ٝ يب پيگيـي اؿتجبٓ ٓـامالتي ٝ ٓغبثـاتي ؿا ٓزبف ػاٗنتٚ 

ؿ صٌْ ٗٔبيؼ. ػؿ ٛٔيٖ عًَٞ, ٓوبّ ؽيَالس ٓٞظق امت تب ػَِ هبٗٞٗي ػؿعٞامت  ٍؼٝ
ٞؿ ؿا ٓنت٘ؼ ٝ ٓنتؼٍ تيـيش ٗٔبيؼ ٝ صتي امتـام مٔغ ٝ يب پيگيـي اؿتجبٓي ٝ ٓغبثـاتي ٓقث

ٓؼت فٓبٕ ٝ ٗٞع امتـام ٝ ّٓٞٞػبت امتـام ؿا ٓيغَبً تلنيـ ٗٔبيؼ. ٓوبّ هْبيي ًيٞؿي, 
يژٙ ٛ٘گبٓيٌٚ ّٓٞٞع ٓـتجٔ ثٚ ٓنبئَ  اُؾًـ ٗجٞػٙ ثٚ ٝ ؿ ٓزٞف ػؿ ٓـاتت مبثن ٓزبف ثٚ ٍؼٝ

ؿ ٓزٞف  اؿي ثبىؼ ٝ ٗيق ٓزبف ثٚ ٍؼٝاٗتغبثبتي, ػاػمتبٗي يب ٓبُي, تزبؿي, ٓؼٗي, ًبؿي ٝ يب اػ
ًيَ ٓؼاكغ عٞيو  ػٙ يب ٓـامِٚ ٝ ٓغبثـٙ ثيٖ فٗؼاٗي ٝ ٝ ػؿ ٓٞاؿػي ًٚ گلتگٞي ّٓٞٞع ٓـاٝ

 گيـػ. ٍٞؿت ٓي

ػاتي, ثـ صنت چبؿچٞة هبٕٗٞ ٝ  ٓـاٝ ـ  ٓـامالتي ـ  ٛبي ٓغبثـاتي امتـام مٔؼٜب ٝ تلتيو 
ـػٗؼ. ٗتبيذ ايٖ ػعبُتٜبي ٓغبثـاتي ٝ تِل٘ي يب گ ػيتٜب ٝ ىـائ هبٕٗٞ ت٘ظيْ ٝ ارـا ٓي ٓضؼٝ



ػيتٜبي هبٕٗٞ ٗجبىؼ اف ٛـ  ؿاتي ٝ ٓغبثـاتي چ٘بٗچٚ ٓجن چبؿچٞة ٝ ٓضؼٝ ٛبي ٓضبٝ تلتيو
 ىٞٗؼ. گٞٗٚ اؿفه احجبتي ثـي ٝ كبهؼ اػتجبؿ ٓضنٞة ٓي

و ٝ ٓوبّ اػاؿي ٓـتجطٚ ًيٞؿي, عٞاٛؼ تٞاٗنت صتي ثٚ ػيؼاؿٛبيي اف ٓ٘بفٍ اكـاػ ٓٞؿػ تلتي 
ُيٖ  ؿفػ تب آٔي٘بٕ اف ٍضت ارـا ٝ ػٌِٔـػ ٓنإٝ ٓغبثـاتي ٓجبػؿت ٝ ـ  تؼاعَ ٝ ً٘تـٍ تِل٘ي

امتـام يب تلتيو ٓغبثـاتي صبٍَ ٗٔبيؼ يؼ٘ي اف ٍضِت ػٌِٔـػ ٝ اف مينتْ پِيني ثٌبؿ 
ؿكتٚ آٔي٘بٕ صبٍَ ٗٔبيؼ. صتي هبػؿ امت ِٓت ًتت ٝ ام٘بػي ؿا ٗٔبيؼ ًٚ ٓـاتت تلتيو ثٚ 

 تٞاٗؼ ثٚ ػاليَ ٝ هٞاٗيٖ ٓـثٞٓٚ امت٘بػ ٗٔبيؼ. ىبؿٙ ٗٔٞػٙ ٝ ػؿ ايٖ اؿتجبٓ ٓيآٜٗب ا

ػاتي عبً رـيبٕ عٞاٛؼ ػاىت اف ٛـ گٞٗٚ  ٓـاتت ٌٓبتجبتي ًٚ تضت پٞىو عبً ػؿ ٓـاٝ 
حجت ٝ ّجٔ ٝ ؿثٔ ٓجـي عٞاٛؼ ثٞػ ٝ ٛـ گٞٗٚ تؼؼي ثٚ صـيْ ٓـاتت كٞم ٓزبفات ٓغتَي ػؿ ثـ 

 عٞاٛؼ ػاىت.

ٛبي ٓنِش ٗغٞاٛؼ تٞاٗنت ػؿ ٓ٘قُي ىغَي عالف  ٍِش ٛيچ ػْٞ اؿتيي يب ٗيـٝػؿ فٓبٕ  
آي ؿا ثٚ تضٔيَ اف  ٓيَ ٓبُي يب ٍبصت إٓ ِٓي مٌ٘ب گقي٘ؼ. ٝ ٗيق ٗغٞاٛؼ تٞاٗنت ٛيچ گٞٗٚ ٝ

ًني ِٓت ٗٔبيؼ. ػؿ فٓبٕ ر٘گ ٗظبٓيبٕ هبػؿٗؼ ثٚ اىـبٍ يي ٌٓبٕ ٓنٌٞٗي عٞػ ؿا تضٔيَ 
ٝ ًٔي ٝ ػيگـ تٞهؼبت اف ايٖ ػمت ػؿ چبؿچٞة هبٕٗٞ صٌٞٓت ٗظبٓي ٗٔبي٘ؼ, صتي توبّبي ؿؾا 

 ٗٔبيؼ. ًٚ تَـيش ٗٔٞػٙ امت, ٓي

 اصم ْفذْى 

ؿفػ ٝ يب ثـاي اصوبم صن عٞيو اهؼاّ  ٛيچٌل هبػؿ ٗينت ىغَبً ثٚ ارـاي ػؼاُت ٓجبػؿت ٝ 
ؽيـثٔ  ف يب تؼؼي ٗٔبيؼ. ٛـ كـػي ٓنتضن امت اف ارـاي ػؼاُت ٗقػ ٓضبًْ ثٚ ٛـ گٞٗٚ تزبٝ

ٓ٘ؼ مبفٗؼ ٝ  اٗؼ ؿا ثٜـٙ ٓي ِٜٓتٜبي هبٕٗٞ ثبينتٚ ٝ ٓضٌٔٚ ثـعٞؿػاؿ گـػػ ٝ ٗيق ٛٔيٖ ٓضبًْ
 ٛـ گٞٗٚ ػؿعٞامت ٛقي٘ٚ هْبيي ٝ صوٞهي ٓٔ٘ٞع ٝ عالف امت.

مبيَ ٝ تؼاثيـ ًبكي ؿا رٜت تْٔيٖ ٓـاتت امتوالٍ  هٞاٗيٖ ٓضِي ٝ ًيٞؿي, ٓٞافيٖ ٝ ٝ 
 ئبتيبٕ اؿائٚ عٞاٛ٘ؼ ٗٔٞػ.ٓضبًْ ٝ ارـاي تٔبّ ٝ ًٔبٍ تَٔ

 تٞإ ثٚ رٜبت ثؼٛي ٓؼٗي صجل ٝ صَـ ٝ فٗؼإ ٗٔٞػ. ٛيچٌل ؿا ٗٔي 
  

 اصم ْجذْى 

تٜ٘ب ػؿ ٓٞاؿػي ًٚ رـٓي ىبينتٚ ٝ ٓنتضن ٓزبفاتي رنٔبٗي ٝ كيقيٌي ثبىؼ صٌْ ثٚ  
ٛبيي امت  فٗؼإ ٝ صجل پييگيـاٗٚ ػاػٙ عٞاٛؼ ىؼ ٝ ٓضَ ايٖ صجل ٓـبيـ ثب ٓضَ صجل

گـػػ ٝ ثطٞؿ ًِي رؼاگبٗٚ تؼـيق ٝ تجييٖ ٝ  ٚ ٗيت ٝ ثٚ رٜت ٓزبفاتٜبي ٓؼيٖ ٝ ٓوـؿ ٓيًٚ ث
 ىٞٗؼ. تؼييٖ ٓي

صٌٞٓت ًيٞؿي ٝ ايبُتي ٗظبٓي رقايي ؿا ػؿ صٞفٙ هْبيي عٞيو, ٛـ امتبٕ ٝ ٛـ ٗوطٚ ثٚ  
اه, مبفٓبٗؼٛي عٞاٛؼ ًـػ ثـ  ث٘ؼي رــاكيبيي كـاعٞؿ ٝ ثٚ ٓوتْبي ٓٞهؼيت ٝ تونيْ

ثبؿٙ  ًبؿ ٝ تٞاٗبيي ٝ تٞاٗجغيي رٜت إٓ ًبؿ ٝ ٗيق تـثيت ٓوتْي ثٔخبثٚ تطجين ػٝ ىبُٞػٙ
ٚٴ فٜٗبي ثقٌٛبؿ ٓضٌٞٓيت عٞػ ؿا ػؿ آبً٘ي رؼاگبٗٚ  ارتٔبػي كـػ ثقٌٛبؿ ػؿ ٓضئ ربٓؼ

ػاؿٗؼ هبػؿ  كـٓبٗؼاؿإ ٝ يب امتبٗؼاؿإ ايبُتي ثب امت٘بػ ٝ تيتت ثٚ آٗچٚ هٞاٗيٖ ٓضِي ٓوؼؿ ٓي
ٓؼبٛؼاتي اف ٗٞع ػٔٞٓي ٝ ًِي ٝ مـامـي ثب تيٌيالت ٓـًقي يب مـػٓؼاؿإ  عٞاٛ٘ؼ ثٞػ

صٌٞٓتي ًَ ًيٞؿ ثـهـاؿ ٝ ربؿي مبفٗؼ تب ٓزـٓيٖ ٓضٌّٞ ٝ صٌْ گـكتٚ ثٚ رـائْ اف ٗٞع 
ؿإ ٓضٌٞٓيت عٞيو ؿا ػؿ تيٌيالت ٝ آبً٘ي ًٚ هٞٙ ٓزـيٚ تؼييٖ ٗٔٞػٙ امت  ػٔٞٓي ػٝ

 مپـي مبفٗؼ.

يژٙ رٜت  صٌٞٓتٜبي ايبُتي ٝ كـٓبٗؼاؿيٜب يب امتبٗؼاؿيٜب تيٌيالتي ٝصٌٞٓت ٓـًقي ٝ ٗيق  
امتوـاؿ عٞاٛ٘ؼ ػاػ. ٓزـٓي٘ي ًٚ ػاؿاي ِٓيت ٌٓقيٌي ٛنت٘ؼ ٝ ػؿ ء ثـعٞؿػ ثب ثقٌٛبؿإ رق
ؿٙ ٓضٌٞٓيت عٞػ ػؿ ًيٞؿٛبي ثيگبٗٚ ثبى٘ؼ, عٞاٛ٘ؼ تٞاٗنت ثٚ  صبٍ مپـي ًـػٕ ػٝ

ثي٘ي  و ؿا ثـ ٓج٘بي ٗظبّ تطجيوي ارتٔبػي پيورٜٔٞؿي ٌٓقيي ثبفگيتٚ تب ٓضٌٞٓيت عٞي
ىؼٙ ٓي ٛٔيٖ اٍَ هبٕٗٞ مپـي ٗٔبي٘ؼ, ْٛ چ٘يٖ ٓزـٓيٖ ثيگبٗٚ ًٚ ػؿ عبى ٌٓقيي ثٚ 

ٗٔبي٘ؼ, عٞاٛ٘ؼ تٞاٗنت ثٚ ًيٞؿ ٖٓٞٓ عٞيو  ؿإ ٓضٌٞٓيت مپـي ٓي رـّ ٓيبثٚ ػٝ
ث٘ؼ ٝ ىـس هبٕٗٞ ٓينـ  أُِِي ٓـتجٔ ثٚ ايٖ ثبفگيتٚ ٝ ايٖ آـ ٓجن ٓـاتت ً٘ٞاٗنيٜٞٗبي ثيٖ

 عٞاٛؼ ىؼ.



كـٓبٗؼاؿإ ٝ صبًٔيٖ ايبُتي, هبػؿ عٞاٛ٘ؼ ثٞػ اف هٞٙ ٓزـيٚ ًيٞؿ ػؿعٞامت صٔبيت اف هٞاٗيٖ  
ٓضِي ٓـثٞٓٚ ؿا رٜت ىٍٔٞ ٝ ٓـاتت ٓئُٞيٖ ٓزـٓيٖ ؿػٙ ػٔٞٓي, ٗقػ ً٘ٞاٗنيٜٞٗب ٝ 

تٔ٘ؼي ىغٌ اييبٕ ٓؼبٛؼات كٞم ث٘ٔبي٘ؼ. اٗتوبٍ ٓزـٓيٖ تٜ٘ب ػؿ پي اػالّ ٍـيش ؿّبي
 ٓينـ عٞاٛؼ ثٞػ.

  

 اصم َٕزدْى 

ٛيچ گٞٗٚ ػمتگيـي ٓضٌٞٓيٖ ٗقػ ٓوبّ هْبيي ًيٞؿي ثيو اف ٛلتبػ ٝ ػٝ مبػت ٓؼتجـ  
ٗغٞاٛؼ ثٞػ يؼ٘ي اف ُضظٚ ػمتگيـي كـػ ٓظٕ٘ٞ يب عبٓي يب ٓزـّ ايٖ ٛلتبػ ٝ ػٝ مبػت 

ِْ ٝ ٓضون گيتٚ ثبىؼ ًِيؼ فػٙ عٞاٛؼ ىؼ, ٓگـ آٌٗٚ ٓـاتت صٌْ صجل ٝ هطؼيت رـّ ٓن
 ُيت كـػ عبٓي ثنيبؿ ٓضتَٔ ثٞػٙ ثبىؼ. ٝ ٓضٌٞٓيت ٝ ٓنإٝ

ٓـاتت تؼٞين ٝ تٔؼيؼ فٓبٕ صجل عبٓي ٝ ٓزـّ ًٚ ثـ ػِيٚ ٝ ثـ عالف ٓـاتت كٞم ٍٞؿت  
ٗٞىت ٓزٞف  گيـػ ٓجن هبٕٗٞ رقا ٓٞؿػ ٓزبفات هـاؿ عٞاٛؼ گـكت. ٓضبكظيٖ ٝ فٗؼاٗجبٗبٗي ًٚ ؿٝ

اُؾًـ ػؿيبكت ٗ٘ٔبيؼ ٓٞظق  صجل كـػ ٓزـّ يب عبٓي ٓي ِٜٓت كٞم صٌْ هطؼي ؿا ٓج٘ي ثـ
ثٚ آگبٛي هبّي ٝ ٍبػؿ ً٘٘ؼٙ صٌْ ثالكبٍِٚ پل اف عتْ فٓبٕ صجل ثٞػٙ ٝ چ٘بٗچٚ ٓـاتت 

مبػت پل اف ُضظٚ عبتٔٚ فٓبٕ صجل ػؿيبكت ٗ٘ٔبيؼ,  3ييؼ ٝ ؿميؼ اػالّ عٞيو ؿا ظـف  تأ
 عٞاٛ٘ؼ تٞاٗنت عبٓي ؿا آفاػ ٗٔبي٘ؼ.

ي  ٗؼٛبي صجل ٝ ٓضٌٞٓيت يي ٓزـّ اُقآبً ثـ امبك ٗٞع رـّ يب عطبي ٓيغٌ ٝ يٚ ؿًِٝ 
ًٚ ثٚ ػِت إٓ ػؿ صجل هـاؿ ػاؿػ, مپـي عٞاٛؼ ىؼ ٝ چ٘بٗچٚ ٓزـّ ٓـتٌت عطب يب رـّ 

ؿ صٌْ عٞاٛؼ ىؼ ٝ ٓـاتت  ت ٝ ٍؼٝ ػيگـي ثيٞػ, ٓـاتت ثطٞؿ رؼاگبٗٚ ثـؿمي ٝ هْبٝ
اه ٓ٘ظٞؿ ٝ ٓزـي  ؿإ ٓضٌٞٓيت كؼِي آٚ صجل يب ػٝٓضٌٞٓيت چ٘بٗچٚ ٓضـف گـػػ ػؿ اػ

 عٞاٛؼ ىؼ.

ؿإ ٓضٌٞٓيت ٝ صجل ًٚ  ٛـ گٞٗٚ ثؼ ؿكتبؿي ٝ آفاؿ ثٚ عبٓي ٝ ٓزـّ ٝ فٗؼاٗي ػؿ ٍٓٞ ػٝ 
رٜٚ ٝ تٞريٚ هبٗٞٗي ٗؼاىتٚ ثبىؼ ٝ ٗيق ٛـ گٞٗٚ ٓيبؿًت ٝ ٓٞاكوت ثب فٗؼاٗيبٕ ػؿ آبًٖ ٝ 

ىٞػ ٝ ٓجن هبٕٗٞ ٓٞؿػ اٍالس ٝ مـًٞة اف  ُيت تِوي ٓي امتلبػٙ اف ٓنإٝء فٗؼاٜٗب, مٞ
 يـثٔ هـاؿ عٞاٛؼ گـكت.مٞي ٓوبٓبت ؽ

  

 اصم بيستى 

ٗؼي ًٚ ٗظٔي رقايي ثـ إٓ ٓتـتت امت, ٓظٕ٘ٞ يب ٓزـّ ٓضجٞك اف ّٔبٗتٜبي فيـ  ػؿ ٛـ ؿٝ 
 ثـعٞؿػاؿ عٞاٛؼ ثٞػ:

ي تضت هجٍٞ  ٛـ گبٙ ًٚ ػؿعٞامت ٗٔبيؼ, هبّي ٌِٓق ثٚ اػطبي آفاػي ٓٞهت ثٚ ٝ ـ  1 
ي ٓ٘ظٞؿ ىؼت ٝ  امطٚ رـّ ٝ ػٛؼ ًٚ ثٚ ٝ ي ٓي أُْبٗي عٞاٛؼ ثٞػ ٝ ايٖ ٓبػآي ؿٝ رٚٝ 
ّ هِٔؼاػ ٗٔٞػٙ ثبىؼ. ػؿ عًَٞ  ي ؿا اف ايٖ آتيبف ٓضـٝ عبٓت ايٖ رـّ, هبٕٗٞ ٍـاصتبً ٝٝ 

يْ, ٝ ثٚ ػؿعٞامت ٓوبّ ػاػمتبٗي ًيٞؿ, هبّي عٞاٛؼ تٞاٗنت آفاػ ٓٞهت ؿا ع رـائْ ؿيـ ٝ
عيْ  ٓ٘غ ٗٔبيؼ يؼ٘ي ٛ٘گبٓيٌٚ ٓوَـ يب ٓزـّ اف پيو ٓضٌّٞ گيتٚ ثبىؼ ٝ ثٚ ػِت رـٓي ٝ

ٝ ىؼيؼ اف مٞي هبٕٗٞ ٓضٌٞٓيتي ثـايو ٓتَٞؿ گيتٚ ىؼٙ ثبىؼ ٝ يب ٛ٘گبٓيٌٚ ػاػمتبٗي 
ضٌٔٚ ٓطـس ٝ احجبت ٗٔبيؼ ًٚ آفاػي صتي ٓٞهت ٓزـّ ثٚ ثٚ اؿائٚ ٓنت٘ؼاتي ٗقػ هبّي ٝ ٓ

تٞاٗؼ عطـ آكـيٖ  ي ٝ يب ٓضْٞؿيتٜبيي اف ثبة ٗٞع رـّ ٓـتٌجٚ ٓي رٜت ٗٞع ؿكتبؿ ٓنجٞم ٝ
 ف ٝ تؼؼي ٝ تٜبرْ ٝ يب عٞػ ربٓؼٚ ػؿ ًَ ٝ ثطٞؿ اػْ ثبىؼ. ثـاي كـػ ٓٞؿػ تزبٝ

ثبىؼ ًٚ ثـاي ٓزـّ ٝ ٓوَـ, ؿهْ ٝ  أُْبٗي ًٚ تؼييٖ گـػيؼ, ثبيؼ ٗٞػي رٚ ٓجِؾ ٝ ىٌَ ٝ 
اي ٓ٘طوي ٝ هبثَ هجٍٞ ٝ َٓ٘لبٗٚ ثبىؼ. ّٔ٘بً ػؿ ٓـاتت ٝ چبؿچٞثي ًٚ هبٕٗٞ تؼييٖ  ٗضٞٙ

أُْبٕ ؿا تـييـ ػٛؼ. ػؿ عًَٞ  رٚ ٗٔٞػٙ امت ٓوبّ هْبيي عٞاٛؼ تٞاٗنت ٓجِؾ ٝ
چگٞٗگي ٗٞع أُْبٕ, هبّي ٓٞظق امت ٓبٛيت ٝ ٗيق  رٚ گيـي ػؿ ثبة ىٌَ ٝ ٓجِؾ ٝ تَٔيْ

ي ٗنجت  ّؼيت ٓزـّ ٝ ٗيق آٌبٕ تضون تؼٜؼات هْبيي ٝ رـّ ؿا ػؿ ٗظـ ثگيـػ. عٍَٞيبت ٝ ٝ
ٗؼٙ ٝ رـّ ثبيؼ ٓؼٗظـ هبّي ثبىؼ. ٛٔيٖ ٓٞؿ ٓيقإ ٝ ًْ ٝ ًيق عنبؿات ٝ آميجٜبيي  ثٚ پـٝ

ٚ ثبىؼ تب ؿػٙ ٝ ٛٔيٖ ٓٞؿ ٓيقإ ٓزبفات ٗوؼي ؿا ثبيؼ ِٓضٞظ ٗظـ ػاىت اؿػ آٝ ؿا ًٚ ثٚ هـثبٗي ٝ
 ٓجبػا ثٚ ٓزـّ تضٔيِي ٍٞؿت گيـػ.

عيْ ؿا ًٚ ٓي آٜٗب هبّي عٞاٛؼ تٞاٗنت ٓـاتت آفاػي ٓٞهت ؿا  ايٖ هبٕٗٞ امت ًٚ ٓٞاؿػ ٝ 
 گيـي عٞاٛؼ ٗٔٞػ. اٗؼييي ٝ تَٔيْ ُـٞ ٗٔبيؼ َِٓضت



ي,  اؿتجبٓ ٝاػاؿ ثٚ اػتـاف ٝ اػاي اظٜبؿات ٗٔٞػ ٝ ٗيق ٛـ گٞٗٚ ايزبػ ػؼّ  تٞإ ٝ ٓزـّ ؿا ٗٔي ـ  4 
ي ٓٔ٘ٞع ثٞػٙ, عالف إٓ ػوٞثت ٝ ٓزبفات ػاؿػ. اػتـاف ٓزـّ ػؿ ثـاثـ ٛـ  اؿػبة يب كيبؿ ثـ ٝ

يي اف ٓوبٓبت هْبيي ًٚ ؿيـ اف ٓوبّ ػاػمتبٕ ٝ هبّي ثبى٘ؼ ٝ يب ػؿ ثـاثـ ٛـ يي اف ايٜ٘ب ػؿ 
 ي, كبهؼ ٛـ گٞٗٚ اؿفه احجبتي امت. ًيَ ٓؼاكغ ٝ ؿيبة ٝ

مبػت پل اف ػمتگيـي ٝ صجل ثٚ آالع  28ي ٓي  رـّ ٝ ٓزـٓيت ٝ ٓـاتت اتٜبّ ٝ ـ  3 
ٓزـّ عٞاٛؼ ؿميؼ ٝ ٛٔيٖ ٓٞؿ ٗبّ عٞاٛ٘ؼٙ ٝ ًْ ٝ ًيق اتٜبّ ٝ اٗگيقٙ عٞاٛ٘ؼگي اٝ ثٚ 

ي ثٚ عٞثي ٗنجت ثٚ ػَٔ هبثَ ٓزبفات عٞيو آگبٛي يبكتٚ ٝ هبػؿ ثٚ  اه ثـمؼ تب ٝ آگبٛي
ؿمؼ ٝ ػؿ اعتيبؿه  ي ثٚ ؿّبيت اٝ ٓي بتي ٝپبمغگٞيي ثبىؼ ٝ صتي ٓـاتت اظٜبؿات ٓوؼٓ

 گيـػ. هـاؿ ٓي

ٗؼٙ ٓطـس  ٛـ گبٙ ٓزـّ ثغٞاٛؼ ػؿ ثـاثـ هبّي ٝ ػؿ ثـاثـ عٞاٛ٘ؼگبٕ عٞيو ػؿ هْيٚ پـٝ ـ  2 
 ثـٝ عٞاٛؼ ىؼ. ؿٝ

ٚٴ پـٝ ـ  5  ٙٴ ٝ ًِيٚ ىٞاٛؼ ٝ تّٞيضبتي ًٚ اؿائٚ گـػٗؼ ػؿ هْي ؿي  آٝ ي اثتؼا ػؿيبكت ٝ رٔغ ٗؼ
ي ٝ صتي ِٜٓت ٌٓلي ثـاي آٌٗٚ ثتٞاٗؼ اف  مپل فٓبٕ ٌٓلي ثـاي رٞاثگٞيي ٝ ىٞٗؼ ٝ ٓي

ٙٴ ٓزـٓيت ىٞاٛؼي ٝ ػاليِي, فٗؼٙ ٝ ٌٓتٞة ٝ صي ٝ صبّـ ػؿ ٓضَ ثـؿمي پـٝ اه صنٖ  ٗؼ
 امتلبػٙ ؿا ٗٔبيؼ, ػؿ ٗظـ گـكتٚ عٞاٛؼ ىؼ.

ٚٴ ػٔٞٓي ٝ ٗقػيي هبّي ٝ ٛيأٝ  ـ  6  ؼٕ ٝ ٗٞىتٖ ػاىتٚ ت َٓ٘لٚ ًٚ ٓٞاػ عٞاٗ ي ػؿ يي ٓضٌٔ
اي  ٗؼإ ٓضِي ثٞػٙ ٝ ٗيق ػؿ ٗبصيٚ اي ًٚ اف ىٜـٝ ت َٓ٘لٚ ثبى٘ؼ ػاػگبٛي عٞاٛؼ ىؼ, ثب ٛيأ

ي  يبثؼ ًٚ ثٚ ػِت رـّ ٝ ًٚ رـّ ػؿ إٓ ؿط ػاػٙ امت. اُجتٚ ايٖ ٓـاتت ٛ٘گبٓي تضون ٓي
 ثيٞػ اٝ ؿا ثييتـ اف يي مبٍ صجل ٝ فٗؼإ ٗٔٞػ.

ػِيٚ ٗظْ ػٔٞٓي عطـ مبف ثٞػٙ ثبى٘ؼ ٝ آ٘يت عبؿري يب  ي ْٛ ؿكتٚ ًِيٚ رـائٔي ًٚ ؿٝ 
ت َٓ٘لٚ ثـؿمي عٞاٛ٘ؼ  اي ثب ٗظبؿت ٛيأ ػاعِي ًيٞؿ ؿا ثٚ ٓغبٓـٙ اٗؼافػ تضت ٓضٌٔٚ

 ىؼ.

ٙٴ ٓضٌٞٓيت ػؿ اعتيبؿ ٓزـّ ًِيٚ آالػبت ٓ٘ؼؿد ػؿ پـٝ ـ  7  اه ًٚ ػؿ عٞامت ٗٔبيؼ رٜت  ٗؼ
 اه, هـاؿ عٞاٛؼ گـكت. ت٘ظيْ ػكبػيٚ

اه  اه ٓضبًٔٚ عٞاٛؼ ىؼ چ٘بٗچٚ ٓيقإ ٓضٌٞٓيت ي ػؿ عالٍ چٜبؿ ٓبٙ تضت ٓزـٓيتٝ  ـ  8 
اه هـاؿ ثبىؼ اصيبٗبً ثييتـ اف ػٝ مبٍ  ٗغٞاٛؼ كـاتـ اف ػٝ مبٍ ثبىؼ ٝ چ٘بٗچٚ ٓيقإ ٓضٌٞٓيت

ثبىؼ صؼاًخـ ظـف يي مبٍ پل اف ُضظٚ ٓزـٓيت ٝ صجل, ٓـاتت ػاػگبٛي ىؼٗو ثـگقاؿ 
 عٞاٛؼ ىؼ.

اه, ػؿ رـيبٕ ًْ ٝ ًيق  ٗؼٙ ع ٓـاصَ ػاػگبٛي پـٝ ي اف ُضبظ ٓزـٓيت ٝ صجل ٝ ىـٝٝ  ـ  9 
گيـػ ٝ ٗيق ٓنتضن  ي ٓتـتت امت هـاؿ ٓي صوٞم عٞػ ًٚ اف ٗبصيٚ ايٖ هبٕٗٞ امبمي ثـاي ٝ

ٚٴ عٞيو يب اف ٗبصيٚ ٝ ثـعٞؿػاؿي اف ػكبػي ٓ٘بمت ٓي ًيَ ٓؼاكغ ٝ يب ٛـ كـػ  ثبىؼ چٚ اف ٗبصي
ًيَ ٓؼاكغ ؿا ٗبّ ثجـػ, پل اف آٌٗٚ ٓضٌٔٚ اف  عٞػ اٝ ٝ چ٘بٗچٚ ٗغٞاٛؼ ٝ يب ٗتٞاٗؼ ٝ هبثَ اػتٔبػ

ًيِي  ي ٝ ٓـاتت ايٖ ػؼّ تٔبيَ يب ػؼّ تٞاٗبيي آٔي٘بٕ ٝ آالع صبٍَ ًـػ, هبّي ثـاي ٝ
 تنغيـي ٝ ٓؼيٖ ٝ ٗبٓقػ عٞاٛؼ ًـػ.

ٗؼٙ ٝ ٓنيـ  ٗؼ پـٝ صَ ؿًٝيَ ٓؼاكؼو ػؿ تٔبٓي ٓـا ي صن ثـعٞؿػاؿي اف صْٞؿ ٝ ّٖٔ آٌٗٚ ٝ 
ي ٓٞظق ثٚ تٔبٓي ػكؼبتي ًٚ  ٗؼ هبٗٞٗي ٓضٌٔٚ ٝ ػاػگبٙ ؿا عٞاٛؼ ػاىت ٝ ٗيق ميـ ٝ ؿٝ

 ثبىؼ. ًيِو ػؿ رِنبت صْٞؿ ثْٜ ؿمبٗؼ ٓي ٓزـّ ثغٞاٛؼ ٝ

 ٛٔچ٘يٖ: 

ٗؼٙ يب ٓٞؿػي ٓـاتت صجل ٝ فٗؼاٗي ثٞػٕ ٓزـّ ثٚ عبٓـ ًٔجٞػ پـػاعت  ػؿ ٛيچ پـٝ ـ  11 
 ٓؼاكؼي٘و يب ثٜـ ػِت ػيگـ ٓؼٗي يب ػَِ ٓيبثٚ هبثَ تٔؼيؼ ٝ تؼٞين ٗينت. اًُٞبُٚ صن

ٛبي  ي ثٚ ٓؼتي ثيو اف فٓبٗي ًٚ هبٕٗٞ ثـاي ٗٞع ٓزـٓيت ٝ ٗيق ٓـاتت صجل پييگيـاٗٚ ٝ 
 ٓوـؿ ػاىتٚ ٓينـ ٝ ٌٖٓٔ ٗغٞاٛؼ ثٞػ.

ؿ گيتٚ ٝ ػؿ ًِيٚ ٓضٌٞٓيتٜبيي ًٚ هـاؿ ثـ صجل ٓزـّ ثبىؼ, ٝ صٌٔي ػؿ ايٖ هجبٍ ٍبػ 
 ثبىؼ فٓبٕ ٓٞؿػ صجل ٗيق ٓضبمجٚ عٞاٛؼ ىؼ.

( ػؿ ٍٓٞ ٓـاصَ 9ٛبي يي ٝ پ٘ذ ٝ ٛلت ٝ ٗٚ ) ثي٘ي ىؼٙ ػؿ ثغو ّٔ٘بً ّٔبٗتٜبي پيو 
ػيتٜبيي ًٚ  ُيٚ ٓالصظٚ عٞاٛ٘ؼ ىؼ يؼ٘ي ػؿ چبؿچٞة ىـائ ٝ ٓضؼٝ تلتيو ٝ تضوين اٝ

 ٓ ثٚ ٛيچ چيق ٗغٞاٛؼ ثٞػ. ٓؼٗظـ امت ٓيـٝ 4ػاؿٗؼ ٝ ٗيق آٗچٚ ػؿ ثغو  هٞاٗيٖ ٓوـؿ ٓي



ٛبي هْبيي, هـثبٗي ٝ يب ٓٞؿػ تؼؼي ٝ تضَٔ آميت ثٚ رٜت  ٗؼٙ ٗؼٛب ٝ ٓـاصَ پـٝ ػؿ ًِيٚ ؿٝ 
ؿٙ صوٞهي عٞاٛؼ ػاىت تب ٓيقاٗي ًٚ آميت ٝ ىٌ٘ذ  اؿتٌبة ثقٙ يب رـٓي, صن ػؿيبكت ٓيبٝ

نتضن ػؿيبكت ًٔي اف ثغو اُتيبّ يب ثؼٝ ٗيق ٓ ي ثٚ ىٌِي ؿّبيتٔ٘ؼاٗٚ ٝ ؿّبيت اؿػٙ ثـ ٝٝ 
ؿژاٗل ٝ ٗيبف ٝ ػيگـ  مٞي ٓوبّ ػاػمتبٕ ًيٞؿ ٝ ثـعٞؿػاؿي اف ٓـاهجتٜبي پقىٌي ػؿ صؼ اٝ

 ي ٓتـتت ػاٗنتٚ ؿا عٞاٛؼ ػاىت. ٓالصظبت ٝ تٞرٜبتي ًٚ هبٕٗٞ ثـ ٝ
  

 اصم بيست ٔ يكى 

ت ٝ تضٔيَ رـائْ ٝ ٓزبفاتٜب ٓ٘ضَـاً ٓغتٌ ٓوبّ هْبيي ًيٞؿ امت ٝ آـ تضوين ٝ تؼوي 
اي  يژٙ ي پِيل ٝ پيگيـي رـائْ ٓـتجٔ ثب ٓوبّ ػاػمتبٗي ًيٞؿ امت ٝ ايٖ ٓوبّ ثٚ ًٔي ٗيـٝ

تضت آـ ٓنتويْ عٞيو ثٚ اٗزبّ آـ تضوين ٝ تؼويت ٝ پيگيـي عٞاٛؼ پـػاعت. ثٌبؿگيـي 
ُتي ٝ پِيني ٍٞؿت پؾيـكتٚ )اؿتٌبة گيتٚ(  رـائْ ٓـثٞٓ ثٚ عطبٛبيي ًٚ ثـ ػِيٚ ٓوـؿات ػٝ

ـثٞٓ ثٚ ٓوبّ ػاػمتبٗي ًيٞؿ امت ًٚ ثٞامطٚ ايٖ رـائْ, ٓزبفاتٜبيي ٗوؼي ٝ ثبىؼ ٓ
گـػػ. آب چ٘بٗچٚ ٓزـّ يب عبٓي اف  ىو مبػت ثٚ ٓزـّ تضٔيَ ٓيٝ  صجني تب ٓيقإ مي

پـػاعت رـئٚ ٝ هجٍٞ ٓزبفات مـ ثبف فٗؼ تب ثٜـ صبٍ ثب ػمتگيـي ٓزؼػ ٝ تضٔيَ ٓـاتت 
ي ثٚ ارـا  ؿػ گيتٚ, ػؿ ٓٞؿػ ٝ و مبػت تؼييٖ ٝ ثـآٝىٝ  ي ًٚ صؼاًخـ مي ٓزبفات ثٚ ٝ

 گؾاىتٚ عٞاٛؼ ىؼ.

اُقصٔٚ ثگيـ ؿيـ اػاؿي ٝ  ف ٓقػ, ًبؿگـ ٓنِي ٝ ثب صن چ٘بٗچٚ كـػ عبٓي ٝ ٓزـّ ًبؿگـي ؿٝ 
ٚٴ ٝ ي ؿا ثٚ ٓزبفاتي ٗوؼي ثيو اف ٓجِؾ ػمتٔقػ ؿٝ تٞإ ٝ ؿيـ ًبؿٓ٘ؼ ثبىؼ, ٗٔي ي ٓضٌّٞ  فاٗ

 مبعت.

اف  ـ  ٛبي ػاػمتبٕ ًيٞؿ ػؿ عًَٞ ػؼّ ارـا ٝ اَٗـاف ٓـاتت ٓزبفات ؼ٘بٓٚتَٔئبت ٝ هط 
 هبثَ پبمغگٞيي عٞاٛؼ ثٞػ. ـ  ٛبي هْبيي ٝ ٗيق ػؿ چبؿچٞة ٓوـؿات هبٗٞٗي ٓـين صٞفٙ

ٙٴ ًَ ٛيأ ظيلٚ آ٘يت ػٔٞٓي ٝ ًيٞؿي ٝ  ٚٴ صٌٞٓت  اي امت ثـػٜؼ ت صبًٔٚ, ٝ ٗيق ٗبصي
ٜبػٛبي ؽيـثٔ ًٚ ايٖ هبٕٗٞ ثؼإ صٌْ ٝ كـٓبٕ كـٓٞػٙ امت. ٓـًقي ايبالت ٝ ىٜـػاؿيٜب ٝ ٗيق ٗ

ػٌِٔـػ ٜٗبػٛب ٝ ٓإمنبت پِيني ًيٞؿ, اف ٓـين اٍُٞي ٓجت٘ي ثـ ثـاثـي ٝ ىبينتگي ٝ 
 تجضـ ٝ ٍؼاهت ٛؼايت ٝ اؿىبػ عٞاٛؼ ثٞػ.

ٚٴ ًيٞؿ, صٌٞٓت ٓـًقي, ايبالت ٝ ىٜـػاؿيٜب ػؿ چبؿچٞة هبٕٗٞ عٞػ ؿا ثب يٌؼيگـ  ٛيأ  ت صبًٔ
 ٔبٛ٘گ عٞاٛؼ مبعت تب ٗظبٓي ًيٞؿي ثـاي آ٘يت ػٔٞٓي ِٓت ٝ ًيٞؿ ثـهـاؿ مبفٗؼ.ٛ
  

 و اصم بيست ٔ دٔ 

ٓزبفاتي ثٚ ىٌَ ٓخِٚ ًـػٕ ٝ ٗيق ثؼٗبّ مبفي, ٌُٚ ػاؿ ًـػٕ اكـاػ, ٛتي صـٓت, ىالم فٗي  
ٙٴ آٞاٍ  اكـاػ, چٞة كِي ًـػٕ اييبٕ, اف ٛـ ٗٞع ًٚ ثبىؼ ٝ ٗيق اؿـام ػؿ ارـاي ٓزبفات, َٓبػؿ

 ثبىؼ. ٝ ٛـ ٗٞع ٓزبفاتي ؿيـ ٓؼٍٔٞ ٝ ؿيـ ػبػي ثٚ ىؼت ٝ رؼاً ٓٔ٘ٞع ٓي

ٙٴ هنٔت  ي يب تٔبٓي آٞاٍ كـػ يب اكـاػي, اف مٞي ٓوبّ هْبيي ًيٞؿ رٜت ػَٔ امتلبػ
ٙٴ آٞاٍ ٓضنٞة  ُيت ٓؼٗي ػؿ افاي اؿتٌبة يي ثقٙ, ثٚ ٛيچ ٝ پـػاعت ؿـآت ٓنإٝ رٚ َٓبػؿ

ىٞػ ٝ ٗيق ثٌبؿگيـي آٞاٍ كـػ ثٚ ىٌَ رقيي يب ًِي, ػؿ رٜت پـػاعت ٓبُيبت يب رـائْ ٝ  ٗٔي
ٙٴ آٞاٍ إٓ ك آيؼ ػِيـؿْ آٌٗٚ ايٖ آـ اف مٞي ٓوبّ  ـػ يب اكـاػ ثٚ صنبة ٗٔيؿـآتٜب ٗيق َٓبػؿ

هْبيي ًيٞؿ صٌْ گيتٚ ثبىؼ, ٝ ػِيـؿْ آٌٗٚ ايٖ آـ ػؿ رٜت اصتٌبؿي ؿيـ صالٍ ٝ 
هبٕٗٞ ٍٞؿت ٛٔچ٘يٖ ٓضٌٞٓيت ٓـگ ثٚ رـائْ ميبمي,  119ع ٓجن ٓلبػ ث٘يبػ اٍَ  ٗبٓيـٝ

تٞاٗؼ ايٖ  يگـ رـائْ, ٓوبّ هْبيي تٜ٘ب ٓيگـػػ, ٝ ٗيق ػؿ عًَٞ ػ ٓ٘تلي ٝ ٓٔ٘ٞع اػالّ ٓي
ٖٓ, ػؿ ٓؼْالتي ٓخَ ٗجـػ ػؿ ثـاثـ ثيگبٗٚ,  ٓضٌٞٓيت ٓـگ ؿا ثٚ ٓزـٓيٖ اف ٗٞع عبئ٘يٖ ثٚ ٝ

ؿثبيي, ؿاٛقٗي ٝ  مٞفي يب آػّ پؼؿًيي, عيبٗت ػؿ ر٘بيت يب ر٘بيت ػؿ عيبٗت, هتَ ػٔؼ يب آتو
 ىٞٗؼ, تضٔيَ ٗٔبي٘ؼ. عيْ تِوي ٓي ػفػي, ٝ رـائٔي ًٚ اف ُضبظ ٗظبٓي ٝ

  

 اصم بيست ٔ سٕو 

ف ٗٔبيؼ. ٝ ٛيچٌل  اي تزبٝ ٛيچ ٓضبًٔٚ ر٘بيي ٗجبيؼ, اف مٚ ٓـصِٚ ػاػگبٙ ٝ ٗينت ٓضٌٔٚ 
تٞإ ػٝ ثبؿ ثٚ عبٓـ يي رـّ يٌنبٕ ٓضبًٔٚ ٗٔٞػ. چٚ ٓضٌّٞ گـػػ ػؿ ٓـصِٚ آؿبفيٖ  ؿا ٗٔي

 مت.ٓضبًٔبت چٚ تجـئٚ. اػٔبٍ ثـائت اف ٓضٌٔٚ ٓطِوبً ٓٔ٘ٞع ا



  

 اصم بيست ٔ چٓارو 

اه آفاػ امت ٝ ٗيق اف آفاػي ػَٔ ػؿ  ؿٛبي ٓؾٛجي ٛـ كـػي ػؿ اثـاف ٝ اػتـاف اػتوبػات ٝ ثبٝ 
اه ثـعٞؿػاؿ امت. ٓبػآي ًٚ ٓـتٌت رـّ ٝ عطبيي ًٚ اف  اٗزبّ ٓ٘بمي ٓؾٛجي ٓٞؿػ ػالهٚ

 ُضبظ هبٗٞٗي ٓزبفات ػاؿػ ٗيٞػ.

اٗي٘ي ًٚ ٓٔ٘ٞػيت ثـاي ٛـ ػيٖ ٝ ٓؾٛجي ؿا ثغٞاٛؼ تٞاٗؼ ٓجبػؿت ثٚ اػٔبٍ هٞ ً٘گـٙ ٗٔي 
ىبٕ  اػٔبٍ ً٘ؼ ٗٔبيؼ, ؿكتبؿ ٝ ٓ٘بمي ٓؾٛجي اػيبٕ ٓغتِق ٓـػّ ثطٞؿ ػبػي ػؿ ٓؼبثؼ ٓـثٞٓٚ

ٚٴ ٓ٘بمٌي ًٚ عبؿد اف ٓؼبثؼ ثغٞاٛؼ ثـگقاؿ گـػػ, يب تيتت ثٚ هٞاٗيٖ  هبثَ ارـامت ٝ ٗيق ًِي
 ثبىؼ. ٓـتجطٚ هبثَ تضون ٓي

 ُجىاصم بيست ٔ پ 

اي ًٚ ثـ صبًٔيت ٝ  مـپـمتي ٝ ٗظبؿت ثـ صنٖ ارـاي ايٖ آـ ثٚ ىٌَ كـاگيـ ٝ ثگٞٗٚ 
ٙٴ ػٝ ػاؿ  ُت امت ػٜؼٙ ُت امت ٝ ٗيق ػٝ امتضٌبّ اهتؼاؿ ِٓي ٝ ًيٞؿي ثٌٞىؼ ثـ ػٜؼ

ت ٝ ػؿآٓؼٛبي ِٓي ًٚ  تـ حـٝ تيٞين ؿىؼ اهتَبػي ٝ اىتـبٍ ثٚ ًبؿ ٝ ٗيق تٞفيغ ٛـ چٚ ػبػالٗٚ
ٛي, ٓجوبتي, ارتٔبػي  آٌبٕ ارـا ٝ تضون آفاػي ٝ ػظٔت ٝ ىًٞت كـػي, گـٝثٚ ًٔي إٓ 

 گـػػ, تضون يبثؼ. اه ٓي ٛٔيٖ هبٕٗٞ امبمي تْٔيٖ ٝ صٔبيت ٓي ًٚ ٓـاتت آ٘يت ًبَٓ

ُت امت ًٚ ثٚ ٓـس, ٛؼايت, ٛٔبٛ٘گ ٝ اؿىبػ كؼبُيتٜبي اهتَبػي ِٓي ٝ ًيٞؿي  ٝ ٗيق ػٝ 
ًٚ ثٚ آـ ت٘ظيْ ٝ تيٞين كؼبُيتٜبيي ًٚ ثٚ ػؿآٓؼفػايي  ُت امت ٛٔت عٞاٛؼ گٔبؿػ ٝ ثبف ػٝ

ػاؿ  اٗزبٓؼ ػٜؼٙ ع اػطبيي تٞمٔ هبٕٗٞ امبمي صبّـ, ٓي ِٓي ػؿ چبؿچٞة آفاػيٜبي ٓيـٝ
 ؿفيؼ. ثٞػٙ, ٓجبػؿت عٞاٛؼ ٝ

ٚٴ اهتَبػ ِٓي ٓيتـًبً ٛٔت  ثغو ػٝ  ُتي ٝ ٗيق اهيبؿ ػيگـ ارتٔبػي ٝ عٍَٞي ػؿ آـ تٞمؼ
گيـي ػيگـ كؼبُيتٜبي  رٔؼي ٓبٗغ اف ىٌَ ُي ايٖ ٓيبؿًت ٝ ٛٔت ػمتٚ عٞاٛ٘ؼ گٔبؿػ ٝ

 اهتَبػي ًٚ ثٚ ًٔي تٞمؼٚ ًيٞؿ ٝ ٓيٜٖ عٞاٛ٘ؼ آٓؼ, ٗغٞاٛ٘ؼ ىؼ.

ٛبي امتـاتژيي ًٚ ػؿ اٍَ  ٛب ٝ پٜ٘ٚ ػاؿ تٔبٓي فٓي٘ٚ ُتي ثٚ ىٌِي ٓ٘ضَـ ػٜؼٙ ثغو ػٝ 
ثٞػ, ػؿ ّٖٔ صٌٞٓت كؼؿاٍ صبً ؽًـ گيتٚ, عٞاٛؼ  ثينت ٝ ٛيتْ, پبؿاگـاف چٜبؿّ ٓيـٝ

 ػاؿ عٞاٛؼ ثٞػ. اٗؼاؿًبؿ ٝ ػؿگيـ ايٖ هْيٚ ؿا ػٜؼٙ ٓـاتت ًٔي ٝ ً٘تـٍ ٜٗبػٛبي ػمت

ٛبي ارتٔبػي ٝ عٍَٞي ربٓؼٚ ٝ يب  ُتي ٛٔچ٘يٖ عٞاٛؼ تٞاٗنت ثٚ ٛٔـاٙ ثغو ثغو ػٝ 
ٛبي تـريضي تٞمؼٚ ًيٞؿ  ثٚ تٜ٘بيي ٓجن ٓٞافيٖ هبٕٗٞ, ػؿ تيٞين ٝ مبفٓبٗؼٛي فٓي٘ٚ

 ٛٔت گٔبؿٗؼ.

ٛبي عٍَٞي ٝ ارتٔبػي ػؿگيـ ٓؼَْ  ٗنجت ثٚ صٔبيت ٝ تيٞين ٓإمنبت ٝ ثغو 
ّٔت ٝ تاله عٞاٛؼ ىؼ, ايٖ آـ ثب ًٔي  اهتَبػي ًيٞؿ ٝ تضت ٓؼيبؿٛبي ثـاثـي ٝ ثبؿٝ ؿي, ٛ

گيـي اف ؿكتبؿ ٝ ػٌِٔـػي ًٚ ٓتْٖٔ صٍَٞ ٓ٘بكغ ِٓي ٝ ػٔٞٓي ٝ ٓليؼ صبٍ ربٓؼٚ  ثٜـٙ
ٚٴ  ًبكي ٗنجت ثٚ صلع ػهين ٝ ؿػبيت مالٓت ٓضئ فينت, ٍٞؿت عٞاٛؼ ثبىؼ ثب ٓالصظ

 گـكت.

ٛبيي ًٚ ٓـاتت مبفٓبٗؼٛي ٝ گنتـه كؼبُيت اهتَبػي ثغيٜبي  آـ ثـهـاؿي ٌٓبٗيقّ 
 ٓت٘ٞع ٝ اهيبؿ ارتٔبػي اف هجيَ:

ٗي, رٔؼيتٜب ٝ ٓإمنبتي ًٚ  ٛبي ػٔٞٓي ٝ ٓـػٓي, مبفٓبٜٗب ٝ تيٌالت ًبؿگـي, تؼبٝ پٜ٘ٚ 
اٗؼ ٝ ثطٞؿ اػْ, ًِيٚ مبفٓبٜٗبي ارتٔبػي ػؿگيـ  اً يب اًخـاً ثٚ تيٌالت ًبؿگـي ٓ٘نٞةٓ٘ضَـ

 ؿي ارتٔبػي. ػؿ آـ تُٞيؼ, تٞفيغ ٝ َٓـف آٞاٍ ٝ عؼٓبت ّـٝ

هبٕٗٞ امت ًٚ ثٚ آـ تيٞين ٝ صٔبيت اف كؼِيتٜبي اهتَبػي ًٚ اف مٞي اكـاػ ٝ ىغَيتٜبي  
مت ًٚ ىـايطي ؿا ثـاي صْٞؿ ٝ  فيؼ ٝ ٗيق ْٛ اٝؿ گيـػ, ٓجبػؿت عٞاٛؼ ٝ عٍَٞي ٍٞؿت ٓي

ٚٴ اهتَبػ ِٓي ٝ ًيٞؿي ػؿ چبؿچٞة ٓوـؿ اف مٞي ايٖ  ٗوو آكـي٘ي ثغو عٍَٞي ػؿ تٞمؼ
 گٔبؿػ. هبٕٗٞ امبمي ٛٔت ٓي

  

 اصم بيست ٔ ششى 

ٚٴ ِٓي ٝ گنتـه تضٌيْ ٝ پٞيبيي ٝ تؼاٝ ػٝ  ّ ٝ ثـاثـي  ُت ٓتْٖٔ ٗظبٓي ٓـس ؿيق رٜت تٞمؼ
ػي ػؿ رٜت ػمتيبثي ثٚ امتوالٍ, تيٌَ ػًٓٞـاتيي ٓـػٓي ٝ ميبمي ٝ ؿىؼ اهتَب

 ارتٔبػي ٝ كـٛ٘گي ربٓؼٚ عٞاٛؼ ثٞػ.



ٛبي ِٓي اف ٛٔٚ  ٛب ٝ ثـٗبٓٚ ژٙ پـػافٗؼ ثٚ پـٝ صٚ ٓي ايٖ هبٕٗٞ امبمي ًٚ ٓي ٓوبٍؼ ٓطـٝ 
ـثٞٓ ٛٔٚ ػؿ ٛبي ٓ ژٙ ٛب ؿا تؼييٖ ٗٔٞػٙ ؿهْ عٞاٛ٘ؼ فػ. پـٝ ژٙ ُضبظ اٛؼاف ٓـتجٔ ثب ايٖ پـٝ

تي ػًٓٞـاتيي اؿائٚ ٝ ٓـس عٞاٛ٘ؼ ىؼ ٝ اف ٓـين ٓيبؿًت اهيبؿ ٓغتِق ارتٔبػي ثٚ  ٛيأ
ٛبي ارتٔبػي رٜت ثـعٞؿػاؿي اف تيـيي  ؿي تيٌَ تٔبيالت ٝ آؿٓبٜٗب ٝ عٞامتٚ آٝ رٔغ

ٚٴ ِٓي عٞاٛؼ پـػاعت. ّٔ٘بً ٓـصي مـامـي ٝ ِٓي ػؿ  ٓنبػي اييبٕ ػؿ ٓؼْالت تٞمؼ
ٚٴ ثـٗبٓٚرٞ آـ تٞمؼٚ ٝ ٙٴ ٌِٓٔتي ثؼإ عٞاٛ٘ؼ پيٞمت. ػ عٞاٛؼ ػاىت ًٚ اُقآبً ًِي  ٛبي اػاؿ

ٙٴ ٓزـيٚ اعتيبؿ عٞاٛؼ ػاػ تب تؼاثيـي ػؿ رٜت ٓيبؿًت ٝ ٓيبٝ  ٙٴ ارتٔبػي ػؿ ًَ  هبٕٗٞ ثٚ هٞ ؿ
ٗظبّ ػًٓٞـاتيي ربٓؼٚ ربؿي مبفػ ٝ ٗيق ٓٞافي٘ي ؿا ثـاي ٓـس, مبعتبؿ مبفي ٝ ً٘تـٍ ٝ 

ٍ  ٛبي ِٓي ثي٘ؼييؼ ٝ ٓطـس مبفػ ٝ ٗيق ٜٗبػٛبيي ؿا ٓنإٝ ٓـس ٝ ثـٗبٓٚ اؿفىيبثي ٓـاصَ
ؿيقي ٝ ْٛ چ٘يٖ ٓجبٗيِ چ٘ؼي ؿا رٜت ٛٔبٛ٘گ مبفي ٝ تضـى ثغييؼٕ ثٚ  ٗؼ ثـٗبٓٚ ؿٝ
اصؼٛبي كؼؿايتٞ ًيٞؿ ػؿ ٛٔنٞيي ثب اهيبؿ عٍَٞي ٓطـس عٞاٛؼ ٗٔٞػ تب اهؼآبت ٝ ٝ 

 ػ. و ثـٝػٌِٔـػ آٜٗب ّٖٔ تضون ٝ ارـا, ٛٔگبّ پي

ٚٴ ػًٓٞـاتيي ًيٞؿ, ً٘گـٙ ثٚ ىٌِي ًٚ هبٕٗٞ ٓتؾًـ گيتٚ ٝ تَـيش   ػؿ ٗظبّ ٓـس ٝ ثـٗبٓ
 ٗٔٞػٙ ػعبُت ٝ صْٞؿ عٞاٛؼ ػاىت.

  

 اصم بيست ٔ ْفتى 

ٛب, آثٜبي ٓضَٞؿ ثيٖ مـصؼات ًيٞؿ, ػؿ اٍَ ٝ اثتؼا ٓتؼِن ثٚ ِٓت ٝ ًيٞؿ  ٓبٌُيت فٓيٖ 
مت ًٚ صن اٗتوبٍ مِطٚ ٝ تِٔي ثـ آٜٗب ؿا ثٚ اكـاػ يب ػمتزبت ٝ ىغَيتٜبي  ثٞػٙ, ْٛ اٝ

 صوٞهي عٞاٛؼ ػاىت ًٚ ثؼيٖ ىٌَ ٓبٌُيتٜبي عٍَٞي ػآٖ فػٙ عٞاٛؼ ىؼ.

َٓبػؿٙ ايٖ آالى كؤ ثٚ ػَِ كبيؼٙ ؿمبٗي ِٓي ٝ ػٔٞٓي ٝ ثب رجـإ عنـاٜٗبي ٓـتجطٚ  
 هبثَ تضون امت.

ًيٞؿ يب تٔبٓيت ِٓت ػؿ تٔبٓي ٓٞهؼيتٜب ٝ افٓ٘ٚ صن تضٔيَ ثـعي تؼاثيـ ًٚ ثٚ ٗلغ ػّٔٞ  
ٓٞؿ ٓٞاؿػي ًٚ ٓ٘بكغ ِٓي ٝ ػٔٞٓي  ٛبي عٍَٞي عٞاٛؼ ػاىت, ٛٔيٖ ثبىؼ ؿا ثـ ٓبٌُيت

ً٘ؼ, ثـعٞؿػاؿي اف ػٞآَ ٝ ػ٘بٍـ ٓجيؼي ٓضنٞك ٝ ٓـتجٔ اف ثـًت ايٖ تِٔي ؿا ثٚ  ْ ٓيصٌ
تٜبي ػٔٞٓي, صن عٞػ عٞاٛؼ ػاٗنت ٝ ٗيق ِٓت امت ًٚ ثبيؼ  ٓ٘ظٞؿ تٞفيؼي ػبػالٗٚ اف حـٝ

ٚٴ ٓتؼبػٍ ػؿ مطش ًيٞؿ ؿا ٓؼٗظـ ػاىتٚ ٓـاهت ثٜجٞػ ىـائ  تاله ثـاي ػمت يبثي ثـ تٞمؼ
ٚٴ ؿٝ ىٜـٝٓؼبىي ٝ فينتي   متبٛب. ٗؼإ ثبىؼ, ْٛ ػؿ ٓويبك ىٜـي ٝ ْٛ ػؿ پٜ٘

ٙٴ ثٜي٘ٚ,  ؿي رٜت ت٘ظيْ امٌبٜٗبي اٗنبٗي ٝ پيو ُؾا تؼاثيـي ّـٝ  ثي٘ي تؼاؿًبت الفّ, امتلبػ
ػ ٝ ر٘گِي, ثٚ ٓ٘ظٞؿ ارـاي ػؿمت آٞؿ ػٔٞٓي ٝ ٓـس ٝ  اف ؽعبئـ ٝ ٓ٘بثغ آة ٝ عبًي, ؿٝ

ٝ ؿىؼ ٓـاًق تزٔغ ٓـػٓي عٞاٛؼ اٗؼيييؼ ٝ اتغبؽ عٞاٛؼ ٛب, صـامت ٝ ثٜجٞػ  ت٘ظيْ ىبُٞػٙ
 ًـػ.

ٝ ُؾا ثـاي ت٘ظيْ ٝ تؼؼيَ اًُٞٞژيي, تٞفيغ ٝ تؼٔيْ ثـاثـ فٓيٜ٘ب ٝ ٗيق ػؿ اعتيبؿگيـي آتيبفات  
گيـي ٓ٘ضَـاً ارتٔبػي تٔبٓي اهيبؿ ٝ آصبػ ٝ ٗيق تٞمؼٚ عـػٙ  هبٕٗٞ, مبفٓبٗؼٛي ٝ ثٜـٙ

فاؿٛب ٝ  ؿه ثييٚ ؿي ٝ ٗيق ر٘گِؼاؿي ٝ پـٝ ؿفي ٝ ػآپـٝ ٚٴ ًيبٝمتبيي, ٝ ٗيق تٞمؼ ٓبٌُيت ؿٝ
ٚٴ ؿٝ متبيي ٝ ٗيق رٜت پـٛيق اف ٗبثٞػي ػ٘بٍـ ٝ ػٞآَ  ػيگـ اهنبّ كؼبُيتٜبي اهتَبػي ػؿ پٜ٘

ٓجيؼي ٝ ٍؼٓبتي ًٚ تضٔيَ ايٖ ٓبٌُيتٜب ٌٖٓٔ امت اف إٓ ؿٗذ ثـػٙ, ٗتيزتبً ًَ ربٓؼٚ ؿا 
 اكي عٞاٛؼ ٗٔٞػ. ُيت ثٞػٙ, تاله ٝ ؿ ٓنإٝػا اميـ عنـإ ٗٔبي٘ؼ, ػٜؼٙ

ٚٴ هبؿٙ ٝ مٌٞٛبي فيـ آثي رقايـ ٝ   ٝ ٗيق صن تنِٔ ٓنتويْ ثـ تٔبٓي ٓ٘بثغ ٓجيؼي اف پٜ٘
ٚٴ ٓؼؼٗي ٙٴ ًيٞؿ ٝ ِٓت يؼ٘ي م٘گي  ٛب ٝ اليٚ ٛب ٝ تٞػٙ ًِي ٛبي فٓيٖ ٝ فيـفٓي٘ي ثـػٜؼ

يبٛب ٝ ٗيق ٓضَٞالت صبٍِٚ اف ٛبي ٓتيٌِٚ اف ٓـين آثٜبي ػؿ اؿفىٔ٘ؼ, ٗٔي ٝ ٗيق ٌٗٔي٘ٚ
ٚٴ ٍغـٙ ٛبي ٓؼؼٗي ٝ  ٛب, إٓ ٛ٘گبّ ًٚ ٗيبف ثٚ ثٌبؿگيـي ٓ٘بثغ فيـ عبًي ثبىؼ ٝ ٗيق اليٚ تزقي

ٚٴ ًٞػٛبي ىئيبيي ٝ ٗيق مٞعتٜبي ٓؼؼٗي ربٓؼ, ٗلت ٝ تٔبٓي  ٚٴ ٓٞاػ صتي تب ٓـصِ آُي ًِي
ِٕ ٓ٘نزْ ٝ ربٓؼ ٝ ٓبيغ ٝ گبفي ىٌَ فيـ كْب ًـثٞؿٛبيِ ٛيؼؿٝ يي ٓضَٞؿ ثيٖ مـفٓيٖ ِٓي ژ

ٙٴ ًيٞؿ, ػٝ ٓجن آٗچٚ صوٞم ثيٖ ُت ٝ  أَُِ ٓيغٌ ٝ ٓتؾًـ ٝ تؼييٖ ٗٔٞػٙ امت, ثـػٜؼ
 ِٓت امت.

ٚٴ آثٜبي ػؿيبٛبي ػاعَ هِٔـٝ ٌٓقيي ػؿ چبؿچٞة ٝ ٓوـؿاتي ًٚ صوٞم ثيٖ  أَُِ تؼييٖ  ًِي
ٕ  ٛبي ػؿٝ ػؿيبچٚػٛب ٝ  ىٞػ. ْٛ چ٘يٖ آثٜبي ؿٝ ٗٔٞػٙ امت ٓبئِي ايٖ ًيٞؿ ٓضنٞة ٓي

ٚٴ ؿٝ ٛب ٝ ثـًٚ ٓـفي ٝ ٗيق آثٜبي ٓـػاة ػٛب ًٚ ثطٞؿ پيٞمتٚ ٝ الي٘وطغ ثٚ ػؿيبٛب ًيٞؿ  ٛب ٝ ػٛبٗ



ٚٴ آثگيـٛب ٝ صٞفٙ ٓـتجٔ ٛبي آثي ًٚ تيٌِي ٓجيؼي ػاؿٗؼ ٝ ثب رـيبٜٗبي آثي ػائٔي  اٗؼ ٝ ًِي
ٚٴ ٓؼعَ اٝ ىبٕ ًٚ  آٜٗب ٝ ٗيق تب َٓتُيٚ, ٛٔي٘طٞؿ صؼ كبٍَ  ػؿ اؿتجبٓ ٓنتويْ ٛنت٘ؼ اف ٗوط

ٚٴ ٓزبؿي آثي ٓنتويْ ٝ ؿيـٓنتويْ ًٚ ثٚ ىٌِي اف اىٌبٍ  ثٚ آة ػؿيبٛب ٓي پيٞٗؼػ ٝ ٗيق ًِي
ٙٴ عبى مـفٓيٖ ٌٓقيي هـاؿ گـكتٚ ثبى٘ؼ ٝ ثٚ ٗضٞي ًٚ  ىبٕ ػؿ ٓضؼٝ ٓؼعَ ٝ صؼكبٍَ ػ

ؼي رــاكيبيي ِٓي ث٘ اصؼ كؼؿاتيٞ اف تونيْ مـصؼاتي اف عبى ٌٓقيي ؿا يب صؼاهَ حـٞؿي اف ػٝ ٝ
اُؾًـ هـاؿ گـكتٚ ثبى٘ؼ, ٝ يب اف مـصؼات  ٌٓقيي ؿا تيٌيَ ػٛؼ ٝ ػؿ تٔبك ٝ ٓٔبك ثب حـٞؿ كٞم

ٚٴ  اصؼ كؼؿاتيٞ ًيٞؿ ػجٞؿ ٗٔٞػٙ ٝ ثٚ ٝ يي ٝ اصؼ كؼؿاتيٞ ػيگـي ثپيٞٗؼػ ٝ يب عٔ صبيَ عط
ٚٴ آثٜبيي ًٚ عٔ صبيَ ؿا ػؿ ٛـ ٗ وطٚ هطغ ًـػٙ رٜٔٞؿي ؿا ثٚ ىٌِي هطغ ٗٔبيؼ ٝ ٗيق ًِي

ثبى٘ؼ ٝ يب صؼ كبٍَ ٓـفي ثب ًيٞؿ ٛٔنبيٚ ٓؼعَ صؼ كبٍَ ٝ يب َٓت گـكتٚ ثبى٘ؼ, ٝ 
ػ يب ٛـ ٗٞع آثي ربؿي تِوي گـػٗؼ ٓبػآي ًٚ ػؿ  ٓٞؿ ٓزبؿي ٓؼؼٗي, مبصِي, ثنتـ ؿٝ ٛٔيٖ

ي ٌٓقيي ثٚ ىٌِي اف اىٌبٍ كٞم هـاؿ گـكتٚ ثبى٘ؼ, ٓجن چبؿچٞة  ػ ٝ حـٞؿ هِٔـٝ ثيٖ صؼٝ
ٙٴ ٌٓقيي  ٓ٘ظْ ٝ ٓوـؿ ٝ اف مٞي هبٕٗٞ اف ٓبئٌِبت آثي كؼؿاميٕٞ ٌٓقيي يب ٛٔبٕ ايبالت ٓتضؼ

 گـػٗؼ. ٓضنٞة ٓي

تٞإ ثٚ اىٌبٍ َٓ٘ٞػي ػؿ صَبؿ گـكتٚ ىؼٙ تٞمٔ ٓبُي فٓيٖ  ٗيق آثٜبي فيـفٓي٘ي ؿا ٓي 
ٚٴ ٓـثٞٓٚ ٓضنٞة گـػػ. آب چ٘ب ٓضَ امتوـاؿ ٝ ثـٝ ٗچٚ ف إٓ ػؿ ٓبئِي ٍبصت فٓيٖ يب هطؼ

اه هـاؿ  ؿمبٗي ف ٝ صْٞؿ ثْٜ ٓضِي اف ٓ٘بكغ ػٔٞٓي ؿا ػؿ ٛـ صؼ ٝ صَـي ػؿ ٓؼـُ تزبٝ
ٙٴ ٓزـيٚ عٞاٛؼ  ِٓي عٍَٞي ٍبصت فٓيٖ هـاؿ ٗٔيء ػٛؼ ػيگـ رق گيـػ, اي٘زبمت ًٚ هٞ

ٙٴ امتغـاد ٝ  تٞاٗنت ٓـاتت هبٗٞٗٔ٘ؼي ٓـتجطٚ اي ؿا ثـ إٓ آة يب آثٜب ٓتـتت ػاٗنتٚ, ٗضٞ
ػٙ ٝ چبؿچٞة ٓؼي٘ي ثـ إٓ ٓ٘طوٚ امتٞاؿ مبفػ, ًٚ  يٖ آثٜب ؿا ت٘ظيْ ٗٔبيؼ ٝ ٓضؼٝؿي اف اٝ  ثٜـٙ

ٚٴ آثٜبي ِٓي ٝ ػؿٝ ػٙ ٝ چبؿچٞة ٓؼيٖ ٓي اُجتٚ آـ امتوـاؿ ٓضؼٝ ٕ ٓـفي ٓتـتت  تٞاٗؼ ثـ ًِي
 ثؼاٗؼ.

ٚٴ كٞم ٓتؼِن ثٚ ٓ٘بٓن ٝ عبى ػؿ تِٔي   ػيگـ اٗٞاع آثٜبي ؿيـ ٓيتَٔ ػؿ ٓٞاؿػ ٓ٘ظٔ
ث٘ؼي ىؼٙ ٓضبمجٚ ٝ  ٘ظٞؿ گيتٚ ٝ ثٚ ٓـم ٓيغٌ ٝ ٓـثٞٓ ثٚ عٞػ ٓجوٍٚبصجبٗو ٓ

گـػٗؼ. آب چ٘بٗچٚ ايٖ ٗٞع آثٜب ػؿ ٓزبؿي ٝ ثنتـٛبيي ػؿ ىـم ٓ٘بكغ ػٔٞٓي  ٓضنٞة ٓي
ٚٴ ػٔٞٓي عٞاٛؼ ػاىت ٝ ٓجن ٓوـؿات ػيٌتٚ ىؼٙ ٝ  هـاؿ گـكتٚ ثبىؼ ثٜـٙ ؿي اف آٜٗب ٗيق ر٘ج

ٙٴ ٌٓ  ىٞػ. قيي ثب آٜٗب ؿكتبؿ ٓيػؿ هبٕٗٞ امبمي ايبالت ٓتضؼ

ٚٴ ًيٞؿ آـي اليتزقّا ٝ ؿيـهبثَ   ػؿ ٓٞاؿػي ًٚ ٓي ػٝ پبؿاگـاف اعيـ ؽًـىبٕ ؿكت, مِط
ؿي ٝ امتغـاد اف ٓ٘بثغ ٓـثٞٓٚ چٚ اف مٞي اكـاػ ٝ آٓبؿ صويوي ٝ ٝ  ارت٘بة ثٞػٙ ٓـاتت ثٜـٙ

ثـ ًنت ٓزٞف  عٍَٞي ٝ چٚ تٞمٔ رٞآغ ٓتيٌِٚ ػؿ چبؿچٞة هبٕٗٞ ٌٓقيي, چ٘بٗچٚ ٓجت٘ي
ٚٴ ًيٞؿ ٗجبىؼ ٝ ٓطبثن ٓٞافيٖ ٝ هٞاٗيٖ ٓيـٝ ٙٴ ٓزـي ٚٴ ٓوـؿٙ اف مٞي هٞاٗيٖ  ٝ اػطبيي هٞ ٓ

ًيٞؿي ٍٞؿت ٗگيـٗؼ, ٓزبف ٗغٞاٛ٘ؼ ثٞػ. ٓوـؿات ٝ ٓٞافيٖ هبٕٗٞ ٓـتجٔ ثب ًبؿٛبي امتغـاري 
إٓ اف فٓبٕ اٗؼ, ٓـاتت ارـا ٝ تضون  ٓؼؼٗي ٝ ٓ٘بثغ ػيگـ ًٚ ػؿ پبؿاگـاف چٜبؿّ ٓ٘ظٞؿ گيتٚ

اػتجبؿ ارـا ٓنتوال ٝ اف تبؿيظ اػطبي ٓزٞف ٓزـي عٞاٛ٘ؼ ثٞػ ٝ ػؼّ ؿػبيت ٝ ػؼّ ُضبظ ايٖ 
ٓـاتت ثٚ ُـٞ ٓزٞفات ٓقثٞؿ عٞاٛؼ اٗزبٓيؼ. صٌٞٓت كؼؿاٍ ًيٞؿ اعتيبؿ امتوـاؿ ٓ٘بثغ ٝ ؽعبئـ 

 ٓٞؿ ثـاٗؼافي ٝ ُـٞ آٜٗب ؿا عٞاٛؼ ػاىت. ِٓي ٝ ٛٔيٖ

ٙٴ ٓزـيٚ ػؿ چبؿچٞة ٓٞاؿػ پيواظٜبؿات ىؼيؼاُضٖ ٝ ت٘ؼ   ثي٘ي ىؼٙ اف  ٓـثٞٓٚ ٗيق اف مٞي هٞ
مٞي هبٕٗٞ ٓزـي عٞاٛؼ ثٞػ. ٛ٘گبٓي ًٚ ٓ٘بثغ ٝ ؽعبئـ كٞم ػجبؿت ثبى٘ؼ اف ٗلت ٝ 

ًـثٞؿٛبي ربٓؼ ٝ ٓبيغ ٝ گبفي ىٌَ, ٝ يب  ژٕ مُٞيؼ, ُيٌيؼ تب گبف, يؼ٘ي ٛيؼؿٝ ًـثٞؿٛبي ٛيؼؿٝ
ؿي ثٚ ؿيـ مبهٔ ٝ  آٌبٕ اػطبي ٓزٞف ٝ هـاؿػاػ ثٜـٙ ٛبي ؿاػيٞ اًتيٞ, ػيگـ ػيگـ ٓؼؼٗي

ىٞػ ٝ ٗيق صتي اگـ اػطب ْٛ ىٞػ ٓزـي ٗغٞاٛؼ ثٞػ ٝ ايٖ ِٓت ٝ ٌِٓٔت امت ًٚ هبػؿ  ٓي
ٛب ٝ ٓ٘بثغ كٞم, ػؿ چبؿچٞة ٓوـؿٙ اف مٞي هبٗٞٗي ٝ ٓوـؿات ٓـثٞٓٚ  ؿػٙ گيـي اف كـآٝ ثٚ ثٜـٙ

ٓيٖ  ثٞػ ٓـاتت تؼٔيْ, ٛؼايت تجؼيَ تٞفيغ ٝ تأ اٗضَبؿات ًيٞؿ عٞاٛؼء عٞاٛؼ ثٞػ. ٝ ٗيق رق
اٗـژي ثـم ًٚ ثٚ ٗيت ٓ٘بكغ ػٔٞٓي َٓـف عٞاٛؼ ىؼ ػؿ ايٖ فٓي٘ٚ اػطبي ٛـ گٞٗٚ ٓزٞف ثٚ 
اكـاػ ٝ آصبػ ٝ ىغَيتٜبي صويوي ٝ عٍَٞي ٓزبف ٗجٞػٙ ٝ ًيٞؿ ٝ ِٓت امت ًٚ اف آٞاٍ ٝ 

ٚٴ عٞيو ثٚ ٗيبت ٝ ٓوبٍؼ ٓطـٝ ٚٴ كٞم ٓ٘بثغ ٓجيؼي عط  ٓ٘ؼ عٞاٛؼ ىؼ. ثٜـٙ ص

ٚٴ مٞعتٜبي ٝ  ٝ ٗيق صن ٝ امتضوبم ِٓت ٝ ًيٞؿ ثٚ تٔبٓي امت آـ ثٜـٙ  ؿي اف ًِي
ٚٴ اٛؼاف.  اي رٜت تؼٔيْ اٗـژي ٛنتٚ ٛنتٚ ٚٴ ًبؿثـػٛب ػؿ ًِي اي ٝ ت٘ظيْ ٝ ٓوـؿ ػاٗنتٖ ًِي

 ىؼ.ثب ِٓجبٗٚ هبثَ تضون ٓي اي تٜ٘ب ثٚ ٓوبٍؼ ٝ ٓ٘ظٞؿٛبي ٍِش امتلبػٙ اف اٗـژي ٛنتٚ



ٚٴ عٞيو ؿا ثـ اٗـژي ٛنتٚٝ  ًيٞؿ, ٓـاتت ثٜـٙ  اي  اي, ػؿ ٓ٘طوٚ ؿي اف صوٞم تِٔي ٝ مِط
اثنتٚ,  اهتَبػي ٝ اٗضَبؿي ػؿ صؼ كبٍَ عبؿد اف آثٜبي مـفٓيٖ ٝ يب فٓيٜ٘بي ؿيـ پيٞمتٚ يب ٝ

ٙٴ صوٞهي ٝ هِٔـٝ هْبيي ٓوـؿٙ اف مٞي  ٚٴ ظٜٞؿ عٞاٛؼ ؿمبٗيؼ ٝ يب ػؿ صٞف آثٜبي ِٓي ثٚ َٓ٘
 هبٕٗٞ ٓزِنيٖ, ٝ:

ٚٴ اهتَبػي اٗضَبؿي, ٓ٘طوٚ  ينت ٓبيِي ػؿيبيي ًٚ اف  اي امت ػؿ صؼ كبٍَ ػٝ ٓ٘ظٞؿ اف ٓ٘طو
ٙٴ عبًي ثغٞاٛؼ يب  ع ٓؼعَ آثٜبي ِٓي ٓضبمجٚ ٓي عٔ ىـٝ ىٞػ ٝ ػؿ ٓٞاؿػي ًٚ يٖ گنتـ

ٚ ٝ تِوي ٍ يب مـفٓيٜ٘ب ٓضبمج ف ثـ ٓ٘بٓن اهتَبػي اٗضَبؿي ػيگـ ػٝ ٓتزبٝء ثٚ ٗضٞي اف اٗضب
ٙٴ ٓتلـهٚ ٝ تضؼيِؼ عبى ٓ٘بٓن ٓقثٞؿ ثٚ گٞٗٚ گـػػ, ٓضؼٝ اي ٓضبمجٚ عٞاٛؼ ىؼ ًٚ ٓجن  ػ

 ؿي ثٚ ٗظـ ؿمؼ. ُتيٖ, ّـٝ تٞاكن ثيٖ ػٝ

ٚٴ فيـ ٓضون  ٛبيِ ٓيـٝ ثي٘ي ٕ ٓـفي ًيٞؿ ٓجن پيو ٛب ٝ آثٜبي ػؿٝ آٌبٕ مِطٚ ثـ فٓيٖ  ص
 عٞاٛؼ ثٞػ ٝ الؿيـ:

ٚٴ ٌٓقيي ىؼٙ ٝ ٗيق رٞآغ ٝ تزٔؼبت ٗؼإ ٌٓقيٌ تٜ٘ب ىٜـٝ ـ  1  ٚٴ ٌٓقيي يب تجؼ ي ٓتُٞؼ عط
ؿي ثـ فٓيٜ٘ب ٝ آثٜب ٝ صن ىـًت ػؿ ٓبٌُيت يب اعؾ ٓزٞف ٝ  االٍَ صن تَبصت ٝ مِطٚ ٌٓقيٌي

 ؿي اف ٓؼبػٕ ٝ ٓ٘بثغ آثي ؿا عٞاٛ٘ؼ ػاىت.ٝ  رٜت ثٜـٙ

ٚٴ ٌٓقيي, اصـاف  ُت اعتيبؿ اػطبي چ٘يٖ ٓضن ؿا ثٚ ثيگبٗٚ, ٓبػاّ ًٚ ػؿ ثـاثـ ٝ ػٝ  فاؿت آٞؿ عبؿر
ٚٴ ِٓي  ٗؼي ٛٞيت ِٓي ٝ ىٜـٝ گـي ٌٓقيي ٗٔبي٘ؼ ٝ ٓـاتت ػؼّ تٔبيَ ٝ عٞامت ايٖ ثيگبٗ

ٚٴ اٍِي ٓضنٞة ىؼٙ, ٓج٘ي ثـ صٔبيت اف ػٝ  اه ٓضـف گـػػ, عٞاٛؼ ػاىت. ُت تبثؼ

ٙٴ عٞيو تَٞؿ ٗٔٞػٙ مـثبف فٗ  ٚٴ ٓقثٞؿ اف تٞاكن ٝ هـاؿػاػ ٝ ٓؼبٛؼ ؼ, ٝ ثٚ ٗلغ چ٘بٗچٚ ثيگبٗ
ؿي اف ٓ٘بثغ ِٓي ًيٞؿ ٌٓقيي گبّ ٜٗ٘٘ؼ, ٓـاتت ايٖ اػطبي صن ٝ  ًيٞؿ ٝ ِٓت ٌٓقيي ثٚ ثٜـٙ

 ي مِت عٞاٛؼ ىؼ. اف ٝ

ٚٴ ًٔـث٘ؼي ٍؼ ًيِٞٓتـ ػؿ ٍٓٞ ٓـف ٝ پ٘زبٙ ًيِٞٓتـ ػؿ عٔ مبصَ ثيگبٗٚ ٝ ؿيـ هبػؿ ٝ   ػؿ ٓ٘طو
 قيي ؿا ٗغٞاٛؼ ػاىت.ٓزبف ثٚ تَبصت چ٘يٖ صوي ٝ مِطٚ ٓنتويْ ثـ آة ٝ عبى ٌٓ

ثٚ « ؿميپ ؿاميتي»ٕ ٓـفي ٝ ٗيق اٍٍٞ ٓتوبثَ ٝ  ُت ٓطبثن ثب ٓ٘بكغ ِٓي ٝ ػٔٞٓي ػؿٝ ػٝ 
ٍ ثيگبٗٚ رٜت ػؿ اعتيبؿگيـي ٓ٘بثغ  فاؿت عبؿرٚ هبػؿ عٞاٛؼ ثٞػ تب ٓزٞف, ثٚ ػٝ ت ٝ صٌْ ٝ هْبٝ

ٚٴ كٞم ػؿ ث٘ؼ صبّـ ؿا اػطب ٗٔبيؼ. إٓ ْٛ ػؿ ٓضَ ػائٔي اهبٓت  ٓيـٝ ٝ آٌبٕ هٞاي مٚ ص
ٚٴ ًيٞؿ, صتي ايٖ ٓزٞف ٓج٘ي ثـ تِٔي عٍَٞي آٞاٍ ؿيـ ٓ٘وٍٞ ٝ ؿي ثٚ صبٍ  ُي ّـٝ گبٗ

ٚٴ ٓنتوـ ػؿ عبى ٌٓقيي ثبىؼ. عؼٓت ػٛي ٗقػ ملبؿتٜب ٝ ٛيأ  تٜبي ثيگبٗ

اّ ٝ هٞاٗيٖ ٓـتجطٚ  مي تزٔؼبت ٓؾٛجي ًٚ ٓيتَٔ ػؿ چبؿچٞة ٓ٘ؼؿربت اٍَ يٌَؼٝ ـ  4 
ثٞػ تب ثٚ تَبصت ٝ ػؿ اعتيبؿگيـي ٝ ٓؼيـيت ٓ٘ضَـ ثـ آٞاُي ًٚ اف ثـاي  ثبى٘ؼ, هبػؿ عٞاٛ٘ؼ

ٚٴ هبٗٞٗي ٓجبػؿت  ىبٕ ٗبگقيـ ثبى٘ؼ, ٓجن ٓوـؿات ٝ ىـائ ٝ ٓضؼٝ صٍَٞ ٗيبت ػيتٜبي ٓ٘ظٔ
 ؿفٗؼ.ٝ 

ؿمبٗي ثٚ ٗيبفٓ٘ؼإ ؿا ػاىتٚ  ُتي ٝ چٚ عٍَٞي ًٚ ٛؼف ًٔي ٓإمنبت اٗتلبػي چٚ ػٝ ـ  3 
ف تضويوبتي ػِٔي ٝ ٗيـ تؼِيْ ٝ آٓٞفه ٝ ًٔي ٓتوبثَ ثٚ ٓيتـًيٖ عٞػ ثبى٘ؼ ٝ يب ثٚ ٛؼ

ٚٴ اٛؼاف ٓيـٝ ثٚ كؼبُيت ٓي ع ٝ صالٍ ٓؼٗظـىبٕ ثبىؼ هبػؿ ثٚ تِٔي ٝ  پـػافٗؼ ٝ يب ًِي
امطٚ ٗغٞاٛؼ ثٞػ ٝ ٓجن ٓٞافيٖ  تَبصت آٞاٍ ؿيـٓ٘وٍٞ, ثٚ ىٌَ ٓنتويْ ٝ ٓـتجٔ ثالٝ

 ىؼ.هبٕٗٞ ٗنجت ثٚ ايٖ آـ ُضبظ عٞاٛؼ 

متبيي تٜ٘ب  رٞآغ ٝ ىـًتٜبي تزبؿي اف ٓـين مٜبّ عٞاٛ٘ؼ تٞاٗنت ثٚ تِٔي فٓيٜ٘بي ؿٝ ـ  2 
 ؿفٗؼ. اي ًٚ رٜت ارـا ٝ تضون ٗيبتيبٕ ٗيبف ػاؿٗؼ ٓجبػؿت ٝ ػؿ گنتـٙ ٝ پٜ٘ٚ

ّؼيتي ٝ ٓجن ٛيچ ىـايطي, ىـًتٜبيي اف ايٖ ػمت ٗغٞاٛ٘ؼ تٞاٗنت فٓيٜ٘بي  ػؿ ٛيچ ٝ 
پ٘ذ ثـاثـ اثؼبػ ٝ  ػي ٝ ػآي, ر٘گِي ػؿ ٓوبٓغ ٝ اثؼبػي ًٚ ثيو اف ثينتٓغتٌ كؼبُيتٜبي فؿا

 ٓ٘ؼؿد ٝ ٓتؾًـٙ ػؿ ث٘ؼ پبٗقػٛٔيٖ اٍَ ىـصيبٕ عٞاٛؼ ؿكت, ؿا ػؿ تِٔي عٞيو ثگيـٗؼ.

ايٖ هجيَ ىـًتٜب ؿا تؼييٖ ٝ ء ٝ هبٕٗٞ امت ًٚ مبعتبؿ ٝ ٓيقإ مـٓبيٚ ٝ تؼؼاػ صؼاهَ اٗضَب 
ٕ ثـ صؼ ٝ ٓـتجطٚ ثب عـػٙ ٓبٌُيت ٛـ  ٜبي ػؿ تِٔي ىـًت ٓقثٞؿ اكقٝتٌِيق عٞاٛؼ ٗٔٞػ تب فٓي٘

ػْٞي ٗگـػػ. ػؿ ايٖ ٍٞؿت, تٔبٓي ٓبٌُيت مٜبّ اٗلـاػي ٛـ ػْٞ ٓـتجٔ ثب فٓيٜ٘بي فؿاػي 
اُؾًـ, رٜت ٓٞاؿػ ىٔبؿه هبثَ ٓضبمجٚ ٝ اكقايو امت. ٝ ٗيق هبٕٗٞ عٞاٛؼ ثٞػ ًٚ  كٞم

 ًتٜبيي اف ايٖ ػمت عبٓـ ٗيبٕ عٞاٛؼ مبعت.ىـائ ىـًت ثيگبٗٚ ؿا ػؿ ٓزبٓغ ٝ ىـ

ؿي ٝ الفّ ؿا رٜت تضون آٗچٚ ػؿ  ٛبي حجت ٝ ً٘تـٍ ّـٝ ه ٝ ٗيق ْٛ هبٕٗٞ عٞاٛؼ ثٞػ ًٚ ؿٝ 
 ٍٞؿت تغطي اف ٓـاتت كٞم, ٍٞؿت گيـػ, ٓالصظٚ ٗٔٞػٙ ربؿي مبفػ.



ٛبيي ؿا  گؾاؿي ثبٌٜٗبي ٓزبف ٓطبثن ثب هٞاٗيٖ ٓإمنبت اػتجبؿي عٞاٛ٘ؼ تٞاٗنت مـٓبيٚ ـ  5 
ٛبي الفّ ٓي هٞاٗيٖ ٓقثٞؿ ػاىتٚ  ثي٘ي متبيي, ٓطبثن ثب پيو ثـ ٓبٌُيتٜبي ىٜـي ٝ ؿٝ

گؾاؿي  ثبى٘ؼ, آب ٗغٞاٛ٘ؼ تٞاٗنت ثـ آٞاٍ ؿيـٓ٘وُٞي ًٚ رٜت ٓ٘ظٞؿٛبي كٞم ثٚ مـٓبيٚ
 گٔبؿٗؼ ٗٚ تِٔي ٝ ٗٚ ٓؼيـيتي ػاىتٚ ثبى٘ؼ. ب ٝ ثٚ رٜت آٜٗب ٛٔت ٓيي آٜٗ ثـ ؿٝ

ٚٴ رٜٔٞؿي, هبػؿ عٞاٛ٘ؼ ثٞػ  ػٝ ـ  6  ُت ٝ صٌٞٓتٜبي كؼؿاٍ ٛـ ٗبصيٚ ٓخَ ىٜـػاؿيٜب  ػؿ ًَ عط
ٚٴ آٞاٍ ؿيـٓ٘وٍٞ ٝ ثٚ رٜت تأ  ٓيٖ عؼٓبت ػٔٞٓي ٗٔبي٘ؼ. تب ٓجبػؿت ثٚ تَبصت ٝ تِٔي ثـ ًِي

ٙٴ ٌٓقيي ػؿ صٞفٙهٞاٗيٖ ربؿي ػؿ عط  ٛبي هْبيي عبً عٞػ, تؼييٖ  ٚٴ رٜٔٞؿي ٝ ايبالت ٓتضؼ
ٙٴ ٓٞاؿػي عٞاٛ٘ؼ ثٞػ ًٚ ٓي آٜٗب ٓ٘بكغ ػٔٞٓي ٝ مـٝ يل ػٛي ثب اىـبٍ كالٕ ِٓي  ً٘٘ؼ

ٚٴ ًيٞؿ ثٚ  عٍَٞي ٓينـ ٝ ٌٖٓٔ عٞاٛؼ ثٞػ ٝ ٓطبثن ثب هٞاٗيٖ ٓـثٞٓٚ ؽيـثٔ اف ٛيأ ت صبًٔ
ِٕ ػػبٝ ػاعت. ثٜبيي ًٚ ثـاي ؿـآت ِٓي ٝ يب ٓٞؿػ َٓبػؿٙ تخجيت ٝ ي ٓـثٞٓٚ عٞاٛ٘ؼ پـ ثيب

تؼييٖ عٞاٛؼ ىؼ, ٓجت٘ي ثـ هؼؿ ٝ هئتي عٞاٛؼ ثٞػ ًٚ ػؿ ٓضبّـ ٝ ػكبتـ ٓٔيقي ثٚ حجت 
ؿػ ٝ تجييٖ ىؼٙ ثبىؼ ٝ  گـػػ, چٚ ايٖ هؼؿ ٝ هئت اف مٞي ٓبُي ثـآٝ اؿاّي ٝ آالى تؼييٖ ٓي

ي ٝ ٍـكبً ثٚ رٜت پـػاعت هطؼي ٓبُيبتٜبي ٓـثٞٓٚ اي ّٔ٘ي ٝ تِٞيض ي ثگٞٗٚ چٚ اف مٞي ٝ
 اهغ ىؼٙ ثبىؼ. ٓٞؿػ هجٍٞ ٝ

ٓيقإ اكقايو ٝ ًبٛو ٝ ثييتـ ٝ ًٔتـي اؿفه ٝ يب ػؼّ اؿفه كالٕ ِٓي عٍَٞي ًٚ ثٚ  
ف  ُضبظ ثـتـيٜب ٝ ٗوَبٜٗبي ٓتـتجٚ, ًٚ پل اف تبؿيظ تؼييٖ اؿفه ٝ اػالّ ٓيقإ اؿفه إٓ ِٓي, ثـٝ

عٞاٛؼ ثٞػ ًٚ ثبيؼ ؿارغ إٓ, ٓضٌٔٚ ًبؿى٘بمي ٝ ثٚ َِٓضت اٗؼييي ٝ ً٘ؼ, تٜ٘ب ٓٞؿػي 
 گيـي هْبيي صٌْ ٗٔبيؼ. تَٔيْ

اهغ عٞاٛؼ ىؼ ًٚ  اٗؼييي ٝ ًبؿى٘بمي ٝ گيـي ٝ َِٓضت ٝ ايٖ آـ ٛ٘گبٓي ٓٞؿػ تَٔيْ 
ٚٴ ٓنٌٖ ٝ ِٓي, تؼييٖ ٝ تخجيت ٗگيتٚ ثبىؼ.  ثٜبي ِٓي ػؿ ػكتـ امتيزبؿ ِٓي ٝ تٜي

ٓـتجٔ ثب ًيٞؿ ٝ ِٓت, صنت آـ ٓوـؿات ٓ٘ؼؿد ػؿ ٛٔيٖ اٍَ, اف ٓزبؿي  تضون اهؼآبت 
ت ٝ ارـا, ثٚ ػمتٞؿ  هْبيي پيگيـي ٝ ٓزـي عٞاٛؼ ىؼ. آب ػؿ عالٍ ٛٔيٖ پيگيـي ٝ هْبٝ

ؿ صٌْ ظـف صؼاًخـ يي ٓبٙ ٓجبػؿت عٞاٛ٘ؼ ٗٔٞػ, ٓوبٓبت اػاؿي ٝ  ٓضبًْ ؽيـثٔ ًٚ ثٚ ٍؼٝ
ه فٓيٜ٘ب ٝ آثٜبيي ًٚ ٓٞؿػىبٕ  ـبٍ ٝ ٓؼيـيت ثب صـاد ٝ كـٝٓؼيـيت صبًْ ثـ ًيٞؿ, ثٚ آـ اى

ٚٴ  ت گؾاىتٚ ىؼٙ, ٛٔت عٞاٛ٘ؼ گٔبؿػ ٝ ٗيق ْٛ آٗبٗ٘ؼ ًٚ ٗنجت ثٚ ٍؼٝ ثٚ ثضج ٝ هْبٝ ؿ ًِي
ؿ  ُي ػؿ ٛيچ ٓٞؿػي ٝ تب هجَ اف ٍؼٝ اگؾاؿيٜب تؼييٖ تٌِيق عٞاٛ٘ؼ ٗٔٞػ ٝ اگؾاؿيٜب ٝ يب ػؼّ ٝٝ 

ؿ ٝ ارـاي صٌٔي ػؿ رٜت ٓـبيـ ثب آٗچٚ تب هجَ  بئي هبػؿ ثٚ ٍؼٜٝٗبيي صٌْ ٝ اػالّ تَٔيْ ؿ
 گيـي ثٚ إٓ فٓيٜ٘ب ٝ آثٜب ٓتـتت امت, ٗغٞاٛ٘ؼ ثٞػ. اف اهؼاّ ثٚ تَٔيْ

ٛبي تزٔغ رٔؼيت ٓيتـى ٝ ػٔٞٓي ثٚ ؿمٔيت ى٘بعتٚ  ٓنئُٞيت صوٞهي ٛنتٚ ـ  7 
ؼبُيتٜبي تُٞيؼي ٓٞؿػ ىٞػ ٝ آـ ٓبٌُيت ثـ فٓيٖ ْٛ رٜت امٌبٕ اٗنبٗي ٝ ثٚ ٓ٘ظٞؿ ك ٓي

ٛب ٝ رٔؼيتٜبي ثٞٓي ػكبع ٙ  ثبىؼ ٝ هبٕٗٞ اف تٔبٓيّت اؿّي فٓيٜ٘بي ٓتؼِن ثٚ گـٝ صٔبيت ٓي
 عٞاٛؼ ًـػ.

ٛبي اٗنبٗي ٝ رٔؼيت ٓنتوـ ػؿ  هبٕٗٞ ثب ٓالصظٚ ٝ ؿػبيت ٝ تضٌيْ فٗؼگي ػٔٞٓي ٛنتٚ 
گـػػ, عٞاٛؼ ًٞىيؼ ٝ  ف ٓي ًيٞؿ, ػؿ صٔبيت اف فٓيٜ٘بيي ًٚ ثٚ ٓ٘ظٞؿ امٌبٕ اٗنبٗي َٓـٝ

ؿي اف ايٖ ٗٞع فٓيٜ٘ب, ر٘گِٜب ٝ آثٜبيي ًٚ َٓبؿف ػٔٞٓي عٞاٛؼ ػاىت, ٝ ثـعٞؿػاؿي اف ٝ  ثٜـٙ
آالًي اف ايٖ ػمت ؿا هبٗٞٗٔ٘ؼي ٗٔٞػٙ, ٓ٘ظْ عٞاٛؼ ٗٔٞػ ٝ ٗيق ػؿ تؼاؿى اهؼآبتي ػؿ رٜت 

ٔت عٞاٛؼ مطش فٗؼگي مبً٘يٖ ايٖ اؿاّي ٛء ؿي ػؿ رٜت اؿتوب تٞمؼٚ ٝ گنتـه ّـٝ
 گٔبؿػ.

ٛبي ٓـػٓي, رٜت اتغبؽ ٙ  ٛبي تزٔغ اٗنبٗي ٝ گـٝ هبٕٗٞ ػؿ اؿتجبٓ ثب اؿاػٙ ٝ عٞامت ٛنتٚ 
ىـايطي ًٚ ثييتـ ٓليؼ صبٍ افٕ تزٔؼبت ثبىؼ ٝ ػؿ ٓنيـ ثـعٞؿػاؿي اف كٞايؼ ٓ٘بثغ تُٞيؼي 

ػاىت ٝ ايٖ فٓيٜ٘ب, ٓـاتت تضون ٝ ارـاي صوٞم مبً٘يٖ ايٖ فٓيٜ٘ب ؿا ِٓضٞظ ٗظـ عٞاٛؼ 
 صن ٛـ يي اف مبً٘يٖ ثٚ صن ايٖ آالى ثـ ِٓي ٝ فٓيٖ تضت اىـبُو ٓؼٗظـ عٞاٛؼ گـكت.

ىٜبيي رٜت مبً٘يٖ فٓيٜ٘بي كٞم ٓتـتت عٞاٛؼ ػاٗنت تب ثتٞاٗ٘ؼ  ٝ ٗيق هبٕٗٞ تؼاثيـ ٝ ؿٝ 
ٛي ٝ فيـ مبعتي ٝ تيـيي ٓنبػي ثپـػافٗؼ ٝ يب ثب  ٕ گـٝ ايٜ٘ب ثيٖ عٞػ ثٚ ٓيبؿًتٜبي ػؿٝ

ٚٴ اػطبي صن امتلبػٙ اف فٓيٜ٘بي عٞيو ثٚ ٝ عٞػ ػ ُت ٝ يب ثب اىغبً حبُج ٝ صتي ػؿ فٓي٘
ػيگـإ. ّٖٔ آٌٗٚ ايٖ مبً٘يٖ ٝ ٓبٌُيٖ عٞاٛ٘ؼ تٞاٗنت فٓيٖ عٞيو ؿا ثيٖ اػْبي ػيگـ 

اگؾاؿ ٗٔبي٘ؼ. ٗيق ْٛ هبٕٗٞ  ٛبي اٗنبٗي ٝ امٌبٜٗبي رٔؼيتي ثٚ اٗتوبٍ ٝ مبًٖ ػؿ ايٖ ٛنتٚ



ي  بً عٞاٛؼ تٞاٗنت ىـائ ٝ تؼاثيـ الفّ رٜت ثـعٞؿػاؿي اف صن مِطٚ ثـ ؿٝعٞاٛؼ ثٞػ ًٚ ػي٘
 ِٓي عٞيو, اف مٞي ىٞؿاي تزٔغ اٗنبٗي ٓـثٞٓٚ, ؿا تؼييٖ ٝ تجييٖ ٝ امتٞاؿ ٗٔبيؼ.

ٛب ٝ آال  اگؾاؿي ٝ مِت ٓبٌُيت اف عٞػ ٗنجت ثٚ ثـعي اف هطؼٚ فٓيٖ ه ٝ ٝ ػؿ ٍٞؿت كـٝ 
ثي٘ي ىؼٙ تٞمٔ هبٕٗٞ ػكبع ٗٔٞػٙ ٝ إٓ ؿا ُضبظ  ـريضي پيوٗنجت ثٚ يٌؼيگـ, هبٕٗٞ اف صن ت

 عٞاٛؼ ٗٔٞػ.

اي ٗغٞاٛؼ تٞاٗنت تَبصجي ثيو اف پ٘ذ  ٕ يي ٛنتٚ رٔؼيت, ٛيچ مبًٖ ٝ ٛٔنبيٚ ػؿ ػؿٝ 
ػؿٍؼ ًَ آالى إٓ ٛنتٚ امٌبٕ ػمت يبفػ ٝ ثٚ ٛـ ٍٞؿت ػ٘ٞإ ػٛي ٝ تِٔي ثـ فٓيٜ٘بي 

ثبينت ٓطبثن ثب ٓ٘ؼؿربت ٝ تَٔئبت  اٗنبٗي, ٓي ٓقثٞؿ ػؿ رٜت صبٍ كؤ يي مبًٖ ٝ كـػ
ٚٴ ايٖ ثغو, ثبىؼ. ػ ٝ ٓضؼٝ ٝ ٓجن صؼٝ 15ٓتؾًـٙ ػؿ ثغو   ػيتٜبي ٓتـتج

ٚٴ امٌبٕ اٗنبٗي ٜٗبػ ػبُي عٞاٛؼ ثٞػ ًٚ ثب مبفٓبٗؼٛي ٝ   ىٞؿاي ػٔٞٓي ٛـ ٛنت
 ثي٘ي ىؼٙ تٞمٔ هبٕٗٞ ػٌِٔـػ عٞاٛؼ ػاىت. ثٌبؿگيـيٜبي ٓـاتت پيو

ػبُي ٛـ ٛنتٚ ٝ ٛـ امٌبٕ اٗنبٗي ٝ رٔؼيتي, ٓ٘تغجٚ اف مٞي ٓـاتت هبٗٞٗي ًٔينبؿيبي  
ٛب ٝ اؿـاُ كـػي ٝ عٍَٞي, ٓؼـف  ؿ اف اػٔبٍ مِيوٚ ٝ ثٚ ىٌِي ًبٓال ػًٓٞـاتيي ٝ ثٚ ػٝ

 تٔبٓي ٛنتٚ ٝ ٓنئٍٞ ارـاي تَٔئبت ىٞؿاي كٞم عٞاٛؼ ثٞػ.

ٚٴ اٗنبٗي ٓطبثن ثب  اػبػٙ ٝ ثبفپل ػٛي فٓيٜ٘ب, ر٘گِٜب ٝ آثٜب ثٚ مبً٘يٖ ٛـ  تزٔغ ٝ ٛنت
 ٓ٘ؼؿربت هبٕٗٞ ٝ ّٓ٘ٞيبت هبٕٗٞ ٍٞؿت عٞاٛؼ گـكت.

ٚٴ ٓـاتت فيـ ع٘خي ٝ ِٓـي امت: ـ  8   ًِي

ٚٴ مِت ٓبٌُيتٜبي اف عٞػ ٗنجت ثٚ فٓيٖ ٓتؼِوٚ ٝ ٗيق ٝ ـ  اُق  ه فٓيٖ عٞػ  اگؾاؿي ٝ يب كـٝ ًِي
ٙ ٝ تزٔغ,  ًٞٙ ٝ تپٚ ٓتؼِن ثٚ كـػ يب گـٝ اگؾاؿي آة ٝ ِٓي, ٓقؿػٚ, ه ٝ ٝ ٓٞؿ كـٝ ثٚ ؿيـ, ٛٔيٖ

ُتي ٝ ٛـ ٓوبّ ػيگـ ٓضِي ًٚ ٓـبيـ ثب  اي ٝ ػٝ اف مٞي ؿٛجـإ ميبمي, كـٓبٗؼاؿإ ٓ٘طوٚ
 ٝ ػيگـ هٞاٗيٖ ٝ ٓوـؿات ٓتؼِوٚ ٝ ٓـتجطٚ ثبىؼ. 1856ئٖ  ژٝ 45ٓلبػ هبٕٗٞ ٓٞؿط 

ٚٴ ٝ ـ  ة  ٚٴ ًيٞؿ )ًٚ  ه فٓيٖ ٝ آة ٝ ًٞٙ ًٚ اف مٞي ٓؼبٝ اگؾاؿيٜب, اىتـاًٜب يب كـٝ ًِي ٗت تٞمؼ

فاؿت ػاؿايي ٝ ٛـ ٓوبّ كؼؿاٍ ًيٞؿي  ٝ يب ٝ [1]1فاؿتي كؼبُيت ٝ ٛٞيت ػاؿػ. ٓتـرْ ت ٝ ػؿ ٛيأ

ٖ ٓٞؿػ تؼؼي اگؾاؿي يب ..., مبً٘ي تب تبؿيظ صبّـ ًٚ ثٚ ٓـين ايٖ ٝ 1876ف ٗغنت ػمبٓجـ  اف ؿٝ
اهغ گيـٗؼ ٝ ًبؿ فٓيٜ٘بي ػٔٞٓي تلٌيي ٝ تونيْ ٝ آخبُْٜ ثٌيؼ ٝ ايٖ  ىبٕ ٝ ف ثٚ صـيْ ٝ تزبٝ

ٚٴ تزٔغ ٝ امٌبٕ اٗنبٗي ٓويْ ػؿ إٓ عطٚ ثبىؼ.  فٓيٖ يب ٓقؿػٚ يب آخبُْٜ اف ٓتؼِوبت ٛنت

ٍَٞي ًٚ تٔبٓي اهؼآبت هطغ ٝ توطيغ فٓيٖ, ٓؼبِٓٚ ٝ مِت ٓبٌُيت اف عٞػ ٝ صـاد ع ـ  د 
ؽًـىبٕ ٓي پـيٞػ فٓبٗي ًٚ ػؿ تبؿيغٜبي ٓؾًٞؿ ٓي فيـ ث٘ؼ كٞم اف اٍَ صبّـ آٓؼٙ, اف مٞي 

ُتي ٝ ايبُتي ٝ كؼؿاميٕٞ ٌٓقيي ًٚ ثٚ ٓـين آٜٗب, صن  ىـًتٜب, هْبت ٝ ٓضبًْ ٝ ٓوبٓبت ػٝ
 گـػػ, ٗبيَ گيتٚ ٝ اي ؿيـهبٗٞٗي اىـبٍ ٓي ػ فٓيٜ٘بي تضت امٌبٕ, ثٚ گٞٗٚ اف صوٞم ٝ صؼٝ

ٚٴ ايٖ تؼؼي ثٚ صـيْ فٓيٜ٘بي  ٗنجت ثٚ اييبٕ تؼؼي ٝ تزبٝ ف ثٚ صـيْ تِوي گـػػ ٝ ػؿ ُضظ
ٚٴ اٗنبٗي ٝ امٌبٕ رٔؼيت ثبىؼ. ٓيتـى  أُ٘بكغ ٝ آخبُْٜ اف آالى ٝ ٓتؼِوبت ايٖ ٛنت

اػتجبؿي ٓ٘ؼؿد ػؿ ثضج اعيـ ٝ مبثن, تٜ٘ب فٓيٜ٘بيي ًٚ ثٚ ٗبّ  اُجتٚ اف ٓـاتت ُـٞ ٝ ثي 
اف آٜٗب يبػ ىؼٙ ٝ ػؿ تِٔي ثٚ ٗبّ  1856ئٖ  ژٝ 45ٌيٌي ٓ٘ؼؿد ٓي هبٕٗٞ ٝ ثٚ هبٕٗٞ فٓيٜ٘بي تل

اه اف  ؿهْ عٞؿػٙ ثبىؼ, ثٚ ىـٓي ًٚ ٓنبصت ػٙ مبٍكـػ يب اكـاػي ثـاي ٓؼت ثيو اف 
 ىٞٗؼ. ف ٗ٘ٔبيؼ, ثـي ٝ ؿيـ ٓضنٞة ٓي تزبٝ پ٘زبٙ ٌٛتبؿ

ٚٴ امٌبٕ اٗنبٗي  ع ٝ هبٗٞٗي ثيٖ تونيْ ٝ تلٌيي ًٚ ثٚ ىٌِي ٓيـٝ ـ  9  مبً٘يٖ يي ٛنت
ؿفي ٍٞؿت گـكتٚ ثبىؼ, هبثَ ُـٞ ٝ  ُي ٓي إٓ عطب يب هَؼي ٝ ؿـُ ٝ ٍٞؿت پؾيـكتٚ ثبىؼ, ٝ

اػتجبؿي عٞاٛؼ ثٞػ چ٘بٗچٚ مٚ چٜبؿّ مٌ٘ٚ ٓبُي يب يي چٜبؿّ ايٖ فٓيٖ يب فٓيٜ٘ب ّٓٞٞع  ثي
فٓيٜ٘بي ٓٞؿػ ثضج  تلٌيي ٝ تونيْ ٓٞؿػ ثضج ٝ يب يي چٜبؿّ ًَ مبً٘يٖ ٓبُي مٚ چٜبؿّ

 عٞامتبؿ ُـٞ ٝ صؾف چ٘يٖ تونيْ ٝ تلٌيٌي ثيٞٗؼ.

 اثطبٍ ىؼ. ـ  11 

 اثطبٍ ىؼ. ـ  11 

 اثطبٍ ىؼ. ـ  14 

                                                           

ُي  ى٘بم٘ؼ, ٝ ٗت ٓي فاؿتٜبي ثٚ ػ٘ٞإ مٌـتبؿيب يب ٓؼبٝ ػؿ ٌٓقيي ٝ)( »  [1]1

 . [ ٓتـرْ] « فاؿت امت. ٓ٘ظٞؿ ٗظـ ؿبيي ٛٔبٕ ٝ



 اثطبٍ ىؼ. ـ  13 

 اثطبٍ ىؼ. ـ  12 

ٙٴ ٌٓقيي آـ اؿثبة ٝ ؿػيتي ٓٔ٘ٞع ٓي ـ  15   ثبىؼ. ػؿ ايبالت ٓتضؼ

ف ٗ٘ٔبيؼ ٝ فٓيٖ  ٌٛتبؿ ثـاي يي ٗلـ( تزبٝ 111ٛـ فٓي٘ي ًٚ اف ٛـ ٍؼ ٌٛتبؿ/ كـػ )يؼ٘ي  
 ىٞػ. تِوي ٓي« ػي عـػٙ فٓيٖ ٓقؿٝ»آثيبؿي ٝ آخبُْٜ ثبىؼ 

( 4ؿػ ٓـاتت كٞم اعيـ, ٛـ ٌٛتبؿ فٓيٖ آثيبؿي ثب ّـيت ػٝ ) گيـي ٝ ثـآٝ رٜت ٓويبك ٝ اٗؼافٙ 
ػؿ ٍٞؿت ٓـؿٞثيت يي فٓيٖ صتي عيي ٝ ثٚ  2ـيت گـػػ ٝ ثٚ ّ ػؿ ٛـ كََ ٓضبمجٚ ٓي

ٚٴ ًٞٛنتبٗي ٝ عيي ٝ فٓيٜ٘بي ثبيـ ثبىؼ.  ّـيت ٛيت چ٘بٗچٚ ػجبؿت اف يي ر٘گَ, ٓ٘طو

گـػػ, ٛـگٞٗٚ مطضي ًٚ اف يٌَؼ ٌٛتبؿي كـػ  فٓيٜ٘بي عـػٙ ٓبٌُيتي تِوي ٓيء ٝ ٗيق رق 
پ٘جٚ ٝ ثب ثـعٞؿػاؿ اف آثيبؿي ف ٗ٘ٔبيؼ ٝ چ٘بٗچٚ فٓيٖ ٓقثٞؿ, ٍـف ٝ ٓغتٌ ًيت ٝ فؿع  تزبٝ

ثبىؼ ٝ يب ٛـگٞٗٚ مطضي ًٚ ثٚ ميَؼ ٌٛتبؿ ثبُؾ گيتٚ ٛ٘گبٓيٌٚ ثٚ ًيت ٓٞف, ٗييٌـ, 
ػ, اُيبف ٓئغ ٝ ثـفٗت, ٗغَ, اٗگٞؿ,  ؿٝ ه٘ؼ, گيبٙ ٍجبؿٙ ًٚ ثـاي ً٘ق, اُيبف ٝ ٓ٘بة ثٌبؿ ٓي

ٙٴ ٍجـ فؿػ, گـػٝ گ٘ٚ, ٝ فيتٕٞ, گ٘ٚ ٝ ثبػاّ ٝ يب ػؿعت ثبػاّ اعتَبً  اٗيَ, ًبًبئٞ, ػؿعتبٗي اف تيـ
 ػاػٙ ىؼٙ ثبىؼ.

آيؼ فٓي٘ي ًٚ ثيو اف پبَٗؼ ؿاك ػاّ ٝ اصيبّ ؿا  ٝ ٗيق اف عـػٙ آالى ػآؼاؿي ثٚ صنبة ٓي 
ٛبي ًٞچي ٝ ػؿ چبؿچٞة هبٕٗٞ ٝ ٗيق ٓطبثن  ٛبي ثقؿگ ٝ چٚ اف گِٚ ػؿ عٞػ ربي ػٛؼ چٚ اف گِٚ

ٚٴ ًبكي ػؿ فٓيٖ عٞػ.  ثب تٞاٗبيي ػِٞك

ثي يب ٛـ ٗٞع آٞؿ ارـايي اف مٞي  هتي ثٚ ػِت اهؼاّ ثـاي آٞؿي اف هجيَ آثيبؿي, اليـٝٝ  
ٍبصجبٕ ٝ ٓبٌُبٕ يي ِٓي ًٞچي يب عـػٙ آالى, ٗضٞٙ ٝ ًيليت فٓيٜ٘بي اييبٕ ثٜـٙ ىؼٙ 
ثبىؼ, ْٛ چ٘بٕ ثٚ ػ٘ٞإ يي عـػٙ ٓبٌُيت ٝ تِٔي ًٞچي ٓضنٞة عٞاٛؼ ىؼ صتي آٗگبٙ ًٚ 

يـاٗي هجَ ْٛ ثـي  فٓيٖ اف ىـائ ثٜتـي ثـعٞؿػاؿ گـػػ ٝ اف عـاثي ٝ ٝثٚ رٜت ثٜجٞػ إٓ, 
ٚٴ ىـائ ٓ٘ؼؿد ػؿ هبٕٗٞ صتي ثـ إٓ ٓتـتت ثبىؼ.  گيتٚ ثبىؼ ٝ ًِي

  

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 

ؿي  ٛ٘گبٓي ًٚ ػؿ ٓيبٕ يي عـػٙ تِٔي ػآؼاؿي ثٜجٞػٛبيي رٜت فٓيٖ ٝ مطش فيـ ػآپـٝ 
تٞاٗؼ  ٓيٖ ؿا ثـاي اٗزبّ ًيت ٝ فؿع ٜٓيب ٗٔبيؼ, ىطش تضت ثٜجٞػي ٗٔيتضون پؾيـػ ٝ ف

ػ ٝ حـٞؿي ًٚ ٓي پبؿاگـاكٜبي ػٝ ٝ مٚ ٛٔيٖ ثغو اف  ثنتٚ ثٚ ٓٞهؼيت ٝ ٓٞؿػ, كـاتـ اف صؼٝ
ٛب چٚ هجَ ٝ چٚ  ػ ٝ ٛٔبٕ ٓـاتجي ًٚ ثٚ ًيليت ايٖ هجيَ فٓيٖ ثٚ إٓ اىبؿٙ ىؼٙ ثـٝ 47اٍَ 

 ٛب اىبؿٙ ٗٔٞػٙ امت.ٕ ثؼؼ اف اٗزبّ ثٜجٞػي ثؼا

 صؾف. ـ  ىبٗقػْٛ 

ٙٴ هْبيي ٓـتجطٚ, هبػؿ عٞاٛ٘ؼ  ً٘گـٙ ٝ تٔبٓي هبٗٞٗگؾاؿيٜبي ػٝ ـ  ٛلؼْٛ  ُت ٝ ايبالت ػؿ صٞف
ؿ هٞاٗي٘ي ػؿ رٜت تؼييٖ تؼاثيـ ٝ ػؿ عًَٞ ٓ٘لي مبفي ٝ تونيْ مطٞس ٝ  ثٞػ تب ثٚ ٍؼٝ

ٙٴ فٓيٜ٘بيي ًٚ اف صؼٝ ٝ پبٗقػْٛ ٛٔيٖ اٍَ ثؼاٜٗب اىبؿٙ  ٛبي چٜبؿّ ػ ٓ٘ؼؿد ػؿ ثغو گنتـ
 گيتٚ ثپـػافٗؼ.

ف  ٛبي ٓؾًٞؿ ؿػبيت ٗ٘ٔبيؼ ٝ تغطي ٝ تزبٝ اُؾًـ ؿا ػؿ ثغو ػيت ٓ٘ؼؿد ٝ كٞم آٌٗٚ صـيْ ٓضؼٝ 
ي ٗنجت ثٚ ٓـاتت  ي ِٜٓت ػاػٙ عٞاٛؼ ىؼ اف فٓبٕ اثالؽ ثٚ ٝ ٗٔبيؼ ٓي يٌنبٍ ًٚ ثٚ ٝ

ف ٝ ثـگيت ثٚ ىـائ ثبينتٚ  ٓٞؿػ تزبٝتغطي, كـٍت عٞاٛؼ ػاىت تب ٗنجت ثٚ صؾف كْبي 
ؿػ. چ٘بٗچٚ پل اف گؾىت ِٜٓت هبٗٞٗي كٞم ٗيق  ٝ هبٗٞٗي عٞػ, اهؼاّ ٓوتْي ثٚ ػَٔ آٝ

ه هطؼي فٓيٖ ٓتؼِوٚ ٓي يي ٓـس ػٔٞٓي تضون عٞاٛؼ  ٓجبػؿت ثٚ ؿكغ تغِق ٗ٘ٔبيؼ, كـٝ
ٚٴ صن تـريضي ٓجن ٓلبػ هبٕٗٞ ؿػبيت ٝ ُضبظ عٞاٛؼ ىؼ./  يبكت ٝ ػؿ ىـايطي يٌنبٕ صو

هٞاٗيٖ ٓضِي ثب مبفٓبٗؼٛي ٓيـاث عبٗٞاػگي ثٚ تؼييٖ آٞاُي عٞاٛؼ پـػاعت ًٚ ثبيؼ ػؿ 
ٓـاتت كٞم ٓيتَٔ گـػٗؼ ٝ إٓ ْٛ ٓجت٘ي ثـ ٓلبػي ًٚ اليتزقا ٝ هطؼي ثٞػٙ ٝ ػؿ گقٗؼ ٛيچ 

 اهغ ٗغٞاٛؼ ىؼ. تضـيْ ٝ تٌليـ ٝ ػٞاؿّي ٝ

ًٚ ثٚ  1876ٍ هجَ اف مبٍ  اگؾاؿيٜبي ٍٞؿت گـكتٚ اف مٞي ػٝ تٔبٓي هـاؿػاػٛب ٝ ٝ ـ  ٛزؼْٛ 
تٜبي ٓجيؼي ِٓت ٝ ًيٞؿ ٓ٘زـ گيتٚ ثبىؼ, چٚ اف مٞي  تٌبحـ ٝ اصتٌبؿ فٓيٖ, آة ِٓي ٝ حـٝ
ٙٴ ٝ  ٙ هبثَ ثـؿمي ٝ تزؼيؼ ٗظـ ثٞػٙ ٝ ٗيق ثؼيٖ يي كـػ چٚ ربٓؼٚ ٝ تزٔغ ٝ گـٝ ميِٚ ثٚ هٞ



ىٞػ تب ثتٞاٗؼ تٔبٓي آٜٗب ؿا صتي ِٓـي اػالّ ٗٔٞػٙ إٓ ٛ٘گبّ ًٚ ثٚ  ٚ اعتيبؿ ػاػٙ ٓيٓزـي
 اؿػ مبفػ. عنبؿتي ؿا ثٚ ٓ٘بكغ ِٓي ٝ ػٔٞٓي ٝء ٗٞػي اف اٗضب

ُت تؼاثيـي ؿا ػؿ رٜت تونيْ ٝ اىتـاى ػؿ آـ  ثب تٌيٚ ثـ ايٖ هبٕٗٞ امبمي, ػٝ ـ  ٗٞفػْٛ 
اثـي اتغبؽ عٞاٛؼ ٗٔٞػ ٝ ثٌبؿ عٞاٛؼ ثنت تب آ٘يت فؿاػت ًيٞؿ ؿا ػؿ ٜٗبيت ػؼاُت ٝ ثـ

ػي ٝ مبً٘يٖ آٜٗب ٓضلٞظ ثٔبٗؼ ٝ تْٔيٖ گـػػ چٚ  صوٞهي ٓبٌُيت ٝ تِٔي ثـ فٓيٜ٘بي ٓقؿٝ
عـػٙ تٌِٔي ثبىؼ ٝ چٚ فٓيٜ٘ب ٓيبع ٝ ٓيتـى, ٝ ٗيق ٗنجت ثٚ تْٔيٖ ٝ آ٘يت ؿايقٕ هبٕٗٞ 

ٚٴ ٓؼْالت ٝ ٓنبيَ ٓـتجٔ ؿٙ فاؿػيٖ ٜٗبيت عبٓـ رٔؼي ؿا اثؾاٍ عٞا ٝ ٓيبٝ ٛؼ ػاىت./ ًِي
ػيتٜبي فٓيٜ٘بي مبً٘يٖ چٚ اٗلـاػي ٝ چٚ اىتـاًي, اف ٛـ ٗٞع ٝ ر٘ل ٝ ّٓٞٞػيت  ثب ٓضؼٝ

ٙٴ هْبيي كؼؿاٍ ٝ  چٚ ٓؼٞهٚ ٝ چٚ ثـٝ ف ًـػٙ ثيٖ ٓبٌُيٖ ٓ٘طوٚ رٜت ؿميؼگي ٓـثٞٓ ثٚ صٞف
يت ثـ فٓيٖ ايٖ هجيَ ٓالى ٝ ىٞػ. ٝ ٗيق تٔبٓي ٓؼْالت ٝ ػػٞاٛبي ٓـتجٔ ثب ٓبٌُ ًيٞؿي ٓي

ػاؿإ رٜت ؿميؼگي ثٚ ايٖ آٞؿ ٝ ٗيق ارـاي ٓؼيـيت ػؼاُت فؿاػي, هبٕٗٞ ٓضبًٔي ؿا  فٓيٖ
ميل عٞاٛؼ ٗٔٞػ ٝ ثٚ اييبٕ عٞػٓغتبؿي ٝ اعتيبؿٓ٘ؼي ًبكي رٜت ارـاي صوٞم ٝ  تأ

ٙٴ ٓالصظبت هْبيي ٓـثٞٓ ؿا ًٚ ٓضبًْ پييٜ٘بػي اف مٞي هْبت ٓضتـّ ًيٞؿ ٓ٘تنت ػؿ  هٞ
ٚٴ ًيٞؿ ٝ ٗيق ٓزِل م٘بي ًيٞؿ ٓي ثبى٘ؼ, اػطب عٞاٛؼ ٗٔٞػ ٝ ػؿ ٍٞؿت كوؼإ م٘ب  ٓزـي

ٙٴ ٓزـيٚ ٝ ًٔينيٕٞ ػائٔي ٓزـي  ػؿ ًيٞؿ ايٖ اعتيبؿ ػٛي ٝ تلٞيِ عٞػٓغتبؿي اف مٞي هٞ
 عٞاٛؼ ىؼ.

هبٕٗٞ امت ًٚ رٜت تاله ػؿ ٓنيـ ثـهـاؿي ػؼاُت فؿاػي ٝ ٗيق ٓـاتت فيـ ٜٗبػي ؿا َٓ٘ٞة  
 عٞاٛؼ ٗٔٞػ.

ربٗجٚ كـاْٛ ٝ ٛٔٞاؿ عٞاٛؼ  ُت ىـايطي ؿا رٜت تٞمؼٚ فؿاػي ربٓغ ٝ ٛٔٚ ػٝ ـ  ثينتْ 
متبيي اف رٜبت ؿكبٙ ٝ  ٓيٖ ٓـػّ ؿٝ مبعت ٝ ثب ٛؼف تؼٔيْ آـ امتغؼاّ ٝ تْٔيٖ ٝ تأ

ٚٴ ِٓي ٝ پييـكت ًيٞؿ, ٛٔت عٞاٛؼ  ٓيبؿًت اييبٕ ٝ ٗيق تيـيي ٓنبػي ىبٕ ػؿ تٞمؼ
ٙٴ ثٜي٘ٚ اف  ـ  ثٚ تؼٔيْ ٝ تيٞين كؼبُيت فؿاػي گٔبؿػ, ٛٔچ٘يٖ ػآي ٝ ر٘گِي رٜت امتلبػ

ٚٴ ٓٞاػ, تأ ٓيٖ اػتجبؿات, عؼٓبت تـثيتي ٝ تٞإ  فٓيٖ ثب آٞؿي اف هجيَ ًبؿٛبي فيـث٘بيي, تٜي
ٗت ك٘ي ٝ اف ايٖ ػمت, ػمت عٞاٛؼ يبفيؼ. ٝ ٗيق ػؿمت امت ًٚ ٓـاتت  ثغيي ٝ ٓؼبٝ

ؿيقي ٝ مبفٓبٗؼٛي تُٞيؼ فؿاػي ػآي ٝ ٍ٘ؼتي  ؿا رٜت ٓـس هبٗٞٗٔ٘ؼي ٝ چبؿچٞة ٓوـؿات
ٚٴ ٓ٘بكغ  ًـػٕ ٝ تزبؿي مبفي ٛـ چٚ ثييتـ ٝ ٓٞكن ٚٴ ٌٓقيي ٝ تٔبٓبً ثب ٓالصظ تـ ػؿ عط

 ؿفيؼ. ػٔٞٓي ٛٔت عٞاٛؼ ٝ
  

 اصم بيست ٔ ْشتى 

ٙٴ ٌٓقيي ٛـگٞٗٚ اٗضَبؿ ٝ اٗضَبؿ ِٓجي ٓٔ٘ٞع امت ٝ ٗيق كؼبُيتٜبي ا  ٗضَبؿ ػؿ ايبالت ٓتضؼ
ي٘ي اف مٞي هٞاٗيٖ ًيٞؿ ٓٔ٘ٞع تِوي  ِٓجبٗٚ ٓؼبكيت اف ٓبُيبت ػؿ چبؿچٞة ٝ ٓوـؿات تؼٝ

ىٞػ. ٛٔيٖ گٞٗٚ ػٌِٔـػ ٝ ثـعٞؿػ ػؿ ٗظبّ صٔبيت اف ٍ٘ؼت ػؿ ًيٞؿ ٓزـي ٝ ٗبكؾ  ٓي
 عٞاٛؼ ثٞػ.

ق يب ػؿ ٗتيزٚ, هبٕٗٞ رؼاً ٝ ٗيق ٓوبٓبت ؽيـثٔ ثب ًلبيت ٝ ٜٗبيت ٛـ چٚ تٔبٓتـ ٛـگٞٗٚ تٔـً 
ػي اكـاػ ٓ٘ضَـ, ًٚ ثٚ هَؼ اكقايو  ؿي ؿا ػؿ ػمت يي يب ٓؼؼٝ اصتٌبؿ ار٘بك ٝ اهالّ ّـٝ

هئت اهؼاّ ثٚ اصتٌبؿ ٓٞاػ ػؿ ٓ٘بٓن ٗٔٞػٙ ثبى٘ؼ, ٓزبفات عٞاٛ٘ؼ ٗٔٞػ. ٛـگٞٗٚ تٞاكوي, 
ٚٴ ؿاٌٛـػ ٓتوبثَ يب اػؿبّ ٝ اىتـاى ثيٖ تُٞيؼً٘٘ؼگبٕ ٍبصجبٕ ٍ٘بيغ, تزبؿ ٝ ثبفؿگبٗبٕ ػؿ فٓي ٘

عؼٓبت ٍٞؿت گيـػ ٝ ثٚ ٗضٞي ثٚ اٗضَبؿ يب آتيبفگيـي ٝ آتيبف ػٛي ٗجبيؼ, عبً ٝ يٌنٞيٚ يي 
ٚٴ ٓخجت ػ, عبً ٝ ٓؼيٖ گـػػ ٝ فيبٕ ايٖ اٗضَبؿ  اي ٓؼؼٝ اه ػبيؼ ػؼٙ ًبال ثيبٗزبٓؼ, ًٚ ٗتيز

 اؿػ آيؼ صبٍ اف ٛـ ٓجوٚ ٝ هيـ ثبى٘ؼ ٝ ًال ٓتٞرٚ ػٛي ٝ اٗضَبؿ ِٓجي ثٚ ػّٔٞ ٓـػّ ٝ
 ػّٔٞ ٓـػّ گـػػ, رؼاً ثب إٓ ثـعٞؿػ عٞاٛؼ ىؼ.

ٛب اهالّ ٝ  ؿػٙ ٛبيي ؿا ثـاي آٌٗٚ ٓيغٌ ً٘٘ؼٙ هئت صؼاًخـ كـآٝ هٞاٗيٖ, ٓجبٗي ٝ ىبُٞػٙ 
ٚٴ اهتَبػ ِٓي ٝ َٓـف ٛٔگبٗي ٝ ػٔٞٓي  ًبالٛب ثبى٘ؼ تخجيت عٞاٛ٘ؼ ٗٔٞػ. يؼ٘ي ػؿ فٓي٘

فٓبٜٗب ٝ تيٌالت تٞفيغ ايٖ ًبالٛب ثٚ ٗيت ٛبيي ثٚ مب ربٓؼٚ, ٝ ٗيق رٜت تضٔيَ ٝ اُـبي ٗضٞٙ
ؿي  ٓٞؿػ ٝ ؿيـ ّـٝ امطٚ ٝ ػالٍ يب ثي ؿي ػٞآَ ٝ گـي ٝ ػعبُت ؿيـّـٝ امطٚ رِٞگيـي اف ٝ

ٚٴ هئتٜب. ؿٝ ًٚ ثٚ ػؼّ ًلبيت ٓوؼاؿ ٝ صزْ ًبالٛب ٝ اؿفام ػٔٞٓي ٓج٘ي ٝ ٗيق اكقايو ثي  ي

تي عٞػ هـاؿ ػاػٙ, ثٚ اٛتٔبّ تيٌَ ٝ ٝ ْٛ هبٕٗٞ امت ًٚ َٓـف ً٘٘ؼگبٕ ؿا فيـ چتـ صٔبي 
 مبفٓبٗؼٛي رٜت صلع ٛـ چٚ ثٜتـ ٓ٘بكغ ػّٔٞ ثـ عٞاٛؼ آٓؼ.



ٚٴ ػٌِٔـػ ٝ اهؼآبت ػٝ  اي ًٚ  ُت ػؿ فٓي٘ٚ ايٖ تٞفيغ ػبػالٗٚ ثٚ گٞٗٚ ٛيچ گٞٗٚ اٗضَبؿي اف ٗبصي
ٛبيي اف هجيَ  ٛبي فيـ ٓـاتجي اف اصتٌبؿ ٝ اٗضَبؿ پيو آيؼ, ثجبؿ ٗغٞاٛؼ آٓؼ: فٓي٘ٚ ػؿ فٓي٘ٚ

ىئي پبيٚ, ٓؼبػٕ ؿاػيٞاًتيٞ ٝ تؼٔيْ  پنت ٝ تِگـاف ٝ تِلٖ, ٗلت ٝ ػيگـ ٛيؼؿٝ ًـثٞؿٛب, پتـٝ
اي, ثـم ٝ كؼبُيتٜبيي ًٚ هبٕٗٞ ٍبػؿٙ اف مٞي ٓزِنيٖ ثٚ ٍـاصت  يب ژٗـاميٕٞ اٗـژي ٛنتٚ

 ٗنجت ثٚ آٜٗب عٔ ٓيي ٓؼيٖ ٗٔٞػٙ امت.

ٚٴ ِٓي ػؿ چبؿچٞة اٍَ ٚ اي ٝ ؿاٙ آٖٛ ٝ فٓي٘ اؿتجبٓبت ٓبٛٞاؿٙ   45ٛبي تـريضي رٜت تٞمؼ
ٛبي  ُت ثٚ ٛ٘گبّ ارـاي ٓؼيـيت ٝ مـپـمتي ػؿ فٓي٘ٚ ىٞٗؼ. ػٝ ايٖ هبٕٗٞ امبمي تِوي ٓي

اگؾاؿيٜبيي  ٓقثٞؿ ٓـاتت آ٘يت ٝ تٔبٓيت ٝ عٞػٓغتبؿي ًيٞؿ ؿا ُضبظ ٗٔٞػٙ, ثٜ٘گبّ اػطبي ٝ
ي كٞم ؿا ثـ ٓجن هٞاٗي٘ي ربؿي ٝ ٓـتجٔ, يب ٓزٞف, ٓـاتت مِطٚ ٓ٘ؼي )مِطٚ( ثـ ٓـم اؿتجبٓ

 صلع ٝ صـامت عٞاٛؼ ٗٔٞػ.

ٛبي امتـاتژيي  ُت امت ًٚ اف ٜٗبػٛب ٝ ٓإمنبتي ًٚ رٜت ٛؼايت ٛـ چٚ ثٜتـ فٓي٘ٚ ٝ ػٝ 
ٚٴ كؼبُيتٜبي تـريضي ٝ ٓوؼّ  ٓ٘ؼ ثبىؼ ٝ ايٖ ػٜؼٙ َِٓضت ثؼاٗؼ هبػؿ امت ثٜـٙ ػاؿي ػؿ ًِي

ْٛ ػؿ ً٘بؿ ػيگـ ثغيٜبي عٍَٞي ٝ ػٔٞٓي ًيٞؿ, ػؿ امت ًٚ ٓجن ٌٗ ٍـيش هبٕٗٞ, عٞػ 
 آٜٗب ىـاًت ػاىتٚ ثبىؼ.

ظبيق ٝ ٗيق ٓؼيـيت عٞيو عٞاٛؼ ثٞػ  ُت اف يي ثبٗي ٓـًقي ًٚ عٞػگـػإ ػؿ آـ ارـاي ٝ ػٝ 
اصؼ پٍٞ  اه تاله رٜت تخجيت هؼؿت عـيؼ ٓـػّ ثب ٝ ثـعٞؿػاؿ ثٞػٙ ٝ ٛؼف تـريضي ٝ ٓوؼّ

ٚٴ ًيٞؿ ًٚ اف ِٝٓي عٞيو امت ّٖٔ آٌٗٚ ا ظبيق  ف ٓـين ٛٔبٕ ثبٗي تضٌيْ ٓؼيـيت تٞمؼ
پـػافػ. ٛيچ ٓوبٓي هبػؿ ٗغٞاٛؼ ثٞػ ثٚ ثبٗي ٓقثٞؿ ٗنجت ثٚ اػطبي  ُت, ٓي مت, يؼ٘ي ػٝ اٝ

 آي اػٔبٍ ٗظـ ٗٔبيؼ. گؾاؿي ٝ يب ٝ ٛـ گٞٗٚ مـٓبيٚ

اتژيي ٓنًٌٞبت ٝ ٛبي امتـ ُت ًٚ اف ٓـين ثبٗي ٓـًقي ٝ ػؿ فٓي٘ٚ اهؼآبت ٝ ػٌِٔـػٛبي ػٝ 
گيـػ ٛيچ يي ثٚ ايزبػ اٗضَبؿ ِٓجي يب ٓٞٗٞ پُٞي ٝ آتيبفگيـي عبً  ؿ امٌ٘بك ٍٞؿت ٓي ٍؼٝ
ٚٴ ٓوبٓبت  ٗٔي اٗزبٓؼ ٝ ثبٗي ٓـًقي امت ًٚ ػؿ چبؿچٞة ٝ ٓٞافيٖ هبٕٗٞ ٝ ثب ػعبُت ٓـثٞٓ

 يبفػ. ؽيـثٔ ٝ ؽيَالس ثٚ اٗزبّ تـييـات ػمت ٓي

ؿي ٓوبّ  ٛبي ّـٝ ٝ ٗيق ػعبُت ػؿ آٞؿ ٝ عؼٓبت ٓبُي ثب ثـعٞؿػاؿي اف ًٌٜٔب ٝ ٓنبػؼت 
ٛبي الفّ ًٚ ِٓضٞظ ٗظـه ثيلتؼ./ ٛؼايت ثبٗي ثـ  ثي٘ي ؽيـثٔ رٜت ارـاي هبٗٞٗٔ٘ؼي ٝ پيو

ٙٴ اكـاػي امت ٓ٘تنت اف مٞي ؿيبمت رٜٔٞؿي ٝ ٗيق پل اف تأ ييؼ ٓزِل م٘ب ٝ يب  ػٜؼ
جطٚ ٝ ؽيـثٔ ػؿ عًَٞ ٓٞؿػ ٓيغٌ ٝ ٓؼيٖ./ ٓتَؼيبٕ ٛؼايت ٝ ًٔينيٕٞ ػائٔي ٓـت

ىٞٗؼ ٝ  ٛبي عبً تؼييٖ ٝ تٌِيق ٓي ؿٙ ٓنئُٞيٖ مـپـمتي ٝ ٓؼيـيت ثبٗي ٓـًقي ثـاي ػٝ
ظبيق اييبٕ  ٛب ٝ ٗيق تـكيغ ٝ پييـكت ػؿ فٓبٕ تَؼي ثـاي ارـاي ٓ٘ضَـ ٝ ؿٙ ٍٓٞ ٓؼت ايٖ ػٝ
ٙٴ عبً پيو ػؿ ٍٓٞ ٛٔبٕ ػٝ ٛبي صبػ,  مت ٝ ٗيق ػقٍ اييبٕ ثٚ ػَِ ٝ اٗگيقٙثي٘ي ىؼٙ ا ؿ

پؾيـ امت ٝ يب ٛ٘گبٓيٌٚ ٓؼِّٞ گـػػ ايٜ٘ب ػاؿاي پنتي يب مٔتي يب ًبؿثـػي ػيگـ ػؿ  آٌبٕ
ُي اف ايٖ ٓـاتت ػقٍ ٓنتخ٘ي ٛنت٘ؼ إٓ ػؼٙ يب اكـاػ ًٚ ػؿ ٗٔبي٘ؼگي  ُتي ٛنت٘ؼ ٝ ٓوبّ ػٝ

ػؿ ٓضبكَ ٝ ارتٔبػبت آٓٞفىي, ػِٔي, ٕ ػمتٔقػ  اف مٞي ثبٗي ٓقثٞؿ ٝ يب ػؿ مٔتي ثؼٝ
ثبى٘ؼ. اكـاػ  ػاؿ مٔتي ٓي كـٛ٘گي ٝ ؿيـاٗتلبػي ٝ كؤ ثٚ ٗيبت ارـاي آٞؿ عيـيٚ ػٜؼٙ

ىبٕ اف ُضبظ ميبمي ٓطبثن ثب ٓلبػ  ظيلٚ ٗقػ ثبٗي ٓقثٞؿ, آٌبٕ ٓضبًٔٚ ػاؿ ٝ ٓنئٍٞ ٝ ػٜؼٙ
 رٞػ ػاؿػ. ػٙ ٛٔيٖ هبٕٗٞ امبمي ٝٝ  اٍَ يٌَؼ

ٛبي ًبؿگـي ٓتيٌِٚ رٜت صٔبيت اف ٓ٘بكغ عٞيو ٝ ٗيق ارتٔبػبت ٝ رٞآغ ٙ  ـٝارتٔبػبت ٝ گ 
ٗي تُٞيؼي ػؿ ػكبع اف ٓ٘بكغ عٞػ ٝ يب ٓ٘بكغ ػٔٞٓي ربٓؼٚ ٛيچ گٞٗٚ اٗضَبؿ ِٓجي  تؼبٝ

ثـاييبٕ ٓتَٞؿ ٗينت. ُؾا ايٜ٘ب هبػؿ ٗينت٘ؼ تُٞيؼات ٝ ٓضَٞالت ِٓي ٝ ٍ٘ؼتي ًيٞؿ ؿا چٚ 
بىؼ چٚ رؼاي اف ٓ٘بكغ ٝ تُٞيؼات صٌٞٓت كؼؿاٍ ًيٞؿ, ػِيـؿْ ٓ٘جغ اٍِي ػؿآٓؼ ٓ٘طوٚ ث

ه  آٌٗٚ ايٖ ٓضَٞالت صبٍَ تاله ٝ كؼبُيت اييبٕ ػؿ ٓ٘طوٚ ثٚ عٞػىبٕ ْٛ ثبىؼ, ثلـٝ
ٚٴ صٌٞٓت  ثـمبٗ٘ؼ ٝ ايٖ آـ ٗيبف ٓيغٌ ثٚ ًنت ٓزٞف ٝ ٓٞاكوت هبٕٗٞ ٓٞؿػ ثٚ ٓٞؿػ اف ٗبصي

ّ ػؿ رٜت ُـٞ ٝ ثـاٗؼافي ٓزٞفات  ت ثٚ ٓٞهغ ُقٝٓـًقي ػاؿػ./ ٛٔيٖ هبٗٞٗٔ٘ؼي ٗيق هبػؿ ام
ً٘ؼ ثـآي٘ؼ. ُؾا ٓزٞفٛبي  ؿت ًيٞؿي ٝ ٓ٘بكغ ػبٓٚ صٌْ ٓي ٓقثٞؿ آٗگبٙ ًٚ كـاعٞؿ ِٓي ٝ ّـٝ

 ف ٛـ يي اف ٓٞاؿػ ٝ صٞاػث اعيـ هبثَ ُـٞ ٛنت٘ؼ. اػطبيي ػؿ ٍٞؿت ثـٝ

ىٞٗؼ  ُيلي ٝ ٛ٘ـي اػطب ٓي ٝ ٗيق آتيبفاتي ًٚ ثـاي ٓؼتي ٓؼيٖ ثٚ ػبِٓيٖ ٝ عبُويٖ آحبؿ تأ 
ٙٴ اٗضَبؿي اييبٕ ؿا اف اعتـاػبت ٝ آحبؿىبٕ مجت گـػػ, چٚ ػؿ رٜت عِن احـ چٚ  تب امتلبػ



ُيلي ٝ ٛ٘ـي  تٌٔيَ ٝ آخبُْٜ ٛيچگٞٗٚ اٗضَبؿ ِٓجي ٝ ٓٞٗٞپُٞي ؿا ثـاي ػبِٓيٖ ايٖ احـ تأ
 ثبىؼ. ٓتَٞؿ ٗٔي

ف ٓٞاؿػي ًٚ ٓ٘بكغ ػٔٞٓي ِٓضٞظ  ثـٝ ُت ثب امت٘بػ ثٚ هٞاٗيٖ عٞاٛؼ تٞاٗنت ػؿ ٍٞؿت ػٝ 
ٚٴ  ؿي, ثٜـٙٝ  امت, ٓجبػؿت ثٚ اػطبي عؼٓبت ػٔٞٓي, آٌبٕ ثٜـٙ ٓ٘ؼي اف آٞاٍ تضت مِط

كؼؿاميٕٞ ٓ٘ظٞؿ ًيٞؿ ؿا ثٚ رق ػؿ ٓٞاؿػي ًٚ ػؿ ٛٔيٖ ٓـاتت اف اػطبييبٕ آت٘بع گيتٚ 
اّ ػٛي ٝ  يت ايٖ ٝٗٔبيؼ. ٝ ٗيق هٞاٗي٘ي ٛنت٘ؼ ًٚ ٗضٞٙ ٝ چگٞٗگي ٝ ىـائ ٓتْٖٔ ًلب

اٗؼ ًٚ آٌبٕ پـٛيق اف  ؿي ارتٔبػي اف آٞاٍ ؿا تؼييٖ ٝ تجييٖ عٞاٛ٘ؼ ٗٔٞػ ٝ ٗيق هٞاٗي٘يٝ  ثٜـٙ
 ت ٝ عؼٓت ٝ ػؿآٓؼفػايي ؿا ػؿ ٓٞاؿػي ًٚ ثـ ػِيٚ ٓ٘بكغ ػٔٞٓي امت, ػاؿٗؼ. تٔـًق حـٝ

بمي صبّـ يبفي ٝ تيجّت ثٚ چبؿچٞة عؼٓبت ػٔٞٓي صنت آـ ٓلبػ ٛٔيٖ هبٕٗٞ ام ػمت 
 ٓينـ ثٞػٙ ٝ ٓ٘ضَـاً ػؿ چبؿچٞة هٞاٗيٖ آٌبٕ ارـا عٞاٛ٘ؼ ػاىت.

رٞػ ػاؿػ ٓبػاّ ًٚ  ٝ ٗيق آٌبٕ اػطبي يبؿاٗٚ ثـاي اٗزبّ كؼبُيتٜبي تـريضي ٝ توؼٓي ٛٔٞاؿٙ ٝ 
ُت ثـ  اُؼٔـ ٍٞؿت پؾيـػ. ػٝ اي ٓٞهت ٝ ٗٚ ٓبػاّ ايٖ كؼبُيتٜب ػؿ رٜت ٓ٘بكغ ػّٔٞ ٝ ثٚ گٞٗٚ

ٙٴ ًبؿث مت ًٚ اؿفيبثي ٝ  ـػ إٓ ٝ ارـاي إٓ كؼبُيتٜب ٗظبؿت ػاىتٚ ٗتبيذ صبٍِٚ ؿا ْٛ اٝٗضٞ
 گؾاؿي عٞاٛؼ ٗٔٞػ. اؿفه

  

 اصم بيست ٔ َٓى 

ف تٜبرْ ٝ تؼؼي ثٚ صـيْ ٍِش ػٔٞٓي يب ٛـ ٓٞاؿػي ًٚ ربٓؼٚ ؿا ػؿگيـ عطـ ٝ  ػؿ ٓٞاؿػ ثـٝ 
فؿاي ًبثي٘ٚ,  ٔبٛ٘گي ثب ٝػؿگيـي ٗٔبيؼ, تٜ٘ب ٓوبّ ؿييل رٜٔٞؿي امت ًٚ ّٖٔ تٞاكن ٝ ٛ

ٓوبّ ىبٓظ ػاػگنتـي ًَ ًيٞؿ ٝ ٗيق پل اف تَٞيت ٓزِنيٖ ٝ ػؿ ٍٞؿت ؿيبة ػؿ ٓزِل, 
ٚٴ  ٓٞاكوت ًٔينيٕٞ ػائٔي ًيٞؿ هبػؿ عٞاٛؼ ثٞػ ثٚ ُـٞ ٝ ثـاٗؼافي آتيبفاتي ًٚ ثٚ ٝ امط

ٴ مـيغ ٝ رؼي آٜٗب, تٜبرْ ٝ تؼؼي كٞم ٍٞؿت گـكتٚ ثبىؼ, ٓجبػؿت ٝ ٛٔت ٗٔبيؼ تب ثٚ  ٓوبثِٚ
ٛبي  ػ ٝ اف ٓـين پييگيـي ُت ثبينتي ػؿ فٓبٗي ٓضؼٝ ثب ثضـإ ٝ ػؿگيـي ٗبيَ گـػػ. آب ػٝ

ي تضٔيَ ث٘ٔبي٘ؼ ثٚ ػقٍ كـػ يب ىغٌ ثغٍَٞي  آٌٗٚ ٓـاتت ُـٞ ٝ ؿُٞي ًٚ ثٚ ٝ ػٔؼٙ ثي
٘گبٓي ُت ػؿ ٛ ؿفػ. چ٘بٗچٚ ايٖ ٓـاتت ػقٍ ٝ ثـاٗؼافي اف مٞي ػٝ ثيبٗزبٓؼ ثٚ ايٖ آـ ٛٔت ٝ

ًٚ ثـهـاؿي ٝ ثـگقاؿي ٓزِنيٖ ٍٞؿت پؾيـػ, ٓزِنيٖ عٞاٛؼ تٞاٗنت ٓزٞفٛبي الفّ ٝ 
ُت رٜت ارـاي ٛـ چٚ ثٜتـ ٝ مـيؼتـ اهؼآبتو ػؿ ايٖ ٓوبثِٚ ثب ػؿگيـي ٝ  ٓوتْي ؿا ثٚ ػٝ

ثضـإ تلٞيِ ٗٔبي٘ؼ, آب چ٘بٗچٚ ايٖ ٓوبثِٚ ػؿ فٓبٕ ؿيجت ٝ ػؼّ ثـگقاؿي ٓزِنيٖ ٍٞؿت 
 هت ثب ٓـاتت اتلبم ٗظـ ٗٔبيؼ. زِنيٖ عٞامتٚ عٞاٛؼ ىؼ تب ػؿ امـع ٝثگيـػ, اف ٓ

  

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 

  پايان فصل يكم.    

 و فصم دٔ 

 َذاٌ يكسيكي در خصٕص شٓرٔ 

 او اصم سي 

 گـػػ. ِٓيت ٌٓقيٌي ثٚ ُضبظ تُٞؼ يب تجؼيت كـػ ًنت ٓي 

ٚٴ فيـ ٌٓقيٌي ثٚ صنبة ٓي اُق/ ٝ ُؾا اكـاػ ٓيـٝ   آي٘ؼ: ص

 اُؼي٘يبٕ اف ِٓيتي ؿيـ ثبى٘ؼ. آٜٗب ًٚ ػؿ هِٔـٝ ٌٓقيي ٓتُٞؼ گيتٚ ثبى٘ؼ, صتي اگـ ٝ ـ  1 

ٚٴ  ُي ٝ آٜٗب ًٚ ػؿ عبؿد اف هِٔـٝ ٌٓقيي ٓتُٞؼ گـػٗؼ ٝ ـ  4  اُؼي٘يبٕ ٌٓقيٌي ٝ يب ٓتُٞؼ عط
 ٌٓقيي ثبى٘ؼ.

بٕ ثٚ رٜبتي ِٓيت ٌٓقيي اُؼي٘ي ُي ٝ آٜٗب ًٚ ػؿ عبؿد اف هِٔـٝ ٌٓقيي ثٚ ػٗيب آٓؼٙ ثبى٘ؼ ٝ ـ  3 
ٗؼيگـي ٌٓقيي ٝ ِٓيت ؿا پؾيـا ىؼٙ ثبىؼ,  ؿا پؾيـكتٚ ثبى٘ؼ چٚ پؼؿ ٝ چٚ ٓبػؿ ٛـ يي ىٜـٝ

 ىٞػ. ي ٗيق ٌٓقيٌي ٓضنٞة ٓيٝ 

ٚٴ ٛٞاٗٞؿػ يب ػؿيبٗٞؿػ ٌٓقيٌي چٚ ػؿ صبٍ ر٘گ ٝ چٚ ػؿ ٛيأ ـ  2  ت يب ٛٞاٗٞؿػ ٝ  آٜٗب ًٚ ػؿ ػـى
 آي٘ؼ, ٗيق ٌٓقيٌي ٓضنٞة عٞاٛ٘ؼ ىؼ.ػؿيبٗٞؿػ تزبؿي ثبىؼ, ثٚ ػٗيب 

ٚٴ فيـ ًٚ ثٚ تبثؼيت ٌٓقيي ػؿآٓؼٙ ثبى٘ؼ ٗيق ثٚ ىـس فيـ ٌٓقيٌي  ة/ ٝ ٗيق اكـاػ ٓيـٝ  ص
 ىٞٗؼ: ٓضنٞة ٓي



ٚٴ ٌٓقيي ٓـاتت ىٜـٝ عبؿريبٗي ًٚ اف ٝ ـ  1  ٗؼي ٝ ِٓيت ٌٓقيي ؿا اعؾ ًـػٙ  فاؿت آٞؿ عبؿر
 ثبى٘ؼ.

اد ٓـػ يب فٕ ٌٓقيٌي ػؿ آي٘ؼ ٝ ٓضَ امٌبٕ عٞػ ؿا ػؿ  ػوؼ ٝ افػٝ اي ًٚ ثٚ فٕ يب ٓـػ ثيگبٗٚ ـ  4 
ٙٴ ػيگـ ىـائ ٝ ٓلبػ هبٕٗٞ ٓـثٞٓٚ ثـآي٘ؼ.  هِٔـٝ ٝ عبى ٌٓقيي ثـهـاؿ مبفٗؼ ٝ ٗيق اف ػٜؼ

 اصم سي ٔ يكى 

 ٝ ايٖ امت تؼٜؼات ٌٓقيٌيٜب: 

طٚ ٝ ٗيق عؼٓت ٗظبّ ٗؼ تب اف تضَيالت اثتؼايي ٝ ٓتٞم ايٌ٘ٚ كـفٗؼاٗيبٕ ثٚ ٓؼؿمٚ ثـٝ ـ  1 
 ثـعٞؿػاؿ گـػٗؼ, ٝ ٛٔٞاؿٙ ػؿ چبؿچٞة هبٕٗٞ.

ىبٕ إٓ ٛ٘گبّ ًٚ ىٜـػاؿي ٓ٘طوٚ اٗتظبؿ ػاؿػ تب  صْٞؿ ٓٞظق ٝ ثٚ ٓٞهغ ػؿ ٓضَ اهبٓتي ـ  4 
ٗؼيگـي ٓ٘بمت ٝ ثب ثـعٞؿػاؿي اف صوٞم  ثٚ آٌبٕ آٓٞفه ػٛي ٓؼٗي ٝ ٗظبٓي رٜت ىٜـٝ

 عٞيو ٓينـ ثبىؼ ٝ يب اصيبٗبً اگـ هـاؿ امت ثٚ كـاگيـي ًبؿثـػ امِضٚ ٝ ٗظبٓيگـي ثپـػافٗؼ.

ظيلٚ ػؿ گبؿػ ِٓي ًيٞؿ ٓطبثن ثب هبٕٗٞ تيٌيالتي ٓـثٞٓٚ, رٜت ثـهـاؿي  زبّ عؼٓت ٝاٗ ـ  3 
ٚٴ ٌٓقيي ٝ ًنت اكتغبؿ ٝ صـٓت ٝ صوٞم ٝ ٓ٘بكغ ٓيٜ٘ي ٝ  ٝ صلع آ٘يت ٝ ػكبع ٝ صلع اف عط

 ٗيق صلع آؿآو ٝ ٗظْ ػاعِي.

بٕ. ثٚ اي تضت فينت ٝ امٌ ٛبي ػٔٞٓي ٝ ٗيق ًيٞؿي, ٝ ٓ٘طوٚ ٓيبؿًت ػؿ ٛقي٘ٚ ـ  2 
 اي ىبينتٚ ٝ ثـاثـ ثب ٓلبػ هبٕٗٞ ٓـتجطٚ. گٞٗٚ

  

 و اصم سي ٔ دٔ 

هبٕٗٞ امت ًٚ ٓـاتت ارـا ٝ ثـعٞؿػاؿي اف صوٞم هبٗٞٗي اكـاػ ٌٓقيٌي ؿا تْٔيٖ ٝ تؼييٖ  
ًـػٗؼ ٝ ٗيق هبٕٗٞ امت ًٚ  ٗؼإ ػيگـ ِٓيتٜب اف ٓـاتت ٝ چگٞٗگي إٓ گبٙ ٗٔبيؼ تب ىٜـٝ ٓي

ٓوـؿات ٓـتجطٚ ؿا ت٘ظيْ عٞاٛؼ ٗٔٞػ تب ٛيچ گٞٗٚ اىٌبُي يب ػؿگيـي اف ثبثت ِٓيت ْٓبػق 
 ـػ.ٍٞؿت ٗگي

ٗؼإ ٌٓقيٌي يب ٌٓقيٌي ىؼٙ ٓجن ٓلبػ ٝ ٌٗ ٍـيش ايٖ هبٕٗٞ امبمي  ظبيق ىٜـٝ ارـاي ٝ 
ى٘ي تّٞيش ػاػٙ ىؼٙ  ٗؼيگـي ٌٓقيٌي اكـاػ ثؼإ ٗبيَ گـػٗؼ, ثٚ ؿٝ ِٓجؼ تب ثـاي ىٜـٝ ًٚ ٓي

ٙٴ ًيٞؿي  امت. ايٖ آٌبٕ ٛٔچ٘يٖ ػؿ عًَٞ ػيگـ ٓـاتت ٓتؾًـٙ تٞمٔ هٞاٗيٖ ػيگـ ً٘گـ
 ٛؼ ثٞػ.ٓزـي عٞا

ٛبي اٗتظبٓي ٝ آ٘يتي  تٞإ رٜت عؼٓت ػؿ اؿتو يب ٗيـٝ اي ؿا ٗٔي ػؿ فٓبٕ ٍِش, ٛيچ ثيگبٗٚ 
ي ٛٞايي  ٛبي ٓنِش ٝ ٗيـٝ ًيٞؿ ثٚ ًبؿ گٔبؿػٙ ٝ رٜت تؼِن ثٚ اؿتو ػؿ فٓبٕ ٍالس ٝ يب ٗيـٝ

ٚٴ كٞم  ػاؿي ٛـ گٞٗٚ ٓنئُٞيت ٝ ًبؿثـي ػؿ اؿگبٜٗبي ٓيـٝ ثطٞؿ ٓنتٔـ, ٝ يب ػٜؼٙ اُقآبً, ص
 كـػ ثبيؼ ٌٓقيٌي ثبىؼ.

ت ثـاي ٗبعؼاٛبي ًيتي يب عِجبٗبٕ ٛٞاپئب يب مـپـمتبٕ ٝ ٜٓ٘ؼميٖ  ٛٔيٖ ٓٞهؼيت ٝ ٛيأ 
اي اػْ رٜت تٔبٓي پـمَ٘ ٛٔـاٙ ٛٞاٗٞؿػ يب ػؿيبٗٞؿػ ًٚ تضت  ٓٞتٞؿ ٝ ٌٓبٗيٌٜب ٝ ثٚ گٞٗٚ

ظبيق  رٜت اٗزبّ ٝت ػيگـ ٌٓقيٌي تـػػ ٗٔبيؼ. ٝ ٗيق  ُٞاي يي ًيتي تزبؿي يب ٛـ ٛيأ
ٚٴ آٞؿي ًٚ يي مـپـمت ٛؼايت ًيتي ٝ يب ٛٞاٗٞؿػ ثـ ػٜؼٙ ػاؿػ. ٜٗبيتبً  ٗبعؼاگـي ٝ ًِي

 ٓئٍٞ ايٖ ٓلبػ عٞاٛ٘ؼ ثٞػ.

اگؾاؿيٜب ٝ ثـاي تٔبّ  ٌٓقيٌيٜب ٛٔٞاؿٙ ثـ ثيگبٗگبٕ ٓـّرش عٞاٛ٘ؼ ثٞػ, يؼ٘ي ػؿ تٔبٓي ٝ 
 ثـ عبؿريٜب ثـتـ عٞاٛ٘ؼ ثٞػ. ُتي ٛٔٞاؿٙ ٛب ٝ ًبؿثـيٜبي ػٝ ٛب مٔت ػٛي اىتـبٍ

  

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 
  

 فصم سٕو 

 «َذاٌ غير يكسيكي در خصٕص بيگاَگاٌ ٔ شٓرٔ» 

 اصم سي ٔ سٕو 

ٚٴ آٜٗبيي ًٚ ػاؿاي ًيليبت ٝ عٍَٞيبت ٓلبػ اٍَ   هبٕٗٞ امبمي ٛنت٘ؼ, ثيگبٗٚ  31ٛٔ
ًٚ ػؿ كََ يي ٛٔيٖ هبٕٗٞ ثـاي ايٜ٘ب  ىٞٗؼ, ٝ ايٜ٘ب ثـعٞؿػاؿ اف صوٞهي ٛنت٘ؼ ٓضنٞة ٓي

ٙٴ ٓزـيٚ اعتيبؿ ٓ٘ضَـ ثٚ كـػ ٗلي ثِؼ تٔبٓي آٜٗب ًٚ ثيگبٗٚ ٓتـتت امت ٓي اٗؼ  ثبى٘ؼ. آب هٞ



رٚ صن ػعبُت ػؿ  ؿا ػاؿػ ٝ ٗيق ٗيبفي ثٚ ٓضبًٔٚ ٝ ٓضٌٔٚ عبٍي ٗينت. ثيگبٗگبٕ ثٚ ٛيچ ٝ
 آٞؿ ميبمي ًيٞؿ ؿا ٗؼاؿٗؼ.

  

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 
  

 فصم چٓارو 

 «َذاٌ يكسيكي در باب شٓرٔ» 

 اصم سي ٔ چٓارو 

گـي ػؿ ٌٓقيي ػاؿاي  ٗؼي ىٞٗؼ آٜٗب ًٚ ّٖٔ ىٜـٝ ٗؼإ ٌٓقيٌي ٓضنٞة ٓي رقٝ ىٜـٝ 
 عٍَٞيبت فيـ ٗيق ٛنت٘ؼ:

 ٛزؼٙ مبُٚ ٛنت٘ؼ. ـ  1 

 ً٘٘ؼ. ه ٍبػهبٗٚ ٝ ؿامتيٖ ػؿ فٗؼگي اتغبؽ ٓي ؿٝ ـ  4 
  

 ُجىاصم سي ٔ پ 

 ٗؼ ٌٓقيٌي: ّٔ٘بً يي ىٜـٝ 

 ٗٔبيؼ. ػؿ اٗتغبثبت ػٔٞٓي ىـًت ٓي ـ  1 

ػاؿي ٛـ مٔتي يب  ؿػ ٝ ثـاي ػٜؼٙ تٞاٗؼ ػؿ تٔبٓي ٓٞاؿػ ٝ اٗٞاع اٗتغبثبت ؿأي ثيبٝ ٓي ـ  4 
 ًبؿگقاؿي ٓجن ٓلبػ هبٕٗٞ ىـًت ٗٔبيؼ.

ٚٴ ًيٞؿ. ىـًت اٗلـاػي ٝ آفاػ ػؿ تٔبٓي آٞؿ ميبمي آىتي ـ  3   گـايبٗ

ٛبي ٓنِش ًيٞؿ امِضٚ ػؿ ػمت ثگيـػ ٝ ػؿ ػكبع اف رٜٔٞؿي ٝ  تٞاٗؼ ػؿ اؿتو ٗيـٝ ٓي ـ  2 
 ٜٗبػٛبي ًيٞؿ ٌٓقيي ػؿ چبؿچٞة هبٕٗٞ ٛٔت گٔبؿػ.

 ىـًت ػؿ تٔبٓي آٞؿ صوٞهي ٝ ػاػعٞامتٜب. ـ  5 
  

 اصم سي ٔ ششى 

 ٗؼ ٌٓقيٌي امت: ظبيق يي ىٜـٝ ٝ ايٜ٘ب اف رِٔٚ ٝ 

ٚٴ ٓؼؿًي ًٚ گٞيبي  ٗؼيگـي ٗقػ ىٜـػاؿي ٗبّ ىٜـٝ ىـًت ػؿ حجت ـ  1  ٛب ٝ ٗيق اؿائ
ثبىؼ صبٍ تِٔي ثـ يي صـكٚ يب ٍ٘ؼت يب ٛـ چٚ ًٚ ثبىؼ/ ٝ ٗيق حجت ٗبّ  ي ٓي ٗؼيگـي ٝ ىٜـٝ

ٚٴ ًيٞؿي ٓجن ٓلبػ هبٕٗٞ.  ػؿ ٗبصي

ٗؼإ ٝ ٗيق ٍّضت ٝ موْ اػتجبؿ  ّبع ىٜـٝ بفٓبٕ حجت اصٞاٍ ٗنجت ثٚ اٝتيٌَ ٝ ػٌِٔـػ م 
ٙٴ ػٝ ىٜـٝ  ُت امت ٝ ٗيق: ٗؼيگـي ٌٓقيي رقٝ عؼٓبت ػٔٞٓي ٓضنٞة گيتٚ ٝ ػؿ ػٜؼ

 تٞاٗ٘ؼ صن صْٞؿ ػاىتٚ ثبى٘ؼ: ٗؼإ ػؿ چبؿچٞة فيـ ٓي ىٜـٝ  

 تيٌَ ػؿ گبؿػ ِٓي ًيٞؿ. ـ  4 

 ػؿ چبؿچٞة هبٗٞٗي ًيٞؿ. ؿأي ػاػٕ ػؿ اٗتغبثبت ٓـػٓي ـ  3 

 ٓ٘ؼي اف ػمتٔقػ ٝ صوٞم ٓبُي ٝ ... ػاؿي ٓنئُٞيت ثب ػِْ ثٚ ثٜـٙ ػٜؼٙ ـ  2 

ػاؿػ ٝ  ي ٓٞظق ٝ ٌِٓق ٓي ػاؿي ٓنئُٞيت ػؿ مٔتٜبيي ًٚ ىٜـػاؿي ٓ٘طوٚ ثٚ ٝ ػٜؼٙ ـ  5 
 ػاٗؼ. ي ٓتـتت ٓي اصيبٗبً اٗتغبثبت ثـ ٝ

  

 اصم چٓم ٔ سٕو 

اه  تٞإ اف صن تُٞؼه ٝ ِٓيت يٌي ًٚ ٓتُٞؼ عبى ٌٓقيي امت ؿا ٗٔيٗؼ ٌٓق ٛيچ ىٜـٝ ـ  اُق 
ٚٴ ٌٓقيي ٓضـٝ  ّ ػاٗنت. اف عط

ٗؼيگـي اف مٞي يي ثيگبٗٚ ًنت ٝ اتغبؽ ىؼٙ  ِٓيت ٌٓقيٌي ًٚ ثٚ رٜت تـييـ ىٜـٝ ـ  ة 
 ثبىؼ, ػؿ ٓٞاؿػ فيـ اف ثيٖ عٞاٛؼ ؿكت:

ٚٴ ػيگـ, يؼ٘ي ٓخَ ثٌب ـ  1  ٚٴ عبؿري يب ثب هجٍٞ ثٚ رٜت ًنت يي ِٓيت ثيگبٗ ؿگيـي اف يي گؾؿٗبٓ
ٚٴ حبُج ٝ يب ؿيـ. ىٜـٝ  ٗؼيگـي ثيگبٗ

 ّ. ثب ٍـف اهبٓت ػؿ يي مـفٓيٖ ثٚ ٓؼت پ٘ذ مبٍ ٓؼاٝ ـ  4 

 ػ, چ٘بٗچٚ: ؿٝ آتيبف ِٓيت ٌٓقيٌي اف ثيٖ ٓي ـ  د 



 ٗؼيگـي ًيٞؿي يب مـفٓيٖ ثيگبٗٚ ثٜـٙ رٞيؼ. كـػي اف ِٓيت صتي اكتغبؿاً, ىٜـٝ ـ  1 

ٚٴ عؼٓبت ؿمٔي ثٚ ػٝٝ  ـ  4  ُت عٞػي ثب ًٔينيٕٞ  ٕ ًنت ٓزٞف اف ػٝ ُتي ثيگبٗٚ ثؼٝ ي ثٚ اؿائ
 ؿفػ.  يژٙ ٓجبػؿت ٝٝ 

ٙٴ ًيٞؿ ٓتجٞع ثب ًٔينيٕٞ ٝ ؿي اف توؼيـ ثيگبٗٚ ثؼٝٝ  كـػي ثٚ اؿائٚ يب ثٜـٙ ـ  3  يژٙ  ٕ ٓزٞف اف ً٘گـ
 ؿفػ. ٓجبػؿت ٝ

ٕ ٓزٞف اف ٓزِنيٖ ًيٞؿ ٓتجٞع يب  ُي ثؼٝ يٞؿ ثيگبٗٚ, ٝكـػي ثٚ ُطق اربفٙ ٝ يب ٓزٞف ً ـ  2 
ٙٴ ًيٞؿ عٞػه, ثٚ آتيبفي ؿيـ ٗبيَ گـػػ. ًٔينيٕٞ ٝ  يژ

ٕ آالع ٝ ٓزٞي ًيٞؿ عٞػي ٓزجٞؿ ثٚ صْٞؿ ػؿ يي  ثٚ عبٓـ ًٔي ثٚ يي ثيگبٗٚ ثؼٝ ـ  5 
ٚٴ ثيگبٗٚ ىٞػ.  ٓضٌٔ

  

 اصم سي ٔ ْفتى 

 ّ ٗٔٞػ. اه ٓضـٝ تٞإ اف ِٓيت ٛيچ ٌٓقيٌي اف ثبة تُٞؼ ؿا ٗٔي ـ  اُق 

ِٓيت ٌٓقيٌي ػؿ ٍٞؿت صٍَٞ اف ٓـين پؾيـه ِٓيت ٝ ٓبٛيت ٌٓقيٌي, اف ػمت عٞاٛؼ  ـ  ة 
 ؿكت چ٘بٗچٚ كـػ ٓجبػؿت ثٚ يٌي اف ٓـاتت فيـ ٗٔبيؼ:

ٚٴ ِٓيتي عبؿري ٝ اٗزبّ تيـيلبتي ثٚ ٛـ ىٌَ صٔبيت هجٍٞ          تضَيَ ػاٝ ـ  1  ِٓجبٗ
ٚٴ عبؿري يب پؾيـه ٝ امتلبػٙ اف ػ٘بٝ يٖ اىـاكيتيٞ ٗزجبيي ًٚ ثٚ  ثيگبٗٚ, امتلبػٙ اف گؾؿٗبٓ

 ُت ثيگبٗٚ ٗٔبيؼ. ي ؿا ػاؿ         مينتْ ٝ آالػبت ػؿ ثـاثـ يي ػٝٝ ء ٗضٞي اف اٗضب

 ّ ػؿ مـفٓيٖ عبؿرٚ. اهبٓت پ٘ذ مبٍ ٓؼاٝ ـ  4 

 ػ: ؿٝ ٗؼيگـي ٌٓقيي ػؿ ٍٞؿت ٓٞاؿػ فيـ ٗيق اف ثيٖ ٓي ِٓيت ٝ ىٜـٝ ـ  پ 

 ٍ ثيگبٗٚ. ثب هجٍٞ يب امتلبػٙ اف ػ٘ٞاٗيٖ اىـاكيتي ٝ ٗزجبيي ػٝ ـ  1 

ٙٴ ً٘گـٙ كؼؿاٍ يب ًٔينيٕٞ ػائٔي ُت ثيگبٗٚ ثي ثب اٗزبّ هؼٓت ثـاي ثٚ يي ػٝ ـ  4   اربف
 ٓزِنيٖ.

ٙٴ ً٘گـٙ  ثب هجٍٞ يب امتلبػٙ اف ثقؿگؼاىتٜب ٝ تي ؿمٔيٜبي عبؿري ٝ اف ٓـف ثيگبٗٚ ثي ـ  3  اربف
 كؼؿاٍ يب ًٔينيٕٞ ػائٔي ٓزِنيٖ.

ٓزٞف هجِي اف مٞي ً٘گـٙ  ُت ثيگبٗٚ ثي ظبئق ثـاي               ػٝ ثب پؾيـه ػ٘ٞإ يب اٗزبّ ٝ ـ  2 
تٞإ  متبٕ ًٚ ٓي يٖ اػثي ٝ ػِٔي ٝ اٗنبٗؼٝ ثزق ػ٘بٝكؼؿاٍ يب ًٔينيٕٞ ػائٔي ٓزِنيٖ, 

 آٜٗب ؿا آفاػاٗٚ ٝ ثي ًنت ٓزٞف اف ٜٗبػٛبي كٞم ًنت ٝ اعؾ ٝ پؾيـه ٗٔٞػ.

ت  ُت عبؿري يب كـػ ثيگبٗٚ ٝ ػؿ ٛـ ٛيأ ثب ًٔي ػِيٚ ًيٞؿ ٖٓٞٓ ٝ ٓيٜٖ, ثٚ يي ػٝ ـ  5 
ٚٴ ثيٖ  أُِِي. ػيپِٔبتيي ٝ ػؿ ٗقػ ٛـ ٓضٌٔ

بّ ٛـ يي اف ٓٞاؿػي ًٚ هٞاٗيٖ ثـ آٜٗب اىبؿٙ ػاىتٚ ثبى٘ؼ, ػؿ ايٖ ٓوُٞٚ ػؿ ٍٞؿت ٝ ثب اٗز ـ  6 
اف ايٖ هنٔت, ً٘گـٙ ٓي امت٘بػ ثٚ هٞاٗي٘ي ٝ ٓوـؿات ثبينتٚ  2تب  4ف ٛـ يي اف فيـث٘ؼٛبي  ثـٝ

ٝ ىبينتٚ, ٓـاتجي اف امتخ٘بئبت ؿا ًٚ ٓي آٜٗب ٓزٞفاتي ٗيق رٜت اػطب ثٚ اكـاػ ٝ ٜٗبػٛب 
ىؼٙ, ٓ٘ظٞؿ ٗٔٞػ تب ىغٌ پل اف ٓي ٓـاصَ ٝ گؾىت ٓؼتٜبي فٓبٗي عبً ٝ  ثي٘ي پيو

 ٓؼيٖ اف مٞي هبٕٗٞ ثتٞاٗؼ ػؿعٞامت ايٖ اػطبي ٓزٞف ؿا ث٘ٔبيؼ.
  

 اصم سي ٔ ْشتى 

 ىٞٗؼ: ٗؼإ ػؿ ٓٞاؿػ فيـ ُـٞ ٓي صوٞم ٝ آتيبفات ىٜـٝ 

ظبئق ٓضُٞٚ ٝ ٓتـتجٚ ٝ  ػِت ٓٞرٚ ٝ ٗنجت ثٚ ٛـ ٗٞع اف كبي ثٚ ػٜؼ, ثي ثٚ رٜت ػؼّ ٝ ـ  1 
ٓ٘ؼؿد ػؿ اٍيَ مي ٝ ىيْ هبٕٗٞ امبمي چ٘يٖ ُـٞي يي مبٍ اػآٚ عٞاٛؼ ػاىت ٝ 

ٙٴ هبٗٞٗي ثـ إٓ ٓتـتت عٞاٛؼ ثٞػ. اصيبٗبً ًيلـٛبيي ٗيق ٓجن صن پيو  ثي٘ي ىؼ

اي ًٚ ًيلـه رقايي يب  ثٚ ػِت ػؿگيـ ثٞػٕ ٝ ٓزـّ هِٔؼاػ ىؼٕ ػؿ ٓضبًٔٚ ٝ ٓضٌٔٚ ـ  4 
 ؿ صٌْ ٓزِل هطؼي ٝ ؿمٔي. ٔبٗي ثبىؼ ٝ اف تبؿيظ ٍؼٝػوٞثتي رن

 ؿإ ؿكغ يي ٓزبفات رنٔبٗي. ٓي ػٝ ـ  3 

 ٗٔبيؼ. ػه ؿا تؼييٖ ٗٔٞػٙ ٓي ثٚ رٜبت ٓؼٛٞه ٝ ثيٜٞه ٓ٘ٞٓ ًٚ چبؿچٞة هبٗٞٗي صؼٝ ـ  2 

ٚٴ ٍؼٝ ـ  5  ؿ ٝ اػٔبٍ صٌْ  ثٚ ػِت ْٕٓ٘ٞ ثٞػٕ ٝ كـاؿي ثٞػٕ اف ػمت ػؼاُت ٝ اف ُضظ
ٚٴ ُـٞ هطؼي ًيلـ رقايي ٝػمتگيـي   ي. تب ُضظ

 ٗؼ. رٞػ صٌْ اػؼاّ ثـاي يي كـػ ىٜـٝ ثٚ ػِت ٝ ـ  6 



ف إٓ    ٓـاتت ُـٞ آتيبف  ثٚ ٛـ صبٍ هبٕٗٞ امت ًٚ ًِيٚ ٓٞاؿػ ػيگـ ًٚ ثٚ ٓٞرت ثـٝ 
ثي٘ي تؼييٖ عٞاٛؼ ٗٔٞػ ٝ ثبف هبٕٗٞ امت ًٚ  ىٞػ ؿػ پيو ٗؼيگـي ًٞچي صبٍَ ٓي ىٜـٝ

 ى٘بمؼ. ٓـف ٓي ايٖ آتيبف ؿا ثٚ رٜت كـػ ٓٞؿػ ثضج صّؼٝچگٞٗگي ثبفيبكت 

آٓؼٙ ًٚ  37ٝ  34, 31يؼ٘ي ػهيوبً  37اُي  31تٞرٚ: ػؿ فيـ ايٖ اٍَ ٓـاتت اٍالصي اٍٍٞ  
رـ اٍالصبت اىبؿاتي ٓتيٖ ٝ صزيْ  چٕٞ ػؿ كََ ٓبهجَ پبيبٗي ًتبة ثٚ ىـس ٓٞرـ ٝ ٓنتأ

گبٗگي اف               ٓزؼػىبٕ اصـاف  تلبْٛ ٝ ػٝء ف مٞ ىؼٙ ثـاي پـٛيق اف تٌـاؿ اصيبٗبً ايزبػ ثـٝ
 ٓتـرْ. ـ  ؿفيؼٙ ىؼٙٝ 
  

 و عُٕاٌ دٔ 

 «خصٕص تًاييت يهي ٔ در خصٕص شكم حكٕيتي در  

 اصم سي ٔ َٓى 

تٔبٓيت ِٓي ٛٔٞاؿٙ ٝ اٍٞال ثـ ِٓت ٛٔٞاؿ ٝ امتٞاؿ امت. تٔبٓي هؼؿت ٌِٓٔت اف ِٓت  
گـػػ ٝ ِٓت  مت ًٚ ثـهـاؿ ٝ ربؿي ٓي گيـػ ٝ رٜت ٓ٘بكغ ْٛ اٝ ؿ ٓي امت ًٚ ىـف ٍؼٝ

اه  هبت ثـعٞؿػاؿ اف صن اليتزقاي تـييـ ىٌَ صٌٞٓتي ًيٞؿ ٝ ٌِٓٔت امت ًٚ ػؿ تٔبٓي اٝ
 ثبىؼ. ٓي

  

 اصم چٓهى 

ٓـاتت ىٌَ يبكتٖ ٗٔبػ ػؿ يي رٜٔٞؿي ػًٓٞـاتيي, كؼؿاٍ ٝ ٓتيٌَ اف ايبالت آفاػ ٝ  
ٙٴ  ىبٕ ٌٓقيي ٓي عٞػٓغتبؿي ثـ ٛـ آٗچٚ ٓـتجٔ ثب ؿژيْ ػاعِي ٌِٓٔت ثبىؼ, ٛٔبٗب ػؿ اػاؿ

ُي ٗٚ عٞػٓغتبؿ ػؿ تضت ُٞاي يي كؼؿاميٕٞ ٓتيٌِٚ ثـ امبك  ِٓت ٌٓقيي امت ٝ الؿيـ./ ٝ
يبػيٖ ٝ كـاگيـ ٝ اٍُٞي ثٌِٚ ٓتضؼ فيـ پـچْ ايٖ كؼؿاميٕٞ ثٚ ٗبّ ايبالت اٍٍٞ ايٖ هبٕٗٞ ث٘

 ٓتضؼٙ ٌٓقيي.
  

 اصم چٓم ٔ يكى 

ٚٴ رٜٔٞؿي امت,   ِٓت ٓزـي ٓـاتت عٞػٓغتبؿي ٌِٓٔت عٞيو اف ٓـين هٞاٗيٖ مٚ گبٗ
ٛٔٞاؿٙ ًٚ ٓـاتت ايٖ ارـاي عٞػٓغتبؿي ػؿ چبؿچٞة اعتيبؿات ٝ تٞاٗبييٜبي ٛـ يي اف ايٖ هٞا 

ٙٴ ٛـ ايبالت ٝ صؼٝ ٓظـٝ ػ ٝ اعتيبؿات ٛـ يي اف ايبالت  ف گـػػ ٝ ايٖ اػٔبٍ عٞػٓغتبؿي, ػؿ صٞف
ٙٴ اي ٙٴ ايٖ هبٕٗٞ ٓتضؼ ٖ ًيٞؿ ٝ اُجتٚ ٓـتجٔ ثب ٛـ ؿژيْ ايبُتي ٝ ػؿ چبؿچٞة ٓ٘ضَـاً تَـيش ىؼ

امبمي ٝ هٞاٗيٖ ٓغتٌ ٛـ ايبُت ٌٖٓٔ ٝ ٓزـي عٞاٛؼ ثٞػ, ٝ ٗيق ػؿ ٛيچ ٓٞؿػي, هٞاٗيٖ 
ٙٴ ٌٓقيي ٗٔي تٞاٗؼ ٓـبيـ ثب هبٕٗٞ امبمي مـامـي ٝ پئبٕ  ايبُتي كؼؿاميٕٞ ايبالت ٓتضؼ

 ي ًٚ ٓ٘ظٞؿ ٛٔيٖ ٌٗ ٍـيش هبٕٗٞ امبمي امت, ثبىؼ.كؼؿاٍ ًيٞؿ ٌٓقي

اي ٝ  ؿٙ ؿي ػؿ هٞاي ٓو٘٘ٚ ٝ ٓزـيٚ اف ٓـين اٗتغبثبت آفاػ ٝ ثٌـ ٝ ػٝ ٛـ گٞٗٚ تزؼيؼٗظـ ٝ ٗٞآٝ 
 صنت آـ ٓـاتت فيـ هبثَ ارـا عٞاٛؼ ثٞػ:

ىٞٗؼ ٝ هبٕٗٞ تؼييٖ  اصقاة ميبمي تيٌالت ػؿ رٜت ٓ٘بكغ ػٔٞٓي ربٓؼٚ ٓضنٞة ٓي ـ  1 
ٙٴ ىٌَ يب اىٌبٍ عبً ػعبُت ٝ صْٞؿ كؼبٍ اييبٕ ػؿ ؿًٝ ٗؼ اٗتغبثبتي ًيٞؿ امت. اصقاة  ٘٘ؼ

 ميبمي ًيٞؿ صن ٓيبؿًت ػؿ اٗتغبثبت ايبُتي ٝ ىٜـػاؿيٜب ؿا ٗغٞاٛ٘ؼ ػاىت.

اصقاة ميبمي ٛٔچ٘يٖ اف رِٔٚ اٛؼاكيبٕ تاله ثـاي پييجـػ ٓيبؿًت ٓـػٓي ػؿ فٗؼگي  
اٛتٔبّ رٜت ػعيَ ٗٔٞػٕ ٓـػّ ػؿ صْٞؿ ثْٜ ؿمبٗيٜبي ِٓي ٝ  ػًٓٞـاتيي آٜٗب ػؿ ربٓؼٚ ٝ ٗيق

ٗؼإ, ٛٔچ٘يٖ ٌٖٓٔ  ٌِٓٔتي ٝ ٗيق ٛٔت رٜت تيٌَ ثغيي ٝ مبفٓبٗؼٛي ٓـػّ ٝ ىٜـٝ
ٛب, اٍٍٞ ٝ  مبعتٖ ػمتـمي اييبٕ ثٚ ارـا ٝ اػٔبٍ ايٖ هؼؿت ٓـػٓي ٓطبثن ثب ثـٗبٓٚ

ثبىؼ ٝ  ػ, ٓغلي ٝ ٓنتويْ, ٓيپـمي مـامـي, آفا ػوبيؼ اييبٕ ٝ اُجتٚ اف ٓـين يي ٛٔٚ
اي آفاػاٗٚ ٝ اٗلـاػي ػؿ ُٞاي اصقاة ميبمي  ٗؼإ عٞاٛ٘ؼ تٞاٗنت ثٚ گٞٗٚ تٜ٘ب ىٜـٝ

 آؿايي ًـػٙ ثٚ رٔغ اييبٕ اُضبم گـػٗؼ. ٍق

اي ثـ اثـاف ػٞآَ ارـايي  هبٕٗٞ ٓتْٖٔ آٗنت ًٚ اصقاة ميبمي ًيٞؿ ثٚ گٞٗٚ ـ  4 
مبيَ اؿتجبٓ  ٓ٘ؼي ػائْ اف ٝ امت ًٚ ايٜ٘ب صن ثٜـٙكؼبُيتٜبي عٞيو ثـعٞؿػاؿ ثبى٘ؼ ٝ ُؾ

ثي٘ي ىؼٙ اف مٞي هبٕٗٞ ٝ ٗيق  ُي ػؿ چبؿچٞة تؼاثيـ ٝ اىٌبٍ پيو رٔؼي ؿا عٞاٛ٘ؼ ػاىت, ٝ
گؾاؿي اصقاة ميبمي ٝ ٓجبؿفات اٗتغبثبتي اييبٕ ؿا ٓؼيٖ ٝ  هبٕٗٞ امت ًٚ ٓوـؿات مـٓبيٚ



تيٌالت ٓـػٓي ػؿ ثـاثـ تيٌالت كـػي ٗٔبيؼ, ػؿ ػيٖ ؿػبيت ّٔبٗتٜبي ارـايي  ٓيغٌ ٓي
ٝ اٗضَبؿي, ٓ٘ظٞؿ ٓ٘بكغ ٝ اٛؼاف ٓـػٓي ٝ ِٓي ٝ ػٔٞٓي ؿا اؿرش ثـ مالئن كـػي ٝ 

 ىغَي هِٔؼاػ ٗٔٞػٙ ّبٖٓ ارـا ٝ تضون ايٖ ٓ٘بكغ ٝ اٛؼاف عٞاٛؼ ثٞػ.

ىبٕ پل اف ٛـ  گؾاؿي ػٔٞٓي ٝ ٓـػٓي اصقاة ميبمي ًٚ ٓـاتت تخجيت ٝ تيٌَ مـٓبيٚ 
ي ٓضـف گيتٚ ثبىؼ, ػجبؿت امت اف عؼٓبت ٝ كؼبُيتٜبي ػبػي ٝ ػائٔي ايٜ٘ب ٝ ٗيق اٗتغبثبت

گؾاؿي ٝ  ٗؼٛبي اٗتغبثبتي ٓـاتت مـٓبيٚ ٓـػٓي ٓي ؿٝء يٌـػىبٕ ثٚ مٞي اعؾ ٛٔٞاؿٙ آؿا ؿٝ
ثي٘ي  كؼبُيت ػبػي ٝ ػائٔي اصقاة ميبمي صنت آـ آٗچٚ هبٕٗٞ ػؿ ػجبؿات فيـيٖ پيو

 ثٞػ: ٗٔٞػٙ ٓينـ ٝ ٌٖٓٔ عٞاٛؼ

ٙٴ كؼبُيتٜبي ػبػي ٝ ػائٔي  ٓـاتت مـٓبيٚ ـ  اُق  گؾاؿي ػٔٞٓي ٝ ٓـػٓي رٜت صلع ٛٔٞاؿ
اصقاة ثٚ ٓٞؿ مبالٗٚ ٓيغٌ ٝ تخجيت عٞاٛؼ ىؼ ٝ ػؿ ايٖ اؿتجبٓ, صؼاهَ ٛقي٘ٚ ٓجبؿفات 
ٚٴ اٗتغبثبت ًيٞؿ, ٓضبمجٚ عٞاٛؼ ىؼ, ّٖٔ  اصقاة, اف مٞي ٜٗبػ اؿىؼ مـپـمتي ٓإمن

 آٌٗٚ

ٙٴ اصقاة ميبمي تؼؼاػ م٘بت  ٞؿٛب ٝ ٗٔبي٘ؼگبٕ ٓزِنيٖ ًٚ هـاؿ امت اٗتغبة ىٞٗؼ ٝ ٗيق ػؼ
ٓٞؿ ٓؼت ٓجبؿفات  ًٚ هـاؿ امت ثـ ىـًت ٝ صْٞؿ ميبمي ػؿ ٓزِنيٖ ؿا ػاؿٗؼ, ٛٔيٖ

ٚٴ كٞم ثيٖ اصقاة  گـػٗؼ./ مي ػؿٍؼ تؼؼاػ ًَ ٓيـٝ اٗتغبثبتي ُضبظ هـاؿ گـكتٚ ٓضبمجٚ ٓي ص
ٓتغؾٙ ٓي ء % ثبهي ثٚ ت٘بمت ػؿٍؼ آؿا71ي ٝ ٗيق  ي ٝ تنبٝميبمي ٓطبثن ثب ٓٞافيٖ ثـاثـ

 ؿ هجَ تٞفيغ عٞاٛؼ ىؼ. اٗتغبثبت ٗٔبي٘ؼگبٕ ػٝ

ٗؼٛبي اٗتغبثبتي  ٓي ؿٝء گؾاؿي ػٔٞٓي رٜت كؼبُيتٜبي ٓ٘تٜي ثٚ اعؾ آؿا ٓـاتت مـٓبيٚ ـ  ة 
ثٚ ٗنجت  گؾاؿي ػٔٞٓي ٓـتجٔ ثب ٛـ صقة ٛٔٞاؿٙ ثـاثـ ثب تؼؼاػ ٓيبثٚ ٓجِؾ ٝ ؿهْ مـٓبيٚ

 كؼبُيتٜبي ػبػي مبٍ ٓـثٞٓ عٞاٛؼ ثٞػ ٝ ٗيق:

ف  اي ًٚ اصقاة ميبمي ثٚ رٜت كؼبُيتٜبي ٓـتجٔ َٓـٝ ٛبي مبُيبٗٚ ػؿٍؼ اف ٛقي٘ٚ ـ  د 
ٛبي ارتٔبػي, اهتَبػي ٝ ميبمي صقة ٝ ٗيق ػيگـ  ٛو ػاؿٗؼ ثٚ آـ آٓٞفه, ثبفآٓٞفي پژٝ ٓي

اعتَبً عٞاٛؼ يبكت. ٝ هبٕٗٞ امت ًٚ ٓؼيبؿٛبيي ُيلبتي ٝ اٗتيبؿاتي اييبٕ  ظبيق ٝ آٞؿ تأٝ 
كٚ اف مٞي اصقاة ميبمي ػؿ ٓجبؿفاتي  ٛبي َٓـٝ ػ ػؿ عًَٞ ٛقي٘ٚ چ٘ؼ ثـاي تؼييٖ صؼٝ

ٛبيي صؼاًخـ رٜت  ىبٕ ٓيغٌ عٞاٛؼ ٗٔٞػ ٝ ٗيق ْٛ هبٕٗٞ امت ًٚ ٛقي٘ٚ اٗتغبثبتي
بمي ؿا ٓيغٌ ٝ ٓؼيٖ ػْٞگيـي ٝ تؼاثيـ ً٘تـُي ٝ صلبظتي اف ٓ٘بثغ ٝ آٌبٗبت اصقاة مي

عٞاٛؼ ٗٔٞػ. / ٝ ٗيق هبٕٗٞ امت ًٚ ٓزبفاتٜبيي ؿا رٜت ٓزـٓيٖ ٝ عبٓيبٕ اف ايٖ ٓوـؿات 
 عٞاٛؼ ٗٔٞػ.

ُتي ٝ ايبُتي امت ًٚ اف ٓـين يي ٜٗبػ  اي ػٝ ظيلٚ مبفٓبٗؼٛي اٗتغبثبت كؼؿاٍ ٝ ًيٞؿي ٝ ـ  3 
ٚٴ كؼؿاٍ اٗتغبثب ُتي ٝ ػٔٞٓي ٝ ػٝ گيـػ. ايٖ  ت ًيٞؿ ٍٞؿت ٓيُي عٞػٓغتبؿ ثٚ ٗبّ ٓإمن

ٙٴ ٓو٘٘ٚ ىـًت ػاؿػ ٝ  ٓإمنٚ ػاؿاي ىغَيتي صوٞهي ٝ اٗضَبؿي امت ًٚ ػؿ تيٌَ إٓ هٞ
ظيلٚ  ٗؼإ ػؿ چبؿچٞة ٓوـؿٙ اف مٞي هبٕٗٞ. ػؿ ارـاي ايٖ ٝ ٗيق اصقاة ميبمي ًيٞؿ ٝ ىٜـٝ

 ٗؼ.ػيت ٝ امتوالٍ ٝ ثـاثـي ٝ ػي٘يت, اٍُٞي ٛؼايتگـ ٝ ؿاٛجـ تٔبٓي ايوبٕ ٝ ٓيـٝ

ٚٴ اٗتغبثبتي ًيٞؿ, ٓوبٓي امت ًٚ ٓنتوَ ػؿ تٔبٓي   ٚٴ كؼؿاٍ اٗتغبثبتي, يب ٓإمن ٓإمن
 ً٘ؼ. اه, ػَٔ ٓي اي ٝ ك٘ي تَٔئبت ٝ ػٌِٔـػٛبيو ٝ ٗيق ؿاٌٛـػٛبي صـكٚ

 ٝ ٗيق ػؿ مبعتبؿه ثـعٞؿػاؿ اف ٜٗبػٛبي ؿاٛجـي, ارـايي ٝ ك٘ي ٝ صلبظتي امت. 

ٝ ػبُي ػؿ آـ ؿاٛجـ امت ٝ ٗيق ٓتيٌَ امت اف ىٞؿاي ػٔٞٓي ٝ مـامـي ٜٗبػي اؿىؼ  
ٕ صن ؿأي  ؿ اٗتغبثبتي ًٚ صن ٍضجت ػاؿٗؼ آب ثؼٝ ( ٓيب8ٝؿ اؿىؼ ٝ ٛيت ) ( ٓيب1ٝيي )

ٙٴ ٓو٘٘ٚ, ٗٔبي٘ؼگبٕ اصقاة ميبمي ٝ يي ػثيـ ارـايي. ٙٴ ٓيبٝ ٛنت٘ؼ, ثٚ ػالٝ  ؿإ هٞ

ٓ مـپـمتي ؿا ثيٖ ايٖ ٜٗبػٛب تجييٖ هبٕٗٞ ٓوـؿات مبفٓبٗؼٛي ٝ ػٌِٔـػ ٜٗبػٛب ؿا ٝ ٗيق اؿتجب 
ٝ تؼييٖ عٞاٛؼ ٗٔٞػ. ٜٗبػٛبي ارـايي ٝ ك٘ي يب ًبؿى٘بمي اف ًبؿً٘بٕ ٓزـة الفّ رٜت 

اي ًٚ  ٗبٓٚ اي اٗتغبثبتي ثـعٞؿػاؿ عٞاٛ٘ؼ ثٞػ. ٓوـؿات هبٕٗٞ اٗتغبثبت ٝ آييٖ ػٛي صـكٚ يل مـٝ
ٙٴ إٓ ىٞؿاي مـامـ ثٚ تَٞيت عٞاٛؼ ؿميؼ, ٓ٘بمجبت ًبؿي  ٓجت٘ي ثـ إٓ ٝ ثـ ىبُٞػ

ُتي ٝ ٓـػٓي ؿا مـپـمتي ٝ ٛؼايت عٞاٛؼ ٗٔٞػ. ٜٗبػٛبي صلبظتي  عؼٓتگقاؿإ ٜٗبػٛبي ػٝ
ٝ صـامتي چ٘ؼي ٗيق ًٚ اًخـيت ٓتيٌَ اف ٗٔبي٘ؼگبٕ اصقاة ميبمي ًيٞؿ امت ثـپب ٝ 

ؼٙ ٗؼإ ثـگقي ٛبي ٓيقٛبي اٗتغبثبتي اف ثيٖ ػّٔٞ ىٜـٝ ت ؿئينٚ اٗؼافي عٞاٛؼ ىؼ. ٛيأ ؿاٙ
 عٞاٛ٘ؼ ىؼ.



ؿإ اٗتغبثبتي ىٞؿاي مـامـي  اُؾًـ ٝ ٗيق ٓيبٝ ؿإ كٞم ؿ ؿيبمتي يب مـپـمت ٓيبٝ ٓيبٝ 
ثطٞؿ پيٞمتٚ ٝ ثب ؿأي ػٝ مّٞ اػْبي صبّـ ػؿ ٓزِل ٗٔبي٘ؼگبٕ گقي٘و عٞاٛؼ ىؼ ٝ ػؿ 

ٛبي پبؿُٔبٗي ثـگقيؼٙ عٞاٛ٘ؼ ىؼ ٙ  ؿيبة ٓزِل اف مٞي ًٔينيٕٞ ػائٔي ٝ ثب پييٜ٘بػ گـٝ
ؿ اٗتغبثبتي ربٗييٖ, ثـ صنت گقي٘و  ثـ صنت ٛٔيٖ ٗٞع ٌٓبٗيقّ ٝ ؿاٌٛـػ, ٛيت ٓيبٝٝ 

ٝ َٗت عٞاٛ٘ؼ ىؼ. ٝ هبٕٗٞ امت ًٚ ٓوـؿات ٝ ؿاٌٛـػ ٓـثٞٓٚ ؿا ٓؼيٖ ٝ ٓيغٌ عٞاٛؼ 
 ٗٔٞػ.

ؿإ اٗتغبثبتي ثٚ ٓؼت ٛلت مبٍ ػؿ مٔت  ؿ اؿىؼ ٝ ٗيق ٓيبٝ ؿإ ثب ٓيبٝ مـپـمت ٓيبٝ 
ؿفيؼٙ, ػمت يبفٗؼ  ىت ٝ ٗغٞاٛ٘ؼ تٞاٗنت ثٚ ٛيچ ىـَ ػيگـي اىتـبٍ ٝاّ عٞاٛ٘ؼ ػا عٞػ ػٝ

ػاؿ ٛيچ مٔت يب َٓ٘ت ىٞٗؼ ثٚ رق آٜٗب ًٚ ثٚ ٗضٞي ػؿ ربٗيي٘ي  ٝ هبػؿ ٗغٞاٛ٘ؼ ثٞػ ػٜؼٙ
ظيلٚ ٗٔبي٘ؼ ٝ يب اٍٞال ػؿ ٗوو ٓؼؿك ٝ صـف  يب ٗٔبي٘ؼگي اف مٞي ىٞؿاي مـامـي اٗزبّ ٝ

ٚٴ ٓـػٓي ٝ ؿيـاٗتلبػي ثٚ ًبؿ گٔبؿػٙ ٛيي  آٓٞفىي, ػِٔي, كـٛ٘گي, پژٝ ٝ آٞؿ عيـي
 ىٞٗؼ.

ػثيـ ارـايي اف مٞي ػٝ مّٞ اػْبي ىٞؿاي مـامـي ٝ ثٚ پييٜ٘بػ ؿيبمت ايٖ ىٞؿا  
ؿ  ؿإ يب ٓيبٝ َٓ٘ٞة عٞاٛؼ ىؼ. ٝ هبٕٗٞ, ىـائ اٗتَبة ٝ آٌبٕ اٗتَبة مـپـمت ٓيبٝ

ثيـ ارـايي ٓإمنٚ اٗتغبثبت ؿإ اٗتغبثبتي ٝ ػ ٓٞؿ ٓيبٝ اؿىؼ ىٞؿاي مـامـي, ٛٔيٖ
ظبئق ٝ ٓنئُٞيتٜبي ٓوـؿ ػؿ  ًيٞؿ ؿا تجييٖ ٝ تؼييٖ عٞاٛؼ ٗٔٞػ. / ايٖ ػؼٙ تٔبٓي رٞاثگٞي ٝ

 ػ٘ٞإ چٜبؿّ ٓ٘ؼؿد ػؿ هبٕٗٞ امبمي صبّـ عٞاٛ٘ؼ ثٞػ.

ٙٴ ٓو٘٘ٚ اف مٞي گـٝ ٓيبٝ  ٜٛبي پبؿُٔبٗي ثب ػْٞيت صقثي ػؿ يٌي اف ٓزِنيٖ  ؿإ هٞ
ٙ صبّـ ٓزِل آٌبٕ تؼييٖ  ؿٙ ثٚ رٜت ٛـ يي گـٝ . ٝ تٜ٘ب يي ٓيبٝپييٜ٘بػ عٞاٛ٘ؼ ىؼ

ي اف مٞي ٓزِنيٖ ثبيؼ ًٚ  عٞاٛؼ ػاىت, آب ثٚ ٛـ ٍٞؿت ٓـاتت ثٚ ؿمٔيت ى٘بمي ٝ
 ٍٞؿت پؾيـػ.

ٚٴ اٗتغبثبت ًيٞؿ ػٜؼٙ  ٚٴ كؼبُيتٜبي ٓـتجٔ ثب آـ آٓٞفه ٝ  ٓإمن ػاؿ ٓنتويْ ٝ تبّ ًِي
اٗتغبثبتي ٝ ٗيق ػيگـ صوٞم ٝ ٗيبفٛب ٝ عٞامتٜبيِ ػمتزبت ٝ ٛبي ٓؼٗي, رــاكيبي  تٞاٗجغيي

اصقاة ميبمي ٓجن ٗٔٞٗٚ ٝ كٜـمت اٗتغبة ً٘٘ؼگبٕ ٓ٘ظٞؿ ؿأي ػٛ٘ؼگبٕ ٝ ٗيق آـ چبچ 
ٚٴ ػمتٞؿ ًبؿ ٝ ثـٗبٓٚ ٛـ ؿٝ ػؿ چبؿچٞة ء ف اٗتغبثبت, ىٔبؿه آؿا ٓبتـيبُٜبي اٗتغبثبتي ٝ تٜي

ٓـاتت ٍضت ػؿ اٗتغبثبت ٗٔبي٘ؼگبٕ ٓزِل ٝ م٘بتٞؿٛب ٝ ٓوـؿات ٝ هٞاٗيٖ, ؽًـ اػتجبؿ ٝ اػطبي 
ٙٴ ٌٓقيي ثٚ ػالٝء ٗيق ىٔبؿه آؿا ٙ ًِيٚ ٓـاتت  ٓـثٞٓ ثٚ اٗتغبثبت ؿيبمت رٜٔٞؿي ايبالت ٓتضؼ

 ثي٘ي ىؼٙ اف مٞي هبٕٗٞ عٞاٛؼ ىؼ. پيو

ػيت ػٛي ٝ هبٗٞٗي ثٞػٕ اهؼآبت ٝ تَٔئبت اٗتغبثبتي, ٗظبٓي  رٜت تْٔيٖ اٍٍٞ ٓيـٝ ـ  2 
ٛبي تَٞيت ػؿ چبؿچٞة ٓوـؿات ٓ٘ؼؿد ػؿ ايٖ هبٕٗٞ امبمي ٝ ٗيق ػيگـ هٞاٗيٖ  ه اف تؼاثيـ ٝ ؿٝ

ٚٴ ًيٞؿ ثـهـاؿ عٞاٛؼ گيت. ايٖ ٗظبّ ثٚ ٓـاصَ ٓغتِق ؿٝ ٗؼٛبي اٗتغبثبتي هطؼيت  ٓـتجط
ٗؼإ ؿأي ػٛ٘ؼٙ ٝ ٗيق ؿأي گيـٗؼٙ ٝ  ا عٞاٛؼ ػاػ ٝ ّبٖٓ صٔبيت اف صوٞم ميبمي ىٜـٝالفّ ؿ

 ٛٔيٖ هبٕٗٞ امبمي عٞاٛؼ ثٞػ. 99يب تزٔؼبت صقثي ٝ ميبمي ػؿ چبؿچٞة اٍَ 

ٚٴ آـ اٗتغبثبت, ثـهـاؿي تؼاثيـ ٝ ؿٝ  ٓٚ ٝ ٓطبثن ثب ٌٗ ٍـيش هبٕٗٞ  ىٜبي تَٞيت ٓيـٝ ػؿ فٓي٘
غ ٝ صبيَ ثـ تَٔئبت ٝ اهؼآبت ثٚ تَٞيت ؿميؼٙ ٗغٞاٛؼ ثٞػ ٝ رٚ ٓبٗ امبمي ثٚ ٛيچ ٝ

 تؼِيوي ؿا ثـ آٜٗب ٓتـتت ٗغٞاٛؼ مبعت.
  

 و فصم دٔ 

ّٴ فذراسيٌٕ ٔ قهًرٔ يهي كشٕر يكسيك   در باب بخشٓاي گَٕاگٌٕ يتشكه

 و اصم چٓم ٔ دٔ 

ٚٴ فيـ امت:  ٙٴ عبى ٝ عط  هِٔـٝ ِٓي ًيٞؿ ػؿ ثـگيـٗؼ

ٚٴ ٓضَٞؿ ػؿ ٓ ـ  1   ي ِٓي. ػ هِٔـٝ يبٕ حـٞؿ ٝ صؼٝعط

ٚٴ آثگيـٛب ٝ آثـاٛٚ ـ  4  ٚٴ ٓـثٞٓ ثٚ رقايـ ٝ ٓيتَٔ ثـ: ًِي ٛبي ٓٞرٞػ ػؿ آثٜبي ثٚ اْٗٔبّ  عط
 عطٚ.

ٚٴ ٓـثٞٓ ثٚ رقايـ گٞاػاُٞپٚ ٝ ؿٝ ـ  3   يبعيغؼٝ, ٓنتوـ ػؿ اهيبٗٞك آؿاّ. عط

ٚٴ ٓضَٞؿ ثيٖ مٌٞي هبؿٙ ـ  2   اي ٝ ػيگـ مٌٞٛبي فيـ ػؿيبيي رقايـ, عط



أُِِي ٝ ٗيق  ػي ًٚ صوٞم ثيٖ آثٜبي ػؿيبٛبي ٓضَٞؿ ػؿ هِٔـٝ ٌٓقيي ثٚ گنتـٙ ٝ ػؿ صؼٝ ـ  5 
 صوٞم ػؿيبٛب ٝ آثٜبي ػاعِي تؼييٖ ٝ تجييٖ ٗٔٞػٙ امت.

ٚٴ ِٓي ثٚ گنتـٙ  كْب ٝ پٜ٘ٚ ٓضؼٝ ـ  6  ٙٴ عط ٝ تـييـات ػيگـي ًٚ ٛٔبٕ صوٞم ػ ثـ گنتـ
 أَُِ ٓجيٖ ٝ ٓؼيٖ ٗٔبيؼ. ثيٖ

  

 اصم چٓم ٔ سٕو 

ٙٴ ٌٓقيي ثئبؿ ٓي   ٗؼ: ؿٝ هنٔتٜبي فيـيٖ ٗيق ٛٔٚ رقٝ عبى ٝ هِٔـٝ كؼؿاميٕٞ ايبالت ٓتضؼ
  

 اصم چٓم ٔ چٓارو 

ٙٴ ٌٓقيي  ٌٓقيٌٞميتي ٝ ٓ٘طوٚ پبيتغت ٓوـ هٞاي مٚ  گبٗٚ ٝ پبيتغت ؿمٔي ايبالت ٓتضؼ
اي ًٚ ْٛ اي٘ي ٗيق تضت ىٍٔٞ عٞػ ػاؿػ ٝ ػؿ ٍٞؿتي ًٚ  امت ٝ ػجبؿت امت اف هِٔـٝ ٝ عطٚ

ٚٴ ًيٞؿ ثٚ ػيگـ ٗوطٚ يب ٓ٘طوٚ ٓ٘توَ گـػٗؼ, ٓـاتت ْٛ ػؿ ايبالت ٝ هٞاي مٚ ايٚ ػٓغيٌٞ ثب  گبٗ
ٙٴ ًيٞؿ تجييٖ ٝ تؼييٖ ٗٔبيؼ ثـپب ٝ امتٞاؿ عٞاٛؼ گيت. ػ ٝ گنتـٙ صؼٝ  اي ًٚ ً٘گـ

  

 م ٔ پُجىاصم چٓ 

اي ًٚ ْٛ اي٘ي ٗيق اف إٓ ثـعٞؿػاؿٗؼ,  ػ ٝ حـٞؿ ٝ گنتـٙ ٝ پٜ٘ٚ ايبالت كؼؿاميٕٞ ٌٓقيي اف صؼٝ 
ٙٴ تجييٖ يبكتٚ ٝ تؼييٖ  ثـعٞؿػاؿ ثٞػٙ اٗؼ ٝ ٓـاتت ايٖ ثـعٞؿػاؿي ٓبػاّ ًٚ اىٌبُي ػؿ ايٖ گنتـ

 گيتٚ صبػث ٗگـػػ ثٚ هٞت عٞػ ثبهي امت.
  

 اصم چٓم ٔ ششى 

متبٗٚ ثيٖ عٞيو صؼ ٝ ٓـف ٝ حـٞؿ عٞػ ؿا  تٞاٗؼ ثب اٗؼوبػ پئبٜٗبيي ػٝ ٴ ٌٓقيي ٓيايبالت ٓتضؼٙ 
متبٗٚ ثبينتي اف  ُٞ ػٝ تؼييٖ ٝ تٌِيق ٗٔبي٘ؼ آب ٛٔٞاؿٙ ٓنيـ چ٘يٖ پئبٜٗب ٝ تٞاكوبتي ٝ

ٚٴ عٞػ يؼ٘ي ً٘گـٙ ٝ ثٚ تَٞيت ٓزِنيٖ ػجٞؿ ٗٔبيؼ.  ٓزـاي ىبينت
  

 اصم چٓم ٔ ْفتى 

ٚٴ تپيي ٗيق  ايبُت ٗبيبؿيت ػاؿاي گنتـٙ ٝ صؼٝ  ػي امت ًٚ ػؿ صبٍ صبّـ ٓيتَٔ ثـ ٓ٘طو
 ىٞػ. ٓي

  

 اصم چٓم ٔ ْشتى 

ٚٴ آثـاٛٚ  ٛب ٝ تٔبٓيِ ػؿيبٛبي ٓ٘ظْ ثٚ عطٚ ٝ هِٔـٝ ِٓي, ًٚ ثٚ عبى  رقايـ, آثگيـٛب ٝ ًِي
بٓي آثگيـٛبي ٓٞرٞػ, ٛب ٝ تٔ اٗؼ ٛٔيٖ ٓٞؿ مٌٞٛبي فيـ ػؿيبيي رقايـ ٝ آثـاٛٚ ًيٞؿ ٓتؼِن

ٕ ٓـفي, آثٜبي ػؿيبيي ػاعِي ٝ كْبي تضت پٞىو هِٔـٝ ِٓي ًيٞؿ ٛٔٚ ٝ ٛٔٚ  آثٜبي ػؿٝ
ي آٜٗب  اثنتگي ػاؿٗؼ ثٚ رق إٓ ػمتٚ اف آثٜبيي ًٚ تب ايٖ تبؿيظ ثـ ؿٝ ُت كؼؿاٍ ٝ ٓنتوئبً ثٚ ػٝ

ٙٴ هْبيي ايبالت, اػٔبٍ ٝ ارـا گيتٚ ثبىؼ.  ٓـاتت صوٞهي صٞف
  

  

 سٕو عُٕاٌ 

 فصم يكى 

 در بحث تقسيى قذرتٓا 

 اصم چٓم ٔ َٓى 

ظبيلو ثيٖ مٚ هٞٙ: ٓو٘٘ٚ, ٓزـيٚ  هؼؿت ػبُي كؼؿاٍ ًيٞؿ ٓوّنْ امت ثٚ رٜت ارـاي ٝ 
 ٝ هْبئيٚ.

ٚٴ كٞم ػؿ يي كـػ يب تيٌيالت يب ٜٗبػ آٌبٕ  پؾيـ ٗينت ٝ  اػؿبّ ػٝ يب مٚ هٞٙ اف هٞاي مٚ گبٗ
ٙٴ ٓو تٞإ ػؿ يي كـػ ثٚ رق ٓٞاؿػي ًٚ اعتيبؿاتي  ٘٘ٚ ؿا ٗٔيٗيق ٓـاتت اعتيبؿٓ٘ؼي ٝ هٞ

ٙٴ ٓزـيٚ ٓجن ٓلبػ اٍَ ثينت كٞم ْٜٗ, اػطب گيتٚ ثبىؼ, تلٞيِ ٗٔٞػ. ػؿ ٝ  اُؼبػٙ ثٚ ٓوبّ هٞ
يٌْ( ثؼإ ٝ  مي )يٌَؼٝ 131ّ اٍَ  ّؼيت ٝ ٓٞؿػ ػيگـي ثٚ رق آٗچٚ ػؿ پبؿاگـاف ػٝ ٛيچ ٝ

 گـػػ. اُؼبػٙ ثـاي هبٗٞٗگؾاؿي اػطب ٝ تلٞيِ ٗٔي اىبؿٙ ٝ تَـيش گيتٚ امت اعتيبؿاتي كٞم



  

 و فصم دٔ 

ِٴ يقُُّ   از باب قٕ

 اصم پُجاْى 

ٙٴ ِٓي ًيٞؿ ًٚ ٓتيٌَ اف ػٝ ٓزِل, يٌي   ٙٴ ً٘گـ ٙٴ ٌٓقيي, ثـُگـػ ٚٴ ايبُت ٓتضؼ ٙٴ ٓو٘٘ هٞ
 ثبىؼ. ٓزِل ٗٔبي٘ؼگبٕ ٝ ػيگـي م٘بمت امتٞاؿ ٓي

  

 اصم پُجاِ ٔ يكى 

  

 و اصم پُجاِ ٔ دٔ 
  

 اصم پُجاِ ٔ سٕو 

  

 اصم پُجاِ ٔ چٓارو 

  

 اصم پُجاِ ٔ پُجى 

 رٜت ثٚ ٗٔبي٘ؼگي ٓزِل گقي٘و ىؼٕ ٗيبف ثٚ اصـاف ىـائ فيـ ٛنت: 

ٚٴ  ىٜـٝ ـ  1  ٗؼي ٌٓقيي ثٚ ٍٞؿتي ًٚ ٓتُٞؼ ػؿ عبى ٌٓقيي ثٞػٙ ثبىؼ ٝ ثتٞاٗؼ اف صوٞم صو
 عٞػ ثٜـٙ رٞيؼ.

 ف گقي٘و, ثينت ٝ يي مبٍ تٔبّ ػاىتٚ ثبىؼ. ػؿ ؿٝ ـ  4 

ٚٴ إٓ ايبُت ثٞػٙ  گيـػ ٝ يب ىٜـٝ اِٛيت ٓضَ ايبُتي ًٚ اٗتغبثبت ػؿ إٓ ٍٞؿت ٓي ـ  3  ٗؼ ٛٔنبي
ؿ يب ٛٔبٕ ايبُت ٓضَ  ثبىؼ ٝ الاهَ اف ثيو اف ىو ٓبٙ هجَ اف آـ اٗتغبثبت ػؿ إٓ ايبُت ٓزبٝ

 اٗتغبثبت مبًٖ ثٞػٙ ثبىؼ.

ٗبّ اٗتغبثبتي چ٘ؼ امٔي ٛٔچٕٞ ٗبٓقػ  اه ػؿ كٜـمتٜبي حجت ي ثتٞاٗؼ امْ رٜت آٌٗٚ ٝٝ  
ي اَٛ يٌي  ًيَ ٓزِل ظبٛـ گيتٚ ٝ حجت گـػػ, ٗيبف ثٚ ايٖ امت ًٚ ٝ ت ٝ اٗتغبثبتي ٝ ػؿ ٛيأ

ٗبّ اف ًبٗؼيؼاٛب ٝ آـ گقي٘و ٓؼت ٗبٓقػ اٗتغبثبتي ػؿ إٓ  اصؼٛبي كؼؿاتيٞي ًٚ ٓـاتت حجت اف ٝ
اصؼ كؼؿاتيٞ ثب اهبٓتي ثيو اف ىو  پؾيـػ ثٞػٙ ٝ يب ايٌ٘ٚ ػؿ ٓوبّ ٛٔنبيگي ايٖ ٝ ٓي ٍٞؿت

 ٓبٙ پيو اف تبؿيظ تضون آـ اٗتغبثبت ثبىؼ.

ٗؼ ثٚ  ت ٛٔنبيگي چ٘بٗچٚ ؿيجتي اف مٞي ىٜـٝ ٗؼيگـي ػؿ ٛيأ ٓـاتت ٛٔنبيگي ٝ ىٜـٝ 
يٞؿ ٍٞؿت گيـػ ٛٔچ٘بٕ اه ػؿ آـ اٗتغبثبت ٓـػٓي ً ُتي ٝ ػٔٞٓي ظبيق ػٝ رٜت ايلبي ٝ

 ٓضلٞظ عٞاٛؼ ٓبٗؼ.

ػاؿ  ٗؼ ٗبٓقػ ًبٗؼيؼاتٞؿي ٓزِل ٗجبيؼ ػؿ عؼٓت كؼبٍ اؿتو كؼؿاٍ ًيٞؿ ٝ يب ػٜؼٙ ىٜـٝ ـ  2 
ٚٴ ٓضَ ارـاي اٗتغبثبت عٞيو ثبىؼ ٝ اگـ ْٛ ايٖ  ِمٌٔتي ٗقػ پِيل ٝ ژاٗؼاؿٓـي ٓضِي ٗبصي

ظيلٚ اصتـاف  ٗزبّ اٗتغبثبت اف ايٖ مٔت يب ٝف هجَ اف تبؿيظ ا ؿٝ 91چ٘يٖ امت ثبيؼ ًٚ تب هجَ اف 
 رنتٚ ثبىؼ.

فيـ ٝ يب صتي هبّي ػؿ ًيٞؿ  ٗت ٝ فيـ يب ٓؼبٝ ػاؿ مٔتي ثٚ ػ٘ٞإ ٝ رٚ ٗجبيؼ ػٜؼٙ ثٚ ٛيچ ٝ ـ  5 
ف ثيو اف تبؿيظ  ؿٝ 91گـػػ ٝ ٗيق ٗغٞاٛؼ تٞاٗنت ػؿ صٞفٙ اٗتغبثبتي عٞيو, چ٘بٗچٚ تب هجَ اف 

ت عٞيو ػؿ هبُت يٌي اف ٓٞاؿػ كٞم تجـي رنتٚ ثبىؼ, اٗتغبة اٗزبّ آـ اٗتغبثبت اف مٔ
 گـػػ.

 ٝ ٗيق ٗجبيؼ ٓوبّ ٓؾٛجي ٛيچ يي اف اػيبٕ ٝ يب ٓؾاٛت ثبىؼ. ـ  6 

 ثؼإ اىبؿٙ گيتٚ ثبىؼ. 59ػْٞ ٛيچ يي اف تيٌالت ًٚ ػؿ ٓلبػ اٍَ  ـ  7 
  

 اصم پُجاِ ٔ ششى 

ًٚ اف ايٖ ػؼٙ, ػؿ ٛـ ايبُت ٝ ٛيت م٘بتٞؿ امت ٝ  ثينت ٓزِل م٘ب ٓتيٌَ اف يٌَؼٝ 
ٚٴ كؼؿاٍ, ػٝ م٘بتٞؿ ٓجن اٍَ اًخـيت ٗنجي اعؾ آؿا ٝ يي م٘بتٞؿ ٗيق ٓجن اٍَ اهِيت ء ٗبصي

ٚٴ ػٝ كٜـمت اٗتغبثبتي  اٝ ُيٚ گقي٘و عٞاٛ٘ؼ ىؼ. ثؼيٖ ٓ٘ظٞؿ, اصقاة ميبمي ثبيؼ ًٚ ثٚ تٜي



پل ػؿ ؿأك كٜـمتي هـاؿ ُيٚ م ّ كٜـمِت اهِيت اٝ ثب ػٝ كـٍٓٞ كٞم ٓجبػؿت رٞي٘ؼ. ٗلـ ػٝ
 عٞاٛؼ گـكت ًٚ ٛـ صقة ميبمي ثٚ رٜت ػيگـ ٗبٓقػٛبيو تٜيٚ ًـػٙ امت.

ٝ ػؿ چبؿچٞة ٗظبّ كٜـمتٜبي ء ػٝ م٘بتٞؿ ثبهي ٓجن اٍَ اصـاف ٗنجي ٝ ثبُ٘نجٚ آؿا مي ٝ 
 اصؼ اف حجت ٗبّ چ٘ؼ امٔي مـامـي گقي٘يي عٞاٛ٘ؼ ىؼ. ٓٞؿػ ؿأي ػؿ يي ٓـصِٚ ٝ

ٙٴ اّغِ ٓو هبٕٗٞ, ٝ  ٗلـٙ عٞاٛؼ ثٞػ. تيٌَ ٓزِل م٘ب  34ـؿات ٝ ٗيق چبؿچٞة گقي٘و ايٖ ػؼ
 ٛـ ىو مبٍ يٌجبؿ اف ٗٞ تزؼيؼ عٞاٛؼ ىؼ.

  

  

 اصم پُجاِ ٔ ْفتى 

 ثٚ رٜت ٛـ يي اف م٘بتٞؿٛب, يي ربٗييٖ يب ًليَ ٗيق ثـگقيؼٙ عٞاٛؼ ىؼ. 
  

 اصم پُجاِ ٔ ْشتى 

ًبُت  ت ٝ ثـاي اصـاف ٓوبّ م٘بتٞؿي ٛٔبٕ ىـايطي ٓتَٞؿ امت ًٚ ثـاي گقي٘و ػؿ ٛيأ 
ف اٗتغبثبت مي  ثبينت ثـاي اصـاف ٓوبّ م٘بتٞؿي, ٗبٓقػ ػؿ ؿٝ ٓزِل, ثزق ٓـاتت مٖ ًٚ ٓي

 مبٍ تٔبّ ؿا ػاىتٚ ثبىؼ.
  

 اصم پُجاِ ٔ َٓى 

اي ًٚ  ؿٙ ؿٙ ثؼؼي پيٞمتٚ ثٚ ػٝ تٞاٗ٘ؼ ثـاي ػٝ م٘بتٞؿٛب ٝ ٗٔبي٘ؼگبٕ ٓزِل ٝ ً٘گـٙ ٗٔي 
ٚٴ  اٗؼ, ٓبػآي ًٚ ػؿ صبٍ اٗزبّ ٝ گؾؿاٗيؼٙ ٓـاتت ربٗيي٘ي ًبٗؼيؼاٛبي ٓـثٞٓ ثٚ عٞػ ؿا ٓي ظيل

ُت ثبى٘ؼ, ثٚ ٗٔبي٘ؼگي ٓزِنيٖ ثـگقيؼٙ ىٞٗؼ. آب م٘بتٞؿٛب ٝ  كؼبٍ ٝ ػؿ عؼٓت ػٝ
ٙٴ ثؼؼي پيٞمتٚ ثٚ ػٝ ٗٔبي٘ؼگبٕ ٓزِل ٗغٞاٛ٘ؼ تٞاٗنت ثـاي ػٝ اي ًٚ عٞػ ػؿ ٓوبّ ٙ ؿ ؿ

ًيَ  ت ربٗييٖ ٝ اٗؼ, صتي ػؿ ٛيأ ٗٔٞػٙ ظيلٚ ٓي ٗٔبي٘ؼگي ٝ م٘بتٞؿي ػؿ ً٘گـٙ ايلبي ٝ
 ٓزِل يب م٘بتٞؿ ثـگقيؼٙ ىٞٗؼ.

  

 اصم شصتى 

يٌْ ٓتٖ هبٕٗٞ امبمي صبّـ ثـ صنت ٝ  ثي٘ي ىؼٙ ػؿ اٍَ چَٜ ُتي پيو ٜٗبػ ػٔٞٓي ٝ ػٝ 
 ػاؿػ. آٗچٚ هبٕٗٞ ٓوـؿ ٓي

ٓـاتت اػتجبؿ اٗتغبة ٗٔبي٘ؼگبٕ ٝ م٘بتٞؿٛبي ٓزِنيٖ ؿا ػؿ ٛـ يي اف ٗٞاصي اٗتغبثبتي تي  
اصؼٛبي اٗتغبثيٚ كؼؿاتيٞ اػالّ عٞاٛ٘ؼ ٗٔٞػ. ٛٔيٖ ٜٗبػ ٛٔچ٘يٖ,  امٔي ٝ ػؿ ٛـ يي اف ٝ

ػمت يبفيؼٙ ثبى٘ؼ, ؿا ء ٛبي ًبٗؼيؼاٛبيي ًٚ ثٚ اعؾ اًخـيت آؿا ٓـاتت ٍضت ٝ گٞاٛي ثـٗبٓٚ
ُيٖ اهِيت ٓطبثن ثب ٓلبػ اٍَ پ٘زبٙ ٝ ىيْ  ٗٔٞػٙ ٝ ٗيق ثٚ اٗتَبة م٘بتٞؿٛبي اٝاػالّ 

ؿفيؼ. ٛٔچ٘يٖ اػالّ  ي هبٕٗٞ ٓجبػؿت عٞاٛؼ ٝ ثي٘ي ػػبٝ ٛٔيٖ هبٕٗٞ ٝ ٓـاتت ٓ٘ؼؿد ػؿ پيو
االٓـ اٍَ پ٘زبٙ  ٓـاتت ٍضت ٝ اٗتَبة ٗٔبي٘ؼگبٕ ٓزِل ٓجن اٍَ ٗٔبي٘ؼگي ثبُ٘نجٚ, صنت

 ٕ ٝ هٞاٗيٖ ٓـتجطٚ ثب ٛٔيٖ ٜٗبػ امت.ٝ چٜبؿّ ٛٔيٖ هبٗٞ

تَٔئبتي ًٚ ػؿ عًَٞ اػالّ ٍضت ٝ اػطبي گٞاٛي ٓـاتت ٝ اٗتَبة ٗٔبي٘ؼگبٕ  
اي ػاػگبٙ  گٞيي ٝ اػـاُ ٗقػ ٓضبًْ ٓ٘طوٚ گـػٗؼ, هبثَ پبمظ م٘بتٞؿٛبي ً٘گـٙ اتغبؽ ٓي

ٙٴ هْبييٚ ًيٞؿ ػؿ چبؿچٞة ٓوـؿٙ اف مٞي هبٕٗٞ عٞاٛؼ ثٞػ.  كؼؿاٍ هٞ

صٚ ػؿ پبؿاگـاف كٞم, هبثَ ثبفثي٘ي ٝ ثـؿمي  ٛبي ٓضبًْ ٝ ٓضبكَ ٓيـٝ بت ٝ هطؼ٘بٓٚتَٔئ 
ثبؿٙ ٓ٘ضَـاً اف مٞي ٓضٌٔٚ ػبُي ٛٔبٕ ػاػگبٙ )ػاػگبٙ كؼؿاٍ( عٞاٛؼ ثٞػ, إٓ ْٛ اف ٓـين  ػٝ

تٞاٗ٘ؼ اػٔبٍ ٗٔبي٘ؼ, آب: ٓ٘ضَـاً ٝ ٛ٘گبٓي ًٚ  پبمغگٞيي ٝ اػـاّي ًٚ اصقاة ميبمي ٓي
ٚٴ اٗتغبثبت ؿا ػمتغٞه تـييـي ٗٔبيؼ, ٗوَبٗي ؿا ٓ يبٛؼٙ ٗٔبي٘ؼ, ًٚ ثتٞاٗؼ يضتَٔ, ٗتيز

اصٌبّ ٓضٌٔٚ ػبُي هطؼي ثٞػٙ ٝ ؿيـهبثَ اػـاُ ٝ عؼىٚ امت ٝ هبٕٗٞ امت ًٚ ٓـاتت 
ٓيقإ ثٞػرٚ ٝ ىـائ اػٔبٍ ٝ اٗزبّ تيـيلبت ايٖ پبمغگٞيي يب اػـاُ ؿا ثٚ ٛـ ٍٞؿت ٓوـؿ 

 عٞاٛؼ ٗٔٞػ.
  

 ىاصم شصت ٔ يك 



ظبيق عٞيو ٓطـس  ًالي ٓزِل ٝ م٘بتٞؿٛب ثٚ ُضبظ ػوبيؼ ٝ آؿائي ًٚ ػؿ ٓـاتت ارـاي ٝٝ  
ىٞٗؼ ٝ ٛـگق هبثَ َٓبُضٚ ٝ ٓنبٓضٚ  ػٛ٘ؼ, ؿيـهبثَ تؼؼي ٓضنٞة ٓي ًـػٙ ٝ اؿائٚ ٓي

 ٗينت٘ؼ.

ٚٴ اػْبي  ت ٓيـٝ ؿيبمت ٛـ يي اف ٓزبُل ٗٔبي٘ؼگبٕ ٝ م٘ب ثٚ ُضبظ صـٓت ٝ اصتـاّ ثٚ ٛيأ  ٓ
ٚٴ ٓزبُل ٝ ٓضلَ ٛـ ي ٚٴ ؿيـهبثَ تؼؼي ثٞػٕ صيط ي اف ٓزبُل كٞم ٝ ٗيق ثٚ ُضبظ ٓيغَ

 تيٌيَ ٓزبُل كٞم.
  

 و اصم شصت ٔ دٔ 

ٙٴ ػٜؼٙ ٗٔبي٘ؼگبٕ ٓزِل ٝ م٘بتٞؿٛب ٓي ػٝ  تٞاٗ٘ؼ  ػاؿي ٗٔبي٘ؼگي ٝ م٘بتٞؿييبٕ ٗٔي ؿ
ف صوٞم ٝ ظيلٚ يب مٔتي ػيگـ ػؿ تيٌيالت ٌِٓٔتي ٝ ايبُتي ثٚ ٗضٞي ًٚ ا ػاؿ ٝ ػٜؼٙ
ٚٴ عٞيو ثبى٘ؼ. آب  اي ثـعٞؿػاؿ ثبى٘ؼ, ثؼٝ اُقصٔٚ صن ٕ اعؾ ٓزٞف هجِي اف ٓزِل ٓـثٞٓ

ػاؿي مٔت  ػاؿ مٔتي ػؿ يٌي اف تيٌالت كٞم گـػٗؼ, ثطٞؿ عٞػًبؿ اف ػٜؼٙ چ٘بٗچٚ ػٜؼٙ
ؿ عٞاٛ٘ؼ ثٞػ تب مٔت رؼيؼ ثٚ پبيبٕ ثـمؼ. ٛٔيٖ هبٕٗٞ  ٗٔبي٘ؼگي ٝ م٘بتٞؿي ٓزبُل كٞم ػٝ

ؿات ػؿ عًَٞ ربٗيي٘بٕ ٗٔبي٘ؼگبٕ ٓزِل ٝ م٘بتٞؿٛب, ٍبػم ٝ ٓتـتت عٞاٛؼ ثٞػ. ٝ ٓوـ
ثـٝ عٞاٛؼ  ت ٗٔبي٘ؼگي م٘بتٞؿي اييبٕ ؿٝ تغطي اف ايٖ ٓوـؿات ثب ٓزبفات اف ػمت ػاػٕ ٛيأ

 ثٞػ.
  

 اصم شصت ٔ سٕو 

٘ؼگبٕ يؼ٘ي ٗٔبيء ؿمبٗي ًٔتـ اف ٗئي اف تؼؼاػ ًَ اػْب ٕ صْٞؿ ثْٜ تٞاٗ٘ؼ ثؼٝ ٓزبُل ٗٔي 
ًالي ٓزِل ٝ چٚ م٘بتٞؿٛب, تيٌَ رِنٚ ػٛ٘ؼ. آب ٓجن هبٕٗٞ صبّـيٖ  ٓـثٞٓٚ, چٚ ٝ

 31ؿمبٗي ػؿ عالٍ  في ٓؼيٖ گـػ ْٛ آٓؼٙ ٝ ؿبيجيٖ ؿا ٗنجت ثٚ صْٞؿ ثْٜ ثبينت ػؿ ؿٝ ٓي
ىبٕ آگبٙ ٝ ٛيؼاؿ ٗٔبي٘ؼ. ٝ ثٚ اييبٕ ٛيؼاؿ ػٛ٘ؼ ًٚ چ٘بٗچٚ چ٘يٖ  ف ثؼؼ اف تبؿيظ ؿيجت ؿٝ

ثبى٘ؼ ٝ  ظبيق ٝ مٔت عٞيو ٗٔي ػاؿي ٝ ؼ ايٖ ثؼإ ٓؼ٘ي امت ًٚ پؾيـاي ػٜؼٙػَٔ ٗٔبي٘
اٗؼ ًٚ ػؿ ِٜٓتي  ٛبي اييبٕ كـاعٞاٗؼٙ عٞاٛ٘ؼ ىؼ ٝ ايٖ ػؼٙ ٓٞظق ُؾامت ًٚ ربٗييٖ

ؿمبٗي عٞػ ؿا ٓضـف ٝ ٓضون ٗٔبي٘ؼ ٝ چ٘بٗچٚ ايٖ ْٛ ٓضون ٗگـػػ,  يٌنبٕ ٓـاتت صْٞؿ ثْٜ
 ؼ ىؼ تب ٗنجت ثٚ اٗتغبثبت رؼيؼ اهؼاّ الفّ ثٚ ػَٔ آيؼ.ربيگبٙ ؿبئت ؿمٔبً اػالّ عٞاٛ

ف پيٞمتٚ  ؿٝ 11ىٞػ ًٚ ٗٔبي٘ؼگبٕ ٓزِل ٝ م٘بتٞؿٛبيي ًٚ ثٚ ٓؼت  ٝ ٗيق چ٘يٖ امت٘جبٓ ٓي 
ٚٴ عٞيو اف صْٞؿ ػؿ  ٕ ػِت تٞريٜي يب ثؼٝ ثؼٝ ٕ اعؾ ٓزٞف هجِي اف ؿيبمت ٓزِل ٓـثٞٓ

ؿمبٗي ٝ ٗٔبي٘ؼگي يب  ف آبٕ صْٞؿ ثْٜرِنبت ٓزِل ٓـثٞٓٚ آت٘بع ٗٔبي٘ؼ, تِٞيضبً ا
ٙٴ ثؼؼي عٞيو ؿا ٓضـٝ م٘بتٞؿي عٞيو تب ػٝ ٛبي ايٖ  اٗؼ ٝ ُؾامت ًٚ اف ربٗييٖ ّ مبعتٚ ؿ

 اكـاػ ػػٞت ثٚ ػَٔ عٞاٛؼ آٓؼ.

چ٘بٗچٚ ٛـ يي اف ٗٔبي٘ؼگبٕ يب م٘بتٞؿٛبي ٓزبُل اف صؼ َٗبة ثبينتٚ رٜت ثـعٞؿػاؿي اف  
ل ٓـثٞٓٚ ثـعٞؿػاؿ ٗجٞػ, ُؾا ثالكبٍِٚ ربٗييٖ ايٖ كـػ, اكـاػ ت ٗٔبي٘ؼگي ٝ م٘بتٞؿي ٓزِ ٛيأ

ظبيق ٝ مٔت كـػ ٓقثٞؿ پل اف  ػاؿي ٝ هت رٜت ػٜؼٙ كـاعٞاٗؼٙ عٞاٛؼ ىؼ تب ػؿ امـع ٝ
ف اف تبؿيظ هطؼي ايٖ ػؼّ اصـاف صؼ َٗبة ثبينتٚ, عٞػ ؿا ثٚ ٓزبُل ٓـثٞٓٚ  ؿٝ 31گؾىت 

 ٓؼـكي ٗٔبيؼ ٝ اػالّ صْٞؿ هطؼي ٗٔبيؼ.

ٚٴ عٞيو  ٘بٗچٚ ٗٔبي٘ؼٙ يب م٘بتٞؿي ثؼٝچ  ٕ ػِت تٞريٜي ٓوجٍٞ ٗقػ ٓضٌٔٚ ٓزِل ٓـثٞٓ
ٍ ٗنجت ثٚ تغطي عٞيو هِٔؼاػ گيتٚ ٝ ٓزبفاتٜبي  عبٓي تِوي گـػػ, ٓٞظق ٝ ٓنإٝ

ٚٴ  ثي٘ي ىؼٙ ػؿ هبٕٗٞ ٗنجت ثٚ ٝ پيو ي اػٔبٍ ٝ ٓزـي عٞاٛؼ گيت. ثٚ ٛٔيٖ ٓـين ًِي
ؿا ٗقػ ٓزبُل ٓؼـكي ٗٔٞػٙ ثبى٘ؼ ٓؼتـف ثٚ تغطي  اصقاة ميبمي ًيٞؿ ًٚ ًبٗؼيؼاٛبيي

ُيت پؾيـي  ػاؿي ثبينتٚ ٝ ٓنإٝ ٗٔبي٘ؼ ٝ يب م٘بتٞؿ ٓزبُل ٓـثٞٓٚ ٗنجت ثٚ ػؼّ ػٜؼٙ
ثي٘ي ىؼٙ  ظبيق عٞيو ػؿ ٓزبُل كٞم ثبى٘ؼ, ٛٔيٖ ٓزبفاتٜبي پيو ىبينتٚ ػؿ اػاي ٝ

 تٞمٔ هبٕٗٞ ٗنجت ثٚ اييبٕ اػٔبٍ عٞاٛؼ گـػيؼ.
  

 چٓارواصم شصت ٔ  



ٗٔبي٘ؼگبٕ ٝ م٘بتٞؿٛبي ٓزبُل ًٚ ػؿ يٌي اف رِنبت صْٞؿ ثْٜ ٗـمبٗ٘ؼ ٝ ػِت ٓٞرٚ  
ٓوجٍٞ اؿائٚ ٗؼٛ٘ؼ يب ٓزٞف ؿيبمت ٓزِل عٞيو ؿا ٗؼاىتٚ ثبى٘ؼ, صن ثـعٞؿػاؿي, اف آتيبف ٝ 

 صوٞم رِنٚ ؿبيت عٞيو ؿا ٗؼاىتٚ ٝ ٗغٞاٛ٘ؼ ػاىت.
  

 اصم شصت ٔ پُجى 

ٓجـ ٛـ مبٍ آؿبف ثٌبؿ عٞاٛؼ ٗٔٞػ ٝ اثتؼا ٝ ثؼيٖ تـتيت ٗغنتيٖ ٍ مپتب ً٘گـٙ اف تبؿيظ اٝ 
ٓبؿك ٛـ مبٍ ٓجبػؿت  15رِنٚ اف رِنبت ػبػي عٞيو ؿا ثـگقاؿ عٞاٛؼ ٗٔٞػ ٝ ٗيق ػؿ تبؿيظ 

 ّ رِنبت ػبػي ؿا ٓي إٓ مبٍ ٓـثٞٓٚ عٞاٛ٘ؼ ٗٔٞػ. ؿ ػٝ ُيٖ رِنٚ اف ػٝ ثٚ آؿبف ثٌبؿ اٝ

اف رِنبت ٓزِنيٖ, ٓـاتت ٓطبُؼٚ, ثـؿمي ٝ ٓجبصخٚ ٝ  ؿٙ ؿٙ يؼ٘ي ٓي ٛـ ػٝ ػٝ ػؿ ٛـ ػٝ 
ٚٴ پييٜ٘بػات ٝ اثتٌبؿات هبٗٞٗي ًٚ اؿائٚ گـػيؼٙ اٗؼ ٝ ٗيق تَٔئبتي ًٚ ػؿ  اعؾ ؿأي رٜت ًِي

ثبى٘ؼ ثٚ ارـا ػؿعٞاٛؼ  االٓـ ٓتٖ ايٖ هبٕٗٞ امبمي صبّـ ٓي عًَٞ ػيگـ آٞؿي ًٚ صنت
 آٓؼ.

اي تـريٜي آٞؿ ٓتؾًـٙ اف  ٘ي ٓزِنيٖ, ثٚ گٞٗٚؿٙ اف رِنبت ػبػي ً٘گـٙ يؼ ػؿ ٛؼؿ ػٝ 
 گيـي گقاؿػٙ عٞاٛؼ ىؼ. مٞي هبٕٗٞ تيٌيالتي ٓزبُل ثٚ ثضج ٝ ثـؿمي ٝ تَٔيْ

  

 اصم شصت ٔ ششى 

ٚٴ آٞؿ ٓتؾًـٙ ػؿ اٍَ هجَ,  ؿٙ اف رِنبت ػبػي ثٚ ٓؼت فٓبٕ ّـٝ ٛـ ػٝ  ؿي رٜت ثـؿمي ًِي
ػمبٓجـ ٛٔبٕ مبٍ اػآٚ يبثؼ, ثزق 15تٞاٗؼ تب ثييتـ اف   ؿٙ ٗٔي ثـپب عٞاٛؼ ثٞػ. ٗغنتيٖ ػٝ

ػاؿ  مٚ ػٜؼٙ ثي٘ي ىؼٙ ٓ٘ؼؿد ػؿ اٍَ ٛيتبػٝ ٓٞاؿػي ًٚ ؿيبمت رٜٔٞؿي, ػؿ تبؿيظ پيو
ػمبٓجـ ٛٔبٕ  31اُؼبػٙ تب  يل رٜٔٞؿي عٞيو گـػػ ًٚ ػؿ ايٖ ٍٞؿت رِنبت كٞمظبيق ؿئٝ 

ٙٴ ػٝ تٞاٗؼ اػآٚ يبثؼ. ػٝ مبٍ ٗيق ٓي  ؿيَ ٛٔبٕ مبٍ اػآٚ يبثؼ. آٝ 31تٞاٗؼ تب ثيو اف  ّ ٗيق ٗٔي ؿ
  

 اصم شصت ٔ ْفتى 

آٜٗب  ً٘گـٙ يب يٌي اف ٓزبُل, ٛ٘گبٓي ًٚ ثضج ثـ مـ يي ّٓٞٞع عبً ٝ ٓغتٌ ٛـ يي اف 
يژٙ ٛـ يي اف  اي ؿا ثـپب عٞاٛؼ ػاىت يؼ٘ي ٛـ گبٙ ًٔينيٕٞ ٝ اُؼبػٙ ثبىؼ, رِنبت كٞم

ٙٴ اٍِي  ٓزبُل ؿا كـاعٞاٗؼ. آب ٓي ايٖ رِنبت كٞم اُؼبػٙ تٜ٘ب, ّٓٞٞع ٓٞؿػ ثضج ٝ اٗگيق
يژٙ ٗنجت ثٚ ثـؿمي إٓ  تيٌيَ ايٖ رِنبت ٓطـس ٝ ثـؿمي عٞاٛ٘ؼ ىؼ ٝ ًٔينيٕٞ ٝ

ٗٔٞػٙ ثبىؼ ٝ اُجتٚ ٓـاتت ّٓٞٞع ثـؿمي ٓي كـاعٞاٗي ثٚ آالع ٛـ يي اف ً٘گـٙ ؿا تٞريٚ 
 ٓزبُل عٞاٛؼ ؿميؼ.

  

 اصم شصت ٔ ْشتى 

ٛـ ػٝ ٓزِل, ػؿ يي ٓضَ يٌنبٕ امٌبٕ عٞاٛ٘ؼ يبكت ٝ ٗغٞاٛ٘ؼ تٞاٗنت ثـ ٓضِي ػيگـ ػؿ  
ٙٴ تضون ايٖ اٗتوبٍ/ ًٚ ثبينتي ٓي يي  ٍٞؿت ػؼّ ٓٞاكوت ٓزِل ػيگـ/ اف ثبة فٓبٕ ٝ ٗضٞ

 ربٗجٚ ٍٞؿت پؾيـػ, تـييـ ٌٓبٕ يبث٘ؼ. ارالك ػٔٞٓي ٝ ػٝ

ٗظـ ػاىتٚ ثبى٘ؼ, آب اف ثبثت فٓبٕ,  آب چ٘بٗچٚ ٛـ ػٝ ٗنجت ثٚ ايٖ تـييـ ٌٓبٕ اٗتوبٍ ٓٞاكوت 
ٙٴ ربثزبيي ػؿ ايٖ اٗتوبٍ اعتالف ٙٴ ٓزـيٚ ٓـاتت ايٖ  ٌٓبٕ ٝ ٗضٞ ٗظـ ػاىتٚ ثبى٘ؼ, ُؾا هٞ

اف مٞي ػٝ ٓزِل ؿأي ٓخجت عٞاٛؼ ػاػ. ء ٛؼ ٗٔٞػ ٝ ثٚ يٌي اف آؿاكََ عٞاٝ  اعتالف ؿا صَ
ٕ رِت ؿّبيت ٝ  ف رِنبت عٞيو ؿا ثؼٝ ٛيچ يي اف ٓزبُل ٗغٞاٛؼ تٞاٗنت ثيو اف مٚ ؿٝ

 ٗظـ ٓزِل ػيگـ ٓؼِن ٗگٚ ػاؿػ.
  

 اصم شصت ٔ َٓى 

ُل, ؿٙ اف رِنبت ً٘گـٙ, يؼ٘ي ٛـ يي اف ٓزب ػؿ ٛ٘گبّ گيبيو رِنبت ػبػي ٗغنتيٖ ػٝ 
ؿيبمت رٜٔٞؿي صْٞؿ ثْٜ ؿمبٗيؼٙ ٝ گقاؿىي ؿا ٌٓتٞة توؼيْ عٞاٛؼ ٗٔٞػ, ٝ ٓي ايٖ 

ّؼيت ػٔٞٓي ٝ ربؿي ًيٞؿ عٞاٛؼ پـػاعت. ػؿ گيبيو رِنبت  گقاؿه ثٚ ىـس ٝ
ٛب ٝ  يژٙ ػؿ عًَٞ اٗگيقٙ اُؼبػٙ ً٘گـٙ, يب صتي يٌي اف ٛـ ػٝ ٓزِل, ؿيبمت ًٔينيٕٞ ٝ كٞم

 ُ عٞاٛؼ ػاىت. اُؼبػٙ گقاؿه ؿا ٓؼـٝ ٖ رِنبت كٞمػَِ كـاعٞاٗي رٜت ثـپبيي اي
  



 اصم ْفتادو 

تٔبٓي تَٔئبت ً٘گـٙ ٓـاتت هبٗٞٗي ٝ ُٞايضي ىغَي عٞاٛؼ ػاىت. هٞاٗيٖ ٝ ُٞايش ثٚ  
ٙٴ ٓزـيٚ عٞاٛ٘ؼ ؿميؼ ٝ اف مٞي ؿيبمت ٛـ ػٝ ٓزِل اُجتٚ تٞىيش ٝ آْب عٞاٛ٘ؼ ء آالع هٞ

 ميؼ:ىؼ ٝ ُؾا ثؼيٖ ىٌَ ثٚ تَٞيت عٞاٛ٘ؼ ؿ

ٙٴ ٌٓقيي, ٓوـؿ ٓي»   «ػاؿػ: )ٓتٖ هبٕٗٞ يب اليضٚ( ً٘گـٙ ايبالت ٓتضؼ

ؿ هبٗٞٗي ًٚ ثٚ ت٘ظيْ مبعتبؿ ٝ ػٌِٔـػ ٝ صَ ايٖ هبٕٗٞ اىـاف  ً٘گـٙ ٛٔچ٘يٖ ثٚ ٍؼٝ 
ث٘ؼي  ؿفيؼ. ٝ ٗيق هبٕٗٞ امت ًٚ ىٌَ ٝ ٓنيـ تيٌَ ٝ ػمتٚ عٞاٛؼ ػاىت ٓجبػؿت عٞاٛؼ ٝ

ىبٕ ػؿ ٛـ صقثي ٝ ثٚ ٓ٘ظٞؿ تْٔيٖ آفاػي ٓيبٕ رـيبٗبت  ٗٔبي٘ؼگبٕ ٓزِل ؿا ٓجن ػْٞيت
 ػويؼتي ٓطـس ٝ صبّـ ػؿ ٓزِل ٗٔبي٘ؼگبٕ, تجييٖ ٝ تؼييٖ عٞاٛؼ ٗٔٞػ.

ٙٴ ٓزـيٚ ًيٞؿ رٜت ٓزـي  ايٖ هبٕٗٞ هبثَ ٝ  تٞ ًـػٕ ٗغٞاٛؼ ثٞػ ٝ ٗيق ٗيبفي ثٚ تَٞيت هٞ
 ثٞػٕ ٝ اػتجبؿ ٗغٞاٛؼ ػاىت.

  

 و بخش دٔ 

 در باب ابتكارات ٔ تشكم قٕاَيٍ 

 اصم ْفتاد ٔ يكى 

ٚٴ هٞاٗيٖ ٝ ٗيق ُٞايش, اكـاػ يب ٜٗبػٛبي فيـ ؿا ػؿگيـ   صن يب صوٞم آؿبف ثٚ ارـاي يي هبٕٗٞ ٝ ًِي
 مبفػ: ٓي

گقاؿي ايبالت  ٜٗبػٛبي ػؿگيـ هبٕٗٞ ـ  3ٗٔبي٘ؼگبٕ ٝ م٘بتٞؿٛبي ً٘گـٙ  ـ  4ؿيبمت رٜٔٞؿي  ـ  1 
 ٓتضؼٙ ؿا.

رٜٔٞؿي يب هْبت ايبالت ٝ ٜٗبػٛبي هبٕٗٞ  ؿات ٝ پييٜ٘بػات اؿائٚ ىؼٙ اف مٞي ؿييلاثتٌب 
اهغ عٞاٛ٘ؼ  ٓو٘٘ٚ ٝ يب ٗٔبي٘ؼگبٕ ٓزِل ٓجيؼي امت تضت ٗظبؿت ٝ ثـؿمي ًٔينيٜٞٗبيي ٝ

ىؼ. آب إٓ ػمتٚ اف پييٜ٘بػات ٝ اثتٌبؿات پييٜ٘بػي اف مٞي ٗٔبي٘ؼگبٕ ٝ م٘بتٞؿٛبي ً٘گـٙ 
 تيـيلبت ٓوـؿات ٓجبصخبت ٝ ٓ٘بظـات عٞاٛ٘ؼ ثٞػ.ٓجت٘ي ثـ ػجٞؿ اف 

  

 و اصم ْفتاد ٔ دٔ 

ٚٴ پييٜ٘بػي ًٚ تَٔيْ  اثنتٚ ثٚ يٌي اف ػٝ  گيـي ؿارغ ثٚ إٓ ٓغتٌ ٝ ٓ٘ضَـاً ٝ ٛـ اليض
ٓزِل ٗجبىؼ, ثطٞؿ پيٞمتٚ ٝ ثٚ تـتيت ٗقػ ٛـ ػٝ ٓزِل ثٚ ثضج گؾاؿػٙ عٞاٛؼ ىؼ ٝ ٗيق ػؿ 

ي ٓ٘بظـات ٝ ٓجبصخبت ٝ ىٌَ ارـايي آٜٗب ٓيبٛؼٙ عٞاٛؼ صيٖ ايٖ ثـؿمي ٓـاتت هبٗٞٗٔ٘ؼ
ٙٴ اٗزبّ ايٖ ٓؾاًـات ٝ ٓجبصخبت ٝ اتغبؽ آؿا ىؼ, ٛٔيٖ ٗيق ٓٞؿػ ٗظبؿت ء ٓٞؿ ٓـاتت فٓبٗي ٝ ٗضٞ

 ٝ ٓيبٛؼت هـاؿ عٞاٛ٘ؼ گـكت.

  ـ  اُق 
  

 بخش سٕو 

 در باب اختيارات كُگرِ 

 اصم ْفتاد ٔ سٕو 

 ً٘گـٙ ػاؿاي اعتيبؿات فيـ امت: 

 رٜت ايزبػ ٝ پؾيـه ايبالت رؼيؼ ػؿ رٔغ ايبالت ٓتضؼٙ. ـ  يي 

 ايٖ ثغو صؾف گيتٚ امت. ـ  ػٝ 

 ػ ٝ حـٞؿ ٓٞرٞػ ًيٞؿ ٝ ػؿ ٍٞؿت ايٌ٘ٚ: رٜت تيٌيالت ايبالت رؼيؼ ػؿ چبؿچٞة صؼٝ ـ  مٚ 

اهَ ثـعٞؿػاؿ اف رٔؼيٖ ثـاثـ اي ًٚ ػؿ ايبالت هـاؿ امت تيٌيَ يبثؼ ال ثغو يب ٗبصيٚ ـ  1 
 ٛقاؿ مٌ٘ٚ صؼاهَ ثبىؼ. ثينت يٌَؼٝ

ٛبي مٌ٘ٚ پؾيـ كٞم  ٛب ٝ ٛنتٚ ئيؼ ثـمؼ ًٚ ثغو ًٚ ٗقػ ً٘گـٙ ثٚ تخجيت ٝ تَٞيت ٝ تأ ـ  4 
ٛبي ٓطِٞة ٝ اثـاف ٓٞرٞػيت ميبمي عٞيو  ثي٘ي ثـعٞؿػاؿ اف ػٞآَ ًبكي رٜت پيو

 ثبى٘ؼ.

ٗٞٗگقاؿي ايبُت يب ايبالت ٓـثٞٓٚ ػؿ عًَٞ ٓطِٞثيت ٝ ػؼّ ًٚ ٓـاتت هبٗٞٗٔ٘ؼي ٝ هب ـ  3 
ميل چ٘يٖ ايبُت يب ايبالتي ٗقػ ً٘گـٙ امتٔبع گيتٚ ٝ ٓٞظق ٝ ٓزبة  ٓطِٞثيت ثـپبيي ٝ تأ

ٚٴ گقاؿه چگٞٗگي ايٖ ثـپبيي ظـف   ميل ثبىؼ. ٓبٙ اف تبؿيظ اػالّ رٔؼي ايٖ تأ 6ثٚ اؿائ



ٙٴ ٓزـيٚ ـ  2  ٓطـس گيتٚ ٝ امتٔبع ىٞػ تب ايٖ هٞٙ ٗيق ثٚ مْٜ  ًٚ ػي٘بً ٓـاتت كٞم ٗقػ هٞ
ٚٴ ػؿعٞامت ثـپبيي ايٖ ايبُت يب ايبالت  ؿٝ 7اي ؿا ظـف  عٞيو گقاؿه ثبينتٚ ف اف تبؿيظ اؿائ

 رٜت ٓـس ػؿ ٓزِنيٖ تٜيٚ ٝ اؿمبٍ عٞاٛؼ ػاىت.

ل ٝ ميل ٝ ثـپبيي چ٘يٖ ايبُتي تبفٙ ث٘يبػ اف مٞي ػٝ مّٞ ٗٔبي٘ؼگبٕ ٓزِ ًٚ ٓـاتت تأ ـ  5 
 ؿػٙ ثبىؼ. ىبٕ ؿأي آٝ م٘بتٞؿٛب ٗقػ ٓزبُل ٓـثٞٓٚ

ٗٞىت  يت ٝ ثـؿمي ؿٝ ًٚ ٓـاتت تَٔئبت ً٘گـٙ اف مٞي اًخـيت هبٗٞٗگؾاؿإ ايبالت ثب ؿٝ ـ  6 
ميل ٓٞؿػ تَٞيت هـاؿ گـكتٚ ثبىؼ ٝ ايٖ ٗيق ٓ٘ٞٓ ثـ إٓ امت ًٚ هبٗٞٗگؾاؿإ  ٗؼٙ ايٖ تأ پـٝ

يٕٞ ًيٞؿ ٌٓقيي ٓـاتت ؿّبيتٔ٘ؼي عٞػ ؿا ٗنجت ثٚ ايٖ ايبُت يب ايبالت تبفٙ ث٘يبػ كؼؿام
 ييؼات ٝ َٓٞثبت اظٜبؿ ٗٔٞػٙ ثبى٘ؼ. تأ

ميل ٝ ث٘يبػىبٕ ٓطـس امت ؿّبيتٔ٘ؼي  چ٘بٗچٚ هبٗٞٗگؾاؿإ ايبُت يب ايبالتي ًٚ ثضج تأ ـ  7 
ٛب ٝ تَٔئبت ً٘گـٙ ٗؼاىتٚ ثبى٘ؼ, ٓـاتت ايٖ  ييؼات يب هطؼ٘بٓٚ ٗنجت ثٚ َٓٞثبت ٝ تأ

ثبينت الاهَ اف مٞي ػٝ مّٞ ًَ هبٗٞٗگؾاؿإ ػيگـ ايبالت ًيٞؿ ثٚ  ئبت ٝ َٓٞثبت ٓيتَٔ
 ييؼ ٝ تَٞيت ثـمؼ. تأ

ػ ٝ حـٞؿ ايبالت ٝ عبتٔٚ ػاػٕ ثٚ اعتالكبت ثيٖ آٜٗب ػؿ عًَٞ  رٜت تؼييٖ هطؼي صؼٝ ـ  چٜبؿ 
ٚٴ ىبٕ, ثغًَٞ ػؿ ٛ٘گبٓي ًٚ ثيٖ ايبالت ٓٞؿػ ثضج ثـ م عطٞٓ صبيَ ٝ ثيٖ ايبُتي ـ هْي

ٚٴ ايٖ ث٘ؼ ثضـإ ٝ ػؿگيـي ْٛ ٝ ٓطـٝ  رٞػ ػاىتٚ ثبىؼ. ص

ٚٴ ًيٞؿي. ـ  پ٘ذ  ٚٴ كؼؿاميٕٞ ٓ٘ظٞؿ هٞاي مٚ گبٗ  رٜت تؼٞيِ ٓضَ اهبٓت ٝ امٌبٕ هٞاي ػبُي

 صؾف ىؼٙ امت. ـ  ىو 

ٚٴ ٓبُيبتٜبي ّـٝ ـ  ٛلت  ٚٴ ًيٞؿ. رٜت اػٔبٍ ٝ تضٔيَ ًِي  ؿي رٜت پٞىو آـ ثٞػر

ٙٴ ٓزـيٚ ثتٞاٗؼ ٓـاتت  يٖ ٝ ثـهـاؿي ىبُٞػٙ رٜت تؼٝ ـ  ٛيت  ٛبيي ًٚ ثـامبك آٜٗب هٞ
ٚٴ ايٖ ٓـاتت ٝ گيـي اّٝ  ٛب ؿا ثٚ  گيـي اّ ٛبيي ؿا ػؿ عًَٞ اػتجبؿ ًيٞؿ ثـگقاؿ ٗٔبيؼ ٝ ثتٞاٗؼ ٛٔ

تَٞيت ؿمبٗيؼٙ ٝ ثٚ ؿمٔيت ى٘بعتٚ ٝ مپل رٜت پـػاعت ػيٕٞ ًيٞؿ آٜٗب ؿا تضٞيَ ٝ 
 )اصبُٚ( ٗٔبيؼ.

رٚ هبثَ اٗزبّ ٝ ارـا ٗينت ٓگـ آٌٗٚ رٜت ارـاي  اُؾًـ ثٚ ٛيچ ٝ اف ايٖ اهؼآبت كٞمٛيچ يي  
آٞؿي ًٚ ٓنتوئبً ثٚ اكقايو ػؿآٓؼٛبي ػٔٞٓي ًيٞؿ ثي٘زبٓؼ ٝ اُجتٚ ثٚ رق إٓ ػمتٚ اف 
ٙٴ ت٘ظيْ پُٞي ًيٞؿ ٍٞؿت پؾيـٗؼ يب ػؿ ٓجبػالت تجؼيِي ٝ تنؼيـي ٝ ػيگـ  آٞؿي ًٚ ثٚ اٗگيق

ْٜٗ هبٕٗٞ ٝ  ٚ ُضبظ اػالّ ٓوبّ ؿيبمت رٜٔٞؿي ٝ ػؿ چبؿچٞة اٍَ ثينتٓٞاؿػي ًٚ ث
ٚٴ اؿهبّ ػيٞٗبت ٓيتَٔ ػؿ هبٕٗٞ ػؿآٓؼٛب, ًٚ  امبمي ُضبظ گيتٚ ثبى٘ؼ. ٝ ٗيق تَٞيت مبُيبٗ
ٗيبف ثٚ صْٞؿ ٝ ػعبُت صٌٞٓت پبيتغت ٝ ػيگـ ٜٗبػٛبي ثغو ػٔٞٓي ػاىتٚ ثبىؼ, ثٚ ػٜؼٙ 

 ثبىؼ. ٝ ػؿ اعتيبؿ ً٘گـٙ ٓي

ٙٴ ٓزـيٚ مبالٗٚ ثٚ ً٘گـٙ ػؿ عًَٞ چگٞٗگي ٝ ؿاٛجـػٛب ٝ ؿاٌٛـػٛبي ػيٞٗبت ٓقثٞؿ   هٞ
ٚٴ پبيتغت گقاؿىي ؿا ػؿ ثبة  گقاؿىي ؿا اؿائٚ عٞاٛؼ ػاػ ًٚ ثٚ اٗگيقٙ إٓ, ؿئيل صٌٞٓتي ٗبصي

 ٓ٘بثغ ٓٞؿػ امتلبػٙ ػؿ آـ ػؿآٓؼفايي ؿا تٜيٚ ٝ ٗقػ ً٘گـٙ اؿمبٍ عٞاٛؼ ٗٔٞػ.

ٚٴ ؿييل صٌٞٓتي ٗبصي  ٚٴ پبيتغت ثٚ ٛٔيٖ ىٌَ ٓـاتت كٞم ؿا ٗقػ ارالك ٗٔبي٘ؼگبٕ ٗبصي
ٚٴ ٓقثٞؿ توؼيْ عٞاٛؼ ػاىت.  كؼؿاٍ يب پبيتغت ثٚ ٛ٘گبّ توؼيْ ىـس صنبثٜبي ػٔٞٓي ٗبصي

ػيتي ػؿ آـ تزبؿت ٝ ثبفاؿ ثيٖ ايبُتي ثب ايبُتي  ف ٛـ گٞٗٚ ٓضؼٝ ٗنجت ثٚ رِٞگيـي اف ثـٝ ـ  ٗٚ 
 ػيگـ.

ٛب ٝ ٍ٘بيغ مي٘ٔبيي ٝ تزبؿت ٝ ثبفيٜبي  ًـثٞؿٛب, ٓؼؼٗي ٔ٘ؼمبفي ثضج ٛيؼؿٝرٜت هبٗٞٗ ـ  ػٙ 
گـي ٝ عؼٓبت ٓبُي ٝ ٗيق آـ اٗـژي ثـم ٝ  امطٚ ٛب ٝ ٗيق ٝ ًيي ث٘ؼي ٝ هـػٚ ٛٔـاٙ ثب ىـٓ

 مٚ ٛٔيٖ هبٕٗٞ امبمي صبّـ.ٝ  ثينت ؿ هٞاٗيٖ ًبؿ, ٓوـؿ ػؿ اٍَ يٌَؼٝ اي ٝ ٗيق ٍؼٝ ٛنتٚ

ٓٞؿ عبٓـ ٗيبٕ مبفي  ُتي ػؿ مطش ًيٞؿ, ٛٔيٖ ٛبي ػٝ ب ُـٞ امتغؼاّرٜت عِن ي ـ  يبفػٙ 
 ظبيق. ٕ ىـِي ٝ ٗيق اكقايو ٝ ًبٛو ايٖ ٝ ظبيِق ٛـ ىأ ٗنجت ثٚ ٝ

ٙٴ ٓزـيٚ إٓ ؿا ُضبظ ثؼاٗؼ ٝ ٓـس ّٓٞٞع  ـ  افػٙ ػٝ  رٜت اػالّ ر٘گ ػؿ چبؿچٞة ٝ ٓ٘ظـي ًٚ هٞ
 ٗٔٞػٙ ثبىؼ.

ؿ هٞاٗيٖ  ٝ اِػٔبٍ كـآيٖ ٓـثٞٓ ثٚ اصؼاث مؼٛبي آثي ٝ عبًي ٝ ٗيق ٍؼٝء رٜت اُوب ـ  ميقػٙ 
 ٓـتجٔ ثب صوٞم ػؿيبيي فٓبٕ ٍِش ٝ ر٘گ.

ٛبي  رٜت ثـپبيي ٝ صلع ٓإمنبت ٝ ٜٗبػٛبي ٓنِش ًيٞؿي ٓخَ اؿتو, ٗيـٝ ـ  چٜبؿػٙ 
ٙٴ عؼٓت ؿمبٗي ايٖ هٞا. ي ٛٞايي ٝ ٗيق هبٗٞٗٔ٘ؼي مبفي مبفٓبٕ ٝ تيٌَ ٝ ػؿيبيي, ٗيـٝ  ٗضٞ



رٜت هبٗٞٗٔ٘ؼمبفي, تنِيش, ٝ اْٗجبٓ ثغيي ثٚ ًبؿ گبؿػ ِٓي ًٚ اُجتٚ اف ٓـين  ـ  پبٗقػٙ 
ي كٞم ْٛ چ٘يٖ ػؿ  ٗؼإ ٌٓقيٌي تيٌَ عٞاٛؼ يبكت ٝ ٗيق اٗتَبة ؿؤمب ٝ اكنـإ ٗيـٝ ىٜـٝ

ثي٘ي ىؼٙ تٞمٔ  پيو هجبٍ ايبالت, ػاؿاي اعتيبؿ آٓٞفه ٝ ٛؼايت ايٖ ٗيـٝ ٓطبثن ثب اْٗجبٓ
 ٛب ٝ ٓوـؿات امت. ٛٔبٕ هبٗٞٗٔ٘ؼي

ّؼيت صوٞهي عبؿريٜب, ٓـاتت  رٜت اػالّ ٝ اُوب هٞاٗي٘ي ػؿ عًَٞ ِٓيت, ٝ ـ  ىبٗقػْٛ 
ٗؼيگـي, ثٚ ِٓيت ٌٓقيٌي تيـف رنتٖ, ايزبػ ًِيٖ ٝ رٔؼيتٜبيي ؿيـ ٌٓقيٌي ػؿ  ىٜـٝ

رـت ثٚ عبى ايٖ ًيٞؿ ٝ ؿػبيت ٝ ػ ثٚ ٌٓقيي ٝ ٜٓب ؿٝ عبى ٌٓقيي ًـػٕ, ثضج ٜٓبرـت ٝ ٝ
 صلع مالٓتي ػؿ مطش ػبّ ٝ ربٓغ رٜٔٞؿي ٌٓقيي.

اثنتٚ ثٚ ٓوبّ ؿيبمت رٜٔٞؿي  ىٞؿاي مالِٓت ػٔٞٓي ربٓؼٚ ٝ ًيٞؿ ٓنتوئبً ٝ ـ  اُق 
ٛبي ػيگـ ٝ ؿػبيت ٓوـؿات ػٔٞٓي إٓ  فاؿتغبٗٚ ٛيچ ػعبُتي اف مٞي ٛيچ يي ٝ ًيٞؿ امت ثي

 ػؿ مطش ًيٞؿ ارجبؿي امت.

عيْ ٝ عطـٗبى ٝ تٜبرْ ٛـ ٗٞع آـاُ  ف ىيٞع ٛـ گٞٗٚ ثئبؿي اػْ اف ٝ ػؿ ٍٞؿت ثـٝ ـ  ة 
ٕ ٓـفٛبي ًيٞؿ, اػاؿٙ ثٜؼاىت ًيٞؿ يب مبفٓبٕ ًَ ثٜؼاىت ًيٞؿ,  ٗبى٘بعتٚ ثٚ ػؿٝ

ٗبپؾيـ رؼاي اف آٌٗٚ ثؼؼاً ٝ  ظيلٚ ػاؿػ تب ٗنجت ثٚ اتغبؽ ٝ اػٔبٍ تؼاثيـي پييگيـاٗٚ ٝ ارت٘بةٝ 
ػ  ؿٝ بً رـائْ ٝ ٓزبفاتٜبيي ٗيق اف ٓوبّ ؿمٔي ؿيبمت رٜٔٞؿي ثـ ايٖ آـاُ ٝ ػبِٓيٖ ٝٓتؼبهج
 ؿفيؼ. ف آٜٗب ٓؼيٖ ٝ اػٔبٍ عٞاٛؼ ىؼ ٓجبػؿت عٞاٛؼ ٝ ٝ ثـٝ

ّغ ىؼٙ اف مٞي ايٖ ٓوبّ  ٓوبّ ثٜؼاىت ًيٞؿ, تَٔئبتو ٓزـي ثٞػٙ ٝ ٓوـؿات ٝ ـ  د 
ٚٴ ٓوبٓبت اػاؿي ًيٞؿ آبػت عٞاٛؼ ى  ؼ.تٞمٔ ًِي

ه ٓٞاػ مٔي  اه ػؿ رٜت ػكغ اٌُِينْ ٝ كـٝ تؼاثيـي ًٚ ىٞؿا ػؿ ٍٓٞ ٓجبؿفات اٗتغبثبتي ـ  ػ 
ٚٴ  ً٘٘ؼ, ٛٔيٖ ٝ ًِيٚ ٓبتـيبُٜبيي ًٚ ٗٞع ثيـ ؿا ػچبؿ ٗوَبٕ ٝ ٗٞػي ِػژاٗـيقٙ ٓي ٓٞؿ ًِي
 اٗؼ, پل اف اتغبؽ تٞمٔ تؼاثيـي ًٚ رٜت پييگيـي ٝ ٓجبؿفٙ ػِيٚ آُٞػگي ٓضيطي اتغبؽ گيتٚ

 ً٘گـٙ ػؿ ٓٞاؿػي ًٚ ؽيـثٔ ثبىؼ ثـؿمي عٞاٛ٘ؼ ىؼ.

رٜت اػٔبٍ هٞاٗي٘ي ػؿ عًَٞ ؿاٜٛبي ػٔٞٓي اؿتجبٓي ٝ عجـؿمبٗي ٝ ػؿ عًَٞ  ـ  ٛلؼٙ 
گيـي اف آثٜبي صٞفٙ تضت  ؿ هٞاٗي٘ي ػؿ ثبة امتلبػٙ ٝ ثٜـٙ ؿمبٗي ٝ ٗيق ٍؼٝ آٞؿ پنتي ٝ ٗبٓٚ

 امتضلبظي كؼؿاٍ ًيٞؿ.

ّـاثغبٗٚ ٝ تخجيت ىـايطي ًٚ ايٖ ّـاثغبٗٚ ثبيؼ ػاؿا ثبىؼ ٝ ٗيق اػٔبٍ رٜت ثـهـاؿي  ـ  ٛيزؼٙ 
فٕ ٝ  ٓوـؿات ػؿ رٜت تؼييٖ اؿفه ٗنجي پٍٞ عبؿري ٝ اتغبؽ ٗظبٓي ربٓغ ػؿ عًَٞ ٝ

 ٛبي پٍٞ ًيٞؿ. اٗؼافٙ

ٛبي ثبيـ ٝ ٗيق ثٜبي ايٖ هجيَ  رٜت تخجيت ٓوـؿات ٓـتجٔ ثب اىـبٍ ٝ تلٌيي فٓيٖ ـ  ٗٞفػٙ 
 ٛب. فٓيٖ

تٜبي ً٘نُٞي  تٜبي ػيپِٔبتيي ٝ ٛيأ ؿ هٞاٗي٘ي ػؿ رٜت مبفٓبٗؼٛي ٛيأ رٜت ٍؼٝ ـ  ثينت 
 ٌٓقيي ػؿ ًيٞؿٛبي ػيگـ.

گيـػ ٝ ٗيق ػؿ رٜت  ٛبيي ًٚ ثـ ػِيٚ ًيٞؿ ٍٞؿت ٓي ّغ رـائْ ٝ تغطي ػؿ ٝ ـ  ثينت ٝ يي 
اف ٓـاتت تؼييٖ ت٘جيٜبت ثبينتٚ ٝ ىبينتٚ ػِيٚ ايٖ هجيَ رـائْ. ٓوبٓبت ًيٞؿي هبػؿٗؼ 

اٗؼ آگبٛي صبٍَ  رـائْ ػٔٞٓي ٛ٘گبٓي ًٚ ايٖ هجيَ رـائْ ث٘ؼي ثب رـائْ ٌِٓٔتي ٓـتجٔ
 ٗٔبي٘ؼ.

ػ رـائٔي ًٚ ٓـاتت ى٘بمبيي ٝ تيغيٌ  رٜت اػطبي ثغيٞػگي ػؿ صؼٝ ـ  ثينت ٝ ػٝ 
ٚٴ ػاػگبٜٛبي ًيٞؿ ثبىؼ.  ٍضت ٝ موْ آٜٗب ػؿ صيط

ٛبي ٛٔبٛ٘گي ثيٖ ًيٞؿ اف هجيَ  اؿي ىبُٞػٙؿ هٞاٗي٘ي ًٚ ثٚ ثـهـ رٜت ٍؼٝ ـ  ثينت ٝ مٚ 
ٚٴ آ٘يت ػٔٞٓي ٝ ٗيق مبفٓبٗؼٛي ٝ ػٌِٔـػ, گقي٘و ٝ  پبيتغت ٝ ايبالت ٝ ىٜـٛب ػؿ فٓي٘

ٚٴ ًيٞؿ ثي٘زبٓؼ.  تـكيغ ٝ ثٚ ؿمٔيت ى٘بمي ٜٗبػٛب ٝ آصبػ آ٘يتي ػّٔٞ پٜ٘

 ؿ هبٕٗٞ تيٌيالتي ؽيضنبثيِ ًَ ًيٞؿ. رٜت ٍؼٝ ـ  ثينت ٝ چٜبؿ 

متبيي, اثتؼايي, ٓتٞمطٚ ٝ  رٜت ثـهـاؿي ٝ مبفٓبٗؼٛي ٝ صلع ٓؼاؿك ؿٝ ـ  پ٘ذثينت ٝ  
تضويوبت ٝ ٛ٘ـٛبي فيجب ٝ آٓٞفه كٖ ٝ ٛٔيٖ ٓٞؿ  ـ  اي ػبُي ٝ ٗيق ٓإمنبت ػِٔي صـكٚ

اي, ٛٔيٖ ٓٞؿ ٓٞفٙ ٝ ًتبثغبٗٚ ٝ  ٓؼاؿك ػِٔي ٝ ؿيـ تئٞؿي فؿاػي ٝ ٓؼؼٗي, ٛ٘ـي ٝ صـكٚ
ٚٴ ىٜـٝؿٍؼعبٗٚ ٝ ػيگـ ٓإمنبت ٓـتج ٗؼإ ٌِٓٔت  ٔ ثب آـ كـٛ٘گ ػٔٞٓي ربٓؼٚ رٜت ًِي

ٚٴ ثبمتبٕ ى٘بمي, ٛ٘ـي ٝ تبؿيغي ًٚ صلع آٜٗب ػؿ رٜت  ٝ ٗيق ػؿ رٜت هبٗٞٗٔ٘ؼ ًـػٕ اث٘ي
 صلع ٓ٘بكغ ػٔٞٓي ربٓؼٚ ثبىؼ.



ّغ ػؿ مـامـ ربٓؼٚ چٚ پبيتغت چٚ ايبالت ٝ ػيگـ  ٗيق رٜت اػٔبٍ هٞاٗي٘ي ًٚ ػؿ ىـف ٝ 
ؿىي ٝ ْٛ چ٘يٖ ؿميؼگي ثٚ ٓـاتت  ٛؼايت ٓـاتت آٓٞفىي ٝ پـٝىٜـٛب, ػؿ رٜت 

ثغيي ٝ ٛٔبٛ٘گ مبفي آـ  صؼت گؾاؿي ػؿ ؿاٙ ايٖ عؼٓت ػٔٞٓي ٝ رنتزٞ ثـاي ٝ مـٓبيٚ
ؿ  مينبت ٝ تيٌيالت ؽيـثٔ ىـف ٍؼٝ ؿه ػؿ ًِيت ربٓؼٚ. ام٘بػي ًٚ تٞمٔ تأ آٓٞفه ٝ پـٝ

 ػاؿٗؼ.يبث٘ؼ, ػؿ ًَ ربٓؼٚ ٝ ًيٞؿ ٓزـي ثٞػٙ ٝ م٘ؼيت 

ٚٴ  ـ  ثينت ٝ ىو  ثـاي اػطبي ٓزٞف ثٚ ؿيبمت رٜٔٞؿي ٝ ٗيق ثـاي امتوـاؿ هبٗٞٗي ٗقػ ربٓؼ
ٗؼي ًٚ اگـ الفّ ثبىؼ  ٓجبؿفات اٗتغبثبتي )ًبٕٗٞ اٗتغبثبت ًيٞؿ( ًيٞؿ رٜت اٗتَبة ىٜـٝ

ثبيؼ ثٚ ربٗيي٘ي ؿيبمت رٜٔٞؿي ثـگقيؼٙ ىٞػ چٚ ػؿ ٛيئت ربٗيي٘ي يب ٓٞهت ٝ اّطـاؿي 
 هبٕٗٞ امبمي. 85ٝ  82چٞة ٓلبػ اٍٍٞ ػؿ چبؿ

 رٜٔٞؿ. رٜت هجٍٞ امتؼلبي ؿييل ـ  ثينت ٝ ٛلت 

 صؾف ىؼٙ امت. ـ  ثينت ٝ ٛيت 

 ٛب: ّغ ٓبُيبت رٜت ٝ ـ  اُق ـ  ثينت ٝ ٗٚ 

ٝ  2ؿي ٝ امتلبػٙ اف ٓ٘بثغ ٓجيؼي ٓيتَٔ ػؿ پبؿاگـاكٜبي ٝ  يي/ ثـ تزبؿت عبؿري. ػٝ/ ثـ ثٜـٙ 
/ ثـ تيٌيالت اػتجبؿي ٝ ٓإمنبت ثئٚ. چٜبؿ/ ثـ عؼٓبت ػٔٞٓي اٍَ ثينت ٝ ٛلتْ. م5ٚ

ؿي هـاؿ گـكتٚ اف مٞي مينتْ. )ٓ٘ظٞؿ ٗظبّ صبًْ ٝ ٝ  اؿائٚ ىؼٙ ٝ يب ٓٞؿػ امتلبػٙ ٝ ثٜـٙ
 يژٙ ثـ: ٌِٓٔت امت.( پ٘ذ/ ٓبُيبت ٝ

ٛبي ٓيتن  ؿػٙ ث٘قيٖ ٝ ػيگـ كـآٝ ـ  اٗـژي ثـم. ة تُٞيؼ ٝ َٓـف ت٘جبًٞي ثٚ ػَٔ آٓؼٙ, پ ـ  اُق 
تُٞيؼ ٝ َٓـف  ـ  ؿي اف ر٘گِٜب, دٝ  ثٜـٙ ـ  ٛبي تغٔيـي إٓ, د ؿػٙ ٝ كـآٝ         ـ  ًجـيت, پ ـ  ٗلتي, ت

 آثزٞ.

ىٞٗؼ  يژٙ ٓضنٞة ٓي ت ٓإػّيبٕ ٓبُيبتي كٞم ًٚ ٓبُيبتٜبي ٝ اصؼٛبي كؼؿاتيٞ ػؿ ٓوبّ ٝ ٛيأٝ  
 ػ هبٗٞٗي ٓيبؿًت عٞاٛ٘ؼ رنت. ػؿ چبؿچٞة ٓوـؿ ٝ صؼٝ

ٓوبٓبت هبٗٞٗگؾاؿ ٓضِي ٓيقإ ٝ ػؿٍؼ ٓـثٞٓ ثٚ ٛـ ىٜـ ؿا اف ٓضَ ػؿآٓؼٛبي اييبٕ ٝ ٝ  
 ٓبُيبت ثـ اٗـژي ثـم تؼييٖ ٝ ت٘ظيْ عٞاٛ٘ؼ ٗٔٞػ.

رٜت هبٗٞٗگؾاؿي ػؿ ثبة ٓيغَبت ٝ امتلبػٙ اف پـچْ, مٔجَ ٝ ٗيبٕ ٝ  ـ  ة ـ  ثينت ٝ ٗٚ 
 ػ ِٓي. مـٝ

ؿي هِٔؼاػ  ُت كؼؿاٍ ؿا ِٓقّ ٝ ّـٝ ؿ هٞاٗي٘ي ًٚ صْٞؿ ٝ ػعبُت ػٝ رٜت ٍؼٝ ـ  پ ـ  ثينت ٝ ٗٚ 
ٚٴ ٝ ٓٞؿ ػعبُت ايبالت ٝ ػٝ ٗٔبي٘ؼ. ٛٔيٖ ػ  ظبيق ٝ صؼٝ ُتٜبي ايبُتي ٝ ىٜـٛب ؿا, ػؿ پٜ٘

ٚٴ امٌبٜٗبي اٗنبٗي ٝ ثٚ ٓ٘ظٞؿ ارـاي اٛؼاف پيو ثي٘ي ىؼٙ ػؿ  اعتيبؿاتيبٕ ٝ ػؿ فٓي٘
 ٛلتْ هبٕٗٞ امبمي.ٝ  گـاف مّٞ ثينتپبؿا

ٚٴ اهتَبػي ٝ  رٜت ٍؼٝ ـ  ت ـ  ثينت ٝ ٗٚ  ؿ هٞاٗي٘ي ػؿ عًَٞ ٓـس ؿيقي ِٓي آـ تٞمؼ
 ارتٔبػي.

ؿيقي, تـكيغ, ٛٔبٛ٘گي ٝ ارـاي ػِٔيبت ٝ  ؿ هٞاٗي٘ي ثـاي ثـٗبٓٚ رٜت ٍؼٝ ـ  ث ـ  ثينت ٝ ٗٚ 
ؿي ارتٔبػي ػٔٞٓي ٝ  ٓٞاٍ ٝ عؼٓبت ٝ ثبؿٝيژٙ تُٞيؼ ًبكي ٝ ثٚ ٓٞهغ ا اهؼآبت اهتَبػي ثٚ ٝ

ٚٴ ثبؿٝ  ؿي. ؿيٜبي ِٓي ٝ ّـٝ ًِي

گؾاؿي ٌٓقيي, ت٘ظيْ ٝ توـيـ  ؿ هٞاٗي٘ي ٓـتجٔ ثب آـ تيٞين مـٓبيٚ رٜت ٍؼٝ ـ  د ـ  ثينت ٝ ٗٚ 
گؾاؿي عبؿري, اٗتوبٍ تٌُ٘ٞٞژي ٝ تؼٔيْ گنتـه ٝ ًبؿثـػ آى٘بئيٜبي ػِٔي ٝ  مـٓبيٚ

 ِٓي آٜٗب ؿا ايزبة ٗٔبيؼ.تٌُ٘ٞٞژيٌي ًٚ تٞمؼٚ 

ٍ ٝ صٌٞٓتٜبي  ُت كؼؿاٍ ؿا ٝ ٗيق ػٝ ؿ هٞاٗي٘ي ًٚ صْٞؿ ٝ ػعبُت ػٝ رٜت ٍؼٝ ـ  چ ـ  ثينت ٝ ٗٚ 
ٚٴ اعتيبؿات ٝ ٝ ٚٴ صٔبيت اف ٓضئ  ايبُتي ٝ ىٜـي ؿا ػؿ پٜ٘ ظبيليبٕ ثطِجؼ ٝ إٓ ْٛ ػؿ فٓي٘

 فينت ٝ صلع ٝ ثبفمبفي تؼبػٍ اهِئي ٝ ثٞٓي )يب اًُٞٞژيي(.

ٚٴ ٓ٘بفػبت ٝ ػؿگيـي رٜت ٍؼٝ ـ  ط ـ  ثينت ٝ ٗٚ  ٛبي اػاؿي ثب إٓ  ؿ هٞاٗي٘ي ًٚ ػاػگبٜٛب ػؿ فٓي٘
ؿ ٝ اثالؽ  اكي رٜت ٍؼٝ ىٞٗؼ, ٓضبًٔي ًٚ ػاؿاي عٞػٓغتبؿي ًبكي ٝ ٝ ثـٝ ٛنت٘ؼ يب ٓي ؿٝ

ُتي ٝ صٌٞٓتي ٝ ػٔٞٓي ثب اكـاػ يب  ائـ ػٝ صٌْ ٛنت٘ؼ يؼ٘ي ػؿ ٓ٘بفػبتي ًٚ ثيٖ ػٝ
 ً٘٘ؼ. ف ًـػٙ يب ٓي ٜبي عٍَٞي ٝ صوٞهي ثـٝىغَيت

ؿي  ؿ تٔبٓي هٞاٗي٘ي ًٚ ثٚ ٓ٘ظٞؿ ربؿي مبعتٖ اعتيبؿات هجَ ّـٝ ٝ ٗيق رٜت ٍؼٝ ـ  مي 
ٚٴ إٓ اعتيبؿاتي ًٚ اف مٞي هبٕٗٞ امبمي ثٚ هٞاي مٚ گبٗٚ ٌِٓٔتي تلٞيِ  ثبى٘ؼ ٝ ٗيق ًِي

 گيتٚ امت.
  



 اصم ْفتاد ٔ چٓارو 

 ايٜ٘ب اف اعتيبؿات ٓ٘ضَـ ٓزِل ٗٔبي٘ؼگبٕ امت: 

ؿ صٔبيَ ثٚ عًَٞ ًٚ ثبيؼ ػؿ تٔبٓي عبى رٜٔٞؿي ٌٓقيي ٗنجت ثٚ ٓؼـُ إٓ ٝ ٗيق  ٍؼٝ ـ  1 
ٚٴ رٜٔٞؿي  ٙٴ هْبيي ٚٴ ٓتٖ اظٜبؿات ؿئيل رٜٔٞؿي ٓ٘تغت ٗقػ ٓضٌٔٚ اٗتغبثبت هٞ ٗنجت ثٚ اؿائ

 ايـاػ گيتٚ ثبىؼ.

ظبيق ؽيضنبثي ًَ ًيٞؿ اف ٓـين ًٔينيٕٞ  ارـاي ثٚ صن ٝصٔبيت اف ايلبي ػهين ٝ  ـ  4 
 ثـعبمتٚ اف ثطٖ ٝ ٓتٖ ٓزِل.

 اٗتَبة ؿؤمب ٝ ػيگـ ًبؿٓ٘ؼإ إٓ اػاؿٙ. ـ  3 

ثـؿمي ٝ ثضج ٝ تبئيؼ ثٞػرٚ رٜت پـػاعتٜبي ًيٞؿ ثطٞؿ مبُيبٗٚ ٝ ثضج ؿارغ ثٚ ٓبُيبتٜب  ـ  2 
ٛبي  ٝ ٗيق ثبفثي٘ي صنبثٜب ٝ ٛقي٘ٚاثتؼائبً ٝ مپل توؼيْ ُٞايضي رٜت پٞىو ايٖ ثٞػرٚ 

 ػٔٞٓي مبٍ گؾىتٚ.

ٙٴ ٓزـيٚ پييٜ٘بػ هبٕٗٞ ٛقي٘ٚ  ٚٴ ٓـثٞٓ ثٚ ٛقي٘ٚ هٞ ٚٴ ثٞػر ٛبي ًَ  ٛب ٝ پـػاعتٜب ٝ ٗيق اليض
ػمبٓجـ ٛـ مبٍ يؼ٘ي ٛ٘گبّ آؿبف تَؼي ٝ  15ٗٞآجـ ثب  15ًيٞؿ ؿا صؼاًخـ تب تبؿيظ 

ؿت صْٞؿ  مّٞ ثب ّـٝ ؿ اٍَ ٛيتبػٝثي٘ي ىؼٙ ػ ظبيلو ٓي تبؿيظ پيو ػاؿي ٝ ػٜؼٙ
ٙٴ ؽيـثٔ رٜت اؿائٚ ٝ گقاؿه صنبثٜب/ ثٚ اٍطالس پل ػاػٕ صنبثٜب/ ثٚ  ثْٜ ؿمبٗي ػثيـ اػاؿ

 ٓزِل ٗٔبي٘ؼگبٕ اؿربع ٝ اؿمبٍ عٞاٛؼ ػاىت.

ٙٴ ثـعي  ؿت ػاىتٚ ثبى٘ؼ, ػٜؼٙ ايٖ هٞٙ هبػؿ ٗينت عبؿد اف آٗچٚ ّـٝ  ػاؿ يب پييٜ٘بػ ػٛ٘ؼ
ػاؿي ٝ پييٜ٘بػ ػٛي  ت ٝ ٓوُٞٚ گـػػ. چ٘يٖ ػٜؼٙ ايٖ ثٞػرٚ ٝ ػؿ ايٖ ٛيأپـػاعتٜب اف ٓضَ 

ٚٴ اعتيبؿات ٝ  ٝ ثب ٓٞاكوت ًتجي ىغٌ ؿييل رٜٔٞؿ هبثَ تضون امت.ء فؿا كؤ ػؿ صيط

ٛؼف اف ثـؿمي ٝ ثبفثي٘ي صنبثٜبي ػٔٞٓي ى٘بعت ٗتبيذ ػٌِٔـػ ٓبُي ًيٞؿ امت ٝ ٗيق  
ٛب ٝ صنبة ٝ ًتبة ٓبُي ًيٞؿ ثب  ب ٛقي٘ٚپي ثـػٕ ثٚ ٍضت ٝ موْ ايٖ ٓطِت ًٚ آي

ٚٴ ًيٞؿ  ٓؼيبؿٛبي ٓيغٌ ػؿ ثضج ثٞػرٚ ٝ ٗيق ػؿ رٜت ارـاي اٛؼاف ٝ ثـٗبٓٚ ٛبي ثٞػر
 ٛنت يب عيـ.

ٛب ٝ ثـؿميٜبي ؽيضنبثي ًَ ًيٞؿ ٝ تيٌيالت ػاؿايي, اعتالكبتي  چ٘بٗچٚ ثـ احـ ثبفثي٘ي 
اي ًيٞؿ ٝ يب ػهت ػَٔ ٝ تٞريٚ  ثٞػرٚ ظبٛـ گـػٗؼ ثيٖ اؿهبّ ٝ اػؼاػ ٛقي٘ٚ ىؼٙ ٝ صنبثٜبي

ُيت ايٖ ٗغٞاٗؼٕ ٝ اعتالف صنبة اف  رٞػ ٗؼاىتٚ ثبىؼ, ٓنإٝ ٛبي اٗزبٓي ٝ ثبينتٚ ػؿ ٛقي٘ٚ
 مٞي هبٕٗٞ تؼييٖ عٞاٛؼ ىؼ.

ثبينت ٗقػ ٓزِل ٗٔبي٘ؼگبٕ ً٘گـٙ ٓضتـّ  صنبثٜبي ػٔٞٓي مبٍ هجَ ٛـ مبٍ ٓبُي ٓي 
 ٚ گـػػ.ئٖ اؿائ ٍ ٓبٙ ژٝ ف اٝ ػؿ عالٍ ػٙ ؿٝ

ٚٴ   ٚٴ پييٜ٘بػي هبٕٗٞ ػؿآٓؼٛب ٝ ثـٗبٓ ٚٴ اليض ٝ تٜ٘ب ػبِٓي ًٚ ثبػج اكقايو ِٜٓت رٜت اؿائ
ٚٴ ٛقي٘ٚ ٚٴ صنبثٜبي ػٔٞٓي عٞاٛؼ ىؼ, ٝ ثٞػر ٙٴ ٓزـيٚ  ٛب ٝ ٗيق ًِي مبٓت ٝ ػؿعٞامت هٞ

ت ٓزِل يب ًٔينيٕٞ ػائٔي آـي ٓٞرٚ ٝ ػؿعٞامتي ٓتيٖ ٝ ٓ٘طوي  امت ًٚ ثبيؼ ثٚ هْبٝ
ٙٴ ؽيـثٔ رٜت آالعثبىؼ  ٚٴ ايٖ ىئٞٗبت صْٞؿ ػثيـ اػاؿ ػٛي ٗنجت ثٚ ػَِ ايٖ  ٝ ػؿ ًِي

 ؿي امت. ػؿعٞامت ّـٝ

ُتي ٓـتٌت رـّ يب رـائٔي ػؿ  آٌبٕ ٝ اعتيبؿ اظٜبؿ ايٖ ٓطِت ًٚ كـػي اف ًبؿً٘بٕ ػٝ ـ  5 
 ( هبٕٗٞ امبمي ىؼٙ يب عيـ.111يبفػٙ ) چبؿچٞة اٍَ يٌَؼٝ

ُتي ثٚ ىـس ٓلبػ اٍَ  ٝ رـائٔي ًٚ ٛـ يي اف ًبؿً٘بٕ ثغو ػٝ ٛب ٝ ٗيق آگبٛي اف تغطي 
( هبٕٗٞ امبمي ٓـتٌت گـػػ اهؼاّ ٝ ػٌِٔـػ ْٛ چٕٞ ٜٗبػي اتٜبّ فٗ٘ؼٙ ػؿ 111ػٙ ) يٌَؼٝ

ٚٴ ميبمي ػِيٚ اكـاػ يب ٜٗبػٛبيي ًٚ ػِيٚ ايٖ ٓضبًٔٚ اهبٓٚ ػػٞا ٗٔبي٘ؼ.  ٓضبًٔ

 صؾف ىؼٙ امت. ـ  6 

 صؾف ىؼٙ امت. ـ  7 

 ػيگـ ٓـاتجي ًٚ هبٕٗٞ امبمي ثـايو ٓتَٞؿ ثؼاٗؼ. ـ  8 
  

 اصم ْفتاد ٔ پُجى 

تٞاٗؼ ٓبُيبتي  ٛبي ًيٞؿ, ٗٔي ٓزِل ٗٔبي٘ؼگبٕ ثٚ ٛ٘گبّ تبييؼ ٝ تَٞيت ثٞػرٚ ٓغتٌ ٛقي٘ٚ 
اه تٞمٔ هبٕٗٞ ٓوـؿ ٝ َٓٞة  ػٛي رؼيؼ يب ٓزؼػي ؿا ثـ ٓيبؿِي ًٚ هجال ٓـاتت ٓبُيبت

ّؼيتي ًٚ ثٞامطٚ إٓ ٓـاتت  ف ٛـ گٞٗٚ ٝ گيتٚ, ٓتـتت ػاٗنتٚ يب اػٔبٍ ٗٔبيؼ. ٝ ػؿ ٍٞؿت ثـٝ



تٔقػ ٛـ يي اف ٓيبؿَ صؾف هِٔؼاػ گـػػ, تِٞيضبً امت٘جبٓ عٞاٛؼ ىؼ ًٚ ػؿ ٓي تخجيت ػم
 ثٞػرٚ مبٍ هجَ ٓـاتت, ٓ٘ظٞؿ ٝ ِٓضٞظ گيتٚ امت.

  

 اصم ْفتاد ٔ ششى 

 ايٜ٘ب اف اعتيبؿات ٓ٘ضَـ م٘بمت: 

ٙٴ ٓزـيٚ كؼؿاٍ ٝ ثـامبك گقاؿىبت  ـ  1  ثـؿمي ٝ تضِيَ ميبمت عبؿري ًٚ تٞمٔ هٞ
ٙٴ ؽيـثٔ ٗقػ ً٘گـٙ اؿائٚ ٓياي ًٚ ؿ مبُيبٗٚ ٙٴ تبييؼ ٓـاتت  ػٛ٘ؼ, ثٚ ػالٝ ييل رٜٔٞؿ ٝ ػثيـ اػاؿ

ٙٴ ٓزـيٚ ثغٞاٛؼ ٓ٘ؼوؼ مبفػ. ٓؼبٛؼات ثيٖ  أُِِي ٝ ً٘ٞاٗنيٜٞٗبي ػيپِٔبتيي ًٚ هٞ

ٚٴ ػاػمتبٗي ًَ ًيٞؿ, ٝ تَٞيت اٗتَبثٜبيي ًٚ ٓوبّ ؿييل ـ  4  ٗٔبي٘ؼگبٕ ء, فؿا رٜٔٞؿي اف ٗبصي
ي  ٛب, ًبؿً٘بٕ اؿىؼ ػاؿايي, مـٛ٘گٜب ٝ ػيگـ مـإ اؿىؼ اؿتو ٗيـٝ ٚ ً٘نٍٞػيپِٔبتيي, م
 ي ٛٞايي ػؿ چبؿچٞة ٓوـؿات ٝ هٞاٗيٖ ثغٞاٛؼ تضون ثغيؼ. ػؿيبيي ٝ ٗيـٝ

عٞاٛؼ ٝ ثـاي  گيـي ٝ تبييؼ ىغٌ ؿييل رٜٔٞؿ ٛ٘گبٓي ًٚ ٓي تَٞيت ٓـاتت تَٔيْ ـ  3 
ييؼات  ٓٞؿ تأ ؿفػ, ٛٔيٖ ثٚ عبؿد اف ٓـفٛب ٓجبػؿت ٝٛبي ُيٌـي ًيٞؿ  ايٌ٘ٚ ثتٞاٗؼ ثٚ اػقاّ ٗيـٝ

ٛبي ثيگبٗٚ ؿا ػؿ عبى ٌٓقيي ٝ امٌبٕ  رٜٔٞؿي ثتٞاٗؼ صْٞؿ ٗيـٝ الفّ رٜت آٌٗٚ ىغٌ ؿييل
 ي ثيگبٗٚ ؿا ػؿ آثٜبي ِٓي ثـاي ٓؼتي ثيو اف يي ٓبٙ اربفٙ ػٛؼ. امٌبٗؼاؿيٜبي ٗيـٝ

ٗؼ گبؿػ ِٓي ؿا ػؿ عبؿد اف صيطٚ ٝ صٞفٙ رٜٔٞؿ ثتٞا اػالّ ؿّبيت ٗنجت ثٚ ايٌ٘ٚ ؿييل ـ  2 
ي الفّ ؿا عٞػ ثتٞاٗؼ تؼييٖ  امتضلبظي ٝ هْبيي ايبالت ٓـثٞٓٚ عٞيو ػؿ اعتيبؿ گيـػ ٝ ٗيق ٗيـٝ

 ٝ تخجيت ٗٔبيؼ.

تٞإ كـٓبٗؼاؿي ٓٞهت ؿا ثـاي  ٓٚ, ٓي گبٗٚ ٓيـٝ اظٜبؿ ايٌ٘ٚ ػؿ فٓبٕ ٗجٞػ تٔبٓي هٞاي مٚ ـ  5 
ٓٚ ٛٔبٕ  ٖ كـػ اهؼاّ ثٚ ثـگقاؿي اٗتغبثبت ٓطبثن ثب هٞاٗيٖ ٓيـٝايبُتي اٗتَبة ٗٔٞػ تب اي

 ايبُت ث٘ٔبيؼ.

اٗتَبة كـٓبٗؼاؿ اف مٞي م٘ب ٝ ثٚ پييٜ٘بػ ٓيّغٌ ٝ َٓـّس ىغٌ ؿييل رٜٔٞؿ ٝ ثب  
مّٞ ٗٔبي٘ؼگبٕ صبّـ ػؿ م٘ب تضون عٞاٛؼ گـكت ٝ ػؿ ٍٞؿت ٗجٞػ ايٖ آٌبٕ,  تَٞيت ػٝ

 ثي٘ي ىؼٙ ػمت ثٚ اٗتَبة عٞاٛؼ فػ. ـؿات پيؤًينيٕٞ ػائٔي ثـ امبك ٛٔبٕ ٓو

اه ؿا  ٓوبّ ٓ٘تَت ٗغٞاٛؼ تٞاٗنت ػؿ اٗتغبثبتي ًٚ ثؼؼٛب عٞػ ايٖ ىغٌ كـٓبٕ ثـگقاؿي 
ثي٘ي عبٍي  ثؼٛؼ ٓجبػؿت ثٚ ىـًت ٗٔبيؼ ٝ ٓبػاّ ًٚ هٞاٗيٖ امبمي ايبالت ٓغتِق پيو

ٙٴ كٞم ٓزـي عٞاٛؼ ثٞ ثـاي ايٖ ٓؼَْ يب ٓٞؿػ ٌٗـػٙ  ػ ٝ م٘ؼيت عٞاٛؼ ػاىت.اٗؼ, ٓوـؿ

ي ػٛؼ, ٛ٘گبٓي ًٚ يٌي اف آٜٗب ثٚ ػِت  صَ ٓؼْالت ميبمي ًٚ ثيٖ هٞاي مٚ گبٗٚ ؿٝ ـ  6 
ٓ  ف ٓؼَْ ثٚ م٘ب ؿرٞع ًـػٙ ثبىؼ ٝ يب ٛ٘گبٓي ًٚ ػؿ ٗظبّ ٓيـٝ ٗظـ ٝ ثـٝ ٛٔيٖ اعتالف

ًٚ ػؿ ايٖ  ف يي ػؿگيـي يب ٓ٘بفػٚ ٓنِضبٗٚ اعتالٍ يب اعتالُي صبػث ىؼٙ ثبىؼ ثٞامطٚ ثـٝ
ٍٞؿت م٘بمت ًٚ ثب امت٘بػ ثـ ٌٗ ٍـيش هبٕٗٞ امبمي ًَ ًيٞؿ ٝ هبٕٗٞ ٓـثٞٓ ثٚ ايبُت 

 ٓـثٞٓٚ, اػالّ ٗظـ ٝ صٌْ عٞاٛؼ ًـػ.

ّغ  ٝ هبٕٗٞ امت ًٚ ٗضٞٙ ٝ ٓوـؿات ارـاي ايٖ اعتيبؿ ٝ ٗيق اعتيبؿٓ٘ؼي ٓٞؿػ هجَ ؿا ت٘ظيْ ٝ ٝ 
 عٞاٛؼ ٗٔٞػ.

ت َٓ٘لٚ ػاػگبٙ رٜت ثبفى٘بمي ٝ آگبٛي اف يي ٓضبًٔٚ ميبمي ٗنجت  صْٞؿ ػؿ ٛيأ ـ  7 
مٔ ثبىؼ ٝ يب  ُتي ٝ ٛ٘گبٓي ًٚ ثٚ عًَٞ پبي ٓ٘بكغ ػٔٞٓي ػؿ ٝ ثٚ ًبؿً٘بٕ عبٓي ػٝ

( هبٕٗٞ 111ػٙ ) ٓ٘بكغ اػاؿٙ ٓـثٞٓ ثٚ ًبؿٓ٘ؼ عبٓي ٓيبٕ ثبىؼ, ٛٔٞاؿٙ ػؿ چبؿچٞة اٍَ يٌَؼٝ
 امبمي.

ٝ هْبت ػيٞإ ػبُي ػؼاُت ًيٞؿ إٓ ْٛ اف ٓيبٕ رٔؼي ًٚ ىغٌ ؿييل ء فؿا تَبة ٝاٗ ـ  8 
ييؼ امتؼلبي آٜٗبي ًٚ  رٜٔٞؿي ػؿ ٗظـ ػاىتٚ ثبىؼ ٝ ٗيق اػطبي تبييؼ يب آت٘بع ػؿعٞامت تأ

ٚٴ ٝ  ظبيق ٝ اعتيبؿات ؿييل رٜٔٞؿي ثبىؼ. ػؿ صيط

ٚٴ پبيتغت ػؿ ٓلبػ پيو اٗتَبة ٝ ػقٍ ٝ ـ  9   ٘ي ىؼٙ ػؿ ايٖ ٓتٖ هبٕٗٞ امبمي.ثي اُيِ ٓ٘طو

ي اػطب ٝ تلٞيِ گيتٚ  ٝ ػيگـ اعتيبؿاتي ًٚ ثٚ ٌٗ ٍـيش هبٕٗٞ امبمي صبّـ ثٚ ٝ ـ  11 
 ثبىؼ.

 اصم ْفتاد ٔ ْفتى 

 ٕ ػعبُت ػيگـي هبػؿ امت: ٛـ يي اف ٓزِنيٖ ثؼٝ 

 ٗٔبيؼ.ٛبي اهتَبػ ٓـتجٔ ثب ٗظبّ ػاعِي عٞػ ؿا ت٘ظيْ ٝ اػٔبٍ  تَٔئبت ٝ هطؼ٘بٓٚ ـ  1 



ٙٴ ٓزـيٚ اف ٓـين ًٔينيٕٞ ـ  4  ػٙ ٝ اؿتجبٓ ثـهـاؿ  ٛبي ػاعِي عٞػ ٓـاٝ ثب ٓزِل ػيگـ ٝ ٗيق ثب هٞ
 ٗٔبيؼ.

ٚٴ ػاعِي رٜت ايٖ ػثيـعبٗٚ ت٘ظيْ ٝ  ًبؿً٘بٕ ػثيـعبٗٚ عٞيو ؿا اٗتَبة ٗٔبيؼ ٝ آييٖ ـ  3  ٗبٓ
 ّغ ً٘ؼ.ٝ 

َؼ پٞىو ربٛبي عبُي اػْبي عٞيو اُؼبػٙ ثٚ ه ؿ كـاعٞإ رٜت اٗتغبثبت كٞم ثٚ ٍؼٝ ـ  2 
ؿفػ. ػؿ عًَٞ ٓزِل ٗٔبي٘ؼگبٕ ثبيؼ گلت ًٚ ربٛبي عبُي اػْبي ٓ٘تغت ًٚ اف  ٓجبػؿت ٝ

ثبينت تٞمٔ ٗبٓقػٛبي صقثي  ٓـين اٍَ اصـاف ٗٔبي٘ؼگي ثبُ٘نجٚ گقي٘و ىؼٙ ثبى٘ؼ, ٓي
عؼٓت ي  اٗؼ ثٚ تـتيت توؼّ اف ؿٝ ٛٔبٕ اػْبي هجَ ًٚ ٍض٘ٚ ؿا ثٚ ػُيِي عبُي ًـػٙ

ٛبي ٓـثٞٓٚ اىـبٍ گـػػ. إٓ ْٛ پل اف ايٌ٘ٚ ٓيغٌ ىؼ چ٘ؼ ًبٗؼيؼا, صّن ٓـثٞٓ ثٚ  ٓ٘طن
 ثبىؼ. صقة ٓقثٞؿ ٓي

  

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 
  

 بخش چٓارو 

 يژِ در خصٕص كًيسيٌٕ ٔ 

 اصم ْفتاد ٔ ْشتى 

 19ػْٞ ًٚ 47ػؿ ٓي ؿيجت ٝ ٗجٞػٙ ً٘گـٙ ًٔينيٞٗي ثٚ ٗبّ ًٔينيٕٞ ػائٔي ٓتيٌَ اف   
ٗلـىبٕ م٘بتٞؿ ٛنت٘ؼ ٝ ٛٔگي اف مٞي ٓزِنيٖ ٓـثٞٓ عٞيو ٝ  18ٗلـىبٕ ٗٔبي٘ؼگبٕ ٝ 
اٗؼ. ٝ ثـاي ٛـ يي اف صبئقيٖ  ؿٙ رِنبت ػبػي ٓزِل ٓـثٞٓٚ ثـگقيؼٙ ىؼٙ ػؿ آمتبٗٚ اعتتبّ ػٝ

مٞي ٓزِل ٓـثٞٓٚ, ٝ اف ٓيبٕ ٗٔبي٘ؼگبٕ عٞيو, يي ٗلـ ثٚ ػ٘ٞإ  ٝ گقي٘و ىؼگبٕ اف
 ربٗييٖ ثـگقيؼٙ عٞاٛؼ ىؼ.

  

 اصم ْفتاد ٔ َٓى 

ظبيلي ًٚ هبٕٗٞ امبمي صبّـ ثـايو ٓتَٞؿ ٝ ٓتـتت  ٙ اعتيبؿات ٝ ٝ يژٙ ثٚ ػالٝ ًٔينيٕٞ ٝ 
 ػاؿ امت: ظبيق فيـ ؿا ٗيق ػٜؼٙ ػاٗؼ, اعتيبؿات ٝ ٝ ٓي

( ثؼإ 76ىو ) تٔ٘ؼي رٜت امتلبػٙ اف گبؿػ ِٓي ػؿ ٓٞاؿػي ًٚ اٍَ ٛلتبػٝاػالّ ؿّبي ـ  1 
 اىبؿٙ ػاؿػ.

 رٜٔٞؿي ػؿ عًَٞ چ٘ؼ ٝ چٕٞ ايٖ امتلبػٙ. اصتٔبٍ ػؿيبكت ٓـاتت اػتـاُ ؿييل ـ  4 

ٚٴ اعتيبؿاتو ٝ ػؿيبكت پييٜ٘بػات ٝ ُٞايضي هبٗٞٗي  ـ  3  صَ ٓنبيَ تضت ً٘تـٍ ٝ ٓـتجٔ ثب صيط
ىٞٗؼ ػؿ ؿيبة ً٘گـٙ ٝ ٗيق تٞفيغ ثٚ ربي آٜٗب رٜت اثالؽ  ٓزِل عطبة ٓي پييٜ٘بػي ًٚ ثٚ

ٚٴ  ثٚ ًٔينيٜٞٗبي ٓـتجطٚ ػؿ ٓزِل ثٚ ٓ٘ظٞؿ ٓـس ٝ ثـؿمي ػؿ رِنبت ثٚ ٓٞهغ ٝ ثالكبٍِ
 ٛـ ٓزِل ثنتٚ ثٚ ّٓٞٞػيت ٛـ هْيٚ ٝ ٗـػ ًٔينيٕٞ ؽيـثٔ.

ٙٴ ٓزـيٚ ػؿ عًَٞ كـاعٞاٗي ٓزِني ـ  2  ٖ يب يٌي اف ػٝ ٓزِل ٗنجت ٓٞاكوت ثب پييٜ٘بػ هٞ
صبّـ ػؿ ٛـ ء ؿت اعؾ ػٝ مّٞ آؿا اُؼبػٙ, ػؿ ىـايطي ًٚ ّـٝ ثٚ ثـگقاؿي ٝ ثـپبيي رِنبت كٞم

اُؼبػٙ,  رٞػ ػاؿػ./ ٓي ايٖ كـاعٞاٗي ٓ٘ظٞؿ ٗظـ يب ٓوبٍؼ ٓٞؿػ ٗظـ رِنبت كٞم ػٝ صبُت ٝ
 ؿمؼ. صبً ثٚ ػـُ ٗٔبي٘ؼگبٕ ٓي ٓيـٝ

يؼ ٗنجت ثٚ اٗتَبة ػاػمتبٕ ًَ ًيٞؿ ًٚ اف مٞي ٓوبّ ؿيبمت ي گيـي تأ اػطب يب ثبفپل ـ  5 
 رٜٔٞؿي اٗتَبة گيتٚ ىؼٙ ثبىؼ.

رٜٔٞؿ ٓٞهت ًٚ  رٜٔٞؿي ٝ اٗتَبة ىغٌ ؿييل ف ثٚ ىغٌ ؿييل ؿٝ 31اػطبي ٓزٞف تب  ـ  6 
 رٜٔٞؿ كؼِي ؿا اىـبٍ ٗٔبيؼ. ثـهـاؿ امت ربي ؿييل

اػٔبٍ ٗٔٞػٙ يب ٗٔبي٘ؼگبٕ ء فؿا نجت ثٚ آهبيبٕ ٝرٜٔٞؿي ٗ ييؼ ٓـاتت اٗتَبثٜبيي ًٚ ؿييل تأ ـ  7 
فاؿت ػاؿايي, مـٛ٘گٜب ٝ ٗيق ػيگـ مـإ  ميبمي عبؿد اف ًيٞؿ ٛٔيٖ ٓٞؿ ٝ ًبؿً٘بٕ اؿىؼ ٝ

ٙٴ هبٗٞٗي. ي ػؿيبيي ٝ ٗيـٝ اؿىؼ اؿتو ٝ ٗيـٝ  ي ٛٞايي ػؿ چبؿچٞة ٓوـؿ

ف مٞي هبٗٞٗگؾاؿإ گيـي ػؿ عًَٞ توبّبٛبي ٓزٞف ًٚ ا ثـؿمي ٝ ثبفى٘بمي ٝ تَٔيْ ـ  8 
 ٗقػ ايٖ ًٔينيٕٞ ٓـس ٝ پييٜ٘بػ گيتٚ امت.

 صؾف ىؼٙ امت. ـ  9 
  



 فصم سٕو 

ِٴ يجريّ   در خصٕص قٕ

 اصم ْشتادو 

ٚٴ ًيٞؿ ػؿ ٛيأ  ٙٴ ٓزـي گـػػ ًٚ  ت يي ىغٌ ٓزِل ٝ ٓتَٞؿ ٓي ٓـاتت ارـاي اؿىؼيت هٞ
ٙٴ ٌٓقيي.  ٗبٓو ٛنت ٓوبّ ؿيبمت رٜٔٞؿي ايبالت ٓتضؼ

  

 ْشتاد ٔ يكىاصم  

 گيـػ. گقي٘و ؿييل رٜٔٞؿ ثٚ ٓٞؿ ٓنتويْ ٝ ػؿ چبؿچٞة ٓوـؿ اٗتغبثبت ًيٞؿ ٍٞؿت ٓي 
  

 و اصم ْشتاد ٔ دٔ 

 ثـاي ؿييل رٜٔٞؿ ىؼٕ ثبيؼ صبئق ىـائ فيـ ثٞػ: 

ٚٴ صوٞم يي ىٜـٝ اف ثؼٝ تُٞؼ ىٜـٝ ـ  1  ٗؼ ٝ ٗيق كـفٗؼ پؼؿ يب  ٗؼ ٌٓقيي ثٞػٙ ٝ ثب ثـعٞؿػاؿي اف ًِي
 ٓبػؿ ٌٓقيٌي ثٞػٙ ٝ صؼاهَ ثينت مبٍ ػؿ ٌٓقيي اهبٓت گقيؼٙ ثبىؼ.

 پ٘ذ مبٍ مٖ ػاىتٚ ثبىؼ.ٝ  ثٚ ٛ٘گبّ گقي٘و مي ـ  4 

ُي ؿيجت صؼاًخـ تب  ثنـ ثـػٙ ثبىؼ. ٝ ف اٗتغبثبت ػؿ عبى ٌٓقيي ػؿ ٍٓٞ مبٍ هجَ اف ؿٝ ـ  3 
ي  ف صتي پيٞمتٚ ٝ پيت مـ ْٛ, ْٛ ٓبٗؼي ثـاي اهبٓت ٝ هجٍٞ يي مبٍ اهبٓت ٝ مي ؿٝ

 تٞاٗؼ تِوي ىٞػ. ٗٔي

 ٗجبيؼ ٓتؼِن ثٚ تيٌيالت ًِينب يب ؿاٛجـ ٝ ٓـىؼي اف ٛيچيي اف ٓؾاٛت ثبىؼ. ـ  2 

ؼبالٗٚ ثٚ ايٖ ٜٗبػ الاهَ ػؿ عالٍ ىو ٓبٙ ثبىؼ ٗجبيؼ ػؿ عؼٓت ك يل اؿتو ٓي اگـ ػؿ مـٝ ـ  5 
 ف اٗتغبثبت ثبىؼ. هجَ اف ؿٝ

فاؿتي, ؿيبمت يب ػثيـ ًِي ٛيچ اػاؿٙ  ٗت ٝ فاؿتي, ٓؼبٝ ٗجبيؼ ثٚ ٛ٘گبّ گقي٘و ػؿ مٔتٜبي ٝ ـ  6 
ٝ تيٌيالت اػاؿي ٌِٓٔتي, ػاػمتبٗي ًَ ًيٞؿ ٝ يب كـٓبٗؼاؿي ٛيچ يي اف ايبالت ثٞػٙ ثبىؼ ٝ 

ػاؿ ثٞػٙ ثبيؼ ًٚ صؼاًخـ ىو ٓبٙ هجَ اف تبؿيظ  هجَ اف اٗتغبثبت مٔتي ؿا ػٜؼٙالاهَ اگـ ْٛ 
 اه اف ايٖ مٔتٜب ٓ٘لي ىؼٙ ثبىؼ. گقي٘و

 ي گـػػ. مٚ ايٖ هبٕٗٞ ىبَٓ ٝ ٛبي ٓ٘ؼؿد ػؿ اٍَ ٛيتبػٝ ٗجبيؼ ٛيچ يي اف ػؼّ ًلبيت ـ  7 
  

 اصم ْشتاد ٔ سٕو 

ػاؿ عٞاٛؼ  ػمبٓجـ مبٍ اٗتغبة عٞيو ػٜؼٙ ظبيق ٓضُٞٚ ؿا اف تبؿيظ يٌْ ؿييل رٜٔٞؿ ًٚ ٝ 
ػاؿ  ٗؼي ًٚ ػٜؼٙ ىؼ ٝ ىو مبٍ پيبپي ػؿ مٔت ؿيبمت رٜٔٞؿي ثبهي عٞاٛؼ ٓبٗؼ. ىٜـٝ

ىٞػ چٚ ؿييل رٜٔٞؿي ٓ٘تغت ٓـػّ ٝ چٚ ؿييل رٜٔٞؿي ٓٞهت  مٔت ؿييل رٜٔٞؿي ٓي
ؼ ثٞػ ٓزؼػاً ػؿ اي هبػؿ ٗغٞاٛ رٚ ٝ ثٚ ٛيچ ػِت ٝ اٗگيقٙ يب ربٗييٖ ٝ ًليَ ثبىؼ, ثٚ ٛيچ ٝ

 ػٛؼ. ي ػمت ٓي ايٖ مٔت گقي٘و گـػػ. يؼ٘ي ػؿ تٔبّ ػٔـ كؤ يٌجبؿ ايٖ آٌبٕ ثٚ ٝ
  

 اصم ْشتاد ٔ چٓارو 

ٙٴ ؿيبمت رٜٔٞؿي, چ٘بٗچٚ  ػؿ ٍٞؿت ؿيجت ٓطِن ؿييل رٜٔٞؿ, ػؿ ػٝ مبٍ ٗغنت ػٝ  ؿ
غبثبتي ػاػٙ ً٘گـٙ ػؿ ىـم اٗزبّ يب ػؿ صيٖ اٗزبّ رِنبتو ثبىؼ, كٞؿاً تيٌيَ ربٓؼٚ اٗت

( ًَ ٗٔبي٘ؼگبٕ ٓزِنيٖ كـػي ًٚ صبئق 3/4گيـي ٓضـٓبٗٚ اف ثيٖ صؼاهَ ) عٞاٛؼ ىؼ ٝ ثب ؿأي
 ؿفيؼٙ عٞاٛؼ ىؼ. امت ثٚ گقي٘و يي ؿييل رٜٔٞؿ ٓٞهت ٓجبػؿت ٝء اًخـيت ٓطِن آؿا

ف ٓتؼبهت اٗتغبة ىغٌ ؿييل رٜٔٞؿي ٓٞهت اهؼاّ ثٚ  ٝ ٗيق ً٘گـٙ امت ًٚ ػؿ عالٍ ػٙ ؿٝ 
ؿإ ؿيبمت رٜٔٞؿي ىغٌ  ي رٜت گقي٘و ؿييل رٜٔٞؿي ًٚ ثبيؼ اػآٚ فٓبٕ ػٝكـاعٞاٗ

ؿبيت ؿا پـ ٗٔبيؼ عٞاٛؼ ٗٔٞػ صؼ كبٍَ تبؿيظ كـاعٞاٗي ثٚ ٓ٘ظٞؿ كٞم ٝ تبؿيغي ًٚ اٗتغبثبت 
 ٓبٙ ثييتـ ثبىؼ. 18ٓبٙ ًٔتـ ٝ اف  12ٓزؼػ ٍٞؿت عٞاٛؼ گـكت ٗجبيؼ اف 

ًٔينيٕٞ ػائٔي امت ًٚ اُجتٚ ؿييل رٜٔٞؿ چ٘بٗچٚ ً٘گـٙ ػؿ صيٖ رِنبت عٞػ ٗجبىؼ,  
اُؼبػٙ كـاعٞاٛؼ عٞاٗؼ تب ً٘گـٙ  ٓٞهت ؿا اٗتَبة عٞاٛؼ ٗٔٞػ ٝ ٓزِنيٖ ؿا رٜت ارالك كٞم

ٚٴ عٞيو ؿييل رٜٔٞؿ ٓٞهت ؿا َٓ٘ت ػاٗنتٚ ٝ ٓـاتت ثـگقاؿي اٗتغبثبت ؿيبمت  ٗيق ثٚ ٗٞث
 ّ ٝ ٍبػؿ ٗٔبيؼ.اُؾًـ ٓي پبؿاگـاف هجِي, اػال رٜٔٞؿي ؿا ػؿ عالٍ ِٜٓت كٞم



ؿإ ؿيبمت رٜٔٞؿيو ثبىؼ چ٘بٗچٚ  مبٍ ٗغنت ػٝ 2چ٘بٗچٚ ؿيجت ؿييل رٜٔٞؿ ػؿ عالٍ  
اي )پـيٞػيي( عٞيو ثبىؼ, كـػي ؿا ثٚ ػ٘ٞإ ؿييل  ؿٙ ً٘گـٙ ػؿ صيٖ اٗزبّ رِنبت ػٝ

ٙٴ  ػاؿي مٔت ؿيبمت رٜٔٞؿي تب پبيبٕ ػٝ رٜٔٞؿي ربيگقيٖ يب ربٗيي٘ي ًٚ ٓٞظق ثٚ ػٜؼٙ ؿ
ثبىؼ, اٗتَبة عٞاٛؼ ًـػ آب اگـ ً٘گـٙ ػؿ ايٖ آـ ٓتضؼ, ػَٔ ٗ٘ٔبيؼ ٝ اتلبم  ٓي ىو مبُٚ

ٗظـ ٗجبىؼ, ُؾا ًٔينيٕٞ ػائٔي كـػي ؿا ثٚ ػ٘ٞإ ؿييل رٜٔٞؿ ٓٞهت َٓ٘ٞة عٞاٛؼ ٗٔٞػ ٝ 
اُؼبػٙ كـاعٞاٛؼ عٞاٗؼ تب ثٚ ثـپبمبفي يي متبػ اٗتغبثبتي ٓجبػؿت  ً٘گـٙ ؿا رٜت ارالك كٞم

 ي٘و يي ؿييل رٜٔٞؿ ربيگقيٖ يب ربٗييٖ ٛٔت گٔبؿػ.ؿفيؼٙ ثٚ گقٝ 
  

 اصم ْشتاد ٔ پُجى 

ٙٴ ؿيبمت رٜٔٞؿي ٓجن ٌٗ ٍـيش هبٕٗٞ امبمي, ؿييل رٜٔٞؿي ٓ٘تغت  اگـ ثٚ ٛ٘گبّ ػٝ  ؿ
عٞػ ؿا ٗ٘ٔبيؼ يب صْٞؿ ثٚ ْٛ ٗـمبٗؼ, يب اٗتغبثبت تب يٌْ ػمبٓجـ مبٍ ٓٞؿػ ثضج تٌٔيَ ٝ 

ييل رٜٔٞؿيو عبتٔٚ يبكتٚ ثبىؼ ثٚ ًبؿ عٞػ عبتٔٚ ػاػٙ ٝ اٗزبّ ٗيؼٙ ثبىؼ, ثٚ ٛـ ٍٞؿت ؿ
ٙٴ ٓزـيٚ امت ًٚ ػٜؼٙ ت ؿييل رٜٔٞؿ ٓٞهت  ػاؿ مـپـمتي ًيٞؿ ػؿ ٛيأ اف ايٖ پل هٞ

ي ػؿ  عٞاٛؼ ىؼ يؼ٘ي كـػي ؿا ثٚ اٗتَبة اف مٞي ً٘گـٙ ٓؼـكي عٞاٛؼ ٗٔٞػ ٝ ػؿ ؿيبة ٝ
ئٔي گقي٘و ٝ اٗتَبة ىؼٙ ثبىؼ تي ٓٞهت ٝ ؿيـ ػائٔي كـػي ًٚ اف مٞي ًٔينيٕٞ ػا ٛيأ

ػاؿ مٔت ؿيبمت رٜٔٞؿي عٞاٛؼ ىؼ ٝ ٓـاتت صْٞؿ ثٚ ْٛ ؿمبٗي ايٖ كـػ يب كـػ هجَ  ػٜؼٙ
 ٓجن ٓلبػ اٍَ هجَ عٞاٛؼ ثٞػ.

ٛبيو  چ٘بٗچٚ ؿيجت ؿييل رٜٔٞؿي, ٓٞهت ٝ ًٞتبٙ ثبىؼ, ً٘گـٙ ػؿ صيٖ ثـگقاؿي ارالك 
ثبىؼ اثتؼائبً, ٝ ػؿ ٍٞؿت ؿيجت ً٘گـٙ, ًٔينيٕٞ ػائٔي ىغٌ ؿا ثٚ ػ٘ٞإ ؿييل رٜٔٞؿ 

 ظبيق ؿييل رٜٔٞؿ تب اٗتٜبي ايٖ فٓبٕ ؿيجت ٓ٘تَت عٞاٛؼ ٗٔٞػ. ػاؿي ٝ ٓٞهت رٜت ػٜؼٙ

ف ثبىؼ ٝ ً٘گـٙ ػؿ صيٖ ارالك ٗجبىؼ, ًٔينيٕٞ  ؿ ثيو اف مي ؿٝچ٘بٗچٚ ؿيجت ؿييل رٜٔٞ 
اُؼبػٙ كـاعٞاٛؼ عٞاٗؼ تب ػؿ عًَٞ ٓزٞف ٝ ٗبّ  ػائٔي ً٘گـٙ ؿا رٜت ثـپبيي ارالك كٞم

 گيـي ٝ اػالّ ٗظـ ٗٔبيؼ. ؿييل رٜٔٞؿي ٓٞهت تَٔيْ

ايٖ  چ٘بٗچٚ ٓـاتت ؿيجت ٓوبّ ؿيبمت رٜٔٞؿي اف صبُت ٓٞهت ثٚ ٓطِن گـايؼ, مپل ػؿ 
 ٍٞؿت ٓـاتت اٍَ هجَ ٓزـي عٞاٛؼ ثٞػ.

  

 اصم ْشتاد ٔ ششى 

ٚٴ ايٖ ٝ مٔت ؿيبمت رٜٔٞؿي تٜ٘ب ػؿ ٓٞاؿػ ثنيبؿ ٝ  عبٓت ؿا ً٘گـٙ تؼييٖ عٞاٛؼ  عيْ ًٚ ػؿر
 گيـي ٗيق ٗقػ ً٘گـٙ هبثَ ٓـس امت. گيـي امت ٝ ٓـاتت ايٖ ً٘بؿٙ ًـػ, هبثَ امتؼلب ٝ ً٘بؿٙ

  

 اصم ْشتاد ٔ ْفتى 

 ػاؿي مٔت عٞيو ػؿ پييگبٙ ً٘گـٙ ٝ يب ًٔينيٕٞ ػائٔي. ؿييل رٜٔٞؿ ثٚ ٛ٘گبّ ػٜؼٙ 

ػاؿي صـامت اف هبٕٗٞ امبمي  گيـي عٞيو ؿا ػؿ ػٜؼٙ اي٘زبٗت ثؼي٘ٞميِٚ ٓـاتت ً٘بؿٙ» 
ٚٴ هٞاٗيٖ ٓ٘جؼج اف ايٖ هبٕٗٞ اػالّ ػاىتٚ اظٜبؿ ٓي ٙٴ ٌٓقيي ٝ ٗيق ًِي ػاؿّ ًٚ ػيگـ  ايبالت ٓتضؼ

ٚٴ مٔت ؿيبمت رٜٔٞؿي ًيٞؿّ ٗينتْ ًٚ ِٓت  ػاؿي ٝ ٜؼٙهبػؿ ثٚ ػ كبػاؿاٗٚ ٝ ٓيٜٖ پـمتبٗ
گيـي اف ايٖ مٔت ٍـكبً ثٚ  ثبىْ ٝ ايٖ اػالّ اَٗـاف ٝ ً٘بؿٙ ثٚ ٖٓ اػطب ٝ تلٞيِ ٗٔٞػٙ ٗٔي
اٗؼٙ ِٓت ثٞػٙ ٝ ًيٞؿ هبػؿ  ثبىؼ ٝ اگـ چ٘يٖ ٗجبىؼ ٝ اّ ٓي عبٓـ َٓبُش ٝ عيـ ًيٞؿ ٝ ٓيٜٖ

 «ؼويت هبٕٗٞ هـاؿ ػاػٙ, عٞاٛبْٗ ثبىؼ.امت ٓـا تضت ت

 اصم ْشتاد ٔ َٓى 

ٚٴ ايٖ ًٔينيٕٞ  ٕ ٓزٞف ً٘گـٙ ٝ يب ًٔينيٕٞ ػائٔي ػؿ ٍٞؿت ّـٝ ؿييل رٜٔٞؿ ثؼٝ  ؿت ٓؼاعِ
 هبػؿ ثٚ تـى ًيٞؿ ٗغٞاٛؼ ثٞػ.

 ظبيق ؿييل رٜٔٞؿ ػجبؿت٘ؼ اف: اعتيبؿات ٝ ٝ 

ثي٘ي كْبيي ٓ٘بمت ٓؼيـيت  تؼاؿى ٝ پيوتَٞيت ٝ ارـاي هٞاٗيٖ ٍبػؿٙ اف مٞي ً٘گـٙ ٝ  ـ  1 
 ثـ هٞاٗيٖ ٓقثٞؿ تضت ٗظبؿت ػهين عٞيو.

ٚٴ ٓؼبٝ ـ  4  فؿاي ًبثي٘ٚ ٝ ٗيق ٗٔبي٘ؼگبٕ ميبمي ػؿ عبؿد اف  ٗيٖ عٞػ يب ٛٔبٕ ٝ ػقٍ ٝ َٗت آفاػاٗ
ٚٴ ػيگـ ًبؿگقاؿإ ًيٞؿ ًٚ اٗتَبة ٝ ًيٞؿ ٝ ًبؿگقاؿإ ٝ  فاؿت ػاؿايي ٝ ٗيق اٗتَبة ٝ ػقٍ آفاػاٗ



ثي٘ي ٗيؼٙ  اي ػيگـ ػؿ ٓتٖ هبٕٗٞ امبمي ٝ مبيـ هٞاٗيٖ ػؿد ٝ پيو ىبٕ ثٚ گٞٗٚ ٓـاتت ػقٍ
 امت.

 ييؼات م٘ب. اٗتَبة هْبت, ٗٔبي٘ؼگبٕ ميبمي عبؿد ًيٞؿ, مـ ً٘نُٜٞب ٝ ٗيق ٛٔٞاؿٙ ثب تأ ـ  3 

بٓبت ي ٛٞايي ٝ مبيـ ٓو ي ػؿيبيي ٝ ٗيـٝ اٗتَبة, مـٛ٘گٜب ٝ ػيگـ اكنـإ اؿتو, ٗيـٝ ـ  2 
 ييؼات م٘ب. فاؿت ػاؿايي ثب تأ اؿىؼ ٝ

 اٗتَبة ػيگـ اكنـإ اؿتو, ٗيـٝ ػؿيبيي ٝ ٗيـٝ ٛٞايي ٓطبثن ثب هٞاٗيٖ. ـ  5 

ي  گبٕ ر٘گي ٝ ٗيـٝ ي فٓي٘ي ٝ ٗيق ٗبٝ ػؿ اعتيبؿ گـكتٖ تٔبٓي ٗيـٝ ػؿيبيي ٝ اؿتو ٗيـٝ ـ  6 
 ٌِت.ٓيٖ آ٘يت ػاعِي ٝ ػكبع عبؿري اف تٔبٓيت ٓٔ ٛٞايي رٜت تأ

 هبٕٗٞ امبمي.76اٍَ   2صٚ ػؿ ثغو  ػؿ اعتيبؿ گـكتٖ گبؿػ ِٓي رٜت ٓوبٍؼ ٓيـٝ ـ  7 

ٚٴ هبٕٗٞ ٓقثٞؿ ٗقػ ً٘گـٙ. ـ  8  ٙٴ ٌٓقيي ثب گؾؿاٗيؼٕ پييب پيو اليض  اػالٕ ر٘گ ثٚ ٗبّ ايبالت ٓتضؼ

 اٗتَبة ػاػمتبٕ ًَ رٜٔٞؿي ثب تَٞيت م٘ب. ـ  9 

ٚٴ آٜٗب اف ٓزِل  پئبٜٗبي ثيٖٛؼايت ميبمت عبؿري ٝ اٗؼوبػ  ـ  11  أُِِي, ثب گؾؿاٗيؼٕ ٛٔ
ٍ هٞٙ ٓزـيٚ يؼ٘ي ىغٌ ؿييل رٜٔٞؿ اٍٍٞ ٝ  م٘ب. / ػؿ آـ ٛؼايت چ٘يٖ ميبمتي, ٓنإٝ

 ٓوـؿات فيـ ؿا ٓؼ ٗظـ عٞاٛؼ ػاىت:

آٓيق ٓ٘بهيبت,  ؿػبيت عٞػٓغتبؿي ٓبتٜب, ػؼّ ٓؼاعِٚ ػؿ آٞؿ ػاعَ ًيٞؿٛب, صَ ٓنبُٔت 
أُِِي, ؿػبيت ٓـاتت  ؿ ٝ رجـ ػؿ ٓ٘بمجبت ثيٖ ٗٚ تٜؼيؼات ٝ ػؼّ امتلبػٙ اف فٝآت٘بع اف ٛـ گٞ

أُِِي ػؿ رٜت تٞمؼٚ َِٓ ٝ ٗيق ٗجـػ ثٚ عبٓـ ثـهـاؿي  ُتٜب, ٓيبؿًت ثيٖ ثـاثـي صوٞهي ػٝ
 أُِِي. ٍِش ٝ آ٘يت ثيٖ

ايٖ آـ  اُؼبػٙ ٛ٘گبٓي ًٚ ًٔينيٕٞ ػائٔي ٗيق ثب كـاعٞاٗي ً٘گـٙ ثـاي رِنبت كٞم ـ  11 
 اتلبم ٗظـ ػاىتٚ ثبىؼ.

ٙٴ هْبييٚ, ٓخَ ًٔي ؿمبٗيٜبي ّـٝ آٝ كـاْٛ ـ  14  ؿي رٜت ارـاي ٍضيش  ؿي تنٜيالت رٜت هٞ
 اه. ظبيق ٝ ثٚ ٓٞهغ ٝ

گيـي ٗنجت ثٚ  تٞاٗٔ٘ؼمبفي اٗٞاع ث٘بػؿ ٝ ثـهـاؿي گٔـًبت ػؿيبيي ٝ ٓـفي ٝ ٗيق تَٔيْ ـ  13 
 ٓضَ امتوـاؿ ٛـ يي.

يٞػگي ثٚ ٓزـٓيٖ ٓضٌّٞ ثٚ عبٓـ اؿتٌبة رـائٔي ًٚ ٗقػ ٓضبًْ كؼؿاٍ اػطبي ثغ ـ  12 
ًيٞؿ ٓضـف ى٘بعتٚ ىؼٙ ٝ رـائٔي اف ٗقع ػٔٞٓي ثبفى٘بمي ىؼٙ امت, اُجتٚ ٓطبثن ثب 

 هٞاٗيٖ.

ػ ٓطبثن ثب هٞاٗيٖ ثٚ ًبىليٖ, ٓغتـػيٖ  اػطبي آتيبفات اٗضَبؿي ٝ ثٚ ٓؼت فٓبٕ ٓضؼٝ ـ  15 
 اي ٍ٘ؼتي. ژٙ ب پـٝٝ يب تٌٔيَ مبفإ ىبعٚ ي

ٛ٘گبٓي ًٚ ٓزِل ػؿ صيٖ ثـپبيي رِنبت عٞػ ٗجبىؼ, ؿييل رٜٔٞؿ عٞاٛؼ تٞاٗنت  ـ  16 
ٛٔيٖ اٍَ, اهؼاّ ٓوتْي 9ٝ  2ٝ  3ٛبي  صٚ ػؿ ثغو ٗنجت ثٚ اٗتَبثبت ٓ٘ؼؿد ٝ ٓيـٝ

ٞظ ييؼ ًٔينيٕٞ ػائٔي ؿا ٛٔٞاؿٙ ػؿ ايٖ اٗتَبثبت ٓؼٗظـ ٝ ِٓض ٍ ػاؿػ, ٓـاتت تَٞيت ٝ تأ ٓجؾٝ
 ػاىتٚ ثبىؼ.

 ىٞػ. صؾف ٓي ـ  17 

ٚٴ ٓيـٝ ـ  18  صبت عٞيو ػؿ عًَٞ اٗتَبة ٓوبٓبت ػبُيـتجٚ ٝ هْبت ػيٞإ ػبُي ػؼاُت  اؿائ
ييؼ عٞػ م٘ب ؿميؼٙ ثبىؼ ٝ  ييؼ يب اَٗـاف اييبٕ ًٚ ثبيؼ ثٚ تأ ٗقػ م٘ب ٝ ٗيق اؿائٚ ٓؼاؿى تأ

 الؿيـ.

 صؾف ىؼٙ امت. ـ  19 

 ي تلٞيِ ػاىتٚ امت. ظبيلي ًٚ هبٕٗٞ امبمي ثٚ ٝ ٝ ػيگـ اعتيبؿات ٝ ٝ ـ  41 
  

 اصم َٕدو 

ٗٔبيؼ  ت صبًٔٚ ًيٞؿ ٓتٔـًق ٝ كـا ايبُتي ثٞػٙ اف هبٕٗٞ تيٌيالتي ًٚ ً٘گـٙ ٍبػؿ ٓي ٛيأ 
ً٘ؼ ٝ ْٛ ً٘گـٙ امت ًٚ آٞؿات ايٖ ٛيئت ؿا ٓجن ٗٞع ٝ ٗظبّ اػاؿي ٝ ٓؼيـيتي  تجؼيت ٓي

ٙٴ ٝ ٜٗبػٛبي ٓت٘ٞع ًيٞؿ تٞفيغ ٝ تيـيش ٓي فاؿتٜب ٝ  ٗٔبيؼ ٝ مپل اٗزبّ آٞؿات ٓضُٞٚ ثـ ػٜؼ
اصؼٛبي  ُتي ٝ ٌِٓٔتي ثٞػ ٝ ٗيق ً٘گـٙ امت ًٚ ٓجبٗي ػٔٞٓي ايزبػ ٝ ات ٝ ٜٗبػٛبي ػٝاػاؿ

ٙٴ ٓزـيٚ ؿا ػؿ ػٌِٔـػ ايٖ تيٌيالت تؼـيق ٝ  كـا ايبُتي ٝ كـاػٝ ٙٴ ػعبُت صْٞؿ هٞ ُتي ٝ ٗيق ٗضٞ
 تجييٖ عٞاٛؼ ٗٔٞػ.



اصؼٛب ثب  ايٖ ٝ اصؼٛبي كـا ايبُتي ٝ هٞٙ ٓزـيٚ ٝ ٗيق ثيٖ هٞاٗيٖ, چبؿچٞة ٓ٘بمجبت ثيٖ ٝ 
 فاؿتٜب ٝ تيٌيالت اػاؿي ٌِٓٔتي ؿا تؼييٖ عٞاٛ٘ؼ ٗٔٞػ.ٝ 
  

 اصم َٕد ٔ يكى 

فيـ ىؼٕ ٗيبف ٛنت ثٚ ايٌ٘ٚ كـػ اف ٗبصيٚ تُٞؼ  فاؿت يؼ٘ي ٝ ػاؿي پنت ٝ مٔت ٝ رٜت ػٜؼٙ 
ٌٓقيٌي ثٞػٙ ٝ ّٖٔ ثـعٞؿػاؿي اف صوٞم صوٚ ٝ ثبينتٚ عٞيو مي مبٍ تٔبّ ٗيق مٖ 

 ػاىتٚ ثبىؼ.
  

  

 و اصم َٕد ٔ دٔ 

فيـ يب ؿييل ٝ ء تٔبٓي ٓوـؿات, ُٞايش, تٞاكوبت ٝ كـآيٖ ؿييل رٜٔٞؿ ثبينتي ثٚ آْب 
تيٌيالتي ًٚ ٓٞؿػ ٓوـؿ, اليضٚ ٝ تٞاكن ٝ يب كـٓبٕ ثٚ إٓ ٓـثٞٓ امت ثـمؼ ٝ ُؾامت ًٚ 

 ٕ ػاىتٖ چ٘يٖ آْبيي هبثَ تجؼيت ٗينت٘ؼ. ثؼٝ
  

 اصم َٕد ٔ سٕو 

ٚٴ ًيٞؿ, پل اف آؿبف ػٝ ٜبػٛبي اػاؿي ٌِٓٔتي ٝ تيٌيالت ٛيأٝ ؿؤمبي ٗء فؿاٝ   ٙٴ  ت صبًٔ ؿ
 رِنبت ػبػي ً٘گـٙ, گقاؿه اف صنبة ٝ ًتبة ايبُت عٞػ ؿا ٗقػ ٓزِنيٖ توؼيْ عٞاٛ٘ؼ ٗٔٞػ.

تٞاٗؼ ٓوبّ ػاػمتبٗي  ؿا كـاثغٞاٗؼ ٝ ٗيق ٓيء فؿا ٝ ٛـ يي اف ٓزِنيٖ هبػؿ امت ثٚ تٜ٘بيي ٝ 
ت صبًٔٚ ؿا ٗقػ ٓزِل اصْبؿ ٗٔبيؼ ٝ ٗيق هبػؿ امت ٓؼيـإ  ٛيأًَ ًيٞؿ ٝ ػيگـ ؿؤمب 

تيٌيالت ٝ ٜٗبػٛبي ؿيـ ٓتٔـًق كؼؿاٍ يب مبيـ ٓإمنبتي ًٚ ثٚ ٗضٞي ٓيبؿًت اػظْ 
ٚٴ گقاؿه ٝ ٍٞؿتِ ٝ ػٝ ـ  ايبُتي ىبٕ ثٚ ٓزِل كـاثغٞاٗ٘ؼ إٓ ٛ٘گبّ  ّؼيت ُتي ػاؿٗؼ ؿا رٜت اؿائ

آٞؿي ٓـتجٔ ثب ىبعٚ كؼبُيت ٜٗبػ ٓـثٞٓٚ ٗقػ ٛـ  ًٚ هبٗٞٗي تضت ثـؿمي امت يب آـي يب
 يي اف ٓزِنيٖ تضت ٓطبُؼٚ امت.

ٛـ يي اف ٓزِنيٖ ٓزِل ٗٔبي٘ؼگبٕ ثٚ ػؿعٞامت يي چٜبؿّ اػْبي عٞيو ٝ ٓزِل م٘ب  
ثٚ ػؿعٞامت ٗئي اف اػْبيو اعتيبؿ ػاؿٗؼ تب اهؼاّ ثٚ تيٌيَ ًٔينيٜٞٗبيي رٜت تضوين 

ـٓتٔـًق ٝ ٗيق ٓإمنبتي ًٚ ثٚ ٗضٞي ٓيبؿًتي ػظيْ ؿا ػؿ اصؼٛبي ؿي ػٌِٔـػ ٜٗبػٛب ٝ ٝ
ٙٴ ٓزـيٚ يؼ٘ي  ُتي ٝ ايبُتي ػاؿا ٛنت٘ؼ, ٗٔبي٘ؼ. ٗتبيذ تضويوبت ثٚ آالع ٓنإٝ آٞؿ ػٝ ٍ هٞ

 ؿييل رٜٔٞؿي عٞاٛؼ ؿميؼ.

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 

 فصم چٓارو 

ِٴ قضاييّ   در باب قٕ

 اصم َٕد ٔ چٓارو 

ٙٴ هْبيي  ٙٴ ػيٞإ ػبُي ػؼاُت ٓضٌٔٚ اٗتغبثبتي ٝ ٓـاتت اعتيبؿٓ٘ؼي هٞ ٚ ًيٞؿ ثـ ػٜؼ
ٚٴ هْبيي ًيٞؿ ٝ ٗيق ىٞؿاي هْبيي كؼؿاٍ ًيٞؿ  ػاػگبٜٛبي تضت پٞىو ٝ يب ٓ٘ضَـ اف صيط

ىٞػ ًٚ ْٛ ٓتلوبً ْٛ ػؿ  ىٞػ. ػيٞإ ػبُي ػؼاُت ًيٞؿ اف يبفػٙ هبّي ٓتيٌَ ٓي ٜٗبػ ٓي
 ً٘ؼ. ٝ ًبؿ ٓيٓٞاؿػي ثٚ ىٌَ ٓٞؿػي ٝ ارالمي تيٌيَ رِنٚ ػاػٙ 

اه  ٓٞؿ ارالمٜبي ٓٞؿػي االٓـ هبٗٞٗي, رِنبت ٓتلن ٝ ارٔبػي ايٖ ػيٞإ ٝ ٛٔيٖ صنت 
ػٔٞٓي ثٞػٙ ٝ ػؿ ٓٞاؿػ امتخ٘بيي ٛ٘گبٓي ًٚ اعتالكبت ربٓؼٚ ٝ يب ٓ٘بكغ ػٔٞٓي ٝ ارتٔبػي 

 اهتْب ٗٔبيؼ ثطٞؿ ٓضـٓبٗٚ تيٌيَ ارالك عٞاٛؼ ػاػ.

ٚٴ ػٌِٔـػ ايٖ ػيٞإ چٚ مـامـي  ٛبي تضت  ٝ چٚ ٓٞؿػي ٝ تغٌَ ٝ ٗيق ػٌِٔـػ ػاػگبٙ ًِي
ٙٴ هْبييٚ, ٓضبًْ, ػاػمـاٛبي ٗبصيٚ ٚٴ  پٞىو هٞ اي ٝ ٗيق ٓضٌٔٚ اٗتغبثبتي ٝ ٗيق ًِي

ُتي هٞٙ هْبييٚ ًيٞؿ ثبىؼ ػؿ چبؿچٞة  ُيتٜبيي ًٚ ٓـتجٔ ثب ًبؿً٘بٕ ػٔٞٓي ٝ ػٝ ٓنإٝ
 ىٞٗؼ. ؿٛ٘ٔٞػ گـكتٚ, ٛؼايت ٓيهٞاٗيٖ ٝ ٓطبثن ثب ٓجبٗي ٓوـؿٙ تٞمٔ هبٕٗٞ امبمي صبّـ 

ظيلٚ ىٞؿاي هْبيي كؼؿاٍ ًيٞؿ امت ًٚ تؼؼاػ ٝ ٗضٞٙ تونئبت ٝ ػٌِٔـػ مـامـي  ٝ ٝ 
ٓٞؿ  ٛبي تضت پٞىو ٝ يب ٓ٘ضَـ ٝ ٛٔيٖ ًيٞؿ ٝ ٗيق ػؿ ٓٞاؿػي تؼييٖ آٞؿ تغََي ػاػگبٙ

 اي ؿا تجييٖ ٝ تؼييٖ ٗٔبيؼ. ٓضبًْ ٝ ػاػمـاٛبي ٗبصيٚ



ؿ تٞاكوبتي ػٔٞٓي ٝ مـامـي ثٚ ٓ٘ظٞؿ  ػبُي ػؼاُت ٓغتبؿ ثٚ ٍؼٝ ت مـامـي ػيٞإ ٛيأ 
ؿ  مت ًٚ ثٚ ٓ٘ظٞؿ ٍؼٝ ثبىؼ ٝ ْٛ اٝ صٍَٞ تٞفيغ ٓ٘بمت آٞؿ ثيٖ ػاػمـاٛب ٝ ٓضٌٔٚ ٓي

ٛبي هْبيي تؼييٖ تٌِيق هْبيي  ٗؼٙ ٛـ چٚ مـيؼتـ اصٌبّ ٝ ػمتيبثي ثٚ مـاٗزبّ آٞؿ ٝ پـٝ
 عٞاٛؼ ٗٔٞػ.

ٝ چبؿچٞة ٓٞظق ػٌِٔـػ هْبيي ٓضبًْ هٞٙ هْبييٚ ؿا ػؿ عًَٞ  ٝ هبٕٗٞ امت ًٚ ٓجبٗي 
أُِِي  تلنيـ ٝ تؼييٖ هبٕٗٞ امبمي, هٞاٗيٖ ٝ ٓوـؿات مـامـي ٝ ٓضِي ٝ تٞاكوبت ثيٖ

ٙٴ هْبييٚ ٝ صتي ٛـ گٞٗٚ  ٓ٘ؼوؼٙ اف مٞي ػٝ ُت ٌٓقيي ٝ ٗيق تؼييٖ تٌِيق رٜت ػعبُت هٞ
 .تـييـ ٝ تجؼيِي ؿا تؼـيق ٝ تٌِيق عٞاٛؼ ٗٔٞػ

ؿإ هْبيي  اي ٝ ٗيق ٓيبٝ اُقصٔٚ هْبت ايٖ ػيٞإ ٝ ٗيق هْبت مـامـ ًيٞؿ چٚ ٗبصيٚ صن 
ٚٴ ٓضبًْ ًيٞؿ ٝ ٗيق هْبت ٓضٌٔٚ اٗتغبثبتي ػؿ ٓي ػٜؼٙ ظبيق اييبٕ ثٚ ٛيچ  ػاؿي ٝ ًِي

 رٚ هبثَ ًبٛو ٗينت.ٝ 

ٓبٗ٘ؼ ٝ تٜ٘ب ػؿ ٓٞاؿػي  ٓيء هْبت ػيٞإ ػبُي ػؼاُت ثٚ ٓؼت پبٗقػٙ مبٍ ػؿ مٔت عٞػ اثوب 
ثبىؼ ٝ ٗيق ػؿ ٓٞاؿػي ًٚ  ٗٔبيؼ هبثَ ػقٍ ٓي ًٚ ٓلبػ ػ٘ٞإ چٜبؿّ هبٕٗٞ امبمي تؼييٖ ٓي

ػاؿي مٔت عٞيو ؿميؼٗؼ  ثطٞؿ ػبػي ػؿ مٔت عٞيو ثبهي ٓبٗؼٙ ٝ ثٚ اٗتٜبي فٓبٕ ػٜؼٙ
 صن ثبفٗينتگي ٝ تجؼبت ايٖ صن عٞاٛ٘ؼ ثٞػ.ثـعٞؿػاؿي اف 

اي ٓزؼػ ػؿ ايٖ مٔت  ؿٙ ؿاٗي هبّي ثٞػٙ امت ٗغٞاٛؼ تٞاٗنت ثـاي ػٝ ٛيچ كـػي ًٚ ػؿ ػٝ 
ٙٴ هجِي كؤ ػٜؼٙ اٗتَبة گـػػ ثٚ رق ػؿ ٓٞاؿػي ًٚ ػؿ ػٝ ت ثٚ ىٌَ ٓٞهت  ػاؿي مٔت هْبٝ ؿ

 ت ؿيـ ػائٔي عؼٓت ًـػٙ ثبىؼ. ٝ ػؿ ٛيأ
  

 پُجىاصم َٕد ٔ  

 رٜت اٗتغبة ىؼٕ ثٚ ػ٘ٞإ هبّي ػيٞإ ػبُي ػؼاُت, كـػ ثبيؼ ػاؿاي ىـائ فيـ ثبىؼ: 

ٗؼ ٌٓقيي اف ثبة تُٞؼ ثٞػٙ ثبىؼ ٝ ٓضن ثٚ ثـعٞؿػاؿي اف ًِيٚ صوٞم ميبمي ٝ  ىٜـٝ ـ  1 
 اه. ٓؼٗي

 ثٚ ٛ٘گبّ اٗتَبثو صؼاهَ مي ٝ پ٘ذ مبٍ مٖ ػاىتٚ ثبىؼ. ـ  4 

ي ػؿ ؿىتٚ صوٞم مپـي  اي ٝ ػاٗيگبٛي ٝ بّ اف اعؾ ٓؼؿى صـكٚػٙ مبٍ تٔ« اٗتَبة« ـ  3 
ؿ  ٓوبّ ٝ ٓإمنٚ ػاٗيگبٛي ٓؼتجـ ؿميؼٙ ٝ ىـف ٍؼٝء ىؼٙ ثبىؼ. ٓؼؿًي ًٚ ثٚ آْب

 يبكتٚ ثبىؼ.

ػاؿاي صنٖ ىٜـت ٝ ٗؼاىتٖ ٛيچ گٞٗٚ پييي٘ٚ ٓضٌٞٓيت ثٚ رٜت اؿتٌبة رـّ يب  ـ  2 
ثيو اف يي مبٍ ػؿ صجل ٝ صَـ ٗگٜؼاىتٚ  ي ؿا رـائٔي ًٚ ثٚ ُضبظ ٓضٌٞٓيت ٝ صجل, ٝ

امتلبػٙ اف ء ي ٓـتجٔ ثب ػفػي, ًالٛجـػاؿي, رؼَ ٝ مٞ ثٞػٙ ثبىؼ. آب چ٘بٗچٚ ٓـاتت رـّ ٝ
ػاؿ  ي ؿا ٗقػ ػّٔٞ ٝ ٛٔگبٕ عؼىٚ ُي رؼاً ىـًت ٝ اػتٔبػ ٝ ػيگـ ٓٞاؿػي ًٚ ثٚ ٗضٞي ٝ

إ صجل ٝ رقايو ثبىؼ ػيگـ ؿ مبعتٚ ثبىؼ ٝ ػؿ ٛـ ٓيقإ ٝ ٓوؼاؿ ٝ ثٚ ٛـ ًْ ٝ ًيلي ػٝ
 ّ عٞاٛؼ مبعت. ػاؿي چ٘يٖ مٔتي ٓضـٝ ي ؿا اف ػٜؼٙ ً٘ؼ, ثٚ ٛـ ٍٞؿت ٝ كـهي ٗٔي

ثبيؼ ًٚ ػؿ ٓي ػٝ مبٍ اعيـ يؼ٘ي ػٝ مبٍ هجَ اف تبؿيظ اٗتَبثو مبًٖ ًيٞؿ ثٞػٙ ثبىؼ  ـ  5 
 ٝ ٜٗبيت ايٌ٘ٚ:

فاؿت  ػاؿ ٓيبؿِي اف هجيَ ٝٙ ػؿ ٍٓٞ يي مبٍ هجَ اف تبؿيظ اٗتَبثو ثٚ ٛيچ ػ٘ٞإ ػٜؼ ـ  6 
ُتي, ػاػمتبٗي ًَ ًيٞؿ يب ٗبصيٚ پبيتغت, م٘بتٞؿي, ٗٔبي٘ؼگي ٓزِل,  ؿيبمت تيٌيالت ػٝ

 كـٓبٗؼاؿ ٛيچ يي اف ايبالت يب ٗبصيٚ كؼؿاٍ ٓ٘ظٞؿ پبيتغت ٗجٞػٙ ثبىؼ.

اٗتَبة هْبت ثبيؼ ًٚ ثٚ ٓٞؿ أًَ اف ثيٖ اىغبٍي ًٚ ثب ًلبيت ًبَٓ ٝ ىبينتگي تٔبّ  
اٗؼ ٝ ثـعٞؿػاؿ اف صنٖ ػؼاُت ٝ ؿػبيت ػؼٍ ٝ اَٗبف ثٞػٙ يب ثٚ عبٓـ  ػاؿي عؼٓبت ثٞػٙٙ ػٜؼ

ٛبي صوٞهي  اييبٕ ػؿ اٗزبّ كؼبُيت ٛبي صـكٚ ىبٕ ٝ تٞاٗبييٜب ٝ پييي٘ٚ ٓ٘ؼي اػتجبؿ ٝ آثـٝ
 عٞيو ىبعٌ ثٞػٙ ثبىؼ, ٍٞؿت پؾيـػ.

  

 اصم َٕد ٔ ششى 

رٜٔٞؿي هجَ اف صْٞؿ ثٚ ْٛ ؿمبٗي اكـاػ رٜت اٗتَبة ػيٞإ ػبُي ػؼاُت, ىغٌ ؿييل  
ٓٞؿػ ٗظـه ٓـاتجي پييٜ٘بػي ؿا ٗقػ ٓزِل م٘ب ٓطـس عٞاٛؼ ٗٔٞػ ًٚ ايٖ ٗوو م٘بمت 
ًٚ ثٚ گقي٘و كـػ ٓٞؿػ ٗظـ ثٚ ػ٘ٞإ هبّي ػؿ اىـبٍ مٔت عبُي ٓٞرٞػ ٛٔت عٞاٛؼ 

 گٔبؿػ.



ْبي صبّـ ػؿ ارالك گيـي ٝ ػؿ ٍٞؿت اػطبي ؿأي ػٝ مّٞ اػ ٓـاتت ايٖ اٗتَبة اف ٓـين ؿأي 
فٙ تضون عٞاٛؼ گـكت. چ٘بٗچٚ م٘ب ػؿ كبٍِٚ  م٘ب ػؿ كبٍِٚ فٓبٗي ٝ ؿيـ هبثَ تٜؼيؼ مي ؿٝ

گيـي ػؿ عًَٞ ايٖ اٗتَبة ٗ٘ٔبيؼ,  ِٜٓت ثبينتٚ آـ اٗتغبة ؿا تضون ٗجغيؼ ٝ تَٔيْ
ظبيق هبّي ٓٞؿػ ثضج ٝ ٗظـ عٞػ عٞاٛؼ ىؼ ٝ ؿييل رٜٔٞؿي اف ٓيبٕ اكـاػ  ػاؿ ٝ ػٜؼٙ

 گقي٘ؼ. ي ؿا ثـٓي اه ٝ يٜ٘بػيپي

ػؿ ٍٞؿتي ًٚ ٓزِل م٘ب ًِيت پييٜ٘بػات ؿييل رٜٔٞؿ ؿا ػؿ عًَٞ اٗتَبة كٞم ؿػ ٗٔبيؼ  
ٚٴ پييٜ٘بػي رؼيؼ ؿا ٗقػ م٘ب اؿائٚ عٞاٛؼ ًـػ ًٚ ػؿ چبؿچٞة ٓلبػ  ؿييل رٜٔٞؿي ٓزٔٞػ

ٚٴ پييٜ٘بػيو پبؿاگـاف هجَ ايٖ آـ ٍٞؿت ٓي ٗيق ثـگـػػ,  پؾيـػ ٝ اگـ ٓزؼػاً ايٖ ٓزٔٞػ
 ػاؿ مٔت عبُي ٗقػ ػيٞإ ػبُي ػؼاُت عٞاٛؼ ىؼ. ػٜؼٙ

  

 اصم َٕد ٔ ْفتى 

ىٞٗؼ  ت كؼؿاٍ يب ًيٞؿ َٓ٘ٞة ٝ تؼييٖ ٓي هْبت ىٞؿا ٝ هْبت ٗبصيٚ اف مٞي ىٞؿاي هْبٝ 
ٝ ٓؼيبؿ ايٖ گقي٘و ٝ تؼييٖ ٓؼيبؿٛبيي ِٓٔٞك ٝ ٓطبثن ثب ىـائ ٝ تؼاثيـ ٓوـؿٙ اف مٞي 

ييؼ ٝ  . ايٖ ىو مبٍ ػؿ مٔت عٞيو ٓ٘تَت عٞاٛ٘ؼ ثٞػ ٝ چ٘بٗچٚ ٓٞؿػ تأهبٕٗٞ عٞاٛؼ ثٞػ
تّٞيش ثٚ مٔتٜبي ثبالتـ هـاؿ گيـٗؼ تٜ٘ب ٝ تٜ٘ب ٓطبثن ثب تؼاثيـ اتغبؽي اف مٞي هبٕٗٞ ٝ ػؿ 

 ٓيت اف مٔتٜبييبٕ ٛنت. ٍٞؿت ٓٞاؿػي عبً آٌبٕ ٓضـٝ

يب هْبت ٗٞاصي ٓغتِق هْبيي ٝ ء ػيٞإ ػبُي ػؼاُت عٞاٛؼ تٞاٗنت يي يب چ٘ؼ تٖ اف اػْب 
يژٙ ثٚ اهتْبي ػؿعٞامت ٓزِنيٖ  ًيٞؿ ؿا تؼييٖ ٗٔبيؼ ٝ يب ثٚ اٗتَبة يي يب چ٘ؼ ًٔيتٚ ٝ

ّٔت ٝ اهؼاّ ٝ ؿفػ ٝ يب صتي ثٚ َٗت كـٓبٗؼاؿ كي ٓجبػؿت ٝ ؿفػ, إٓ ْٛ ػؿ  أُخَ ٛـ يي اف ايبالت ٛ
ٛبي كـػي ػؿ  يٚ ّٔبٗتف ٝ اؿتٌبة عيٞٗت ػِ ٓٞاؿػي ًٚ ثتٞاٗ٘ؼ ثـاي ٍضت ٝ موْ ثـٝ

تٞاٗؼ اف ىٞؿاي هْبيي كؼؿاٍ ًيٞؿ ثغٞاٛؼ ًٚ ٗنجت  ربٓؼٚ ثٚ تضوين ثپـػافٗؼ ْٛ چ٘يٖ ٓي
 ثٚ ػٌِٔـػ ٝ ؿكتبؿ يي ٓوبّ هْبيي ًيٞؿ ثٚ تلضٌ ثپـػافػ.

ايٖ ػيٞإ ٛٔچ٘يٖ ٓزبف ٝ ٓغتبؿ امت ًٚ ٗنجت ثٚ تضوين ؿارغ ثٚ ٛـ گٞٗٚ عيٞٗت ٝ  
اؿػ ػَٔ ىٞػ آب كؤ ػؿ ٓٞاؿػي ًٚ ٓـاتت ظٖ ٝ تـػيؼ ثـ  ٓـػٓي ٝء اػٔبٍ عيٞٗتي ػِيٚ آؿا

ٗؼ اٗتغبثبت اف مٞي يٌي اف مٚ هٞايِ ًيٞؿ ٓتـتت ثبىؼ. ُؾا ٗتبيذ صبٍِٚ ٗيق  ػيت ؿٝ ٓيـٝ
 ثٚ ٜٗبػٛبي ؽيَالس ٝ ؽيـثٔ اؿربع عٞاٛؼ ىؼ.

ٝ يب ػيگـ  ػيٞإ ػبُي ػؼاُت ْٛ چ٘يٖ ػؿ ٓوبٓي ٛنت ًٚ ثتٞاٗؼ ثٚ َٗت ٝ ػقٍ ػثيـ ًَ 
ٚٴ ػبُي ٓجبػؿت ٝ ؿفػ ٝ مپل هْبت ٝ ٓوبٓبت هْبيي ٗيق ػؿ ٛـ  ٓوبٓبت ٝ ًبؿگقاؿإ ايٖ ٓضٌٔ

 ٓ٘ؼٗؼ. ايبُت ٝ ٗبصيٚ اف چ٘يٖ صوي ٝ اعتيبؿي ثٜـٙ

عٞيو ؿيبمت ايٖ ػيٞإ ؿا ء ٛـ چٜبؿ مبٍ, ارالك مـامـي ػيٞإ ػبُي اف ٓيبٕ اػْب 
 ِٚ ٓوبّ ؿيبمت ػبُي ػيٞإ ٓينـ ٗينت.ُي گقي٘و ٓزؼػ ٝ ثالكبٍ ثـعٞاٛؼ گقيؼ ٝ

ٛـ هبّي ػيٞإ ػبُي ثٚ ٛ٘گبّ امتوـاؿ ػؿ مٔت ٓضُٞٚ ثٚ ىٌَ فيـ ػؿ ثـاثـ م٘ب مٞگ٘ؼ  
 يبػ عٞاٛؼ ًـػ:

 ػٛؼ ًٚ: ي ؿا مٞگ٘ؼ ٓي اثتؼا ؿيبمت ػيٞإ ٝ 

پـمتبٕ ػؿ مٔت  كبػاؿ ثٞػٙ ٝ ثب صل ٓيٜٖ ظبيق ٝ ً٘يؼ ًٚ ػؿ اٗزبّ ٝ آيب مٞگ٘ؼ يبػ ٓي 
ُيتي ًٚ ثـ ػٜؼٙ ىٔب  ُيت ىؼيؼ, ٓنإٝ ػاؿ ٓنإٝ ت ػؿ ٓن٘ؼ ػيٞإ ػبُي ػؼاُت ػٜؼٙ هْبٝ

ٙٴ ٌٓقيي ٜٗبػٙ ىؼٙ ٝ ػؿ تٔبٓي ىئٕٞ  اف مٞي هبٕٗٞ امبمي ػيگـ هٞاٗيٖ ٓتـتجٚ ايبالت ٓتضؼ
 ٝ ٓـاتت عيـ ٝ َِٓضت ربٓؼٚ ٝ ٌِٓٔت ؿا ػؿ ٗظـ ثگيـيؼ؟

 گٞيؼ: ٝ مپل هبّي ٓٞؿػ اػاي مٞگ٘ؼ ٓي 

 عٞؿّ. ثِٚ, هنْ ٓي 

گٞيؼ: ٝ اگـ چ٘يٖ ٌٗ٘يؼ, ثبىؼ ًٚ ٌِٓٔت ٝ ِٓت ىٔب ؿا ثبفعٞامت  ٝ ثبف ؿيبمت ارالك ٓي 
 ٗٔبيؼ.

ػيگـ ٓوبٓبت هْبيي ٗٞاصي كؼؿاٍ ًيٞؿ ٗيق  ػؿ ثـاثـ ىٞؿاي هْبيي  كؼؿاٍ ًيٞؿ ٝ يب ثـاثـ  
 ٓوبّ ٝ ٓـرؼي ًٚ هبٕٗٞ َِٓضت ٝ تؼييٖ ٗٔبيؼ مٞگ٘ؼ يبػ عٞاٛ٘ؼ ًـػ.

  

 اصم َٕد ٔ ْشتى 



ف ً٘ؼ, ٓوبّ ؿيبمت رٜٔٞؿي ثٚ اٗتَبة يي  ٛ٘گبٓي ًٚ ؿيجت يي هبّي اؿىؼ اف يي ٓبٙ تزبٝ 
ؿا ػؿ ثضج ايٖ اٗتَبة,  96ؿفيؼ ثب تَٞيت م٘ب ٝ ٓـاتت اٍَ  هبّي ربٗييٖ ٓجبػؿت عٞاٛؼ ٝ

 ٓجن ٌٗ ٍـيش هبٕٗٞ امبمي ُضبظ عٞاٛؼ ٗٔٞػ.

ػاؿي مٔت ٓضُٞٚ ثطٞؿ هطغ ٓ٘لي  گيقٙ ػيگـي اف ػٜؼٙچ٘بٗچٚ يي هبّي ثٚ ػِت كٞت يب اٗ 
 96گـػػ, ؿيبمت ػيٞإ ػبُي ثٚ اٗتَبة كـػ رؼيؼي ثب تَٞيت م٘ب ٝ ػؿ چبؿچٞة ٓلبػ اٍَ 

 ؿفيؼ. هبٕٗٞ امبمي ٓجبػؿت عٞاٛؼ ٝ

عيْ رٜت ثـؿمي ٝ اظٜبؿٗظـ  ٓـاتت امتؼلبي هْبت ػيٞإ ػبُي ػؼاُت كؤ ثٚ ػَِ ٝ 
ٙٴ ٓزـيٚ اؿربع عٞاٛؼ ىؼ ٝ چ٘بٗچٚ ايٖ هٞٙ ثب ٓـاتت ؿميؼگي عٞاٛ٘ؼ ىؼ ٝ م پل ثٚ هٞ

 گيـي ٓٞاكوت ٗٔبيؼ, رٜت تَٞيت ؿبيي ثٚ م٘ب عٞاٛؼ كـمتبػ. ً٘بؿٙ

ٚٴ هْبت اگـ ٓـاتت تيـيلبت ٍؼٝ پـٝ  ؿه ثيو اف يي ٓبٙ ثٚ ٍٓٞ ٗي٘زبٓؼ اف مٞي ػيٞإ  اٗ
ـاتت تيـيلبتي اف يي ٓبٙ ُي چ٘بٗچٚ ٓ ػبُي ػؼاُت ثٚ اييبٕ تلٞيِ ٝ اػطب عٞاٛؼ ىؼ ٝ

ٚٴ اييبٕ ؿا اػطب عٞاٛؼ ٗٔٞػ.  ف ً٘ؼ, ايٖ ٓوبّ ؿيبمت رٜٔٞؿ امت ًٚ ثب تَٞيت م٘ب پـٝ تزبٝ اٗ
ٚٴ هْبت ٗٔي ؿ ٝ اػطب ٝ تلٞيِ پـٝ ٓؼت تيـيلبت ٍؼٝ  تٞاٗؼ اف ػٝ مبٍ ثييتـ ثٚ ٍٓٞ اٗزبٓؼ. اٗ

  

 اصم َٕد ٔ َٓى 

رٜت ارـاي اصٌبّ ٝ كـآيٖ ايٖ ٓضٌٔٚ,          ٓـرغ ػيٞإ ػؼاُت                       
اي ثٚ تيٌيَ رِنٚ ٝ  ٛبي هْبيي ٓ٘طوٚ ػاػگبٜٛب ػؿ ٓضَ ٓضبًْ ػبُي عٞيو ٝ مبُٖ

ؿ هطؼ٘بٓٚ عٞاٛ٘ؼ پـػاعت ٝ رِنبت ٛٔٚ ػٔٞٓي عٞاٛ٘ؼ ثٞػ ٝ ػؿ چبؿچٞة ٓوـؿ هبٕٗٞ.  ٍؼٝ
ي ثـاي ػٌِٔـػ ٓ٘بمت ؿ ٛٔچ٘يٖ ػاػگبٜٛب اف يي ٓزٔٞػٚ ًبؿً٘بٕ صوٞهي ٝ اػاؿي ّـٝ

 ٓ٘ؼ عٞاٛ٘ؼ ثٞػ. عٞيو ثٜـٙ

ػؿ ٛـ ٓضٌٔٚ ػبُي اف ٛلت ٓوبّ هْبيي اٗتغبثبتي ٓتيٌَ عٞاٛؼ ثٞػ. ٓوبّ ؿيبمت ايٖ  
ظبيق  ٓضٌٔٚ تٞمٔ اػْبي ٓضٌٔٚ ثـگقيؼٙ عٞاٛؼ ىؼ ٝ اف ٓيبٕ اػْبي عٞيو, ثٚ ارـاي ٝ

 ٓضُٞٚ ثٚ ٓؼت چٜبؿ مبٍ ثپـػافػ.

ٗبپؾيـ ػؿ چبؿچٞة ٓوـؿ هبٕٗٞ  َ هطؼي ٝ ؿيـ هبثَ ٗلٞؽ ٝ عؼىٚگيـي ثٚ ىٌ ٓـاتت تَٔيْ 
 پـػافٗؼ ثٚ: ٛبي اٗتغبثبتي امت ًٚ ٓجن هبٕٗٞ ٓي امبمي ثٚ ػٜؼٙ ايٖ ػاػگبٙ

ٚٴ ػػبٝ ـ  1   صٚ ػؿ ثضج اٗتغبثبت ًيٞؿ, ٗٔبي٘ؼگبٕ ٝ م٘بتٞؿٛب. ي ٓطـٝ ًِي

ٚٴ ػػبٝ ـ  4  تٜ٘ب ػؿ يي ًيٞؿ ٝ تضت ٗظبؿت ٝ صٚ ػؿ ثضج اٗتغبة ؿييل رٜٔٞؿي ًٚ  ي ٓطـٝ ًِي
 ؿ صٌْ عٞاٛ٘ؼ ىؼ. گيـي ٝ ٍؼٝ تٞمٔ ٓضٌٔٚ ػبُي تَٔيْ

ٓضٌٔٚ ػبُي ثٚ ىٔبؿه ٜٗبيي آـ اٗتغبثبت ؿيبمت رٜٔٞؿي پل اف اػالّ ٗظـ هطؼي ٝ  
ٚٴ اٗتغبثبت ٝ اٗتغبة ىغٌ ؿييل رٜٔٞؿي ٓطـس  ؿ صٌْ ػؿ عًَٞ ػػبٝ ٍؼٝ ي ًٚ ػؿ فٓي٘

اّ ثٚ اػالّ ٓـاتت ٍضت ٝ اػتجبؿ ايٖ گقي٘و عٞاٛؼ ٗٔٞػ, يؼ٘ي ثـ ثٞػٙ عٞاٛؼ پـػاعت ٝ اهؼ
 اتغبؽي تٞمٔ ٛـ يي اف ٗبٓقػٛبي اٗتغبثبتي.ء امبك ؿػبيت اًخـيت آؿا

يي ًٚ ػؿ عًَٞ اهؼآبت ٝ تَٔئبت ٓـرغ ٝ ٓوبّ اٗتغبثبتي  ٝ ٗيق ؿميؼگي ثٚ ػػبٝ ـ  3 
ف ثٚ صـيْ ٝ ٓوـؿات ٓ٘ؼؿد ػؿ هبٕٗٞ  اُؾًـ اعيـ ػؿ تزبٝ ُت كٞم ًيٞؿ ٓـبيـ ثب آٗچٚ ػؿ ػٝ

 امبمي ٝ ػيگـ هٞاٗيٖ ًيٞؿي ثبى٘ؼ.

ٛبي ؽيـثٔ  ي ػِيٚ اهؼآبت ٝ تَٔئبت هطؼي ًِيٚ ٓوبّ ٛٔيٖ ٓٞؿ ؿميؼگي ثٚ ػػبٝ ـ  2 
ٗؼ اٗتغبثبتي ًيٞؿ ٝ ٗتبيذ ؿبيي اٗتغبثبت. ايٖ  تـ مبعتٖ ؿٝ هْبيي ثٚ ٓ٘ظٞؿ ٛـ چٚ ٓ٘نزْ

ّـ ٓٞهؼي ثٚ تضون عٞاٛؼ ؿميؼ ًٚ ٓـاتت ؿميؼگي, صوٞهي ٝ صب 2تيـيلبت اعيـ ػؿ ث٘ؼ 
ٚٴ ِٜٓتٜبي اٗتغبثبتي, ٓـثٞٓٚ ٓطـس ٝ ػؿعٞامت گيتٚ ثبى٘ؼ ٝ ٗيـ ػؿ  ٓيغٌ ػؿ كبٍِ

ثي٘ي ىؼٙ تٞمٔ هبٕٗٞ امبمي, ٓٞاؿػي ػِٔي ٝ هبثَ  ٛبي ٓؼيٖ ٝ ٓيغٌ ٝ پيو ِٜٓت
گيـي ػؿ عًَٞ گقي٘و ىؼگبٕ  گيـي ٝ ّٓٞغ تضون ثبى٘ؼ تب ٜٗبػٛبي ؽيـثٔ ٝ ٓـارغ تَٔيْ

 ظيلٚ ثپـػافٗؼ. ثٚ ايلبي ٝ

 ـ  ٛٔيٖ ٓٞؿ ٓـاتت ؿميؼگي ثٚ اهؼآبت ٝ تَٔئبتي ًٚ صوٞم ػٔٞٓي ٝ ميبمي ـ  5 
ػاؿ ًـػٙ  ٗؼإ ؿأي ػٛ٘ؼٙ ٝ ؿأي گيـٗؼٙ ؿا ثٚ فيـ مإاٍ ثـػٙ ثبىؼ ٝ عؼىٚ اٗتغبثبتي ىٜـٝ

 ثبىؼ.

ثيٖ ٓضٌٔٚ ٝ عؼٓتگقاؿإ ٝ ًبؿگقاؿاٗو صبػث  ٝ ؿميؼگي ثٚ ٓ٘بفػبت ٝ اعتالكبتي ًٚ ـ  6 
 ىؼٙ ثبىؼ.



ٝ ؿميؼگي ثٚ اعتالكبت ٝ ػػٞاٛبي ًبؿي ثيٖ ٓإمنٚ اٗتغبثبتي ًيٞؿ ٝ عؼٓتگقاؿإ ٝ  ـ  7 
 ًبؿگقاؿاٗو.

االرـا  ٝ ٗيق ٓـاتت تؼييٖ ٝ تضٔيَ ٓزبفاتٜبيي ًٚ ػؿ ؿاثطٚ ّٓٞٞع كؼبُيت ٓضٌٔٚ الفّ ـ  8 
 امت.

 اتجي ًٚ هبٕٗٞ ثؼإ اىبؿٙ ػاىتٚ ثبىؼ.ٝ ٗيق ػيگـ ٓـ ـ  9 

ٚٴ اٗتغبثبتي ػؿ صبٍ ٓطبُؼٚ ثـ ؿٝ  اي ػؿ عًَٞ ػؼّ  ي تق يب ؿمبُٚ ٛ٘گبٓي ًٚ يي ٓضٌٔ
ٓيت يي اهؼاّ ػاػگبٛي ٝ يب تَٔئي ٓتغؾٙ اف مٞي ٓضٌٔٚ ٝ يب ػؿ  ػيت ٝ ػؼّ ٓيـٝ ٓيـٝ

ايٖ تق ٝ يب ؿمبُٚ اصتٔبال ثبىؼ ٝ يب  عًَٞ تجييٖ ٝ تلنيـ ٗظـيٚ ٝ هنٔتي اف ايٖ هبٕٗٞ ٓي
ٓـبيـتي ثب ٓـاتت ػيگـ ٓضبًْ ٝ يب ارالك مـامـي ػيٞإ ػبُي ػؼاُت ٝ يب ٛـ يي اف هْبت ٝ 
ػيگـ ٓضبًْ ٝ هنٔتٜبي ٓغتِق تيٌيالت هْبيي ػاىتٚ ثبىؼ, ٗنجت ثٚ ايٖ ٓـبيـت 

بُي تٞإ ىٌبيتي ت٘ظيْ ٗٔٞػ ٝ اُجتٚ ػؿ چبؿچٞة هبٕٗٞ, تب ارالك مـامـي ػيٞإ ػ ٓي
ػؼاُت ٓيغٌ ٗٔبيؼ ًٚ ًؼاّ ؿمبُٚ گٞيب ٝ ٓؼتجـ امت./ تَٔئبت ٝ اصٌبّ ٓضٌٔٚ 

 اٗتغبثبتي ًٚ ػؿ ايٖ ٓوُٞٚ ثگ٘ز٘ؼ احـي ثـ آٞؿ صَ ىؼٙ ٝ صٌْ ٍبػؿ ىؼٙ ٗغٞاٛؼ ػاىت.

مبفٓبٕ ػٛي ٓضٌٔٚ اٗتغبثبتي ٝ ٗٞع ٓ٘بمجبت ثيٖ ٓضبًْ ٝ ٗيق تؼاثيـ اتغبؽي ػؿ عًَٞ  
ٙٴ هْبييٚ ًبؿثـي  يق ٌٓبٗيقّگيـي آٞؿ ٝ ٗ تَٔيْ ٛب ٝ ؿاٌٛبؿٛبيي ًٚ رٜت تخجيت ٓؼيبؿٛبي صٞف

ػاؿٗؼ ٛٔٚ ٝ ٛٔٚ اف مٞي ٌٗ ٍـيش هبٕٗٞ امبمي ٝ هٞاٗيٖ ػيگـ ٝ ٓـتجطٚ, تؼييٖ تٌِيق 
 عٞاٛ٘ؼ ػاىت.

ٓـاتت ٓؼيـيت ٝ اػتجبؿ ٝ ٗظْ ػؿ ػاػگبٙ اٗتغبثبتي, ػؿ چبؿچٞة هٞاٗيٖ, ثـ ػٜؼٙ ًٔينيٞٗي ثٚ  
ػاؿ  نيٕٞ ىٞؿاي هْبيي كؼؿاٍ ًيٞؿ امت ًٚ مـپـمتي ايٖ ٓـاتت ؿا ٗيق ػٜؼٙٗبّ ًٔي

 عٞاٛؼ ثٞػ./ ايٖ مـپـمتي ٓتيٌَ اف:

ٚٴ كٞم ٝ ٗيق  يي ٓوبّ هْبيي اٗتغبثبتي اف ٓضٌٔٚ ػبُي َٓ٘ت اف مٞي ٛيأ  ٚٴ ٓضٌٔ ت ػبُيـتج
اي ؿا ٗقػ  مٚ ػْٞ اف ىٞؿاي هْبيي كؼؿاٍ ًيٞؿ, ٛٔيٖ ٓٞؿ ٓضٌٔٚ امت ًٚ ٓـاتت ثٞػرٚ

ؿيبمت ػيٞإ ػبُي ًيٞؿ اؿائٚ عٞاٛؼ ػاىت تب ػؿ ٓـاتت ثٞػرٚ ًَ ًيٞؿ ٓطـس ٝ ٓٞؿػ 
 يـػ.گيـي هـاؿ گ تَٔيْ

ٝ ٗيق ٓضٌٔٚ امت ًٚ ٓـاتت ٓوـؿات ػاعِي ٝ تٞاكوبت ػٔٞٓي يي ػٌِٔـػ ٓ٘بمت ؿا تؼييٖ  
 تٌِيق عٞاٛؼ ٗٔٞػ.

ٓوبٓبت هْبيي اٗتغبثبتي ًيٞؿ, ًٚ ػْٞ ٓضٌٔٚ ػبُي ًيٞؿ ٝ يب ٓ٘بٓن ٓت٘ٞع ًيٞؿ  
ثٚ  مّٞ اػْبي صبّـ ػؿ م٘ب ٝ ػؿ ؿيبة اييبٕ, اف مٞي ًٔينيٕٞ ػائٔي ٝ ثبى٘ؼ, ثب ؿأي ػٝ

پييٜ٘بػ ػيٞإ ػبُي ػؼاُت گقي٘و گيتٚ ٝ اٗتَبة عٞاٛ٘ؼ يبكت. ٝ هبٕٗٞ امت ًٚ ٓوـؿات ٝ 
 تؼاثيـ ارـايي ٓـثٞٓٚ ؿا مـ ٝ مبٓبٕ عٞاٛؼ ثغييؼ.

ايٖ ٓوبٓبت ثبينت ٓ٘طجن ثب آٗچٚ اف مٞي ؿيبمت ػيٞإ ػبُي تَـيش گيتٚ ثٞػٙ ٝ ٗيق ثٚ  
 يو ثبى٘ؼ. ُؾا:ػاؿ مٔت عٞ ٓؼت ػٙ مبٍ ػؿ پيت اٗتَبثي ػٜؼٙ

اٗٚ رٜت ايٖ اكـاػ تٔبٓبً اف مٞي ٓضٌٔٚ ػبُي ػؼاُت ٝ  ؿ پـٝ گيـي ٝ ؿيجت ٝ ٍؼٝ ٓـاتت ً٘بؿٙ 
 ػؿ چبؿچٞة ٓوـؿات هبٗٞٗي تيـيلبت گيتٚ ٓزـي عٞاٛ٘ؼ ىؼ.

ثبينت اف  ظيلٚ عٞاٛ٘ؼ ٗٔٞػ, ٓي اي ايلبي ٝ إٓ ػمتٚ اف ايٖ ٓوبٓبت ًٚ ػؿ ٓضبًْ ٓ٘طوٚ 
ظبيق ٓضُٞٚ اف مٞي هبٕٗٞ ثـآي٘ؼ ٝ ٗيق ػؿ مٔت  ػاؿي ٝ ػٜؼٙ اؿائٚ ىـائ ثبينتٚ رٜت ػٜؼٙ

مبٍ ثٚ ىٌِي ؿيـهبثَ تٔؼيؼ اٗتَبة گيتٚ, ثٚ رق ٓٞاؿػي ًٚ ايٖ ػؼٙ ثٚ  8عٞيو ثٚ ٓؼت 
 ٚ ٝ مٔتٜبي اؿىؼ تـكيغ يبكتٚ ثبى٘ؼ.ٓ٘بٍت ػبُي

ًبؿً٘بٕ ٓضٌٔٚ ػبُي ٓ٘بمجبت ًبؿي عٞيو ؿا ثـ ٓجن ٓوـؿات هٞٙ هْبييٚ ًيٞؿ ت٘ظيْ  
 يژٙ ٝ امتخ٘بئبت َٓـس ػؿ هبٕٗٞ ؿا عٞاٛ٘ؼ ٗٔٞػ. ٗٔٞػٙ ٝ ٗيق ؿػبيت ٓوـؿات ٝ

  

 اصم صذو 

ٙٴ ٓـاتت اػاؿٙ ٝ صٔبيت ٝ ٗظْ ثغيي هٞٙ هْبييٚ, ثٚ رق تيٌيالت ػي  ٞإ ػبُي ػؼاُت ثـ ػٜؼ
ىٞؿاي هْبيي ًيٞؿ ثٞػٙ ٝ ٗيق ٓـاتت ُضبظ ايٖ هبٕٗٞ امبمي ٝ ػيگـ هٞاٗيٖ ٓـتجطٚ ٗيق 

 ٓؼٗظـ هـاؿ عٞاٛ٘ؼ ػاىت.

ىٞؿاي ٓقثٞؿ ٓتيٌَ اف ٛلت ػْٞٗؼ ًٚ اف ايٖ رٔغ يٌي ىغَبً ؿيبمت ػيٞإ ػبُي ثٞػٙ ٝ  
, ٝ ٗيق يي هبّي اف ٓضبًْ تضت مت ًٚ ؿيبمت ىٞؿا ؿا ثـ ػٜؼٙ عٞاٛؼ ػاىت ٗيق ْٛ اٝ

اي,  اصؼ ٝ يي هبّي اف ٓ٘بٓنِ ٗبصيٚ پٞىو تيٌيالت هْبيي ًيٞؿ ٝ يي هبّي اف ٓضبًْ ٝ



ًيي گقي٘و عٞاٛ٘ؼ ىؼ. ٝ ٗيق ػٝ ؿايقٕ َٓ٘ت اف مٞي  ًٚ ايٖ ػؼٙ ٛٔگي, ثٚ ىٌَ هـػٚ
رٜت م٘ب ٝ يٌي اف مٞي ؿييل رٜٔٞؿ. / ايٖ مٚ تٖ اعيـ, اكـاػي عٞاٛ٘ؼ ثٞػ ًٚ ثٚ 

ىبٕ ٓي ارـاي  ٛبي عٞيو ثـگقيؼٙ ىؼٙ ٝ ٓـاتت ٍؼاهت ٝ ىـاكت ٍالصؼيؼٛب ٝ تٞاٗبيي
ثبينت ػاؿاي ىـائ الفّ  صٚ ٓي ىبٕ ػؿ آٞؿ صوٞهي ٓضـف گيتٚ ثبىؼ. ؿايقٗبٕ ٓطـٝ ظبيقٝ 

 هبٕٗٞ امبمي ثبى٘ؼ. 95ٓجن اٍَ 

/ ارالك يژٙ ػٌِٔـػ عٞاٛؼ ػاىت.  ىٞؿاي ٓقثٞؿ ثٚ ىٌَ مـامـي ٝ ًٔينيٞٗي ٝ 
گيـي  مـامـي ىٞؿا, ػؿ عًَٞ اٗتَبثبت, اُضبهبت ٝ ػقُٜبي ٓوبٓبت هْبيي ٝ هْبت تَٔيْ

 عٞاٛؼ ٗٔٞػ ٝ ٗيق ػؿ عًَٞ ػيگـ ٓٞاؿػ ٓتـتجٚ اف مٞي هبٕٗٞ.

عٞاٛ٘ؼ ثٞػ ء ثٚ رق ىغٌ ؿيبمت ىٞؿا, ػيگـ ؿايقٗبٕ ثٚ ٓؼت پ٘ذ مبٍ ػؿ مٔت عٞيو اثوب 
ٙٴ  ُي ثـاي ٓؼت ٓزؼػ ػٝ ؼٙ ربيگقي٘ي عٞاٛ٘ؼ گـكت ٝث٘ؼي ى ٝ ٗيق ثٚ ىٌَ تؼؿيزي ٝ ؿػٙ ؿ

 رؼيؼ آٌبٕ گقي٘و ٗغٞاٛ٘ؼ ػاىت.

ظبيق عٞاٛ٘ؼ پـػاعت, ٝ ػؿ ٓي  ؿايقٗبٕ ثٚ ىٌَ ٓنتوَ ٝ ػؿ ٜٗبيت ثيطـكي ثٚ ارـاي ٝ 
ػاؿي مٔت عٞيو كؤ عٞاٛ٘ؼ تٞاٗنت, ػؿ چبؿچٞة هبٕٗٞ َٓـصٚ ٓي ػ٘ٞإ چٜبؿّ  ػٜؼٙ

 .هبٕٗٞ امبمي ػقٍ گـػٗؼ

ٗؼ هْبيي ًيٞؿ ؿا ًٚ ثـ  ف ًبؿگقاؿإ ٝ ٗيق آـ تٞمؼٚ ؿٝ هبٕٗٞ ٓجبٗي تيٌيَ ٝ ت٘ظيْ ثـٝ 
ٗؼ هْبيي ًيٞؿ ػؿ ػيٖ  ٓج٘بي اٍُٞي ػبُي ٝ ٓضٌْ امتٞاؿ امت ؿا ٓوـؿ عٞاٛؼ ٗٔٞػ, ؿٝ
اي ٝ  ٓـف ٝ صـكٚ ػاؿ, ثي امتٞاؿي ثـ ٓجبٗي ٝ اٍُٞي ٓنتضٌْ ٝ ٛٔچ٘يٖ ػؿ ٓنيـي ٛؼف

 ٞػ ؿا عٞاٛؼ ٗٔٞػ.ٓنتوَ ٓـين ع

ٛب ٝ  ؿ تٞاكوبتي ػٔٞٓي رٜت ارـاي ٛـ چٚ ٓ٘بمجتـ ٗوو ىٞؿاي ٓقثٞؿ ٓغتبؿ ٝ ٓزبف ثٚ ٍؼٝ 
 االٓـ هبٕٗٞ عٞاٛؼ ثٞػ. ظبيلو صنتٝ 

تَٔئبت ىٞؿا هبٓغ ٝ عؼىٚ ٗبپؾيـ ثٞػٙ ٓگـ ػؿ ٓٞاؿػي ًٚ ثٚ آـ اٗتَبة ٝ رؾة ٗيـٝ يب  
ىٞػ. ايٖ آـ  بت هْبيي ٝ هْبت ًيٞؿ, ٓـثٞٓ ٓيُيٖ ٝ ٓوبٓ صؾف ٝ ػقٍ آٜٗب, ٓ٘ظٞؿ ٓنإٝ

اعيـ ثٚ ٛـ ٍٞؿت اف مٞي ػيٞإ ػبُي ػؼاُت ٝ ٓ٘ضَـاً ثٚ رٜت تيغيٌ ٍضت ٝ موْ 
ايٌ٘ٚ ؿػبيت ٓـاتت هٞاٗيٖ تيٌيالتي ٓـثٞٓٚ ىؼٙ ثبىؼ, ٓٞؿػ ؿميؼگي ٝ ثبفثي٘ي هـاؿ 

 عٞاٛؼ گـكت.

ػاؿ چگٞٗگي ثٌبؿگيـي إٓ  ؿ ٝ ػٜؼٙػيٞإ ػبُي ػؼاُت اف ثٞػرٚ عبً ٝ ٓغتٌ عٞػ ثـعٞؿػا 
ُي ىٞؿامت ًٚ ثبهي تيٌيالت هْبيي ًيٞؿ ؿا, ثـعبمتٚ اف  ٗيق عٞػگـػاٗبٗٚ عٞاٛؼ ثٞػ ٝ

ٙٴ هْبييٚ ٝ ػيٞإ ػبُي  ٚٴ ًيٞؿ, ؿتن ٝ كتن عٞاٛؼ ٗٔٞػ. ٓـاتت ثٞػرٚ هٞ ٙٴ هْبيي ٓ٘جغ هٞ
 ؿ عٞاٛؼ يبكت. ػؼاُت ٛـ ػٝ آٞؿي امت ًٚ اف مٞي ؿييل ػيٞإ ػبُي ػؼاُت ىـف ٍؼٝ

ٚٴ ًَ ًيٞؿ اف ثبثت ٛقي٘ٚ  ٛبي ربؿي ٌِٓٔتي ػؿد  ٝ اف مٞي ٛٔيٖ ٓوبّ ػؿ ىٍٔٞ ثٞػر
 عٞاٛؼ گـػيؼ.

ٙٴ ؿيبمت ػيٞإ امت.  ٙٴ ػيٞإ ػبُي ػؼاُت ثـ ػٜؼ  اػاؿ
  

 اصم صذ ٔ يكى 

ٗيٖ  هْبت ػيٞإ ػبُي ٝ ٗيق ٓوبٓبت هْبيي ًَ ًيٞؿ, هْبت ٗٞاصي ٓت٘ٞع ٌِٓٔتي ٝ ٗيق ٓؼبٝ 
ٓٞؿ  ُيٖ هْبيي ٓضبًْ ػبُي ٝ ٛٔيٖ ٓٞؿ ؿايقٗبٕ هْبيي كؼؿاٍ ًيٞؿ ٝ ٗيق ٓنإٝ ايٜ٘ب, ٛٔيٖ

ُيتي ػؿ اػاؿٙ  اُٞرٞػ ٗغٞاٛؼ تٞاٗنت مٔتي يب ٓنإٝ رٚ ٖٓ ػاػگبٙ اٗتغبثبتي ًيٞؿ ثٚ ٛيچ ٝ
ُتي چٚ عٍَٞي ثـ ػٜؼٙ گيـٗؼ چٚ ػؿ ٗبصيٚ پبيتغت چٚ ػؿ ػيگـ  ٌِٓٔت چٚ ثٚ ىٌَ ػٝ

ٙٴ ػٜؼٙٗٞاصي يب اي ػاؿي ايٖ مٔتٜب ٛيچ گٞٗٚ  بالت كؼؿاٍ ًيٞؿ, ٓگـ ػؿ ٓٞاؿػي ًٚ اف ػٜؼ
ػمتٔقػي ثـاييبٕ ٓتـتت ٗجبىؼ ٓخَ ٌٛٔبؿي ٝ عؼٓت ثـاي ارتٔبػبت ٝ تيٌيالت ػِٔي, 

 آٓٞفىي اػثي ٝ يب عيـيٚ.

ت ػؿ ٛـ مٔتي اف مٔتٜبي تيٌيالتي هٞٙ هْبييٚ  ظبيق هْبٝ ػاؿ ٝ اكـاػي ًٚ ثٚ ٗضٞي ػٜؼٙ 
ظبيق هْبيي ٓضُٞٚ, تب  ػاؿي ٝ ثبى٘ؼ, ػؿ عالٍ مبُٜبي ػٜؼٙ ٗظبّ هْبيي كؼؿاٍ ًيٞؿ ٓي ٝ

ٙٴ ٛيچ پـٝ ت ٝ پبيبٕ ايٖ فٓبٕ ٗغٞاٛ٘ؼ تٞاٗنت ػؿ ٛيأ اي ٜٗبػٛبي هٞٙ  مٚ ًيَ, هيّْ ٝ يب ٗٔبي٘ؼ
 ظيلٚ اىتـبٍ يبث٘ؼ. هْبييٚ ًيٞؿ ثٚ عؼٓت ٝ اٗزبّ ٝ

اٗؼ, ثٚ رق ػؿ  ظيلٚ ٗٔٞػٙ ٚ ػؿ مٔت هبّي اٗزبّ ٝػؿ عالٍ ايٖ مبُٜب يب ٓؼت, اكـاػي ً 
صٚ  اٗؼ, ٗغٞاٛ٘ؼ تٞاٗنت ػؿ مٔتٜبي ٓطـٝ ت ٓٞهت ٝ ربيگقيٖ ٗوو ػاىتٚ ٓٞاؿػي ًٚ ػؿ ٛيأ

 ظيلٚ گـػٗؼ. ػاؿ ٝ هبٕٗٞ امبمي ػٜؼٙ 95اف اٍَ  2ػؿ هنٔت 



هْب ارـا ٝ  ت ٝ اٗٚ هْبٝ ٛبي ايٖ اٍَ ػؿ عًَٞ ًبؿگقاؿإ هْبيي ػاؿاي پـٝ ٓٞاٗغ ٝ ؿاػع 
 پيگيـي امت.

ثي٘ي ىؼٙ ٓي پبؿاگـاكٜبي هجَ, ثٚ اف ػمت ػاػٕ مٔت  اؿتٌبة عطب ٝ تغطي اف ٓـاتت پيو 
هْبيي كـػ عبٓي عٞاٛؼ اٗزبٓيؼ ٝ ٗيق كـػ عبٓي اف ثـعٞؿػاؿي ٓ٘بكغ ٝ ٓقايبيي ًٚ ػؿ عالٍ 

ٚ رؼاي ٓزبفاتٜبيي ّ عٞاٛؼ ٓبٗؼ ٝ ايٖ اُجت ثٞػٙ, ٓضـٝ مبُٜبي عؼٓت ثـاي ًبؿگقاؿ ٓتـتت ٓي
 ثي٘ي ٗٔٞػٙ امت. امت ًٚ هبٕٗٞ ثـاي عبٓيبٕ پيو

  

 و اصم صذ ٔ دٔ 

فاؿت تبثؼٚ ٝ ٓـتجطٚ ثب آـ هْب ػؿ ًيٞؿ ًٚ ًبؿگقاؿاٗو اف  هبٕٗٞ امت ًٚ تيٌيالت ٝ ـ  اُق 
فاؿتي ٓقثٞؿ  ىٞٗؼ ؿا مبفٓبٕ عٞاٛؼ ثغييؼ. ٝ تيٌيالت ٝ مٞي هٞٙ ٓزـيٚ َٗت ٝ يب ػقٍ ٓي

ٍ  اف مٞي ػاػمتبٕ ًَ رٜٔٞؿي مـپـمتي ٝ ٓؼيـيت عٞاٛؼ ىؼ ٝ ايٖ كـػ ؿا ٗيق كـػ ٓنإٝ
ييؼ م٘ب ٝ  رٜٔٞؿي امت ٓ٘تَت عٞاٛؼ ٗٔٞػ ثب ؿػبيت تَٞيت ٝ تأ ٚ ًٚ ٛٔبٕ ؿييلهٞٙ ٓزـي

 ػؿ ؿيبة ايٖ ٜٗبػ ٌِٓٔتي, ًٔينيٕٞ ػائٔي امت ًٚ ٓـاتت اٗتَبة ؿا تَٞيت عٞاٛؼ ٗٔٞػ.

 ػاؿي مٔت ػاػمتبٕ ًَ ًيٞؿ ٗيبف امت ثٚ ايٌ٘ٚ كـػ: ٝ ثـاي ػٜؼٙ 

ٗتَبة ثٚ ايٖ مٔت صؼاهَ مي مبٍ مٖ ٗؼ ٌٓقيٌي اف ثبة تُٞؼ ثٞػٙ ٝ ٛ٘گبّ ا ىٜـٝ 
 اي ػؿ صوٞم ثٞػٙ ثبىؼ. مبٍ مبثوٚ ًبؿ صـكٚ 11ػاىتٚ ثبىؼ ٝ ػاؿاي صؼاهَ 

ٚٴ ٓضٌٞٓيتي ٝ ر٘ضٚ ثبىؼ هٞٙ ٓزـيٚ اعتيبؿ ٝ   صنٖ ىٜـت ػاىتٚ ٝ ٗيق ٛيچ گٞٗٚ پييي٘
 اربفٙ ػاؿػ تب ٓوبّ ػاػمتبٗي ؿا ثٚ ؿاصتي اف ًبؿ ػقٍ ٗٔبيؼ.

فاؿت ًيٞؿ  ٗبكويٖ ٗظْ ًيٞؿ تب ٓٞػؼ اصْبؿ آٜٗب ثٚ ػاػگبٙ, ثـ ػٜؼٙ ٜٗبػ ٝ پيگـػ هبٕٗٞ ًِيٚ 
ثبىؼ؛ ثٚ ٛٔيٖ تـتيت, توبّبي ثبفػاىت ٓزـٓيٖ, تضوين ٝ اؿائٚ ىٞاٛؼ ٝ ٓؼاؿى ًٚ ثـ  ٓي

ىبٕ ٍضٚ ثگؾاؿػ, اهؼاّ الفّ رٜت پييجـػ ػاػؿميٜب ثب ًبؿ ٓ٘ظْ ٝ ٓنتٔـ, ثٚ ٓ٘ظٞؿ  اتٜبّ
ٚٴ آٞؿي ًٚ  ارـاي مـيغ ٝ ثالٓبٗغ ػؼاُت, توبّبي ثٌبؿگيـي ٝ ارـاي ًيلـ الفّ ٝ ػعبُت ػؿ ًِي

 فاؿتي ٓضٍٞ ىؼٙ امت. ػاؿػ ٗيق ثٚ ايٖ ٜٗبػ ٝ هبٕٗٞ ٓوـّؿ ٓي

پ٘زْ هبٕٗٞ ٝ  ػاػمتبٕ ًَ رٜٔٞؿي, ىغَبً ػؿ ٓجبصخبت ٝ اهؼآبت ٓ٘ؼؿد ػؿ اٍَ يٌَؼ 
ين ٗٔبي٘ؼگبٗو ثٚ تٔبٓي آٞؿ امبمي, ػعبُت عٞاٛؼ ٗٔٞػ. ػاػمتبٕ ًَ ىغَبً ٝ يب اف ٓـ

ُت, چٚ ػؿ عًَٞ آٞؿ ميبميٕٞ ٝ چٚ ؿيـ ميبميٕٞ ٓؼُٔٞي ٝ چٚ ػيگـ آٞؿي  ٓـثٞٓ ثٚ ػٝ
 ٗٔبيؼ. ثبينت ػؿ آٜٗب ػعبُت ٗٔبيؼ, ؿميؼگي ٓي فاؿت ًيٞؿ ٓي ًٚ ٝ

ٍ ٛـگٞٗٚ ٗوِ,          يب ػمتجـػ ػؿ هبٕٗٞ  ػاػمتبٕ ًَ ًيٞؿ ٝ ٗٔبي٘ؼگبٗو ٓنإٝ 
ثـٝ ىٞٗؼ ٝ  ثبى٘ؼ ٝ اُجتٚ ػؿ ٍٞؿتي ًٚ ثٚ ٓخبثٚ ًبؿييبٕ, ثب ٓٞؿػي اف ٓٞاؿػ ايٖ چ٘ي٘ي ؿٝ ٓي

ٙٴ ثغو ارـايي ػٝ ُيت ؿايقٕ هْبيي ػٝ ٓنإٝ ُت يؼ٘ي هٞٙ ٓزـيٚ امت تب ثٚ ٗضٞ  ُت ثـ ػٜؼ
 هبٕٗٞ ؿا ارـا ٗٔبيؼ.ًٚ ثبىؼ 

ً٘گـٙ ائتالكي ٝ ٓزبُل ايبُتي ٓ٘ظٞؿ ٓزِنيٖ ًيٞؿ, ٗٔبي٘ؼگبٕ ٝ م٘ب, ػؿ صّؼ تٞاٗيبٕ  
ٜٗبػٛبيي ثـاي صٔبيت اف صوٞم ثيـ تب آٗزب ًٚ ثب هٞاٗيٖ ٌٓقيي ٓ٘بكبتي ٗؼاىتٚ ثبىؼ 

 ميل عٞاٛ٘ؼ ٗٔٞػ. تأ

٘بمت ٝ ٛـگٞٗٚ اٛٔبٍ اف مٞي اؿػٙ, ثٚ ٓ٘ظٞؿ ػٌِٔـػ ٗبٓ ايٖ ٜٗبػٛب ثٚ تٔبٓي ىٌبيبت ٝ 
ف ثٚ ايٖ  ُي ٓتزبٝ ت صبًٔٚ, ػؿ ٛـ ٓوبّ ٝ مٔت ارتٔبػي ًٚ ثبىؼ ٝ ٓؼيـيت ًيٞؿٛب ٛيأ

ٛبي  صوٞم ى٘بعتٚ ىٞػ, ثٚ رق ٝ ثٚ امتخ٘بي هٞٙ هْبييٚ, ؿميؼگي عٞاٛؼ ًـػ. تَٔيْ
يـثٔ اؿائٚ آفاػاٗٚ ٝ ٓـػٓي ٝ اُجتٚ ٗٚ ىٌبيبت ٝ اػتـاّبت اثتؼا ت٘ظيْ مپل ٗقػ ٓوبٓبت ؽ

عٞاٛ٘ؼ ىؼ, ايٖ ٜٗبػٛب, صن ػعبُت ػؿ آٞؿ هْبيي, اىتـبٍ ٝ اٗتغبثبتي ؿا ٗؼاؿٗؼ. ٜٗبػي ًٚ 
صٚ ػؿ اؿتجبٓ ثب  ميل هطؼي ثٌيؼ, ثٚ تٔبٓي ايـاػات ٓطـٝ تٞمٔ ً٘گـٙ ًبؿه ٜٗبيتبً ثٚ تأ

يؼگي عٞاٛؼ ٛب ٝ تٞاكوبت ٝ يب ؿلِتٜبي ٍٞؿت گـكتٚ ػؿ ًبؿ ٜٗبػٛبي ايبالت ػيگـ ٗيق ؿم تٍٞيٚ
 ٗٔٞػ.

  

 اصم صذ ٔ سٕو 

ف ٗٔبي٘ؼ, ٓجبػؿت  ػاػگبٜٛبي ػٔٞٓي ثٚ صَ ٓيٌالتي ًٚ اف ايٖ ػمت, ثٚ ىـس فيـ, ثـٝ 
 ٗٔبي٘ؼ: ٓي

 فٗؼ. ثٚ عبٓـ ؿكتبؿ يب ػٌِٔـػ ٗبٓ٘بمت ٓوبٓبتي ًٚ آ٘يت كـػي ؿا ثٚ ٗضٞي ثـ ْٛ ٓي ـ  1 



ٚٴ  ثٚ عبٓـ ؿكتبؿ يب ػٌِٔـػ ٗبٓ٘بمت ٓوبٓبتي ًٚ ـ  4  ثٚ يٌپبؿچگي ٝ اهتؼاؿ ايبالت ٝ ثـ صيط
 ٗٔبيؼ. ػ ٓي ُت ػؿ صٞفٙ هْبيي ٓضُٞٚ ٝ ٓـثٞٓٚ ٍؼٓٚ فػٕ إٓ ؿا ٓضؼٝ تٞاٗبييٜبي ػٝ

ٛبي هْبيي ٓـثٞٓٚ ًٚ ثٚ  ثٚ عبٓـ ؿكتبؿ يب ػٌِٔـػ ٗبٓ٘بمت ٓوبٓبتي ايبُتي ػؿ صٞفٙ ـ  3 
 ٗٔبي٘ؼ. ف ٓي ػٙ تزبٝػاؿ ٗٔٞ صيطٚ تٞاٗبييٜبي ٓوبٓبت ٝ صٞفٙ هْبيي ٓضُٞٚ عؼىٚ

  

 اصم صذ ٔ چٓارو 

ٚٴ اعتيبؿات ػاػگبٜٛبي ػٔٞٓي امت:   ؿميؼگي ثٚ آٞؿ فيـ ٓـثٞٓ ثٚ صيط

ٝ ثٌبؿگيـي ء ؿميؼگي ثٚ ٓيٌالت ٓـثٞٓ ثٚ ٗظْ ػاعِي يب ر٘بيي ًٚ ثـ احـ اػٔبٍ مٞ ـ  1 
گـكتٚ امت ٝ ُت ٌٓقيي ٍٞؿت  أُِِي ًٚ تٞمٔ ػٝ ُتي ٝ يب تٞاكوبت ثيٖ ٗبٍضيش هٞاٗيٖ ػٝ

ٛ٘گبٓي ًٚ ايٖ گٞٗٚ ٓزبػالت, ٓ٘بكغِ ىغٌ ؿا ػؿ ٗظـ گـكتٚ ثبى٘ؼ, ثب اٗتغبة يي ٗبظـ, 
ٛبي هْبيي ٓـثٞٓ, ثٚ ايٖ آٞؿ  ت ٝ ػاػگبٜٛبي ٓـتجٔ ثب ٗظْ ارتٔبػي ايبالت ٝ صٞفٙ هْبٝ

ٞؿػ تٞإ ثٚ ٗبيت هبّي امتي٘بف ػاػ تب ٓ ٍ ؿا ٓي ؿميؼگي عٞاٛؼ ىؼ. صٌْ ٍبػؿٙ ػؿ ٓٞؿػ اٝ
 ُٞيت هـاؿ ػاؿػ: ؿميؼگي هـاؿ گيـػ ًٚ ؿميؼگي ثٚ ايٖ ٗٞع ٓٞاؿػ, ثيـس فيـ ػؿ اٝ

 ـ  ؿميؼگي ثٚ توبّبٛبي تزؼيؼٗظـ ًٚ ثـ ّؼ تونئبت هطؼي ػاػگبٜٛبي اػاؿي ـ   
ٙٴ  2ٝ ث٘ؼ  73اف اٍَ  49هْبيي, ثيـس ثغو ٛـ ىٔبؿٙ  هبٕٗٞ  144اف اٍَ  e, تجَـ

ً٘ؼ.  ؾيـ امت ًٚ هبٕٗٞ ٓيغٌ ٓيپ امبمي, كؤ ػؿ ٓٞاؿػي آٌبٕ
ٗٔبي٘ؼ, اف ٓـاصَ  اي ثؼاٜٗب ؿميؼگي ٓي تزؼيؼٗظـٛبيي ًٚ ػاػگبٜٛبي ؽيـثٔ ٓ٘طوٚ

ًٚ ثـاي تزؼيؼٗظـ يب ثٚ ٍٞؿت ٓغبُلت  117ٝ  113ٓ٘ؼؿد ػؿ هبٕٗٞ امبمي, اٍَ 
ً٘٘ؼ, اُجتٚ ػؿ ٍٞؿتي ًٚ  ي ٓي ثـ ػِيٚ تَٔئبت ػاػگبٜٛب ٍٞؿت گـكتٚ, پيـٝ

اي ثٚ ايٖ تَٔئبت ؿأي ػاػٙ ثبى٘ؼ, ػيگـ ٛيچ  ؽيـثٔ ٓ٘طوٚ ػاػگبٜٛبي
 تزؼيؼٗظـي پؾيـكتٚ ٗغٞاٛؼ ىؼ.

 ؿميؼگي ثٚ تٔبٓي ٓيٌالتي ًٚ ػؿثبؿٙ صوٞم ػؿيبيي امت. ـ   

 ُت ٗيق ثٚ ٗٞػي ػؿ آٜٗب مٜيْ امت. ؿميؼگي ثٚ تٔبٓي ٓيٌالتي ًٚ عٞػ ػٝ ـ   

ًٚ ٓضٌٔٚ ػبُي ػؼاُت  115ؿميؼگي ثٚ تٔبٓي ٓيٌالتي ًٚ ػؿ اهؼآبت ٓ٘ؼؿد ػؿ اٍَ  ـ   
 س گيتٚ امت. ثـ آٜٗب اىـاف ًبَٓ ػاؿػ, ٓيـٝ

ي ػاػٙ امت.  ُت ايبُتي ٛٔنبيٚ ؿٝ ُت ٝ يب يي يب چ٘ؼ ػٝ ؿميؼگي ثٚ ٓيٌالتي ًٚ ٓيبٕ ػٝ ـ   
ٝ 

ػْبي ٜٗبػٛبي ميبمي ٝ يب ؿيـميبمي ؿميؼگي ثٚ ٓيٌالتي ًٚ ػؿ ٓٞاؿػ ٓضُٞٚ ثٚ ا ـ   
 ي ػاػٙ امت. ؿٝ
  

 اصم صذ ٔ پُجى 

 ً٘ؼ: ٓضٌٔٚ ػبُي ػؼاُت ػؿ چبؿچٞة هٞاٗيٖ ثٚ ٓٞاؿػ فيـ ؿميؼگي ٓي 

ؿميؼگي ثٚ ٓزبػالت ٓـثٞٓ ثٚ هبٕٗٞ امبمي ثٚ امتخ٘بي ٓيٌالتي ًٚ ثٚ ّٓٞٞع  ـ  1 
 ػٛؼ: ي ٓي ىٞػ, ًٚ ٓيبٕ ٜٗبػٛبي فيـ يضتَٔ ؿٝ اٗتغبثبتي ٓ٘تٜي ٓي

 ُت ٓـًقي ٝ يي ايبُت يب صٞفٙ هْبيي ًيٞؿ. ػٝ ـ  اُق 

 ٗؼإ. ُت ٓـًقي ٝ ىٜـٝ ػٝ ـ  ة 

ٗتٜبي  ٛب ٝ ٓؼبٝ ٛبي ً٘گـٙ يب ػثيـعبٗٚ ٝ ٛـ يي اف ػكتـ عبٗٚهٞٙ ٓزـيٚ ٝ ً٘گـٙ؛ هٞٙ ٓزـيٚ  ـ  پ 
ُتي يب صٞفٙ هْبيي ػَٔ  ً٘گـٙ يب ثـعي ٓٞاؿػ ًٔينيٕٞ ػائٔي ًٚ ثٚ ػ٘ٞإ ٜٗبػي ػٝ

 ً٘ؼ. ٓي

 يي ايبُت ٝ ايبُت ػيگـ. ـ  ت 

 يي ايبُت ٝ صٞفٙ هْبيي ػيگـ. ـ  ث 

 يي صٞفٙ هْبيي ٝ ىٜـػاؿي. ـ  د 

 ف ايبالت ٓغتِق.ػٝ ىٜـػاؿي ا ـ  چ 

ٚٴ ٓـثٞٓ ثٚ يي ايبُت ٝ ػؿ عًَٞ هبٗٞٗٔ٘ؼ ًـػٕ كؼبُيتٜب ٝ اعتيبؿات  ـ  س  ػٝ هٞٙ اف هٞاي مٚ گبٗ
ٙٴ عٞػ.  گنتـػ

 يي ايبُت ٝ يٌي اف ىٜـػاؿيٜبي تضت پٞىو. ـ  ط 



يي ايبُت ٝ يي ىٜـػاؿي اف ايبُتي ػيگـ ٝ ػؿ عًَٞ هبٗٞٗٔ٘ؼ ًـػٕ كؼبُيتٜب ٝ اعتيبؿات  ـ  ػ 
 .عٞػ

ػٝ ٜٗبػ اف صٞفٙ هْبيي يٌنبٕ ٝ ػؿثبؿٙ هبٗٞٗٔ٘ؼي مبعتٖ كؼبُيتٜب ٝ اعتيبؿات  ـ  ؽ 
ٓ ثـ ايٌ٘ٚ ٓيٌالت ػؿثبؿٙ اعتيبؿات ػٔٞٓي ايبُتٜب ٝ ىٜـػاؿيٜبي  ىبٕ, ٝ ْٛ ٓيـٝ گنتـػٙ

ُتي ىٜـػاؿيٜبي ٓٞؿػ اػتـاُ ايبُتٜب ثٞػٙ ثبىؼ ٝ يب ػؿ  ُت يب اعتيبؿات ػٝ ٓٞؿػ اػتـاُ ػٝ

ٚٴ K4Dٛبي    ّٞٞػبتي ًٚ ػؿ تجَـٙعًَٞ ٓ هجِي ٓطـس ىؼٙ, ٝ تَٔئبت ٝ اصٌبّ ٓضٌٔ

ؿأي  8اػتجبؿ اٗگبىتٚ ثبىؼ. اصٌبّ ٝ تَٔئبت ٓتغؾٙ ثب اًخـيت صؼاهَ  ػبُي ػؼاُت آٜٗب ؿا ثي
 ٓزـي عٞاٛ٘ؼ ثٞػ.

ػؿ ػيگـ ٓٞاؿػ, تَٔئبت ػاػگبٙ ػبُي ػؼاُت, تٜ٘ب ػؿ عًَٞ ٓٞاؿػ ؽًـ ىؼٙ ػؿ ٓيٌالِت  
 صٚ كٞم ٓإحـ عٞاٛ٘ؼ ثٞػ. ـٝٓط

ٗبٓٚ ثب ٓتٖ  ؿميؼگي ثٚ ٓنئِٚ هبٗٞٗٔ٘ؼي ًٚ ثٚ ٓ٘ظٞؿ اٗضالٍ ّؼيت ٓٞرٞػ ٓيبٕ يي آييٖ ـ  4 
ف پل اف تبؿيظ اٗتيبؿ  گيـػ. اهؼآبت هبٗٞٗٔ٘ؼي كٞم ػؿ ٍٓٞ مي ؿٝ هبٕٗٞ امبمي ٍٞؿت ٓي

 ٗبٓٚ ٍٞؿت عٞاٛ٘ؼ گـكت ٝ ثٚ ػُيَ آٌٗٚ يب ػؿ ٍٞؿت آٌٗٚ: آييٖ

% اف اػْبي ٓزِل ٗٔبي٘ؼگبٕ ً٘گـٙ ائتالكي يؼ٘ي ٓزِنيٖ ًيٞؿ, ثـ ّؼ 33ٓؼبػٍ  ـ  اُق 
 ُتي ثب صٞفٙ هْبيي ً٘گـٙ, ؿأي ػٛ٘ؼ. هٞاٗيٖ ػٝ

ُتي يب صٞفٙ هْبيي ٓـثٞٓٚ ٝ يب  % اف اػْبي ٓزِل م٘ب ٓغبُق هٞاٗيٖ ػ33ٝٓؼبػٍ  ـ  ة 
 .ُت ٌٓقيي ثبى٘ؼ أُِِي تضون يبكتٚ تٞمٔ ػٝ تٞاكوبت ثيٖ

ُتي يب ايبُتي يب صٞفٙ هْبيي ٓـثٞٓٚ ٝ  ٓوبّ ػاػمتبٗي ًَ ًيٞؿ ٓغبُق هٞاٗيٖ ػٝ ـ  پ 
 ُت ٌٓقيي ثبى٘ؼ. أُِِي ٓ٘ؼوؼ تٞمٔ ػٝ تٞاكوبت ثيٖ

% اف اػْبي يٌي اف ٜٗبػٛبي هبٗٞٗي ايبُتي ٓغبُق هٞاٗيٖ ٍبػؿٙ تٞمٔ إٓ ٜٗبػ 33ٓؼبػٍ  ـ  ت 
 عبً ثبى٘ؼ.

بػت ٗٔبي٘ؼگبٕ صٞفٙ هْبيي ًيٞؿ ٓغبُق هٞاٗيٖ ٍبػؿٙ تٞمٔ % اف اػْبي ر33ٔٓؼبػٍ  ـ  ث 
 ٓزِل ثبى٘ؼ.

اصقاة ميبمي ثٚ حجت ؿميؼٙ ٗقػ ٓإمنٚ اٗتغبثبت ًيٞؿ ثٚ عبٓـ عٞػي عٞػ ٓغبُق  ـ  د 
ؿ  اي ثبى٘ؼ ٝ اصقاة ميبمي ثب ىؼت ايبُتي          ٓزبٝ ُتي يب ٓ٘طوٚ هٞاٗيٖ اٗتغبثبتي ػٝ

ػؿٙ تٞمٔ يي ٜٗبػ هْبيي ايبُتي ًٚ ثٚ اييبٕ اربفٙ حجت ػاػٙ كؤ ثب هٞاٗيٖ اٗتغبثبتي ٍب
 ٓغبُق ثبى٘ؼ.

تٜ٘ب ؿاٙ ثـاي صَ ّؼيت ٓيبٕ هٞاٗيٖ اٗتغبثبتي ٝ هبٕٗٞ امبمي, ػهت الفّ ػؿ ايٖ اٍَ  ـ  چ 
ٗؼ اٗتغبثبت اػالّ  ف پيو اف آؿبف ؿٝ ؿٝ 91ُتي ٝ ٓزِل ثبيؼ ػؿ صؼاهَ  امت. هٞاٗيٖ اٗتغبثبتي ػٝ

ٗؼ تب ػؿ ٓيبٕ ايٖ ٓؼت كـٍت ارـاي ثٚ ٓٞهغ ٗيق ثبىؼ ٝ ػؿ صيٖ ايٖ ٓؼت ْٛ, ٝ ٓ٘تيـ ىؼ
 ٛيچگٞٗٚ تـييـي ػؿ هبٕٗٞ امبمي آٌبٕ پؾيـ ٗينت.

تَٔئبت ٝ اصٌبّ ٓضٌٔٚ ػبُي كؤ اربفٙ اػالّ ػؼّ اػتجبؿ هٞاٗيٖ ٓٞؿػ اػتـاُ ؿا ػاؿػ ثٚ  
 ؿأي ثٚ تَٞيت ٗـميؼٙ ثبى٘ؼ. 8ىـٓ آٌٗٚ ايٖ هٞاٗيٖ ثب اًخـيت صؼاهَ 

اي يب ػاػمتبٗي ًَ ًيٞؿ. ٓضٌٔٚ ػبُي  ؿميؼگي ثٚ ًَ يب ثٚ ػؿعٞامت ػاػگبٙ ٓ٘طوٚ ـ  3 
ٗؼ  ٍبػؿٙ تٞمٔ هْبت ػاػگبٙ ٓزِل ػؿ ؿٝء تزؼيؼٗظـ ثـ ػِيٚ آؿاػؼاُت ًبؿي امت ثٚ توبّبي 

اٗزبّ آـ ػاػؿمي        ًيٞؿ ثٚ عبٓـ ؽي٘لغ ثٞػٙ امت يب ٗلٞؽ ٝ هؼؿت ٝ اعتيبؿٓ٘ؼي ػؿ إٓ 
اػتجبؿي تَٔئبت ٝ اصٌبٓي ًٚ ػؿ ث٘ؼ  صْٞؿ ػاىتٚ ٓجبػؿت ثٚ ايٖ ؿميؼگي ٗٔبيؼ. اػالٕ ثي

ىٞػ, ثٚ امتخ٘بي ٓٞؿػ  ٜب اىبؿٙ ىؼ ػطق ثٚ ٓبمجن ٗٔيي ٛٔيٖ اٍَ اعيـ ثؼاٗ يي ٝ ؿٝ
 ً٘ٞٗي ًٚ اٍٍٞ ْٜٓ ٝ ٗظْ هبٗٞٗي ٓ٘بمجي ثـ إٓ ٓتَٞؿ ٝ ٓتـتت امت.

ي ٛٔيٖ اٍَ ػؿ ٍٞؿت ٓ٘بمت,  ػؿ ٍٞؿت ػؼّ ارـاي تَٔئبت ٓ٘ؼؿد ػؿ ثغيٜبي يي ٝ ؿٝ 
 ؼ آٓؼ., ثٚ ارـا ػؿعٞا16ٛ, ث٘ؼ 117ٍ اٍَ  س ػؿ ػٝ پبؿاگـاف اٝ اهؼآبت ٓيـٝ

  

 اصم صذ ٔ ششى 

ُت ًيٞؿ يب يي ػاػگبٙ يب  ُت ٝ ايبُت يب صٞفٙ هْبيي ػٝ صَ ٓزبػالتي ًٚ ٓيبٕ ػاػگبٜٛبي ػٝ 
چ٘ؼ ػاػگبٙ اف يي ايبُت يب چ٘ؼ ايبُت ٝ يب ٓيبٕ ػاػگبٜٛبي يي ايبُت ٝ ػاػگبٜٛبي صٞفٙ هْبيي 

ثٚ هٞٙ إ آٜٗب چ٘بٗچٚ ػؿ هبٕٗٞ ٓـثٞٓ ٗيق ؽًـ ىؼٙ,  آيؼ, ثٚ ػُيَ اٛٔيت كـاٝ ًيٞؿ, ثٞرٞػ ٓي
 هْبييٚ ًيٞؿ ثنتگي ٝ اؿتجبٓ ػاؿػ.

  



 اصم صذ ٔ ْفتى 

ىٜبي ٗظْ هْبيي امت  مٚ پيـٝ اهؼآبت ٝ ؿٝ تٔبٓي ٓيٌالت اىبؿٙ ىؼٙ ػؿ اٍَ يٌَؼٝ 
 ٗٔبيؼ: ًٚ هبٕٗٞ ثـ ٓج٘بي ٓـاتت فيـ تؼييٖ ٓي

 .اهغ ىؼٙ, ثـهـاؿ ثٞػٙ ٝ عٞاٛؼ ثٞػ صٔبيت ٛٔييٚ ثٚ ػؿعٞامت ثغو ٓٞؿػ اٛبٗت ٝ ـ  1 

ٓزبفات ٛٔييٚ كؤ ىبَٓ اكـاػي عبً امت, اكـاػي ًٚ ًني ثٚ ٗضٞي اف اييبٕ  ـ  4 
 ٕ آٌٗٚ ثٚ ػاػگبٙ ػـّضبُي ػاػٙ يب اهؼآي ػؿ ايٖ رٜت ٍٞؿت گـكتٚ ثبىؼ. ىٌبيت ػاىتٚ ثؼٝ

ت ٜٗبػ صبٓي, صؾف  , ػؿ ثضج هْب117ٝٝ  113ٕ ػؿ اٍٍٞ  ٗوبئٌ ىٌبيت اف ٗٞع كٞم ٓؼٝ 
ّ مبعتٖ اف  تٞاٗؼ ػٞاهجي چٕٞ ٓضـٝ گيـػ ًٚ ٓي ٚ اهؼآي ٍٞؿت ٓيىٞٗؼ. ٛ٘گبٓي ً ٓي

ثٜـٙ ًـػٕ ػّٔٞ ٓـػّ اف آثٜب, فٓيٜ٘ب, چـاگبٜٛب ٝ ػىتٜب ؿا ثٚ ػٗجبٍ ػاىتٚ ثبىؼ  ٓبٌُيت يب ثي
ثبينت تٔبٓي ىٞاٛؼي ًٚ ثٚ ٗلغ ٓـػّ ثب اىغبً ٓـثٞٓٚ ٝ تضويوبت الفّ  ػؿ ايٖ ٍٞؿت ٓي

اؿػٙ ثٚ اييبٕ  ف ٍؼٓبت ٝ ٚ                      ٝ چٚ ػؿ ٍٞؿت ثـٝؿفإ چ ثـاي اػبػٙ صن ًيبٝ
ٛبي هجَ ثؼاٜٗب اىبؿٙ ىؼ ٛيچگٞٗٚ ػػٞايي  تٜبيي ًٚ ػؿ پبؿاگـاف ؿي گـػػ. ػؿ ٗٞع هْبٝ آٝ رٔغ

ثـ ّؼ تٞػٙ ٓـػّ يب ارتٔبػبت ٝ ٓـكيٖ ثـعٞؿػاؿي اف ٓـاتت ٓيلي كٞم ٍٞؿت ٗغٞاٛؼ گـكت ٝ 
ػؼّ كؼبُيت ػاػگبٛي عبً ٗگٚ ٗؼاىتٚ عٞاٛؼ ىؼ ٝ ٗٚ ػاػعٞامت  ٗيق ٛيچ ٓٞؿػي ثٚ عبٓـ

ثٚ ثٞتٚ كـآٞىي مپـػٙ عٞاٛؼ ىؼ, ثٌِٚ ٛـ يي عٞاٛ٘ؼ تٞاٗنت ثٚ ٓ٘بكغ عٞيو ثـم٘ؼ ٝ 
ي مٌٞت عٞاٛ٘ؼ  ىٞٗؼ, ٗٚ ػػبٝ ٛي اف ٓـػّ ٓي ٛ٘گبٓي ًٚ اػػبٛبيي ثـ ػِيٚ صوٞم گـٝ

ٍ  ٜبي عبً ػاػٙ عٞاٛؼ ىؼ, ثٚ امتخ٘بي ٓٞؿػ اٝٓبٗؼ ٝ ٗٚ اربفٙ اهؼاّ مـيغ ػؿ عًَٞ كؼبُيت
ُي  ّ ًٚ اف اٝ ًٚ تٞمٔ ٓزِل ٗٔبي٘ؼگبٕ ٓٞؿػ تٞاكن ٝ تَٞيت هـاؿ گـكتٚ ثبىؼ ٝ يب ٓٞؿػ ػٝ

 ٓ٘جؼج امت. 

گيـػ  ػٌِٔـػ ػاػگبٙ ارجبؿي هْبيي, اػاؿي يب ٓـثٞٓ ثٚ ًبؿ ٛ٘گبٓي ٓٞؿػ تزؼيؼٗظـ هـاؿ ٓي ـ  3 
 ف ًـػٙ ثبىؼ: ثـًٝٚ يٌي اف ٓٞاؿػ تغِق فيـ 

اُق: ٛ٘گبٓي ًٚ ػاػگبٙ ثـعالف اٍٍٞ تؼييٖ ىؼٙ ؿأي يب صٌٔي ٓج٘ي ثـ عبتٔٚ ٓضبًٔٚ  
رٞػ  ثؼٛؼ, ػؿ صبُي ًٚ ٓطبثن إٓ اٍٍٞ ٛيچ ؿاٙ صَ ٓتؼبؿكي ثـاي تـييـ ٝ اٍالس ؿأي ٜٗبيي ٝ

گؾاؿػ ٝ  رٞػ تغِق ػؿ ٓـاصَ ٓضبًٔٚ ثـ ػكبػيبت ىبًي احـ ٓ٘لي ٓي ٗؼاؿػ ٝ ٗؼاىتٚ ثبىؼ, ٝ
ثـ صٌْ ٜٗبيي ػاػگبٙ ؿرضبٕ ػاؿػ. ػُيَ اؿِت تغِلبت ٝ ٓؼْالت ٓؼٗي ثٞرٞػ آٓؼٙ ؿاٙ 

ىٞػ. اُجتٚ اگـ اف  ٛبي ٓتؼبؿكي امت ًٚ تٞمٔ هبٕٗٞ ػؿ ػاػگبٙ حبٗٞيٚ ٓطـس ٝ ايزبػ ٓي صَ
 ػاػگبٙ ىٜـمتبٕ يب گؾىتٚ ثبىؼ.

ّ ٍبػؿٙ ػؿ عًَٞ ٓؼْالت ٛبي ىٔب ػِيٚ اصٌب ىبيبٕ ؽًـ امت ًٚ ايٖ تغِلبت ثٚ عٞامتٚ 
 گؾاؿػ, پبمغي ٗؼاؿػ. حيـ ٓي ي حجبت ٝ پبيؼاؿي عبٗٞاػٙ تأ ٝ اعتالكبت عبٗٞاػگي ًٚ ثـ ؿٝ

ٕ اف ػاػگبٙ  ثـعالف اصٌبٓي ًٚ ػؿ ػاػگبٙ پل اف ارـا, رجـاٗيبٕ ؿيـ ٌٖٓٔ امت, ٝ ثيـٝ ـ  ة 
 ثـٗؼ ٝ ؿاٙ ثزبيي ٗٔي ىٞٗؼ ٛبيي پييٜ٘بػ ٓي پل اف پبيبٕ رـيبٕ ٓضبًٔٚ ٛ٘گبٓي ًٚ ؿاٙ صَ

 حيـ ثگؾاؿٗؼ. ثـ ػِيٚ اصٌبٓي اصٌبٓي ًٚ ػؿ اكـاػ ٗبآى٘ب ثب ٓوـؿات ػاػگبٙ ٝ ٓضٌٔٚ اٍٞال تأ ـ  پ 

اي ؿيـ ٌٖٓٔ ثٚ رجـإ  ٛبيي ًٚ ٓنئِٚ ٛبي اػاؿي؛ اٍَ صٔبيت ثـعالف ؿاٙ صَ ػؿ فٓي٘ٚ ـ  2 
ىي تٞاكوي ٝ هبٗٞٗي ايزبػ  ؿٝ يب ؿيـ هبثَ رـيبٕ ؿا اف ٓـين ٓ٘جؼي ٓضٌْ ً٘ؼ, ػاػگبٛي يب

آي٘ؼ ٝ اُقآي ٗغٞاٛؼ ػاىت ًٚ ثـ ايٖ ٓنئِٚ عبتٔٚ ػٛيْ ٛ٘گبٓي ًٚ  ٗٔبي٘ؼ, ثٚ ارـا ػؿٓي
ؿػٕ صٌْ اػتـاُ ثٚ ىـائ  هبٕٗٞ, ٓـاتجي ؿا ثـايو ُضبظ ًـػٙ امت. ثـاي ثٚ تؼِين ػؿآٝ

 ٓـصِٚ ارـا ػؿآيؼ.ٗبٓٚ, ٗيبف ٛنت, تب تؼِين ثٚ  ثييتـي اف ىـائ تؼييٖ ىؼٙ ػؿ آييٖ

ٗؼ ٓضٌٔٚ عبتٔٚ  تٜب ٝ تَٔئبت ٓضٌٔٚ ًٚ ثٚ ؿٝ صٔبيت ثـعالف اصٌبّ هطؼي يب هْبٝ ـ  5 
هٞع  ؿ صٌْ ٜٗبيي ثٚ ٝ ػٛ٘ؼ, ثبيؼ تغِق ػؿ ٓي ٓـاصَ ٓغتِق ٓضٌٔٚ يب ػؿ عالٍ اتغبؽ ٝ ٍؼٝ

ٝ ثـ ٓجن  گـػػ پيٞمتٚ ثبىؼ ًٚ ػؿ ايٖ ٍٞؿت ثٚ ػاػگبٙ هْبيي ثغو عٞػ ٓـثٞٓٚ, اؿربع ٓي
 ّغ ًـػٙ امت: ٍالصيتٜبيي ًٚ هبٕٗٞ تيٌيالتي هٞٙ هْبييٚ ٌِٓٔت, ػؿ ٓٞاؿػ فيـ ٝ

ٚٴ ارـايي: ػِيٚ ؿاٙ صِٜب ٝ تَٔئبت ٓتغؾٙ هطؼي ٝ ٍبػؿٙ تٞمٔ ٓضٌٔٚ ـ  اُق  ٛبي  ػؿ فٓي٘
 هْبيي, چٚ ايٖ ٓضبًْ كؼؿاٍ يب ايبُتي ثبى٘ؼ چٚ ػٔٞٓي ٝ چٚ ٗظبٓي.

گبٓي ًٚ تٞمٔ اصٌبّ ٍبػؿٙ رؼاگبٗٚ هطؼي ٝ ؿاٙ صِٜب ٝ تَٔئبتي ػؿ فٓي٘ٚ اػاؿي: ٛ٘ ـ  ة 
ًٚ ثٚ ػاػگبٙ ٓـثٞٓ عبتٔٚ ػٛ٘ؼ, ػؿعٞامت ىٞٗؼ ٝ ايٖ اصٌبّ تٞمٔ ػاػگبٜٛبي اػاؿي ٝ 

ٚٴ تَٔئبت ٝ اصٌبّ ٓتغؾٙ, رجـإ ٗبپؾيـ ثبى٘ؼ. هْبيي ٍبػؿ ىؼٙ ثبى٘ؼ ٝ ثٚ ٝ  امط



ٚٴ ٓؼٗي: ٛ٘گبٓي ًٚ اصٌبّ ٍب ـ  د  ػؿٙ هطؼي اف ػاػگبٜٛبي ايبُتي يب ٓضبًْ تزبؿي ػؿ فٓي٘
ثبىؼ, صبٍ آٌٗٚ ٓوبّ ٍبػؿ ً٘٘ؼٙ ٓضِي ثبىؼ يب ايبُتي ٝ يب صٌْ ػاػگبٜٛبي ػٔٞٓي ؿا 

 ػاىتٚ ثبىؼ.

تٞاٗ٘ؼ ػؿعٞامت صٔبيت اف اصٌبّ ٍبػؿٙ  ػؿ ػاػگبٜٛبي ٓؼٗي ايبُتي, ٛـ ػٝ ٓـف ػػٞي ٓي 
ٚٴ ٓوبٓبت ٝ ٓـارغ كؼؿ  حي عٞػ. اميٕٞ ًيٞؿ ٝ ػؿ ػكبع اف ٓ٘بكغ ٓٞؿٝؿا ثٌ٘٘ؼ, صتي ثٞميِ

ٛبي ًبؿي: ٛ٘گبٓي ًٚ اصٌبّ ٍبػؿٙ تٞمٔ ىٞؿاٛبي ٓضِي يب ايبُتي آىتي ٝ  ػؿ فٓي٘ٚ ـ  ت 
ُتي ػؿعٞامت ىٞػ. ٓضٌٔٚ  ؿيِ ًبؿً٘بٕ ػٝ ؿي يب اف ٓـين ٓضبًْ ايبُتي ٍـِف آىتي ٝ ػاٝ ػاٝ

تٞاٗؼ اف صٔبيتٜبي  تبٗيِ كؼؿاٍ ًَ ٓيػبُي ػؼاُت ثٚ ػؿعٞامت ػاػگبٙ هْبيي ثغو يب ػاػم
 ً٘ؼ, امتلبػٙ ٗٔبي٘ؼ. ٝ ايزبة ٓيء ٓنتوئي ًٚ ٓ٘بكغ ٝ اٛٔيتو اي٘گٞٗٚ اهتْب

ايٖ هبٕٗٞ امبمي,  117ٝ  113ٗبٓٚ اٍٍٞ  ػؿ ٓٞاؿػي ًٚ ػؿثبؿٙ هنٔت هجَ آٓؼ, آييٖ ـ  6 
ً٘ؼ ٝ  ؿا ٓيغٌ ٓيت ٗٔبي٘ؼ  ؿي ثغو ثبيؼ هْبٝ ػي ًٚ ٓجن إٓ ػاػگبٜٛبي ػاٝ ؿاٜٛب ٝ صؼٝ

ٛب ٝ ؿاٙ صِٜبيي چ٘ؼ ٓـتجٔ ثب ٓضٌٔٚ ؽيـثٔ ٍبػؿ  ػؿ ٓٞؿػ إٓ, ٓضٌٔٚ ػبُي, هطؼ٘بٓٚ
 ٗٔبيؼ. ٓي

ٚٴ ػاػگبٙ يب اصٌبٓي  صٔبيت ػِيٚ اصٌبّ ػؿ ػاػگبٙ يب ثيـٝ ـ  7  ٕ اف ػاػگبٙ پل اف پبيبٕ يبكتٖ رِن
اؿػ ٝ ٗيق ثـعالف هٞاٗيٖ يب ثـعالف گؾ حيـ ٓ٘لي ٓي ٗؼ ٓضٌٔٚ تأ ًٚ ػؿ اكـاػ ٗبآى٘ب ثب كْب ٝ ؿٝ

ىٞػ ٝ  اصٌبٓي ًٚ ػاؿاي َٓٞثبت ٝ اعتيبؿات اػاؿي امت, ثب هبّي ثغو ػؿ ٓيبٕ گؾاىتٚ ٓي
آيؼ  ػؿ ربيي ًٚ صٞفٙ هْبيي هبّي ٓـثٞٓٚ امت, صٌْ ػؿعٞامت  ىؼٙ ثٚ ٓٞؿػ ارـا ػؿٓي

يٚ آالع ػاػٙ ىٞػ ٝ ؿاٙ صِٜبي الفّ ايٖ ّٓٞٞع كؤ ثٚ هٞٙ ٓزـ يب مؼي ػؿ ارـا ٓي
اي رٜت اؿائٚ ٓؼاؿى ٓـكيٖ ػػٞي ٝ امتٔبع اظٜبؿات اييبٕ ٓجن  ىٞػ. مپل رِنٚ ٓي

ٚٴ ٓضبًٔٚ ايـاػ ٝ امتٔبع ٓي  ىٞػ. ػمتٞؿاُؼَٔ تيٌيَ عٞاٛؼ ىؼ ٝ ايٖ اظٜبؿات ػؿ رِن

ثـ عالف اصٌبّ صٔبيت اف هبّي ثغو يب هبّي ػاػگبٜٛبي عبً ٝ ٓ٘ضَـ ًٚ َِٓضِت  ـ  8 
ٙٴ ٓضٌٔٚ ػبُي ػؼاُت امت: )يؼ٘ي ػؿ ٓٞاؿػ فيـ( تيغيٌ اُجتٚ  ثـ ػٜؼ

فإ  ٛ٘گبٓي ًٚ ثٚ ػؿعٞامت صٔبيت تؼـُ ىؼٙ ثبىؼ, ثـاي ٓضبًٔٚ ٓنتويْ ٓتزبٝ ـ  اُق 
أُِِي ٝ ٓوـؿات ٍبػؿٙ اف مٞي  ثٚ هبٕٗٞ امبمي, هٞاٗيٖ ايبُتي يب ٓضِي, هـاؿػاػٛبي ثيٖ

ْٜٗ هبٕٗٞ امبمي ٝ ٓوـؿات ٓضِي ٝ ٍ اف اٍَ ٛيتبػ ؿييل رٜٔٞؿي ٓطبثن ثب ثغو اٝ
تـ ىؼٕ ٛـ چٚ  ٍبػؿٙ اف مٞي كـٓبٗؼاؿإ ايبُتي يب پبيتغت, ٝ ايٌ٘ٚ ايٖ ٓـاتت مجت ٓٞالٗي

 ثييتـ ٓؼْالت ؿا ٓجتال ثٚ هبٕٗٞ امبمي ثيٞػ.

ٚٴ  اٍَ يٌَؼٝ 3ٝ  4ٛ٘گبٓي ًٚ ٓـثٞٓ ثٚ ّٓٞٞػبت ٓ٘ؼؿد ػؿ ثغو  ـ  ة  مٚ ثبىؼ. ٓضٌٔ
ؿفػ ٝ ثب ؿػبيت ثٚ  تب ثٚ تيغيٌ صٔبيتٜبي ػؿ صبٍ ثـؿمي ٓجبػؿت ٝ ػبُي ػؼاُت هبػؿ امت

ثي٘ي ٗيؼٙ ٓي پبؿاگـاكٜبي هجَ, ػاػگبٜٛبي هْبيي  ػؿرٚ ٝ توّؼّ اٛٔيت ػؿ ٓٞاؿػ پيو
ٙٴ اييبٕ اربفٙ ٓـس ٛيچگٞٗٚ صٌْ ٝ تَٔيْ  ثغو, تيغيٌ تزؼيؼٗظـ ٓي ػٛ٘ؼ ٝ اصٌبّ ٍبػؿ

 ػٛؼ. اتغبؽي ػيگـي ؿا ٗٔي

ٚٴ صٔبيت ٓنتويْ, اصٌبّ  ـ  9  ٚٴ ػاػگبٜٛبي هْبيي ثغو ػؿ فٓي٘ يب ؿاٙ صِٜبي ٍبػؿٙ اف ٗبصي
ػٛ٘ؼ ٓگـ ػؿ ٓٞاؿػي ًٚ ٓـبيـتي ثب هبٕٗٞ  اربفٙ ٓـسِ ٛيچگٞٗٚ تَٔيْ ٝ صٌْ ػيگـي ؿا ٗٔي

امبمي يب تلنيـ ثٚ ؿأي ٓتٖ ايٖ هبٕٗٞ ٓطـس ثبىؼ, ًٚ ػؿ ايٖ ٍٞؿت ٓضٌٔٚ ػبُي ػؼاُت 
 ػٛؼ. تيغيٌِ َِٓضت ٓي

تٞاٗؼ ػِت تؼِين ػؿ ّٓٞٞػبت ػاػگبٙ ثبىؼ. ٓجيؼت تغِِق  اصٌبّ ػؿعٞامت ىؼٙ ٓي ـ  11 
گيـػ ٝ رجـإ ٍؼٓبت ٝ عنـاٜٗب تٞمٔ ٓوَـ, ٛٔبٗب  اؿتٌبثي ٝ ثـؿمي ىؼٙ, ُضبظ هـاؿ ٓي

ُي ٓـبيـ ثب ٓ٘بكغ  تضَٔ ارـاي صٌْ امت تٞمٔ اٝ, صٌٔي ًٚ ػؿ احـ اؿتٌبة رـيْ ٍبػؿ ٝ
كغ ػٔٞٓي ٍبػؿ گيتٚ ثبىؼ. ايٖ تؼِين ثـ ٓجن اصٌبّ ٍبػؿٙ هطؼي ػؿ ىغٌ حبُج, يب ٓ٘ب

ٚٴ ارـايي ثبيؼ ُضبظ گـػػ ٝ يب ٓـتجٔ ىؼٕ ٓوبّ هْبي ثب ٓنئِٚ صٔبيت, ػؿ فٓي٘ٚ ٛبي  فٓي٘
صٚ ًٚ ىبًي ثـاي پبمغگٞيي ثٚ ٍؼٓبت ٝ ٓـفٛبي ٓتـتجٚ اف مٞي ايٖ  ٓؼٗي, ّٔبِٗت ٓطـٝ

 عٞاٛؼ ثٞػ.ػاؿػ ػيگـ ثـ احـ  تؼِين اؿائٚ ٓي

ىٞػ. ٛ٘گبٓي ًٚ صٔبيتٜبي اؿائٚ ىؼٙ  ٍ ػؿعٞامت ٓي تؼِين, اف ٓوبّ ارـايي ٓنإٝ ـ  11 
ٚٴ  تٞاٗؼ ٝ ثبيؼ اف ٓنإٝ ّٓٞٞع ػاػگبٜٛبي ثغو ثبىؼ. گ٘بٌٛبؿ ثٚ ٛـ صبٍ ٓي ٍ ارـايي ٓـثٞٓ

ٗٞىت ايٖ ػؿعٞامت ؿا ٗقػ هنٔتٜبي ػيگـ  ٓضٌٔٚ عٞيو ػؿعٞامت صٔبيت ٗٔبيؼ ٝ ؿٝ
ٗؼٙ ػؿ  اي ْٛ ثـاي پـٝ ُت ٝ ٗيق ٗنغٚ ٙ ثـاي ٓوبّ هْبيي اؿىؼ ػٝ ٗيق اؿائٚ ػٛؼ, ثؼالٝٓضٌٔٚ 



ٓٞاؿػ ػيگـ, ػاػگبٜٛبي ثغو يب ٓضبًْ تضت پٞىو ٗظبّ هْبيي ًَ ًيٞؿ ٓـاتت ٛـ گٞٗٚ 
 كََ عٞاٛ٘ؼ ًـػ.ٝ  تؼِين ؿا ثبفى٘بك كئبثيٖ ٝ صَ

ٛبي رقايي ٝ اٍٍٞ  , ػؿ فٓي16ٚ٘صٚ ٓي اٍَ ىبٗقػٙ  ٛبي ٓٞؿػ تغِق ٝ ٓطـٝ ّٔبٗت ـ  14 
ٗٞفػٙ ٝ ثينت, ػؿ ثـاثـ ٓوبّ اؿىؼ ػاػگبٛي ًٚ ٓـتٌت تغِق ىؼٙ, توبّب عٞاٛؼ  41ٝ  19

ٚٴ ثغو يب ػاػگبٙ ٝ يژٙ ٓـثٞٓٚ ػؿعٞامت عٞاٛؼ ىؼ ٝ ػؿ عًَٞ  ىؼ ٝ يب ٗقػ هبّي ٓضٌٔ
تٞإ تّٞيضبتي ؿا  ػٙ ٝ چبؿچٞة ثغو ٛيتْ اف ٛٔيٖ اٍَ, ٓي ضؼٝاصٌبّ اػالٓي ػؿ ٓ

 ػؿعٞامت ٗٔٞػ.

ٍ ٝ  اگـ هبّي ثغو يب ػاػگبٛي عبً اف ٓيق هْبيي ًيٞؿ, ػؿ ٛٔبٕ ٓضِي ًٚ ٓوبّ ٓنإٝ 
ٓٞؿػ ثضج ايٖ اٍَ مٌٞٗت ٝ اهبٓت ػاىتٚ ثبىؼ, مبًٖ ٗجبىؼ, هبٕٗٞ امت ًٚ يي هبّي يب 

تٞاٗؼ ثطٞؿ ٓٞهت صٌْ  صٚ تؼييٖ عٞاٛؼ ٗٔٞػ ٝ ٓي طـٝيي ػاػگبٙ رٜت ٓـاتت صٔبيت ٓ
ّغ ىؼٙ تٞمٔ هبٕٗٞ  ؿػ, ٛٔٞاؿٙ ٝ ٓبػاّ ًٚ ػؿ چبؿچٞة ٝ ػؿعٞامت تؼِين ؿا ثٚ تؼِين ػؿآٝ

 امبمي ػَٔ ٗٔبيؼ.

ٛ٘گبٓي ًٚ ػاػگبٜٛبي صٞفٙ هْبيي ًيٞؿ يب ٓيق هْبيي ٌِٓٔت, پييٜ٘بػٛبي  ـ  13 
ت ٍالصيت ثبفٗگٜؼاؿٗؼ, اػْبي ٓضٌٔٚ ػبُي ػؼاُت, آٓيق عٞػ ؿا ٗقػ ٓضبًْ صٔبي ٓغبُلت

ِٕ ًَ رٜٔٞؿي ٝ ػاػگبٙ يب ػاػگبٜٛبي ؽيـثٔ ؿاٙ ثزبيي ٗجـٗؼ, ٓي تٞاٗ٘ؼ ٓـاتت ٓغبُلت  ػاػمتب
عٞػ ؿا ٗقػ ٓضٌٔٚ ػبُي ػؼاُت ثٚ ىٌبيت ثجـٗؼ تب ٓـاتت ٍضت, موْ صوٞهي اظٜبؿاتيبٕ 

ٞاٛؼ ػاػ چوؼؿ يب چٚ گٞٗٚ اػػبي ًؼاّ تضون گـػػ ٝ ايٖ ٓضٌٔٚ ٝ ػاػگبٙ امت ًٚ تيغيٌ ع
 ٓـف اؿرش امت ٝ ّٓضن.

اصٌبٓي ًٚ ٓضٌٔٚ ػبُي ػؼاُت اػالّ ٝ ٍبػؿ ٗٔبي٘ؼ, ثغًَٞ ػؿ عًَٞ ٓٞاؿػي ًٚ ػؿ  
پبؿاگـاف هجِي ثؼاٜٗب اىبؿٙ ؿكت تٜ٘ب ثٚ ػُيَ ايٌ٘ٚ اف ُضبظ صوٞهي پبيؼاؿ عٞاٛ٘ؼ ثٞػ اف ٛـ 

 اي ثـاي عٞاٛ٘ؼ ثٞػ. گٞٗٚ عؼىٚ

ثغو آعـ ايٖ اٍَ, ثويٚ آـ ثٚ تؼٞين  ـ ّ  صٚ ػؿ پبؿاگـاف هنٔت ػٝ ثزق ٓٞاؿػ ٓطـٝ ـ  12 
صٔبيت يب ػؿعٞامت ثٚ عبٓـ ػؼّ پيگيـي ىبًي يب ٓـارغ ٓؼػي ٝ ثٚ ٛٔبٕ ٓـين ٛ٘گبٓي 

ٚٴ ٓؼٗي ػاىتٚ ثبىؼ يب اػاؿي, ػؿ ٓٞاؿػي ًٚ آييٖ ٗبٓٚ ٓيغٌ  ًٚ صٌْ توبّب ىؼٙ, ر٘ج
ِْ ٍبػؿٙ هطؼي امت.ً٘ؼ, ٓـاتت ثطالٕ ص ٓي ٌ 

ٍ اؿىؼ هْبيي ًيٞؿ, ثٚ ٛـ ٍٞؿت, ٗويي ػؿ ٓضبًٔبتِ  ػاػمتبٕ ًَ رٜٔٞؿي يب ٓنإٝ ـ  15 
صٔبيت            عٞاٛؼ ػاىت. آب صن ٗيق ػاؿػ ػؿ ٓضبًٔبتي ًٚ ٓ٘بكغ ػٔٞٓي ٝ توبّب ٗظْ 

 اي ٗ٘ٔبي٘ؼ. ػٔٞٓي ٝ َٓبُش ػٔٞٓي ٓؼٗظـ ٗجبىؼ ٛيچگٞٗٚ ٓؼاعِٚ

ؿ ٝ تٌـاؿ صٌْ ػؿعٞامت  ٍ ػؿ ٍؼٝ ؿ ٍٞؿت ػؼّ پيگيـي صٔبيت, ٓوبّ ارـائي ٓنإٝاگـ ػ ـ  16 
ىؼٙ, پبكيبؿي ٗٔبيؼ ٝ يب مؼي ػؿ ٓلـٙ ؿكتٖ اف صٌْ ػمتگبٙ ارـاي ػؼاُت ٗٔبيؼ ٝ ٓضٌٔٚ 
ػبُي ػؼاُت تيغيٌ ػٛؼ ًٚ ايٖ ػؼّ تجؼيت ٝ ٗبكـٓبٗي, ؿيـ هبثَ تٞريٚ امت, ٓوبّ 

ف مٔت عٞيو ثـً٘بؿ عٞاٛؼ ىؼ ٝ ٗقػ هبّي ٓـثٞٓ ثٚ ثغو ارـايي صٌْ ٓقثٞؿ ثالكبٍِٚ ا
ٍ ارـاي  ي تٞريٚ ىؼ. ٓـاتت تجـئٚ ٓنإٝ ىٞػ. چ٘بٗچٚ ٓـاتت ٗبكـٓبٗي ٝ عٞػ ٓؼـكي ٓي

َٓ ثييتـ پييٜ٘بػ ٝ آٌبٕ  ي ٗقػ ػاػگبٙ ربيي ثب صلع تأ صٌْ ػؿعٞامت عٞاٛؼ ىؼ ٝ ثٚ ٝ
ٍ ايٖ ثبؿ ػؿ ارـاي صٌْ  اگـ ٓوبّ ٓنإٝ ُي ػاػٙ عٞاٛؼ ىؼ تب ػؿ ارـاي صٌْ ىـًت ٗٔبيؼ ٝ

ؿفػ, ٓضٌٔٚ ػبُي ػؼاُت ثٚ ٛٔبٕ ٓيـإ ٝ ػؿ ٛٔبٕ چبؿچٞة ٝ ٓجن اصٌبٓي ًٚ هجال  هَٞؿ ٝ
 اىبؿٙ ىؼٙ ػَٔ عٞاٛؼ ٗٔٞػ.

ىٖ ىؼٕ ٓـاتت  ٛ٘گبٓي ًٚ ٓبٛيت صٌْ اهتْب ٗٔبيؼ, ٓضٌٔٚ ػبُي ػؼاُت ثٚ ٓضِ ؿٝ 
ػاؿ ىؼٙ ثٚ ارـاي صٌْ  ٍ عبٓي ؿا ػٜؼٙ إٝٗبكـٓبٗي, هبػؿ امت مٔت ًلبُت هْبيي ٓن

ُي ٛ٘گبٓي ًٚ ارـاي صٌْ ٓ٘بكغ ٝ َٓبُش ػٔٞٓي ربٓؼٚ ؿا ػؿ عطـ ثي٘ؼافػ ٝ  كـٓبٕ ػٛؼ ٝ
ٓ٘بكغ اهتَبػي ؿا َٓبُش ىغٌ مٞٓي ػؿ عطـ هـاؿ گيـػ. اي٘زب ػيگـ ىبًي امت ًٚ 

 تٞاٗؼ ػؿعٞامت ارـاي صٌْ ؿا ٗقػ ٓضٌٔٚ ػبُي ث٘ٔبيؼ. ٓي

ي ٓـِف عٞاٛ٘ؼٙ يب عٞاٛبٕ, ٓـاتت ثطالٕ صٌْ ؿا ػؿ چبؿچٞة ٓوـؿات ػؿ ثـٝ        ػؼّ پيگيـ 
 عٞاٛؼ ػاىت.

ٍ ٛٔبٕ ٓوبّ ارـايي امت. ٛ٘گبٓي ًٚ صٌْ ٍبػؿٙ ُـٞ ٗيٞػ ٝ ػؿ صبُي  ٓوبّ ٓنإٝ ـ  17 
ثبينت ُـٞ گـػػ ٝ ٗيق ٛ٘گبٓي ًٚ ٓضٌٔٚ ّٔبٗت ٗبًبكي ؿا ؿػ ٗٔبيؼ, ػؿ ايٖ ػٝ ٓٞؿػ  ًٚ ٓي

ُيت ٓؼٗي ػؼّ ارـاي صٌْ ٓيتـى عٞاٛؼ ثٞػ ثيٖ كـػي ًٚ ّٔبٗت ؿا توؼيْ  , ٓنإٝاعيـ
 ػاىتٚ ٝ اؿائٚ ٗٔٞػٙ ٝ كـػي ًٚ ثٚ إٓ ٓؼتـُ امت.



  

 عُٕاٌ چٓارو 

 نتي نيتٓا ٔ تعٓذات كارگساراٌ دٔ در خصٕص يسؤٔ 

 اصم صذ ٔ ْشتى 

ٝ ايٖ ػ٘ٞإ اف هبٕٗٞ امبمي ُتي ًٚ ايٖ كََ  ُيتٜب ٝ تؼٜؼات ػٝ ثٚ رٜت احـات ٝ ٗتبيذ ٓنإٝ 
ثؼاٜٗب اىبؿاتي ػاؿػ ًِيٚ ٗٔبي٘ؼگبٕ ثـ گقيؼٙ ٓـػّ, اػْبي هٞٙ هْبييٚ ًيٞؿ, هٞٙ هْبييٚ 

ٓٞؿيتي  ُيت ٝ ٓأ ُت ٝ ثطٞؿ ًِي ٛـ كـػي ًٚ ىـَ ٝ ٓنإٝ پبيتغت, ًبؿً٘بٕ  ٓنتغؼٓيٖ ػٝ
ٛبي ًيٞؿي يب  ؿتغبٗٚفا ُت كؼؿاٍ يب ٛـ يي اف تونئبت رقيي, ٝ اف ٛـ هجيَ ػؿ صٌٞٓت ٝ ػٝ

ائـ پبيتغت ػاؿػ, ٝ ٗيق ىبؿِيٖ ٓإمنٚ كؼؿاٍ اٗتغبثبتي ثٚ ػ٘ٞإ ًبؿگقاؿإ ٝ عؼٓتگقاؿإ  ػٝ
ٚٴ اػٔبٍ مٞ ُت ٓضنٞة ٓي ػٝ ُيتٜبي  يب اٛٔبٍ ػؿ ٓنإٝء ىٞٗؼ ٝ ُؾا اكـاػي ًٚ ثٞامط

 گـػٗؼ. ٍ هِٔؼاػ ٓي ٓضُٞٚ ٓوَـ ى٘بعتٚ ىٞٗؼ, ٓنإٝ

ىٌ٘ي ثٚ ٓيٜٖ يب اؿتٌبة  إ تَؼي عٞػ تٜ٘ب ثٞامطٚ عيبٗت ٝ پئبٕؿ رٜٔٞؿ ػؿ ٍٓٞ ػٝ ؿييل 
ٍ ى٘بعتٚ عٞاٛؼ  رـائْ ٝ تغِلبت م٘گيٖ ػؿ اؿتجبٓ ثب هبٕٗٞ ٝ ٗظْ ػٔٞٓي ٓتْٜ ٝ ٓنإٝ

ىؼ. هٞاٗيٖ امبمي ايبالت رٜٔٞؿي ػؿ چبؿچٞة ٗغنتيٖ پبؿاگـاف ٛٔيٖ اٍَ ثٚ رٜت احـات 
ٙٴ ٓأُيتٜبييبٕ ٝ تؼ ٝ ٗتبيذ ٓ٘جؼخٚ اف ٓنإٝ ُتي ٓتـتت  ٓٞؿيٖ ٝ ًبؿگقاؿإ ػٝ ٜؼاتي ًٚ ثـػٜؼ

 ػاٗ٘ؼ, فيـ مإاٍ هـاؿ عٞاٛ٘ؼ ػاىت. ٓي
  

 اصم صذ ٔ َٓى 

ٕ صٞفٙ ٍالصيتٜبي هْبيي ٝ امتضلبظي  ٓزِنيٖ ًيٞؿ ٝ تيٌيالت هبٗٞٗگؾاؿي ػؿ ػؿٝ 
رٜت ًيلـ ُتي ٝ ٗيق ّٞاثٔ ٓوتْي  هْبيي عٞػ هٞاٗي٘ي ؿا ػؿ اؿتجبٓ ثب تؼٜؼات عؼٓتگقاؿإ ػٝ

 ٗٔبي٘ؼ, ثٚ ىـس فيـ: ٝ ٓزبفات عبٓيبٕ اف ايٖ تؼٜؼات ٍبػؿ ٓي

ػْٛ, ػؿ عًَٞ عؼٓتگقاؿإ  اف ٓـين ػيٞإ ػؼاُت, ٓزبفاتٜبي ٓؼيٖ ىؼٙ ػؿ اٍَ يٌَؼٝ ـ  1 
ُي چ٘بٗچٚ ٍـِف اثـاف ٝ اظٜبؿ  گـػػ ٝ ُتي ٓيغٌ گيتٚ ًٚ ػؿ هبٕٗٞ امبمي, اػٔبٍ ٓي ػٝ

ػاؿ ىٞػ, ٓطـس ثبىؼ  ٕ آٌٗٚ َٓبُش ػٔٞٓي ربٓؼٚ عؼىٚ ػويؼٙ كـػي يي ًبؿگقاؿ ثؼٝ
 گـػػ. ٓزبفاتٜبي كٞم اػٔبٍ ٗٔي

ُتي پيگـػ هبٗٞٗي ػاىتٚ ٝ ٓزبفات  اؿتٌبة رـائْ ٝ تغِلبت اف ربٗت ٛـ عؼٓتگقاؿ ػٝ ـ  4 
 ثي٘ي ىؼٙ ػؿ هٞاٗيٖ كؼؿاٍ ًيٞؿ. ٓوتْي ػؿ پي عٞاٛؼ ػاىت ٝ ثـ صنت ٓـاتت پيو

ُتي ًٚ ثٚ رٜت اٛٔبٍ اييبٕ ٍٞؿت گـكتٚ  ي ٓـثٞٓ ثٚ عؼٓتگقاؿإ ػٝٓزبفاتٜبي اػاؿ ـ  3 
ء اي ٝ ثيطـكي ٝ ًلبيت ىـِي اييبٕ احـ مٞ كبػاؿي صـكٚ ػاؿي ٝ ٝ ثبىؼ ٝ ثـ اٍَ آبٗت

ٗؼ هْبيي ػؿ ارـاي ٓزبفاتٜبي ؽًـ ىؼٙ ثطٞؿ  ثگؾاؿػ ثٚ ٓٞؿػ ارـا گؾاؿػٙ عٞاٛؼ ىؼ. ؿٝ
ٚٴ يي تغطي ٍـف,  ٛـ چٚ ثبىؼ, ثٚ ٛيچ ُٝي ٓزبفات  ٓنتوَ مٞا عٞاٛؼ يبكت ٝ رٚ ٝ ثٞامط

گـػػ. هبٕٗٞ امت ًٚ تٌِيق اكـاػي ًٚ ثٚ  ثبؿ ٝ ثطٞؿ ٓزؼػ ارـا ٝ اػٔبٍ ٗٔي اف يي ٗٞع, ػٝ
ُتي ػؿ ٛـ مٔت ٝ ؿتجٚ, ٝ  ؿيـهبٗٞٗي عٞػ ػؿ ٍٓٞ اىتـبٍ ثٚ مٔتٜبي ػٝء مجت اؿ٘ب

ايو ؿيـهبٗٞٗي ػاؿايي عٞيو ثٚ تٌبحـ ٛبي كـػي يب ٓيبٗزيگـايبٗٚ ٝ ٗيق ثٚ ػِت اكق ثٞامطٚ
اٗؼ ؿا تؼييٖ عٞاٛؼ ٗٔٞػ. هٞاٗيٖ رقايي, ٓزبفات ايٖ ػؼٙ ؿا ًٚ ثب تَـف ٝ ّجٔ ٝ  ت پـػاعتٚ حـٝ

ٙ ثـ ػيگـ ًيلـٛب تؼييٖ عٞاٛ٘ؼ ٗٔٞػ. ٛـ  ٛبي ٓقثٞؿ ػالٝ ٓيت اف ٓبٌُيت مـٓبيٚ ٍِت ٓضـٝ
ػٞآِي ػؿ رٜت تضوين ٝ ؿميؼگي ُيت ٓضُٞٚ, اف ٓـين اؿائٚ  ٗؼ تضت ُٞاي ٓنإٝ ىٜـٝ

عٞاٛؼ تٞاٗنت ٓـاتت ىٌٞائيٚ عٞيو ؿا ٗقػ ٓزِنيٖ م٘ب ٝ ٗٔبي٘ؼگبٕ ًيٞؿ ٝ ػؿ اؿتجبٓ ثب 
ٚٴ ًبؿگقاؿإ ػٝ ؿكتبؿ ٓيـٝء مٞ ٚٴ كٞم اف ٗبصي  ُتي, اثـاف ٗٔبيؼ. ص

  

 اصم صذ ٔ دْى 

ٗيق ٓوبٓبت ٓضبًْ ٓٞؿ ٗٔبي٘ؼگبٕ ٓزِل هبٗٞٗگؾاؿي ٝ  اػْبي ٓزِل م٘ب ٝ ٗٔبي٘ؼگبٕ ٛٔيٖ 
ايـ ٌِٓٔتي, ٗٔبي٘ؼگبٕ ٓزِل ٗبصيٚ  ٝ ؿؤمبي ػٝء فؿا ؿإ هْبييٚ كؼؿاٍ ٝ ٝ ػبُي ًيٞؿ, ٓيبٝ

ت صٞفٙ هْبيي ٝ  پبيتغت, كـٓبٗؼاؿ پبيتغت, ػاػمتبٕ ًَ رٜٔٞؿي ٝ ػاػمتبٕ ًَ پبيتغت, هْبٝ
هٞٙ هْبييٚ ؿيٖ  اي, هْبت ٝ ػاػؿمبٕ ّٓٞٞػٚ ٓيتـى ٗبصيٚ پبيتغت, ٓيبٝ ػاػؿمبٕ ٗبصيٚ

ٚٴ كؼؿاٍ, ٓيبٝ ؿيٖ اٗتغبثبتي, ٓوبّ ارـايي ٓإمنٚ اٗتغبثبت ًيٞؿ  رٜٔٞؿ, ٓيبٝ ؿ ؿييل ٗبصي
ىبٕ ػؿ تيٌيالت ؿيـٓتٔـًق ٝ مبفٓبٜٗبي ٓضِي,  ًِيٚ هْبت ٝ ٓؼيـإ ًَ ٝ ٛٔـافإ



ٚٴ ائتالكٜبي ِٓي ٝ  ُتي, ارتٔبػبت ٝ ٝ ىـًتٜبي ػٔؼٙ ػٝ رٞػ مؼي اف ايٖ ػمت ثٚ ٝ ًِي
اي,  تٞإ ٓٞؿػ ٓضبًٔٚ هـاؿ ػاػ. كـٓبٗؼاؿإ ايبُتي, ٗٔبي٘ؼگبٕ ٗبصيٚ , ٛٔگي ايٜ٘ب ؿا ٓيٓـػٓي

ٚٴ ػبُي ػؼاُت ٝ ػؿ ٛٔيٖ ٓٞؿػ, اػْبي ىٞؿاي هٞٙ هْبييٚ ٗٞاصي, اػْبي  هْبت ٓضبًٔ
ٚٴ تغِق  ت ػاػؿمبٕ ٗٞاصي, تٜ٘ب ثٚ ٓٞرت ٛٔيٖ ػ٘ٞإ اف ػ٘بٝ ٛيأ يٖ هبٕٗٞ امبمي ثٞامط

ت گـكتٚ اف ٛٔيٖ هبٕٗٞ,  اف ٌٗ ٍـيش هبٕٗٞ امبمي ٝ هٞاٗيٖ كؼؿاٍ, ٗيأم٘گي٘ي ٝ تغطي 
ٚٴ ميبمي هـاؿ عٞاٛ٘ؼ گـكت. ثؼيٖ ٓ٘ٞاٍ ػؿ ثٌبؿگيـي ٝ ٛؼايت ٗبٓيـٝ ٓٞؿػ ػاٝ ع  ؿي ٝ ٓضٌٔ
ٛب ٝ ؽعبئـ كؼؿاٍ ًيٞؿ ٓٞؿػ ٓإاعؾٙ ٝ ٓضبًٔٚ هـاؿ عٞاٛ٘ؼ ػاىت ٝ ػؿ ايٖ صبُت, ؿاٙ  مـٓبيٚ

بؿ عٞاٛؼ ىؼ ٝ ٗقػ هٞٙ ٓو٘٘ٚ ٗٞاصي ٓـتجطٚ اثالؽ گيتٚ ثـاي ارـاي صَ عبً, تجييٖ ٝ اظٜ
ام٘بػ ايٖ اثالؿيٚ, ثؼاٗگٞٗٚ ًٚ ىبينتٚ امت ػَٔ عٞاٛؼ ىؼ. ٓزبفات ٝ يي ٗلـ ػؿ عًَٞ 

ُتي ٝ اٗضالٍ ػؼّ ٍالصيت ػؿ        ٓـاتت كٞم ػجبؿت اٗؼ اف ػقٍ ٝ اٗلَبٍ ٝ اعـاد ًبؿگقاؿ ػٝ
 ُتي. ٛبي عؼٓبت ػٝ ٓٞؿيتٜبيي ػؿ ٛـ يي اف فٓي٘ٚ ُيتٜب يب ٓأ ٓنإٝظبيق ٝ  ػاؿي ٓيبؿَ ٝ ػٜؼٙ

ىٞػ, ٓزِل ٗٔبي٘ؼگبٕ, اتٜبّ  ثـاي ارـاي ٓزبفات ٝ ًيلـي ًٚ ثٚ ايٖ صٌْ ٓـتجٔ ٓي 
ييؼ اًخـيت ٓطِن تؼؼاػ  اي ثٚ تأ ُي پييبپيو, ثيبٗيٚ ٓـثٞٓٚ ؿا ثٚ ٓزِل م٘ب اؿربع ػاىتٚ ٝ

ٚٴ إٓ ٓزِل پل اف ٓي ؿٝ ٗؼ هْبيي ٓـثٞٓٚ ثب صْٞؿ ٓتْٜ ٝ پل اف احجبت  صبّـ ػؿ رِن
 يبثؼ. ؿ ٓيٝ ي, ىـف ٍؼ تغطي ٝ

ت َٓ٘لٚ ٓنتتـ گيتٚ  ٓـاتت ثٚ ؿمٔيت ى٘بميِ اتٜبّ اف مٞي م٘ب ػؿ ؿأي ٝ صٌْ ٛيأ 
ٚٴ ثٚ ٓضِ صْٞؿ  امت ٝ ًيلـ ٓـثٞٓٚ پل اف تَٞيت اف مٞي ػٝ مّٞ اػْبي صبّـ ػؿ رِن

ي ثٚ ٓٞؿػ ارـا ػؿعٞاٛؼ آٓؼ. اظٜبؿات ٝ تَٔئبت ٓزِنيٖ َٕٓٞ  ٓتْٜ ٝ امتٔبع اظٜبؿات ٝ
 تَـف امت.اف ػعَ ٝ 

  

  

 اصم صذ ٔ يازدْى 

ثـاي ٓجبػؿت ثٚ ٓـس ٓـاكؼٚ ٝ ػػٞي, ثٚ ىٌَ ارـايي ٝ ثـ ػِيٚ ٗٔبي٘ؼگبٕ ٝ م٘بتٞؿٛب, هْبت  
ػاػگبٜٛبي ػبُي ًيٞؿ, هْبت ٓضٌٔٚ ػبُي ػؼاُت ٝ ػاػگبٙ ٜٗبػٛبي اػاؿي ٌِٓٔتي, 

ٚٴ ٗٔبي٘ؼگبٕ ٓزِل پبيتغت, كـٓبٗؼاؿ پبيتغت, ػاػمتبٕ ًَ رٜٔٞؿي ٝ ػاػمت بٕ ًَ ٗبصي
ؿيٖ اٗتغبثبت ىٞؿاي ػٔٞٓي ٓإمنٚ  ؿيٖ ؿييل رٜٔٞؿي ٝ ٓيبٝ پبيتغت ٝ ٗيق ٓيبٝ

ٚٴ تغِق ٝ تغطي ػؿ ٓأ ؿإ  ٓٞؿيتٜبي ٓضُٞٚ ٝ تَؼي ػؿ ػٝ اٗتغبثبت ًيٞؿ, ٛٔگي ثٞامط
اىتـبٍ, ٓزِل ٗٔبي٘ؼگبٕ, ثب تَٞيت اًخـيت ٓطِن صبّـيٖ ػؿ رِنٚ, ٓـاتت ٍضت ٝ موْ 

ػٞاي ثـ ػِيٚ ٓتْٜ يب ٓتٜٔيٖ ؿا ثبف عٞاٛؼ ى٘بعت ٝ اثالؽ ٝ اػالٕ عٞاٛؼ ٓٞاؿػ ٓـاكؼٚ ٝ ػ
 ٗٔٞػ.

ف هْبتو حبٗٞيٚ مٌٞت عٞاٛؼ ٓبٗؼ, ُيٌٖ,  اگـ ؿأي ثب صٌْ ٓزِل ٍ٘لي ثٞػ ًٚ تٔبٓي ؿٝ 
ايٖ ٓٞؿػ, ٓجبُـي ٗغٞاٛؼ ثٞػ ػؿ ؿاٙ پيگيـي رـيبٕ اتٜبّ ٝ تغِق عبٓـ؛ ٝ چ٘بٗچٚ ٓتْٜ ثٚ 

ؿي ٗغٞاٛؼ  ي ػاٝ ّبع اتٜبّ ٝ ؿإ عؼٓتو ؿميؼٙ ثبىؼ, ػيگـ ٓزِل ٗنجت ثٚ اٝ پبيبٕ ػٝ
 ػاىت.

تٞإ ٓتْٜ  ػٙ هبٕٗٞ امبمي ٓي رٜٔٞؿي تٜ٘ب ثٚ امت٘بػ ٝ ثٚ ٓٞرت ٓلبػ اٍَ يٌَؼٝؿييل  
ٗٔٞػ, إٓ ْٛ ػؿ صْٞؿ م٘ب ٝ م٘بمت ًٚ ثٚ ٓٞرت هٞاٗيٖ ٝ ٓوـؿات رقايي هبثَ ارـا, 

ٚٴ تغِّلبت كؼؿاٍ ٝ ثـ  تَٔيْ گيـي عٞاٛؼ ٗٔٞػ. آٌبٕ ٓـسِ اهبٓٚ ػػٞي ثٚ ىٌَ رقايي ثٞامط
ؿي ايبالت, اػْبي  تي ٝ ٗٔبي٘ؼگبٕ ٗٞاصي ٝ هْبت ػاػگبٜٛبي ػبُي ٝ ػاٝػِيٚ كـٓبٗؼاؿإ ايبُ

اٗؼ ٝ  صبً ؽًـ گـػيؼٙ ىٞؿاٛبي هٞٙ هْبييٚ ٗٞاصي ٓغتِق ٝ كؼؿاٍ ًيٞؿ, ػؿ ٛٔيٖ اٍَ ٓيـٝ
اي امت تب ػؿ ارـاي ٓلبػ, ثٚ  ػؿ ايٖ عًَٞ اظٜبؿ اٍِي ثٚ رٜت ٝ ثٚ ٗگبٙ هٞٙ ٓو٘٘ٚ ٓ٘طوٚ

 اي ٓوتْي ػَٔ ىٞػ. گٞٗٚ

ثبىؼ. كـػ عبٓي  ٛب ٝ تَٔئبت ٓزِنيٖ, م٘ب ٝ ٗٔبي٘ؼگبٕ, َٕٓٞ اف ػعَ ٝ تَـف ٓي ثيبٗيٚ 
ي ثبىؼ, ػلٞ  ٝ ٓ٘لََ اف عؼٓت چ٘بٗچٚ اٗلَبٍ ٝ ً٘بؿ گؾاؿيو اف عؼٓت ٓي گـػػ, تَؼي ٝ

گـػػ. ٓزبفات ٝ ًيلـ رقايي ٓطبثن ثب آٗچٚ ػؿ هٞاٗيٖ ٝ  ٝ تغليلي ػؿ ٓزبفاتو اػٔبٍ ٗٔي
ي تؼييٖ ىؼٙ ارـا عٞاٛؼ ىؼ ٝ تغِلبت ٝ رـائٔي ًٚ ثٞامطٚ تَؼي ٓتْٜ, ٛـ ٓوـؿات رقاي

گٞٗٚ ٓ٘لؼتي اهتَبػي ٝ ٓبُي يب فيبٗي ؿا ٓٞرت گـػػ, ثنتٚ ثٚ ٓٞؿػ ػٝ ٗٞع ٓ٘لؼت صبٍِٚ, 
ٚٴ ؿكتبؿ مٞ ّـٝ  ىٞػ. ع عبٓـ ثٚ ىؼت ايزبة ٓي ٗبٓيـٝء ؿت رجـإ عنبؿت ثٞامط



ٞاٗؼ ثييتـ اف مٚ ثـاثـ ٓ٘لؼتٜبي صبٍِٚ ػؿ افاي عنبؿات ت ٓزبفاتٜب ٝ ًيلـٛبي اهتَبػي ٗٔي 
 اؿػٙ ثـ هـثبٗي ثبىؼ.ٝ 
  

 ازدْى اصم صذ ٔ دٔ 

ٚٴ ٗٔبي٘ؼگبٕ ٓزِل ٗٔبي٘ؼگي ًيٞؿ ٝ ثب امت٘بػ ثٚ ٗغنتيٖ   ٗيبفي ثٚ اظٜبؿٗبٓٚ ٝ ثيبٗي
اىـبٍ  ؿإ ُتي ػؿ ٍٓٞ ػٝ يبفػٙ, ٛ٘گبٓي ًٚ كـػي اف عؼٓتگقاؿإ ػٝ پبؿاگـاف اف اٍَ يٌَؼٝ

ي ثٚ َٓ٘ت  ىٞػ. ٗينت ٝ ٝ عٞػ ثٚ ػُيَ اؿتٌبة تغِق ػؿ تَؼي عٞػ اف اىتـبٍ ٓ٘لََ ٓي
ُيت  ػاؿي ٓنإٝ ُتي ٓزؼػاً ثـاي ػٜؼٙ پيييٖ عٞػ ثبفٗغٞاٛؼ گيت. چ٘بٗچٚ عؼٓتگقاؿي ػٝ

ٚٴ ٓـاتت  كـاعٞاٗؼٙ ىٞػ يب ثـاي تَؼي مٔت ػيگـي ثٚ ىـَ ػٝ ُتي ثبفگـػاٗؼٙ ىٞػ, ثٞامط
 ي ثـعٞؿػ ٝ ؿكتبؿ عٞاٛؼ ىؼ. يبفػٙ, ٓطبثن ثب ٗظبٓ٘بٓٚ ٓـثٞٓٚ ثب ٝ اٍَ يٌَؼٝ

  

 اصم صذ ٔ سيسدْى 

ػيت ٝ ىـاكت  ُتي ثب ؿػبيت ٓـاتت ٓيـٝ ُيتٜبي اػاؿي عؼٓتگقاؿإ ػٝ هبٕٗٞ ػؿ عًَٞ ٓنإٝ 
ي ػؿ  ٛبي ٝ كبػاؿي ٝ حجبت هؼّ ٝ ثيطـكي ٝ ثيــّي ٝ ُيبهت ٝ ىبينتگي ػاؿي ٝ ٝ ٝ آبٗت

ثي٘ي ًيلـٛبي  ظيلٚ عٞاٛؼ ٗٔٞػ ٝ ٗيق پيو ظبيق, تؼييٖ تٌِيق ٝ تجييٖ ىـسِ ٝ ؿي ٝػا ػٜؼٙ
ٚٴ ؿٝ ٙٴ هبٕٗٞ امت. ثـعي اف ايٖ ًيلـٛب  هبثَ ارـا ثٞامط ٗؼ هْبيي اػٔبٍ ايٖ ًيلـٛب ثـ ػٜؼ

ػجبؿت عٞاٛ٘ؼ ثٞػ اف: تؼِين صٌْ امتغؼآي, ػقٍ ٝ اٗلَبٍ اف عؼٓت, اػالّ ػؼّ ٍالصيت ٝ 
اؿػٙ ثـ  تٜبي اهتَبػي ٝ ٓبُي ثـ صنت ٓيقإ ٓ٘بكغ صبٍِٚ ٝ ػؿ افاي عنبؿات ٝاػٔبٍ ٓزبفا

ْٜٗ هبٕٗٞ  ٍ عبٓي ٝ ٛٔٞاؿٙ ثب ػ٘بيت ثٚ هنٔت مّٞ اف اٍَ يٌَؼٝ هـثبٗي اف ربٗت ٓنإٝ
 ف ٗٔبيؼ. تٞاٗؼ ٓيقاٗو اف مٚ ثـاثـ ٓ٘بكغ صبٍِٚ تزبٝ امبمي ًٚ ٗٔي

  

 اصم صذ ٔ چٓاردْى 

ُيت عٞػ ثٞػٙ  ػاؿ ٓنإٝ ُتي, ػٜؼٙ اي ًٚ ٓي إٓ عؼٓتگقاؿ ػٝ ؿٙ ٍٓٞ ػٝ ٗؼ ميبمي تٜ٘ب ػؿ ؿٝ 
اي ٗٚ ثييتـ اف  ؿٙ ٝ يب ظـف يي مبٍ پل اف إٓ آؿبف عٞاٛؼ ىؼ. ٓزبفات ٝ ًيلـ ٓـتجطٚ, ػؿ ػٝ

ُيت رـائْ ٝ تغِلبت  ع ىؼٙ ٝ ارـا عٞاٛؼ ىؼ. ٓنإٝ ؿي ٓيـٝ ٗؼ ػاٝ يي مبٍ ثؼؼ اف ؿٝ
ي ٓتَٞؿ عٞاٛؼ ثٞػ ٝ ثـ ٓجن ٓؼت ٓؼي٘ي ٝ  ُتي, ثـاي ٝ ٓتگقاؿ ػٝٓـتٌجٚ, ػؿ ٍٓٞ اىتـبٍ عؼ

ييؼ ىؼٙ ثـامبك هبٕٗٞ رقا ٛـگق اف مٚ مبٍ ًٔتـ ٗغٞاٛؼ ثٞػ. ّٔ٘بً, ٓؼت ٓؼيٖ ثـاي ايٖ  تأ
ػاؿ  يبفػٙ ؿا ػٜؼٙ ُتي, ثـعي اف ٓيبؿَ ٓ٘ؼؿد ػؿ اٍَ يٌَؼٝ آـ ثٚ ٓضِ إٓ ًٚ عؼٓتگقاؿ ػٝ

ٚٴ گـػػ هطؼي ىؼٙ, پبيبٕ ثپؾي ـػ ٝ هبٕٗٞ امت ًٚ ثب ؿػبيت ثٚ ٗٞع ٝ ٓبٛيت ٝ احـ ٝ ٗتيز
ْٜٗ ثؼاٜٗب اىبؿاتي ىؼٙ, تؼييٖ تٌِيق  اٛٔبالت عبٓـ ًٚ ػؿ ثغو مّٞ اف اٍَ يٌَؼٝ

عيْ تٍٞيق ىٞػ,  ٗٔبيؼ. ٛ٘گبٓي ًٚ اػٔبٍ عطب ٝ اٛٔبٍ اف مٞي عبٓي م٘گيٖ ٝ ٝ ٓي
 ًٔتـ ٗغٞاٛؼ ثٞػ. رٚ ي اف مٚ مبٍ ثٚ ٛيچ ٝ ٓؼت ٓؼيٖ ٝ هبٗٞٗي ًيلـ ٝ

  

  

  

  

 عُٕاٌ پُجى 

 پايتخت در خصٕص اياالت فذراسيٌٕ كشٕر ٔ ايانت يركسي با  

 اصم صذ ٔ پاَسدْى 

ايبالت ٓتضؼٙ ٌٓقيي هبػؿٗؼ رٜت ؿژيْ ٝ ٗظبّ ػاعِي عٞيو ثٚ اتغبؽ ِىٌَ صٌٞٓت رٜٔٞؿي  
ٔـٝ ٝ مبفٓبٗؼٛي ؿفٗؼ, صٌٞٓتي ٓـػٓي, ٓجيّٖ, ٝ ثـعٞؿػاؿ اف آٌبٕ تونيْ هِ ٓجبػؿت ٝ

 ميبمي ٝ اػاؿي ًيٞؿي ٝ ايبُتي عٞيو ٝ ىٜـػاؿي آفاػ, ٓطبثن ثب ٓـاتت فيـ ثپـػافٗؼ:

ٛـ ىٜـػاؿي ٝ ىٜـ تٞمٔ ٜٗبػي ىٜـػاؿي ٝ ثب اٗتغبة ٓنتويْ ٓـػّ اػاؿٙ عٞاٛؼ ىؼ  ـ  1 
ي ٝ  اي ٗغٞاٛؼ تٞاٗنت ثيٖ ٝ امطٚ مبٓت ٗغٞاٛؼ ػاىت ٝ ٛيچ ٝ ٝ ٛيچ ٓوبّ ٝ ٜٗبػي ػؿ ٝ

ُيٖ اٍ٘بف ٓـتجٔ ثب  ُت ٓـًقي اؿتجبٓ ايزبػ ٗٔبيؼ. ؿؤمبي ىٜـػاؿيٜب, مـپـمتبٕ ٝ ٓنإٝ ػٝ
ٙٴ ثالكبٍِٚ ثؼؼي ٗٔي اٗؼ, رٜت ػٝ ًٚ ثطٞؿ ٓنتويْ گقي٘و ىؼٙ ىٜـػاؿيٜب, تٞاٗؼ گقي٘و  ؿ



ٚٴ اف مٞي يي ٗظبّ ثٚ ٝ  ىٞٗؼ. اكـاػي ًٚ ثٚ ػِت گقي٘و ٓنتويْ ثب اٗتَبة ثي امط
ٙٴ ثؼؼي گقي٘و ىٞٗؼ. تٞاٗ٘ؼ ٓزؼػاً ثـاي ػٝ ظبيق ٓضُٞٚ ثپـػافٗؼ ٗٔي ػاؿي ٝ ػٜؼٙ  ؿ

ظبيق ٓضُٞٚ  ػاؿي ٝ ػاؿاي ٛٞيت ٝ آيي٘ي هطؼي ػؿ آـ ػٜؼٙتٔبٓي ًبؿگقاؿإ كٞم آٗگبٙ ًٚ  
, صتي ربٗييٖ ٝ ربيگقيٖ, اٗتغبة ٗٔٞػ. تٞإ اييبٕ ؿا رٜت ػٝ ثبى٘ؼ ٗٔي ِّ  ؿٙ ثؼؼي ثٚ ٓوب

تٞاٗ٘ؼ ثٚ ػ٘ٞإ ٗبٓقػ هطؼي ٓ٘تغت گـػٗؼ صتي  آب آٜٗب ًٚ ػاؿاي ٛٞيتي ربيگقيٖ ثبى٘ؼ ٓي 
ت يي ٗٔبي٘ؼٙ  ؿٙ هجِي ػؿ ٛيأ ثـ ايٖ ًٚ ثٚ ٛيچ ػ٘ٞإ ػؿ ػٝٓ  ؿ ثؼؼي ٝ ثالكبٍِٚ ٓيـٝ ثـاي ػٝ

ظيلٚ ٗ٘ٔٞػٙ ثبى٘ؼ. ٓوبٓبت هْبيي ػؿ ٍٞؿت تَٞيت ػٝ مّٞ  يب ٗبٓقػ ًبَٓ ٝ هطؼي ايلبي ٝ
ؿفٗؼ, صتي ثٚ ؽًـ تؼِين ايٖ ٜٗبػ  تٞاٗ٘ؼ ثـ ُـٞ تؼِين ىٜـػاؿيٜب ٓجبػؿت ٝ اػْبي صبّـ ٓي

گيـي يي تيٌيالت ىٜـػاؿي, چٚ ثٚ ػِت  يب صؾف ٝ ً٘بؿٙثپـػافٗؼ. ػؿ ٍٞؿت اػالّ ٗبپؼيؼي 
ٚٴ اًخـيت اػْبي ايٖ ٜٗبػ, چ٘بٗچٚ ٓجن هبٕٗٞ, ٝ ؿٝ ً٘بؿٙ ػ ثٌبؿ ٝ  گيـي عٞػ ٜٗبػ يب ؿيجت ٓطِو

ٚٴ كؼبُيت ايٖ ٜٗبػ تٞمٔ ربٗييٖ ٝ ٗيـٝ ي ربيگقيٖ تٞريٜي هبٗٞٗي ٝ صوٞهي ٗؼاىتٚ  اػآ
ٗگـػػ. ًبؿگقاؿإ هبٕٗٞ ٝ هبٗٞٗگؾاؿإ ًيٞؿ, اهؼاّ ثٚ اٗتوبٍ ثبىؼ, ٗيق اٗتغبثبت ٓزّؼػ ْٛ ثـگقاؿ 

ىٞؿاٛبي ىٜـػاؿي ثـاي ٓؼت ثٚ ػمت گـكتٖ مٌبٕ ٛؼايت ٜٗبػ ىٜـػاؿي ٓٞؿػ ثضج 
 ػاؿ مٔت ٓضُٞٚ عٞيو عٞاٛ٘ؼ پـػاعت. ؿٙ ٓـثٞٓٚ ثٚ ػٜؼٙ ٗٔٞػٙ ٝ ايٖ ىٞؿاٛب تب پبيبٕ ػٝ

ٚٴ ٓضُٞٚ مـثبف فٗؼ ٝ اَٗـاف رؼيؼ,  وو ٝ ٝىٜـػاؿيٜب اف ايلبي ٗء چ٘بٗچٚ ٛـ يي اف اػْب  ظيل
ي ربٗيي٘ي, ربيگقيٖ عٞاٛؼ ىؼ ٝ ػؿ ؿيـ ايٖ ٍٞؿت, ايٖ هبٕٗٞ امت ًٚ  اف مٞي يي ٗيـٝ

 ي تؼييٖ تٌِيق عٞاٛؼ ٗٔٞػ. ٗنجت ثٚ ٓي ٓـين ٝ ميـ ٓنيـ ًبؿ ٝ

ٙٴ  ىٜـػاؿيٜب ػؿ يي ٛيأ ـ  4  هبٕٗٞ  ت ٝ ىغَيت صوٞهي تضِيق عٞاٛ٘ؼ ىؼ ٝ ٓـاتت ثـ ػٜؼ
 ثٞػٙ ٝ ٓطبثن ثب هبٕٗٞ ٛؼايت ٝ ٓؼيـيت عٞاٛ٘ؼ ىؼ.

ؿ تٞاكن ثـ مـ ٓجبٗي ٓوـؿاتي عٞاٛ٘ؼ ثٞػ ًٚ  ىٜـػاؿيٜب ثـعٞؿػاؿ اف اعتيبؿاتي رٜت ٍؼٝ 
ّغ تٞاكوبت ٝ ٓجبٗي ٝ  ثبينت ٗنجت ثٚ ٓـاتت ٝ ٓـارغ هبٗٞٗگؾاؿي ايبُت ٓـثٞٓٚ ٝ ٗيق ٝ ٓي

غي٘ؼٙ ٝ ٗيق ٗنجت ثٚ ثـهـاؿي تيٌيالت پِيني ٝ ٓوـؿات ثبينتٚ اهؼآبت ٓوتْي ٍٞؿت ث
ٛب ٝ ػيگـ ٓوـؿات  ؿ ثغي٘بٓٚ ٓٞؿ ػؿ رٜت ٍؼٝ ٗظبّ صبًْ ثـ ؿأك ىٜـػاؿي ٓـثٞٓٚ ٝ ٛٔيٖ

ٚٴ صٞفٙ صوٞهي ٓٞظّلٚ ٝ ٓـتجطٚ ٓجبػؿت عٞاٛ٘ؼ ٝ  ؿفيؼ. اػاؿي ٝ ٗظبؿتي, ػؿ صيط

ؿت ٝ  ُتي, ٛ٘گبٓي ًٚ ّـُٝت ايب ىٜـػاؿيٜب ثب اٗزبّ كـاعٞاٗي مـامـي اف مٞي ػٝ ـ  3 
 ظبيق ٝ آٞؿ عؼٓبتي فيـ ٛنت٘ؼ: ػاؿي ٝ ٓـاتت هبٗٞٗي ايزبة ٗٔبيؼ, ٓٞظق ثٚ ػٜؼٙ

 ٓيٖ آة آىبٓيؼٗي ٝ آة ٛـف رٜت ىـة ٜٗبيي ػؿ كبَّ آثٜب. تأ ـ  اُق 

 ى٘بيي ػٔٞٓي. ٓيٖ ؿٝ تأ ـ  ة 

 ٓيٖ تٔيقي ٝ ٗظبكت ىيـ. تأ ـ  پ 

 ٗؼإ. ثي٘ي ثبفاؿ ٝ ٓـاًق عـيؼ اؿفام ػٔٞٓي رٜت ىٜـٝ ٓيٖ ٝ پيو تأ ـ  ت 

 ٓيٖ گٞؿمتبٕ ثـاي ىٜـ. تأ ـ  ث 

 ؿٝ ٝ ٓنيـ ػبثـ پيبػٙ. ٓيٖ پيبػٙ تأ ـ  د 

ٓ٘ؼي  ثٜؼاىت ٝ ٗظبكت ٝ مبعت عيبثبٜٗب ٝ پبؿًٜب ٝ گَ ٝ گيبٙ ٝ كْبي مجق رٜت ثٜـٙ ـ  چ 
 ػّٔٞ.

ٚٴ ػجٞؿ ٝ ٓـٝ ىٜـٝ ٓيٖ آ٘يت ىيـي ٝ تأ ـ  س   ؿ ٝ تـػػ ىٜـي. ٗؼي ػؿ فٓي٘

ػيگـ ٓـاتت ٝ ٓٞاؿػي ًٚ هٞاٗيٖ ٓضِي ٓجن ىـائ اهِئي ٝ ارتٔبػي ٝ اهتَبػي  ـ  ط 
ىٜـٛب ٝ ٗٞاصي ىٜـي ٝ ٗيق ثـ صنت تٞاٗبييٜب ٝ ظـكيتٜبي اػاؿي ٝ ٓبُي إٓ ىٜـ ٝ إٓ 

 ىٜـػاؿي تؼييٖ تٌِيق ٗٔبيؼ.

عبً ٝ ٓ٘ضَـ يب ٛٔبٛ٘گ مبفي ٝ ٛٔغٞاٗي پييبپيو              ّٔ٘بً ىٜـػاؿيٜبي يي ايبُت  
ٛبيي  تٞاٗ٘ؼ ثب يٌؼيگـ ثٚ ٓيبؿًت ىٜـػاؿيٜبي ٗٞاصي ٓغتِق ٝ عٞػ ٝ ثب امت٘بػ ثـ هبٕٗٞ ٓي

 چ٘ؼ ٗبيَ گـػٗؼ.

ٗٔبي٘ؼ, يؼ٘ي اف ثبثت ػؿآٓؼ ػبيؼي  ىٜـػاؿيٜب آفاػاٗٚ ػاؿايي عٞػ ؿا ػعَ ٝ عـد ٝ اػاؿٙ ٓي ـ  2 
ف ٓضَ ثبفػٛي آٞاُي ًٚ ثٚ آٜٗب ٓتؼِن امت, ٓجن تؼـيلي ًٚ هبٕٗٞ ٝ ٓوـؿات ًيٞؿ عٞػ ا

ٓيٖ عٞػ ؿا ػٜؼٙ  ثـاي اييبٕ ٓتـتت ٝ ٓتَٞؿ                  اف ثبثت تؼِن ٝ چگٞٗگي تؼِن, تأ
ػاؿٗؼ ٝ ٗيق اف ٓضَ ٓبُيبتٜب ٝ ػيگـ ػؿآٓؼٛبيي ًٚ ٓـاتت ٝ ٓـارغ هبٗٞٗگؾاؿي ثـ اييبٕ ٓتـتت 

 اٗؼ اف ٓضَ: ٓيٖ ُي ثٚ ٛـ صبٍ ىٜـػاؿيٜب تأ ػاٗؼ ٝ ٓي

ٓبُيبتٜبي آٞاٍ ؿيـٓ٘وٍٞ ػؿ ٛـ ىـايطي ًٚ هـاؿ ػاىتٚ ثبى٘ؼ, ثـعي ٝ ثغيي اف ايٖ  ـ  اُق 
ػؿآٓؼ ٝ ػبيؼي, چٚ آٞاٍ ٓقثٞؿ تلٌيي ىٞٗؼ چٚ تونيْ ىٞٗؼ, چٚ تضٌيْ ٝ ٗٞمبفي ٝ چٚ 



ُت ايبُتي  تٞاٗ٘ؼ ثب ػٝ گـػػ. ىٜـػاؿيٜب ٓي ٖ ٓيٓي اٗتوبٍ ٝ چٚ ثٜي٘ٚ گـػٗؼ, اف ٛٔيٖ ؿاٙ تأ
ٙٴ ايٖ ٓبُيبتٜب  عٞػ ثٚ اٗؼوبػ پئبٜٗبيي ػؿ رٜت اػاؿٙ ٛـ يي اف ٝ ظبيق ٓضُٞٚ ٝ ٓتـتجٚ ثب اػاؿ

 ؿفٗؼ. اهؼاّ ٝ

ٛبيي چ٘ؼ ٝ ثب تٞاكن ثـ مـ  ٓيبؿًت كؼؿاٍ ىٜـػاؿيٜب ٗيق ثـ ٓج٘بي ٓوـؿات ٝ ىبُٞػٙ ـ  ة 
ٛبي فٓبٗي ٝ ٓجبٗي ٓٞؿػ تٞاكن ثٚ ىٌَ  ؿٙ ٛب ٝ ٗيق ثـ صنت ػٝ مبفي ايٖ ػبيؼي ٛقي٘ٚ

 مبُيبٗٚ اف مٞي هبٗٞٗگؾاؿإ ايبُتي هبثَ ارـامت.

ٛبي ػٔٞٓي ٜٗبػٛبي ىٜـػاؿي. هٞاٗيٖ كؼؿاٍ  يل ػٛي ػؿآٓؼٛبي صبٍِٚ اف مـٝ ـ  پ 
ٌٚ ٛيچ ّغ ٓبُيبت ٓجن فيـث٘ؼٛبي اُق ٝ پ تلٞيِ ٗٔٞػٙ, رق آٗ اعتيبؿات ايبالت ؿا رٜت ٝ

گٞٗٚ ٓؼبكيت ٝ  ٓؼبكيتي ٝ تجّـايي اف ايٖ ثبثت ؿػبيت يب ُضبظ گـػػ. هٞاٗيٖ ٓضِي ٛيچ
مٞثنيؼي ؿا ػؿ عًَٞ ٓبُيبتٜبي كٞم ػؿ ٗظـ ٗغٞاٛؼ گـكت ٝ ٗٚ ٓٞهؼيت ٝ ٛٞيت عبً 
اكـاػ صويوي ٝ صوٞهي ٝ يب ٜٗبػٛبي ؿمٔي ٝ عٍَٞي ؿا ُضبظ هـاؿ عٞاٛ٘ؼ ػاػ ٝ تٜ٘ب آٞاٍ 

 بُتي امت ًٚ اف پـػاعت چ٘يٖ ٓبُيبتي ٓؼبك٘ؼ.ُتي ٝ اي ػٝ

ٓـاتت ٝ ٓـارغ هبٗٞٗگؾاؿي ايبُتي ثٚ تَٞيت ٓوـؿات ٝ هٞاٗيٖ ٓـتجٔ ثب ػبيؼي ىٜـػاؿيٜب ٝ ٗيق  
ٛبي  ٛبيي ًٚ رٜت ٛقي٘ٚ ىبٕ عٞاٛ٘ؼ پـػاعت. ثٞػرٚ ُتي ثٚ ٗظبؿت صنبثٜبي ػٔٞٓي ٝ ػٝ

ٝ ٓجت٘ي ثـ ػؿآٓؼٛبي ٓٞرٞػ ٝ ػؿ  ىٞػ, تٞمٔ ىٜـػاؿيٜب ىٜـػاؿيٜب ػؿ ٗظـ گـكتٚ ٓي
 ػمتـك ٓٞؿػ تَٞيت هـاؿ عٞاٛ٘ؼ گـكت.

ييؼ ٝ  ىٜـػاؿيٜبي, ػؿ چبؿچٞة هٞاٗيٖ كؼؿاٍ ًيٞؿ ٝ ايبُتي ٓـثٞٓٚ, اعتيبؿِٓ٘ؼ ت٘ظيْ ٝ تأ ـ  5 
ٙٴ ؽعبئـ  اػاؿٙ آٞؿي چٕٞ ٓ٘طوٚ ث٘ؼي ٝ ٓـصٜبي تٞمؼٚ ىٜـي ٝ ٗيق ٓيبؿًت ػؿ ايزبػ ٝ اػاؿ

ػ ػؿ صٞفٙ صوٞهي  ي ٓضؼٝ ٝ ٗگٜؼاؿي اف ٛـ چٚ ثٜتـ ثٌبؿگيـي عبى ٝ هِٔـٝ ٌِٓٔتي ٝ ً٘تـٍ
ٚٴ ػبػي مبفي صلع ٝ  ثبى٘ؼ, ٝ ٗيق اعتيبؿ ػاؿٗؼ تب ثٚ مـٓبيٚ هْبيي عٞيو ٓي گؾاؿي ػؿ فٓي٘

ٙٴ ٓ٘بٓن  تِٔي هطؼبت فٓيٖ ىٜـي ٝ ٗيق اػطبي ٓزٞف رٜت مبعت ٝ ٓيبؿًت ػؿ ايزبػ ٝ اػاؿ
ؿفٗؼ. ثؼيٖ ٓ٘ظٞؿ ٝ ٓطبثن ثب ٓوبٍؼ ٓتؾًـ ٝ ٓي  ژيي مـفٓيٖ ٓجبػؿت ٝٝ ؽعبئـ اهِئي ٝ اًُٞٞ

ؿ ٓوـؿات ٝ ػمتٞؿاُؼِٜٔبيي اػاؿي  پبؿاگـاف مّٞ اٍَ ثينت ٝ ٛلتْ هبٕٗٞ امبمي, ثٚ ٍؼٝ
 ؿفيؼ. ؿي ٛٔت ٝ ٓجبػؿت عٞاٛ٘ؼ ٝ ٝ ّـٝ

چ٘ؼ ٓ٘طوٚ ٝ اهغ ػؿ ػٝ يب  ي ىٜـي ٝ ٛ٘گبٓي ًٚ ػٝ يب چ٘ؼ ٓـًق ىٜـي ٓنتوـ ػؿ هِٔـٝ ـ  6 
عطٚ كؼؿاٍ ػؿ صبٍ تيٌيَ يب اهؼاّ ثٚ تيٌيَ يي گنتـٙ ٓـػٓي يب امٌبٕ اٗنبٗي ثبى٘ؼ, 
ٚٴ ٓ٘بٓن كؼؿاتيٞ ٌِٓٔت ٝ ٗيق ىٜـػاؿيٜبي ٓـثٞٓٚ ػؿ چبؿچٞة ٓوـؿات ٝ  ٌِٓٔت ٝ ًِي

ؿات ثٚ ٓـس ٝ ت٘ظيْ ٓيتـى ٝ ٛٔبٛ٘گ آـ ٝ ّٓٞٞع ٓـثٞٓٚ عٞاٛ٘ؼ پـػاعت. تٞمؼٚ  ٓوؼٝ
ٚٴ ٓٞؿػ ثضج آٌبٕ پؾيـ ٝ هبثَ ٓـاًق ٓـث ٞٓٚ ثب امت٘بػ ٝ تيجّج ثٚ هٞاٗيٖ كؼؿاٍ ٝ ػؿ فٓي٘
 ارـامت.

ٛبي ٓـػٓي ؿا ػؿ  هٞٙ ٓزـيٚ ٝ كـٓبٗؼاؿإ ايبالت ٓغتِق ًيٞؿ, اعتيبؿ ٛؼايت ٗيـٝ ـ  7 
 ثبى٘ؼ ٝ ٗيق: ىٜـػاؿيٜب ٝ ىٜـٛب, ثطٞؿ ٓؼٍٔٞ ٝ يب ثٚ ىٌَ ٓٞهت, ػاؿاي ٓي

ٗيق ػؿ آـ گقي٘و ىٜـػاؿيٜبي « ٗٔبي٘ؼگي ثبُ٘نجٚ»ثٚ ٓـس ٝ اؿائٚ اٍَ  هٞاٗيٖ ايبالت ـ  8 
 تٔبٓي ىٜـٛب عٞاٛ٘ؼ پـػاعت.

ٓ٘بمجبت ًبؿي ثيٖ ىٜـػاؿيٜب ٝ ًبؿگـإ ىٜـػاؿي اف مٞي هبٕٗٞ ت٘ظيْ ٝ تؼييٖ عٞاٛ٘ؼ ىؼ  
ِٕ امب ثينت ٝ ٝ ايٖ هبٗٞٗگؾاؿاٗ٘ؼ ًٚ ثـ ٓج٘بي ٓوـؿات ٓ٘ؼؿد ػؿ اٍَ يٌَؼٝ مي ٝ مّٞ هبٗٞ

 ؿ ٓوـؿاتي ػؿ اؿتجبٓ ثب چبؿچٞة ايٖ ٓ٘بمجبت عٞاٛ٘ؼ پـػاعت. ػيگـ ٓوـؿات ٓـتجطٚ, ثٚ ٍؼٝ

 صؾف ىؼٙ امت.  ـ  9 

 صؾف ىؼٙ امت. ـ  11 
  

 اصم صذ ٔ شاَسدْى 

ظيلٚ ٓ٘ؼي ٝ اعتيبؿٓ٘ؼي, ثٚ  ُتي ٝ ٗيق ٓـػٓي ايبالت ٓتضؼٙ ٌٓقيي ثٚ صنت ٗٞع ٝ هٞاي ػٝ 
ت يي كـػ ٝ  تٞإ ػٝ يب مٚ هٞٙ ؿا ػؿ ٛيأ مٚ هٞٙ ٓزـيٚ ٝ ٓو٘٘ٚ ٝ هْبييٚ تونيْ گيتٚ ٝ ٗٔي

تٞإ هٞٙ ٓو٘٘ٚ ؿا ػؿ يي كـػ ٓ٘ضَـ  ٜٗبػ يب تيٌيالت ٓ٘ضَـ ٝ يٌتب ٓزّنْ ػاٗنت ٝ ٗيق ٗٔي
زّنْ ػاٗنت ٝ ثـىٔـػ. هٞاي مٚ گبٗٚ ايبالت, ٓجن ٓتٖ ٍـيش هبٕٗٞ امبميِ ٛـ يي اف ٓ

 ايبالت ٝ ثب امت٘بػ ثٚ ٓـاتت ٓوـؿات فيـ مبفٓبٗؼٛي عٞاٛؼ ىؼ:

مبٍ  6تٞاٗ٘ؼ ػؿ مٔت عٞيو ثيو اف  كـٓبٗؼاؿإ ايبالت ٓتجٞع رٜٔٞؿي ٌٓقيي ٗٔي ـ  1 
اُؼبػٙ  اييبٕ يي گقي٘و ٓـػٓي, ػبػي يب كٞمثٔبٗ٘ؼ. كـٓبٗؼاؿإ ايبالت ًٚ ٓج٘بي گقي٘و 



ػاؿ مٔت هجَ عٞػ صتي ػؿ  اي ػيگـ ػٜؼٙ ثبؿٙ ٝ ثـاي ٓـتجٚ تٞاٗ٘ؼ ػٝ ثبىؼ, ثٚ ٛيچ ػ٘ٞإ ٗٔي
تٞاٗ٘ؼ  ُيت ثپؾيـٗؼ ٝ ٗيق اكـاػ فيـ ٛـگق ٗٔي ٓوبّ يي كـٓبٗؼاؿ ٓٞهت, ربيگقيٖ گيتٚ ٝ ٓنإٝ

ٙٴ ا اي ٓزؼػ ثالكبٍِٚ پل اف ػٝ ؿٙ رٜت ػٝ  ػاؿي, گقي٘و ىٞٗؼ: ٗتَبة ٝ ػٜؼٙؿ

ؿإ ؿيجت يي كـٓبٗؼاؿ  ٓٚ يب ٓ٘تَت ثٚ رٜت اػآٚ تب اتٔبّ ػٝ كـٓبٗؼاؿ ربٗييٖ ٝ ٓيـٝ ـ  اُق 
ًٚ ؿيجتي ٓطِن ؿا ٓـتٌت گيتٚ, صتي ٛ٘گبٓي ًٚ ػؿ مٔت ٓـبيـ اف مٔت ربٗيي٘ي 

 ثـگقيؼٙ ىؼٙ ثبىؼ.

ت ٝ ٗٞع اٗتَبثي ػؿ اىـبٍ مٔت ٓٞهت ٗؼي ًٚ تضت ٛـ مٔ كـٓبٗؼاؿ ٓٞهت يب ٛـ ىٜـٝ ـ  ة 
ػاؿ مٔت كـػ ربيگقيٖ گيتٚ ثبىؼ ثغًَٞ  ظيلٚ ٗٔبيؼ, ٓبػاّ ًٚ ػٜؼٙ يي كـٓبٗؼاؿ ايلبي ٝ
ِٕ ػٜؼٙ ٓي ػٝ مبٍ آعـ ػٝ  ػاؿي مٔت كـٓبٗؼاؿي. ؿا

ِٕ اهبٓت گقي٘ي ثٚ  تٜ٘ب يي ىٜـٝ  ٗؼ ٌٓقيي ػؿ هبٓٞك تُٞؼ ٝ ثٞٓي ٝ عبى ايٖ ًيٞؿ يب ثب آٌب
ٓٚ ٝ هبٗٞٗي يي  تٞاٗؼ كـٓبٗؼاؿ ٓيـٝ اه, ٓي ًٔتـ اف پ٘ذ مبٍ هجَ اف تبؿيظ گقي٘و ٓؼت ٗٚ

 ايبالت اف ايبالت ٓتضؼٙ ٌٓقيي ثبىؼ.

تؼؼاػ ٗٔبي٘ؼگبٕ ػؿ ٓزِل هبٗٞٗگؾاؿي ثٚ ىٌَ ثبُ٘نجٚ ٝ ثٚ هيبك تؼؼاػ مبً٘يٖ ًيٞؿ ٝ  ـ  4 
ٛـ ايبُت ًٔتـ اف ٛلت ٗٔبي٘ؼٙ تٞإ ثـاي  ثنتٚ ثٚ ٛـ ايبُت عٞاٛؼ ثٞػ. آب ثٚ ٛـ ٍٞؿت ٗٔي

ؿمؼ. آب ايٖ تؼؼاػ  ٛقاؿ ٗلـ ٗٔي 211ُضبظ ػاىت, ٓ٘ظٞؿ ايبالتي ًٚ تؼؼاػ مبً٘يٖ احـ ثٚ ٓـف 
ف ً٘ؼ ٝ تب  ؿمؼ چ٘بٗچٚ رٔؼيت يي ايبُت اف ٓـف چٜبؿٍؼٛقاؿ تٖ تزبٝ تٖ ٓي 9ٗٔبي٘ؼٙ ثٚ ٓـف 

ٙٴ ٓزبف ثـاي ايبالتِ ثب ثيو اف ٛيتَؼٛقاؿ ٗلـ ٗٞمبٕ ػاىتٚ ثبىؼ ٝ ٗيق ٓـف تؼؼاػ ٗٔبي٘ؼ
 تٖ اكقايو عٞاٛؼ يبكت. 11ٛيتَؼٛقاؿ ٗلـ رٔؼيت ثٚ 

ٚٴ ثؼؼ اف ػٜؼٙ تٞاٗ٘ؼ ثـاي ػٝ ٗٔبي٘ؼگبٕ ٓزِل هبٗٞٗگؾاؿي ٌِٓٔت ٗٔي  ػاؿي مِٔت  ؿٙ ثالكبٍِ
ِٕ ربٗييٖ ٓي ثبُلؼَ ٚٴ  تٞاٗ٘ؼ ثـاي ػٝ ىبٕ گقي٘و ٓزؼػ ىٞٗؼ ػؿ صبُي ًٚ ٗٔبي٘ؼگب ؿٙ ثالكبٍِ

ػاؿي مٔت ثبُلؼَ عٞيو, ثٚ ػ٘ٞإ ٗٔبي٘ؼٙ هطؼي گقي٘و ىٞٗؼ. ٓبػاّ ًٚ ػؿ  اف ػٜؼٙ ثؼؼ
ٍِ اٗزبّ مٔت ٝ ػٜؼٙ ٚٴ عٞيو ٗجٞػٙ ثبى٘ؼ آب ٗٔبي٘ؼگبٕ ٗٔي ػاؿي ٝ صب تٞاٗ٘ؼ صتي ثٚ  ظيل

ِٖ ٗٔبي٘ؼٙ ثـاي ػٝ ِٕ ربٗيي ٙٴ ػٜؼٙ ؿٙ ثؼؼي ثالكبٍِٚ اف ػٝ ػ٘ٞا ػاؿيِ مِٔت عٞيو, گقي٘و  ؿ
 گـػٗؼ.

يٌيالت هبٗٞٗگؾاؿي ٛـ ايبُت ٓتيٌَ عٞاٛؼ ثٞػ اف: ٗٔبي٘ؼگبٕ ٓ٘تغت ثـ امبك اٍُٞي ًٚ ت 
 صؼاًخـىبٕ ٓـتجٔ ثب ٓـاتت ٗٔبي٘ؼگي ثبُ٘نجٚ ثبى٘ؼ ٝ ٛٔٞاؿٙ ػؿ چبؿچٞة هٞاٗيٖ.

هٞٙ هْبييٚ ايبالت اف ٓـين ػاػگبٜٛبيي ًٚ هٞاٗيٖ امبمي كٞم ٝ ٗيق ٓوـؿات تيٌيالت  ـ  3 
ٚٴ عٞيو ثب تْٔيٖ گـػٗؼ ٝ ايٖ هبٕٗٞ امت ًٚ ىـائ ؿا ثـاي ٝايبالت, ٛـ ايبُت  ػ ٝ  ؿٝ ثٚ ٗٞث

 يٖ عٞاٛؼ ٗٔٞػ. ّ ٝ تـثيت پـمَ٘ ٓتوبّي ثٚ ايٖ هٞٙ تجييٖ ٝ تؼييٖ ٝ تؼٝ گقي٘و ٝ تؼاٝ

ٚٴ ٓضِي, ٓي  ٚٴ ىـائ ٓ٘ؼؿد ػؿ  هْبت ٝ ٓوبٓبت هْبيي ٓتيٌِٚ ػؿ هٞاي هْبيي ثبينت ًِي
پ٘ذ هبٕٗٞ امبمي ؿا ػاؿا ثبى٘ؼ. اكـاػي ًٚ ىـَ يب مٔتي  ٗٞػٝ هنٔتٜبي يي ٝ پ٘ذ اف اٍَ

فيـ, ػاػمتبٕ ًَ يب ٗبصيٚ ٝ يب ٓوبٓبت ٓؼبػٍ ايٖ مٔتٜب ثـاي  فاؿتي يؼ٘ي ثٚ ػ٘ٞإ ٝ ت ٝ ػؿ ٛيأ
ٚٴ  ىبٕ ػٜؼٙ يي مبٍ گؾىتٚ ٝ هجَ اف تبؿيظ گقي٘و ػاؿ ثٞػٙ ثبى٘ؼ, يؼ٘ي ػؿ ايبالت ٓـثٞٓ

 ت ًيٞؿ اٗتَبة گـػٗؼ. ٓوبّ هْبيي ٝ هْبٝتٞاٗ٘ؼ ػؿ مٔت  عٞيو, ٗٔي

اي اف ثيٖ اكـاػي  ُيٖ هْبيي ٓتيٌِٚ ػؿ هٞاي هْبيي ٓضِي ٝ ٗبصيٚ اٗتَبة هْبت ٝ ٓنإٝ 
ٚٴ اػاؿي ٝ ػؼاُت ٓـثٞٓٚ ثٚ اٗزبّ  ًٚ عؼٓت عٞيو ؿا ثب ٜٗبيت ىبينتگي ٝ تّؼثـ ػؿ صيط

تت ىـاكت ٝ ٍؼاهت ٝ تزـثٚ ٝ ؿمبٗيؼٙ ثبى٘ؼ تضون عٞاٛؼ گـكت ٝ يب اف ٓيبٕ اكـاػي ًٚ ٓـا
ٚٴ هٞي ـَِف صوٞهي ًيٞؿ, ثٚ احجبت ؿميؼٙ ثبىؼ, ٓ٘تَت  ىبٕ ػؿ ػيگـ ىبعٚ پييي٘ ٛبي ِص

ظبيق عٞيو ثٚ ٓؼتي ًٚ ٓي ٌٗ ٍـيش هبٕٗٞ  عٞاٛ٘ؼ ىؼ. ٓوبٓبت هْبيي, ػؿ ارـاي ٝ
اي ٓزؼػ چ٘بٗچٚ ايٖ  تٞاٗ٘ؼ ثـاي ٓـتجٚ عٞاٛ٘ؼ يبكت ٝ ٓيء امبمي ٓيغٌ گيتٚ اثوب

ىبٕ  ػاؿي مٔت تٞإ آٜٗب ؿا اف ػٜؼٙ اٗتَبة تضون يبثؼ,گقي٘و ىٞٗؼ ٝ تٜ٘ب ػؿ ٓٞاؿػي ٓي
ّ ٗٔٞػ ًٚ ػؿ چبؿچٞة ٓوـؿات َٓـّصٚ اف مٞي هبٕٗٞ امبمي ٝ هٞاٗيٖ ٗٔبي٘ؼگي  ػقٍ ٝ ٓضـٝ

ُتي, اف ٓـاتجي تغطي ٗٔٞػٙ ثبى٘ؼ ٝ ػؿ چبؿچٞة هٞاٗيٖ ٝ ٓوـؿات  ٝ ػؿ عًَٞ عؼٓبت ػٝ
 ٗبپؾيـ ٝ هبثَ تجييٖ ٗجبىؼ. بٕ تٞريٚٓـتجطٚ, عطبيي

ايٖ ػؼٙ اف ثبثت عؼٓبت عٞيو ػمتٔقػي ٓ٘بمت ٝ ؿيـهبثَ ارت٘بة ػؿيبكت عٞاٛ٘ؼ ٗٔٞػ ٝ  
 ػاؿي مٔت عٞيو ايٖ ٓجِؾ ػمتٔقػ هبثَ ًبٛو ٗينت. ؿإ ػٜؼٙ ّٔ٘بً ٓي ػٝ

ّْٖٔ ٓـاتت فيـ عٞاٛؼ ثٞػ. ـ  2  ٚٴ اٗتغبثبت ٓت  هٞاٗيٖ امبمي ٝ هٞاٗيٖ ػيگـ ػؿ ايبالت, ػؿ فٓي٘



اٗتغبثبت كـٓبٗؼاؿيٜبي ايبالت ٝ ٗيق اػْبي هبٗٞٗگؾاؿي ٓضِي ٝ ًبؿً٘بٕ ىٜـػاؿيٜب اف  ـ  اُق 
 پؾيـػ. پـمي مـامـي, آفاػ, ٓغليبٗٚ ٝ ٓنتويْ ٍٞؿت ٓي ٓـينِ ٛٔٚ

ػيت ٝ  وو اٗتغبثبتي ٓوبٓبت اٗتغبثبتي ًيٞؿ ثبينتي ثـ اٍٍٞ ثـاثـي, ٓيـٝػؿ ارـاي ٗ ـ  ة 
 ؿفيؼ. ثيطـكي ٝ ػي٘يت ٝ يويٖ ٝ امتوالٍ اٍـاؿ ٝ

ٛبي امتضلبظي ٝ هْبيي ٗٞاصي ؿا ثـ  ٓوبٓبتي ًٚ ٓـاتت مبفٓبٗؼٛي اٗتغبثبت ٝ صٞفٙ ـ  پ 
 غبؽ تَٔئبت عٞيو ٛنت٘ؼ.ػٜؼٙ ػاؿٗؼ, ثـعٞؿػاؿ اف عٞػگـػاٗي ػؿ ػٌِٔـػ ٝ امتوالٍ ػؿ ات

هـاؿ ثـ ايٖ امت ًٚ ٗظبٓي اف تؼاثيـ ؿػ ٝ ؿكغ ثـهـاؿ گـػػ تٔبٓي اهؼآبت ٝ تؼاثيـ  ـ  ت 
 ػيت ٓجت٘ي ٝ امتٞاؿ ثبىؼ. اي تـييـ ٗبپؾيـ ثـ اٍَ ٓيـٝ اٗتغبثبتي ثٚ گٞٗٚ

ٚٴ اٍَ  ـ  ث  ِْ ؿػ ٝ اٗلَبٍ ثب ٓالصظ هطؼيت ِٜٓتٜبيي ٓ٘بمت ثـاي ؿكغ تٔبٓي ٓـاصَ ٓضبً
 ٗؼ اٗتغبثبتي تؼييٖ عٞاٛ٘ؼ گيت. ٓـاصَ ؿٝ

اي ثـاثـ ٝ ٓؼبػٍ, اف ٓـاتت  ٓطبثن ثب ٓوـؿات ٓـتجٔ ثب ثٞػرٚ, اصقاة ميبمي ثٚ گٞٗٚ ـ  د 
ٗؼ اٗتغبثبتي عٞيو ثـعٞؿػاؿ اف ًٔي ٝ  گؾاؿي ػٔٞٓي ثـعٞؿػاؿ عٞاٛ٘ؼ ثٞػ ٝ ٓي ؿٝ مـٓبيٚ

 ي عٞاٛ٘ؼ ىؼ.پـمي مـامـ ؿي اف ٛٔٚٝ  صٔبيت الفّ رٜت ثٜـٙ

ىـائ اف ٜٗبيت ثـاثـي ثـاي ػمتـمي اصقاة ميبمي ثٚ تؼاثيـ ٝ ؿاٜٛبي اؿتجبٓ  ـ  چ 
 ارتٔبػي تنٜيَ ٝ كـاْٛ عٞاٛ٘ؼ گـػيؼ.

ػ صؾف ٝ اٗضالٍ اصقاة ميبمي ػؿ ٓي ٓجبؿفات  ٓؼيبؿٛبيي ثـاي تؼييٖ صؼٝ ـ  س 
ٚٴ ٓ ىبٕ, ٝ ٗيق ٓجبُـي ثـاي مـٓبيٚ اٗتغبثبتي ـكؼاؿاٗيبٕ ْٛ اف رٜت اظٜبؿ گؾاؿي اف ٗبصي

گـػٗؼ ٝ ٗيق رـائٔي  ػالهٔ٘ؼي ٝ ْٛ اف ُضبِظ ً٘تـٍ ٝ صلع تٔبٓي ٓـاتت ٓيغٌ ٝ ٓؼيٖ ٓي
 گـػٗؼ. كبي ثٚ ػٜؼ ٗنجت ثٚ ٓوـؿات ٍبػؿٙ ػؿ ايٖ عًَٞ تؼييٖ ٓي ثـاي ػؼّ ٝ

يق ىٞٗؼ ٝ ٗ ث٘ؼي ىؼٙ تَٞؿٛبي اٗتغبثبتي ٓيغٌ ٓي ث٘ؼي ٝ رـائْ ٓجوٚ رـائْ ٗٞع ـ  ط 
 رـائٔي ًٚ ثبيؼ عبٓيبٕ ٓيغٌ ىٞٗؼ.

  

 اصم صذ ٔ ْفذْى 

 تٞاٗ٘ؼ: رٚ ٗٔي ايبالت ثٚ ٛيچ ٝ 

 ؿفٗؼ. ُت يب هؼؿتٜبي عبؿري ٓجبػؿت ٝ ثٚ ثـهـاؿي ٝ اٗؼوبػ پئبٕ ٝ ائتالف ثب ػيگـ ػٝ ـ  1 

 صؾف ىؼٙ امت. ـ  4 

 ػاؿ ٓجبػؿت ٗٔبي٘ؼ. ؿ امٌ٘بك ٝ تٔجـ ٝ ًبؿؾٛبي مـثـگ ثٚ ّـة ٓنًٌٞبت ٝ ٍؼٝ ـ  3 

 ػؿ تـػػ اييبٕ ػؿ ٍٓٞ ٝ ػـُ مـفٓيٖ ثپـػافٗؼ.ء ػٞاؿُ ثـ تـاٗقيت اكـاػ ٝ اىيب ـ  2 

د اف  ػ ثٚ عبى مـفٓيٖ يب عـٝ ؿٝ ثٚ ٓٔ٘ٞػيت ٝ ثنتٖ ػٞاؿُ ٓنتويْ ٝ ؿيـٓنتويْ آـ ٝ ـ  5 
 ؿفٗؼ. ٛيچ ًباليي ػاعِي يب عبؿري ٓجبػؿت ٝإٓ ٗنجت ثٚ 

ٛبي ٝ عبؿري ٝ َٓـف ايٜ٘ب  تٞاٗ٘ؼ ثٚ گـػه ٝ چـعو ٝ ثٚ گـػه ػؿآٓؼٕ اهالّ ٗٔي ـ  6 
اؿػٙ ثب عبؿرٚ ثـ اييبٕ  ػٞاؿُ تٜيٚ يب ٓبُيبتي ؿا ٓـتت ثؼاٗ٘ؼ ٝ يب صوٞهي ؿا ٗقػ گٔـًبت ٝ

ػ ٝ  ؿٝ ب ام٘بػي ؿا ثـ ٛٔـاٛي ًبال چٚ ػؿ ٝؿام حجت ثبؿ ي ٓتـتت ثؼاٗ٘ؼ. ٝ ٗيبفي ثـ ٛٔـاٛي اٝ
 د ٓزبة ٝ ٓتـتت ثؼاٗ٘ؼ. چٚ ػؿ عـٝ

 ؿفٗؼ. ؿ يب صلع ثـعي هٞاٗيٖ ٝ ٓوـؿات ٓبُي ثـ ثضج ٓبُيبتي ايٖ ًبال ٓجبػؿت ٝ ثٚ ٍؼٝ ـ  7 

ٍ  گيـي ػؿ ثـاثـ ػٝ اّ ٛبي يب ٝ اّ ثٚ ايزبػ ٓنتويْ يب ؿيـٓنتويْ ثـعي تؼٜؼات ٝ ٓـاتت ٝ ـ  8 
ٚٴ ٓـثٞٓ ثٚ ىٌَ اؿف ثيگبٗٚ ٝ يب  بٗٚ يب ٓإمنبت ٝ ىـًتٜبي ثيگبٗٚ ٓجبػؿت ٝثيگ ؿفٗؼ ٝ يب ٛقي٘

 ػؿ مـفٓيٖ ثيگبٗٚ پـػاعت ىٞػ.

ه ت٘جبًٞ ٝ ايٖ ىبعٚ اف تُٞيؼات ثج٘ؼٗؼ إٓ ْٛ ثٚ  ؿي ٝ اٗجبؿ ٝ كـٝ ػٞاؿُ ثـ تُٞيؼ ٝ ثبؿٝ ـ  9 
ٚٴ اًخـيتي ًٚ ً٘گـ گٞٗٚ  ٙ ثـايو ٓـاتت ػاٗنتٚ.اي ٓـبيـ يبة ثييتـ اف مٜٔي

 اٗؼ. ٍ ثٚ اػٔبٍ هٞاٗيٖ ٓجبؿفٙ ثب اٌُِينْ ً٘گـٙ ٝ ٓزٔغ هبٗٞٗگؾاؿي ًيٞؿ ٓٞظق ٝ ٓنإٝ 

 اصم صذ ٔ ْجذْى 

 ؿّبيت ً٘گـٙ: تٞاٗ٘ؼ ثي ٗيق ٗٔي 

 ؿفٗؼ. اؿػات ٝ ٍبػؿات ٓجبػؿت ٝ ثٚ ثـهـاؿي صوٞهي ثـتٞٗبژ ٝ ث٘بػؿ ٝ ـ  1 

 گي ٝ ػؿ ٛيچ تبؿيظ ٝ فٓبٗي ثبى٘ؼ.ػاؿاي ُيٌـي ٓنتوَ, ًيتي ر٘ ـ  4 



ف ٝ تَؼي  اػالّ ر٘گ ًيٞؿي ثيگبٗٚ ػؿ ٍٞؿتي ًٚ ايٖ ًيٞؿ ٛيچ اهؼآي ػؿ رٜت تزبٝ ـ  3 
ثٚ ًيٞؿ تـتيت ٗ٘ٔٞػٙ ٝ عطـي ؿا               عبى ٌٓقيي ٗ٘ٔبيؼ, ث٘ٔبي٘ؼ. ثٚ ٛـ توؼيـ ػؿ ٗيت 

 غ ٗٔبي٘ؼ.ثٚ ٓجبػؿت ثٚ ايٖ اٝ ثبينتي اثتؼا ؿييل رٜٔٞؿ ؿا ٓطِ
  

 اصم صذ ٔ َٕزدْى 

ظيلٚ صٔبيت اف ايبالت ؿا ػؿ ثـاثـ تٔبٓي تٜبرٔبت ثيگبٗٚ ػاؿػ يب ثبينتي  گبٗٚ ٝ هٞاي مٚ 
 ف عبؿري ثـ ًيٞؿ ثبى٘ؼ. ٓـاتت عيٞٗت ٝ تزبٝ

ٚٴ ًيٞؿ تيـيلبت عٞاٛؼ  ٓـاتت امتـػاػ ثٚ اٍـاؿ ٝ عٞامت ػٝ  ُت ثيگبٗٚ اف ٓـف هٞٙ ٓزـي
ىؼ ٝ ػؿ ايٖ هجبٍ                   هْبيي ًيٞؿ ػؿ چبؿچٞة ٓوـؿات هبٕٗٞ امبمي, ػعبُت 

ف ًلي ٝ  ٍ ػؿ آـ ايٖ امتـػاػ ٓزـّ                          ؿٝ عٞاٛؼ ٗٔٞػ ٝ صٌْ هبّي ٓنإٝ
 ىٞػ. ي تِوي ٓيٌٓل

  

 اصم صذ ٔ بيستى 

 كـٓبٗؼاؿإ ايبالت ٓغتِق, ٓزجٞؿ ثٚ اٗتيبؿ ٝ اُوب ٝ اػٔبٍ هٞاٗيٖ كؼؿاٍ ًيٞؿٗؼ. 
  

 اصم صذ ٔ بيست ٔ يكى 

ٚٴ اهؼآبت ػٝ ػؿ ٛـ ايبُتي اف كؼؿاميٕٞ, ٓـاتت اػتٔبػ ٝ ٝ  ُتي ٝ ٓـاتت حجت ٝ  كبػاؿي ثٚ ًِي
ه احجبت  ثبىؼ ٝ ً٘گـٙ اف ٓـين هٞاٗيٖ ػٔٞٓي, ؿٝ ٞؿ ٓيىٜبي اتغبؽي هْبيي ثـهـاؿ ٝ ٓتَ ؿٝ

ُي  يٖ عٞاٛؼ ًـػ. ؿٝ ٗٞيل ٝ پيو تؼٝ ثي٘ي ٗٔٞػٙ, پيو ٝ تخجيت اصٌبّ ٝ اهؼآبت كٞم ؿا پيو
 ٛٔٞاؿٙ ٓجت٘ي ثـ ٌٗبتي فيـ:

هٞاٗيٖ يي ايبُت تٜ٘ب ػؿ ٓ٘طوٚ ايبُتي عٞيو اػتجبؿ ٝ ٓزـيت يب هبثِيت ارـا ػاؿٗؼ ٝ عبؿد اف  ـ  1 
 إٓ هبثِيت ارـا ٗؼاؿٗؼ.

 ىٞٗؼ. آٞاٍ ٓ٘وٍٞ ٝ ؿيـٓ٘وٍٞ ثنتٚ ثٚ هبٕٗٞ ٓضَ امتوـاؿ ٝ صْٞؿىبٕ هبٗٞٗٔ٘ؼ ٓي ـ  4 

اهؼي ٝ آٞاٍ ؿيـٓ٘وٍٞ  وٞم ٝاصٌبّ ٍبػؿٙ اف مٞي يي ػاػگبٙ كالٕ ايبُت, ػؿ عًَٞ ص ـ  3 
اهغ ػؿ ايبُتي ٓگـ ٛ٘گبٓي ًٚ هٞاٗيٖ ٓتـتجٚ اػٔبٍ ٗظـ ٗٔبي٘ؼ ٝ ٓوـؿ ػاؿٗؼ هبثِيت ارـا ػؿ ٝ 

هتي ىغٌ  ً٘٘ؼ. ٝ اصٌبّ ٍبػؿٙ ػؿ عًَٞ صوٞم كـػي تٜ٘ب ٝ ايبُت ٗغنت ؿا پيؼا ٓي
ٚٴ ٓـثٞٓٚ هـاؿ ٓضٌّٞ ثٚ ُضبظ ٗٞع ٝ ٓٞهؼيت اهبٓت ٝ ٓنٌٖ تضت ٓضبًٔٚ ٝ اصْبؿ ٗقػ ٓ ضٌٔ

 ً٘٘ؼ. ىٞػ, هبثِيت ارـا صتي ػؿ ايبُتي ػيگـ پيؼا ٓي گيـػ ٝ صبّـ ٓي ٓي

اهؼآبت يي ٓٞهؼيت ٓؼٗي ٓ٘طجن ٝ تطجين يبكتٚ ثـ هٞاٗيٖ كالٕ ايبُت هبثِيت ارـا ػؿ ايبُت  ـ  2 
 ؿيـ ؿا ْٛ ػاؿٗؼ.

ـ هٞاٗيٖ ػؿ ايبُِت ؿيـ ْٛ اي ٍبػؿٙ اف ٓوبٓبت يي ايبُت ٝ ٛٔٞاؿٙ تيجت ث يٖ صـكٚ ػ٘بٝ ـ  5 
 ً٘٘ؼ. هبثِيت ارـا پيؼا ٓي

  

 و اصم صذ ٔ بيست ٔ دٔ 

ٚٴ پبيتغت ًٚ تٞمٔ اٍَ چَٜ  چٜبؿ هبٕٗٞ امبمي تجييٖ ٝ ٝ  ثـ امبك ٓبٛيت صوٞهي ٗبصي
ٙٴ  تؼـيق ىؼٙ ٓوـؿ ٓي ٙٴ هٞاي كؼؿاٍ ٜٗبػ هٞ ٚٴ كؼؿاٍ پبيتغت ثـ ػٜؼ ػاؿػ ًٚ اػاؿٙ صٌٞٓت ٗبصي

ٚٴ ٓزِل ام ٚٴ ٓضِي ٝ ػؿ چبؿچٞة ايٖ اٍَ.ٓزـي ٙٴ هٞٙ هْبييٚ ٝ ٓو٘٘  ت ٝ ٗيق ثـ ػٜؼ

ٙٴ   ٚٴ كؼؿاٍ پبيتغت ٓتيٌَ اف يي تؼؼاػ ٗٔبي٘ؼٙ ٓزِل ثـگقيؼ ٓزِل ٓو٘٘ٚ ٝ هبٗٞٗگؾاؿ ٗبصي
َِ اًخـيت ٗنجي ٝ ٗٔبي٘ؼگي ثبُ٘نجٚ ثٞػٙ ٝ اف ٓـين ٗظبٓي ٓجت٘ي ثـ يي كٜـمت حجت ٗبّ  اٍ

ؿػٙ ٝ ٗيق ؿػبيت ٜٗبػ  ات اٗتغبثبتي هبٕٗٞ امبك ؿأي آٝچ٘ؼ امٔي ًٚ ػؿ چبؿچٞة ٓوـؿ
 ُت ؿا ٗٔٞػٙ عٞاٛؼ ثٞػ. امبم٘بٓٚ ػٝ

 ظبيق ٝ اعتيبؿات ً٘گـٙ امت: اُق( ٝ اف رِٔٚ ٝ 

ٚٴ كؼؿاٍ پبيتغت ثٚ رق ٓلبػ ٓ٘ؼؿد ػؿ ثضج ٝ ـ  1  ظبيق ٓـثٞٓ ثٚ ٓزِل  هبٗٞٗٔ٘ؼ مبفي ٗبصي
 هبٗٞٗگؾاؿي.

ٚٴ كؼؿاٍ پبيتغت.ُت  ؿ امبم٘بٓٚ ػٝ ٍؼٝ ـ  4   صبًْ ثـ ٗبصي

 ُتي پبيتغت. هبٗٞٗٔ٘ؼ مبفي ثضج ثؼٛي ػّٔٞ ٝ ػيٕٞ ػٝ ـ  3 

ٚٴ هٞاي مٚ ـ  2  ِٖ ػٌِٔـػ ثبينتٚ ٝ ىبينت  گبٗٚ ثبىؼ. اػٔبٍ ٓوـؿات ػٔٞٓي ًٚ ػؿ تْبٓ



 ػيگـ اٗتنبثبتِ ٓـتجطٚ ثب ايٖ ٗبصيٚ, ٓوـؿٙ اف مٞي هبٕٗٞ امبمي. ـ  5 

 رٜٔٞؿ امت: اعتيبؿات ؿييل ظبيق ٝ ة( ٝ اف رِٔٚ ٝ 

 ؿػٕ هٞاٗيٖ ٗقػ ً٘گـٙ ػؿ اؿتجبٓ ثب ثضج پبيتغت. آؿبف ثٚ ارـا ػؿآٝ ـ  1 

 پييٜ٘بػ كـػ ربيگقيٖ ٗقػ م٘ب ػؿ ٍٞؿت اٗلَبٍ ٗلـ هجَ, يؼ٘ي كـٓبٗؼاؿ ػؿ پبيتغت. ـ  4 

بيتغت گؾاؿي ػؿ ثضج ثٞػرٚ پ ؿي رٜت مـٓبيٚ اؿمبٍ مبُيبٗٚ پييٜ٘بػ ٓجبُؾ ػيٕٞ ّـٝ ـ  3 
ٗقػ ً٘گـٙ ًٚ ػؿ ايٖ اؿتجبٓ كـٓبٗؼاؿ پبيتغت ٓـاتت پييٜ٘بػيٚ عٞيو ؿا ػؿ چبؿچٞة هٞاٗيٖ 

 ؿمبٗؼ. رٜٔٞؿي ٓي ٓتـتجٚ ثٚ ػْٞ ٝ ٗظـ ؿييل

ٚٴ كؼؿاٍ پبيتغت  ـ  2  ٚٴ اػاؿي رٜت ٓيبٛؼٙ ػهين هٞاٗي٘ي ًٚ ً٘گـٙ ػؿ اؿتجبٓ ثب ٗبصي تؼاؿى فٓي٘
 ٗٔبيؼ. ٍبػؿ ٓي

ٚٴ ام٘ب ـ  5  ُت ٝ ػيگـ  ػٛبيي ًٚ هبٕٗٞ امبمي ثٚ آٜٗب اىبؿاتي ػاؿػ يب امبم٘بٓٚ ػٝٝ ثوي
 هٞاٗيٖ كؼؿاٍ اف آٜٗب يبػ ؿػٙ امت.

ٚٴ كؼؿاٍ ثـ ٓج٘بي فيـ امتٞاؿ عٞاٛؼ ثٞػ: امبم٘بٓٚ ػٝ ـ  د   ُت ٗبصي

 ٍ: ػؿ اؿتجبٓ ثب ٓزٔغ ػٔٞٓي هبٗٞٗگؾاؿي. ٓج٘بي اٝ 

ٛـ مٚ مبٍ گقي٘و عٞاٛ٘ؼ ىؼ ٝ اف ٓـين ؿأي ٛب اف ٓـين ٓزٔغ هبٗٞٗگؾاؿي  ٗٔبي٘ؼٙ ـ  1 
ثي٘ي ٗٔبيؼ ٝ ٗيق هبٕٗٞ امت  ٛبيي ًٚ هبٕٗٞ پيو ؿٙ ػٔٞٓي ٝ آفاػ ٝ ٓنتويْ ٝ ٓغلي ػؿ ػٝ

ٛبي ٓجبصخٚ ٝ ٓ٘بظـٙ ؿا ػؿ ايٖ عًَٞ  ه ؿ اصٌبّ ٝ اتغبؽ ؿٝ ًٚ مبفٓبٗؼٛي اٗتغبثبت, ٍؼٝ
 هبٕٗٞ امبمي. 99ٝ  61, 21اٍٍٞ  ٓٞؿػ تٞرٚ هـاؿ عٞاٛؼ ػاػ, إٓ ْٛ ٓجن ٓـاتت ٓ٘ؼؿد ػؿ

تٞاٗؼ ًٔتـ اف ٓـاتجي ثبىؼ ًٚ ثـاي ٗٔبي٘ؼگي ٓزِل  ىـائ ٗٔبي٘ؼگي ػؿ ايٖ ٓزٔغ ٗٔي ـ  4 
اف ػ٘ٞإ چٜبؿّ هبٕٗٞ  77ٝ  62, 61, 59, 51ىٞػ ٝ ٗيق ٛـ آٗچٚ ػؿ ىـس ٓلبػ اٍٍٞ  توبّب ٓي

 امبمي ثؼاٜٗب اىبؿٙ ىؼٙ امت.

% ؿأي ؿا 31ٛـ صقة ميبمي ًٚ ثـاي عٞػه ثييتـيٖ تؼؼاػ ًـمي اف اًخـيت ٝ صؼاهَ  ـ  3 
ٚٴ كؼؿاٍ ثؼمت ثيبٝ ؿػ ثـاي إٓ صقة تؼؼاػ ٗٔبي٘ؼگبٗي اف ٓيقإ ٝ اٍَ ٗٔبي٘ؼگي ٗنجي,  ػؿ ٗبصي

 ثـاي ؿميؼٕ ثٚ اًخـيت ٓطِن ٓزٔغ ػٔٞٓي تغَيٌ ػاػٙ عٞاٛؼ ىؼ.

ٕ  ؿٙ ٗينت ػبػي ػؿ مبٍ ثـاي كؼبُيت ٜٗبػ ٓٞهت ٝ ػؿٝ ي ػٝ ػٝتبؿيغٜبيي ؿا ثـاي ثـگقاؿ ـ  2 
تيٌيالتي ًٚ ثـاي ٓوطؼي اف كؼبُيتٜبي ٓزٔغ ػَٔ عٞاٛؼ ٗٔٞػ تؼييٖ عٞاٛؼ ىؼ. ػػٞت ثٚ 

اُؼبػٙ ػؿ ٍالصيت هؼؿت ايٖ ٜٗبػ ػاعَ ٝ ثب ػؿعٞامت اًخـيت اػْبييبٕ يب  ٗينت كٞم
ٚٴ كؼؿاٍ پبيتغت ٍٞؿت عٞاٛؼ  گـكت. ؿييل صٌٞٓت ٗبصي

ٚٴ ػٝ ـ  5  ُت اف اعتيبؿات فيـ ثـعٞؿػاؿ عٞاٛؼ  ٓزٔغ ػٔٞٓي هبٗٞٗگؾاؿي ػؿ چبؿچٞة امبم٘بٓ
 ثٞػ:

ؿ هٞاٗيٖ تيٌيالتي رٜت تبئيؼ  اُق: ٓزٔغ ػٔٞٓي هبٗٞٗگؾاؿي ػؿ چبؿچٞة كٞم ثٚ ٍؼٝ 
ٚٴ ٝ صٌٞٓت پبيتغت ٝ اثالؽِ ٝ  ؿفيؼ. ي ٓجبػؿت عٞاٛؼ ٝ ي ٝ اف ٗبصي

ة: ٓطبُؼٚ, ٓجبصخٚ ٝ تَٞيت مبُيبٗٚ ثٞػرٚ ٝ هبٕٗٞ ػؿآٓؼٛبي پبيتغت ثب تَٞيت ٓبُيبتٜبي  
ٚٴ كٞم. ػؿ ٓيبٕ ػبيؼيٜب, ٗٔي الفّ رٜت تأ ِٕ ًٚ هجال  ٓيٖ ٓ٘بثغ ثٞػر تٞإ ٓجبُـي پيو اف ػيٞا

ٚٴ پبيتغت, ٓزبف ػاٗنتٚ ٓيتَٔ ػاٗنت. اعتيبؿ ٛـ گٞٗٚ پييٜ٘بػي  ٚٴ ثٞػر ً٘گـٙ ثـاي ٓضبمج
ٚٴ پبيتغت  ٛب, اٗضَبؿاً ثب ؿييل ػٝ ؿػ ثٞػرٚ ٛقي٘ٚ ػؿ ؿاثطٚ ثب هٞاٗيٖ ػؿآٓؼٛب ٝ ثـآٝ ُت ٗبصي

ٗٞآجـ امت ثٚ امتخ٘بي  31امت. ٝ ِٜٓت ثـاي اؿائٚ ٛـگٞٗٚ اظٜبؿ ػويؼٙ ٝ پييٜ٘بػ تب 
   پؾيـػ ًٚ ػؿ ايٖ ٍٞؿت تبؿيظ        مبُٜبيي ًٚ اٗتغبثبت ػبػي ايبُت صٌٞٓت پبيتغت اٗزبّ ٓي

 ػمبٓجـ عٞاٛؼ ثٞػ.41

اه ؿا ت٘ظيْ ٗٔٞػٙ إٓ ؿا ثٚ ؿأي ؿييل صٌٞٓت پبيتغت  ؿػ ثٞػرٚ ژٙ ثـآٝ ايٖ ٓزٔغ مبالٗٚ, پـٝ 
ٓيٖ پبؿاگـاف كـػي پ اف هنٔت چٜبؿّ  ُٞيت هـاؿ گيـػ. ىـائ ٓلبػ ػؿ ػٝ عٞاٛؼ كـمتبػ تب اٝ

 َِ ٚٴ پبيتغت 115اٍ ػؿ ربيي ًٚ ٗبمبفگبؿ ثب  هبٕٗٞ امبمي, ػؿ عًَٞ ػاؿائيٜبي ػٔٞٓي ٗبصي
 ُت ٝ صٌٞٓت ٓـًقي ٗجبىؼ, هبثَ ارـامت. ٓجيؼت ٝ ٓبٛيت تيٌيالتي ػٝ

پ: ثبفثي٘ي صنبثٜبي ػٔٞٓي مبٍ هجَ, اف ٓـين ػيٞإ ٓضبمجبت ًَ ٝ ًٔينيٕٞ ػاؿايي  
ٝ ػؿ ربٛبيي ًٚ ٓٞؿػ ًبؿثـػ  72ٓزٔغ هبٗٞٗگؾاؿي ثب ؿػبيت ٗوطٚ ٗظـات هنٔت چٜبؿّ اٍَ 

صنبثٜبي ػٔٞٓي مبٍ هجَ ثبيؼ ثـاي ٓزٔغ هبٗٞٗگؾاؿي ًيٞؿ ػؿ ٗغنتيٖ ػٝ  ػاىتٚ ثبىؼ.
ئٖ اؿمبٍ گـػػ ٝ ايٖ ِٜٓت كؤ فٓبٗي اكقايو عٞاٛؼ يبكت ًٚ ػؿعٞامتي اف ٓوبّ  ف ٓبٙ ژٝ ؿٝ

ٙٴ ٓزـيٚ پبيتغت ٝ ًبٓال ّٓٞرٚ اف ػيؼ ٓزٔغ اؿائٚ ىؼٙ ثبىؼ.  هٞ



ي  بصيٚ ٓـًقي يب پبيتغت ػؿ ٍٞؿت كوؼإ ٝت: اٗتَبة كـػي ًٚ ثبيؼ ربيگقيٖ ؿئيل صٌٞٓت ٗ 
 ثيٞػ.

ؿػ ثٞػرٚ ٝ  تٜبي ػٔٞٓي, صنبثؼاؿي ًَ ٝ ثـآٝ ؿ ٓوـؿات هبٗٞٗي ثـاي مبفٓبٗؼٛي حـٝ ث: ٍؼٝ 
 ٛبي ػٔٞٓي پبيتغت. صنبثؼاؿي ٝ ٛقي٘ٚ

ؿ ٓوـؿاتي ًٚ اٗتغبثبت ٓضِي ؿا ػؿ ٗبصيٚ پبيتغت اػاؿٙ ٗٔبي٘ؼ ثب ػ٘بيت ثٚ ٓجبٗي  د: ٍؼٝ 
ٚٴ ػٝامبم٘ب  116ُت ٝ ثٚ ىٌِي ًٚ ٓـاتت ٓ٘ؼؿد ػؿ هنٔت ة تب د اف هنٔت چٜبؿّ اٍَ  ٓ

 هبٕٗٞ امبمي ُضبظ هـاؿ گيـٗؼ.

تٞاٗ٘ؼ ىـًت  ػؿ ايٖ اٗتغبثبت كؤ اصقاة ميبمي ثب ىـٓ تضون حجت كؼؿاٍ عٞيو ٓي 
 ٗٔبي٘ؼ.

لؼبالت اػاؿي ّغ هبٕٗٞ ػؿ ٓٞؿػ اػاؿٙ صٌٞٓت ٓضِي ٝ ػاعِي ٝ ًِيٚ تؼاثيـ ٝ كؼَ ٝ اٗ چ: ٝ 
 ت صبًْ. ٛيأ

ؿ هبٕٗٞ ػؿ ٓٞؿػ ٓٞاؿػ ٓؼٗي ٝ رقايي ثب هبٗٞٗٔ٘ؼي تيٌيالت پيتيجبٗي صوٞم ثيـ ٝ  س: ٍؼٝ 
 ٗؼإ ٝ ػكبع اف ٓـاتت حجت ٓبٌُيت ٝ تزبؿت. ػكبع اف صْٞؿ ىٜـٝ

ط: هبٗٞٗٔ٘ؼ مبعتٖ ٓـاتت ٓؼٗي ٝ ػؼاُت ٓؼٗي ػؿ عًَٞ اٛٔبالت ٝ ٓوؼاؿت ٝ عطبٛبيي  
ٓيٖ ارتٔبػي اف مٞي  گيـػ ٝ ٗيق هبٗٞٗٔ٘ؼ مبفي عؼٓبت تأ ٚٴ پيو ٍٞؿت ٓيًٚ اف ٗبصي

ثبؿٙ ثبفمبفي ارتٔبػي اكـاػ ٝ ٗيق ثٜؼاىت ٝ  ىـًتٜبي عٍَٞي ٝ ٗيق ٓـاتت پييگيـي ٝ ػٝ
 ٗؼإ. ٓيٖ ارتٔبػي ىٜـٝ تأ

ؿ هٞاٗي٘ي ػؿ ٓٞؿػ ٓـس تٞمؼٚ ٝ ًال تٞمؼٚ ىٜـي ٓغٍَٞبً ػؿ ثٌبؿگيـي فٓيٖ ٝ  ػ: ٍؼٝ 
ٓيٖ ٓنٌٖ ٝ مبعتٔبٕ مبفي ٝ مبعت ؿاٜٛبي ػٔٞٓي ٝ  لع ٓضئ فينت ٝ اًُٞٞژي ٝ تأص

تٜبي  ؿي اف حـٝٝ  ٓيٖ ٝ مبعت اث٘يٚ ػٔٞٓي ٝ ػؿ عًَٞ ثٜـٙ گؾؿگبٜٛب ٝ پبؿًي٘گٜب ٝ تأ
 ػٔٞٓي پبيتغت.

ؿ هبٕٗٞ ػؿ ثضج عؼٓبت  اگؾاؿي عؼٓبت ػٔٞٓي, ٍؼٝ آؼٛي ٝ آتيبف ٝ ؽ: ت٘ظيْ ىـائ ٝ 
ىگبٜٛبي  وَ ىٜـي, ىبَٓ ٗظبكت, تٞؿينْ, ٝ عؼٓبت امٌبٕ ٓـػٓي ٝ ثـپبيي كـٝٗٝ  صَٔ

عـيؼ ػٔٞٓي ٝ مبعت اٗٞاع ٗيبفٛبي مبعتٔبٗي ىٜـي ٝ ؿكغ اصتيبربت ػٔٞٓي ٝ آٞؿ 
 هجـمتبٜٗب ... .

اٗؼافي  ؿفي ٝ ؿاٙ ؿ هبٕٗٞ ػؿ ثضج تٞمؼٚ اهتَبػي ٝ صٔبيت اف ىـَ, تٞمؼٚ ًيبٝ ؿ: ٍؼٝ 
ٛبي كـٛ٘گي ٝ  ٛبي ػٔٞٓي ٝ ًٔي صٔبيت اف صيٞاٗبت ٝ ثـپبيي تٔبىبعبٗٚ تيٌيالت تزبؿي ٝ

ؿي تـثيتي ػؿ چبؿچٞة ثغو  ؿفه ٝ ايلبي ٗوو ارتٔبػي ٝ ٓؼٗي تـثيت ٝ ػٝ ٓؼٗي ٝ ٝ
 اّ هبٕٗٞ امبمي ٛيتْ اٍَ مي

ٛب ٝ عؼٓبت  ُيت ؿ هبٕٗٞ تيٌيالتي ػاػگبٜٛبي هْبيي ػؿ پبيتغت ٝ ػؿ ؿاثطٚ ثب ٓنإٝ ف: ٍؼٝ 
 ٓي ٜٗبػٛبي ٓقثٞؿ.ػٔٞ

ٚٴ پبيتغت. ژ: ٍؼٝ   ؿ هبٕٗٞ تيٌيالتي ػاػگبٜٛب ػؿ ّٓٞٞع ٓ٘بفػبت ٝ ػػٞاٛبي ٗبصي

ٛبي ٓـثٞٓ ثٚ هٞاٗيٖ ٗبصيٚ ٓـًقي پبيتغت ٗقػ  ك: ٓؼـكي پييٜ٘بػات هبٗٞٗي يب ػؿ فٓي٘ٚ 
 ً٘گـٙ.

 ىؼ.ه: ٝ ػيگـ ٓٞاؿػي ًٚ ثطٞؿ كيـػٙ ػؿ هبٕٗٞ امبمي ثؼاٜٗب اىبؿٙ ىؼٙ يب عٞاٛؼ  

ٚٴ ٓـًقي يب پبيتغت. ٓج٘بي ػٝ   ّ: ػؿ عًَٞ ؿييل صٌٞٓت ٗبصي

ٚٴ عٞػ ؿا اٗزبّ عٞاٛؼ ػاػ, يؼ٘ي اف ؿٝ ي ٓأٝ  ـ  1  ف پ٘زْ ػمبٓجـ مبٍ اٗتغبثبت  ٓٞؿيت ىو مبُ
ػاؿي مٔت ؿييل صٌٞٓت يب          ٝ ٓطبثن ثب ٓـاتت هبٕٗٞ اٗتغبثبتي ًيٞؿ. ثـاي ػٜؼٙ

ثي٘ي ىؼٙ ػؿ  ت كـٓبٗؼاؿ پبيتغت, رٔيغ ىـائ پيو ػؿ ٛيأٓـًقي يب پبيتغت ٝ ثٚ هُٞي 
ٗؼ ٌٓقيٌي ثٞػٕ, اف ثبة تُٞؼ ٝ ثب آٌبٕ ثـعٞؿػاؿي  ُت ُضبظ امت ٓخَ: ىٜـٝ امبم٘بٓٚ ػٝ

ف اٗتغبثبت  هلٚ اف مٚ مبٍ هجَ تب ؿٝ ٕ ٝ ٗؼ تجؼٚ ثب اهبٓت هطؼي ٝ ثؼٝ ًبَٓ اف صوٞم يي ىٜـٝ
ف  هلٚ تب ؿٝٝ  ُؼي٘ي ثب ٓبٛيت تبثؼيتي ؿيـ, ثبيؼ پ٘ذ مبٍ ثيي ٓتُٞؼ پبيتغت امت. ٓتٞ چ٘بٗچٚ ٝ

اٗتغبثبت ػؿ ٓضَ پبيتغت اهبٓت گقيؼٙ ثٞػٙ ثبى٘ؼ ٝ ٗيق ٗجبيؼ هجال ىـَ كـٓبٗؼاؿي ٗبصيٚ 
ػاؿ ثٞػٙ ثبى٘ؼ. ػؿ ثضج ػقٍ كـٓبٗؼاؿ اف مٔت عٞيو, ٓزِل م٘ب  ٓـًقي يب پبيتغت ؿا ػٜؼٙ

ُيت  ػاؿ ٓنإٝ ؿٙ ػٜؼٙ ً٘ؼ ًٚ تب پبيبٕ ػٝ ٓؼـكي ٓي رٜٔٞؿ, ربٗيي٘ي ؿا ثٚ پييٜ٘بػ ؿييل
 ظيلٚ عٞاٛؼ ًـػ. ٍ اٗزبّ ٝ ثٞػٙ ٝ ػؿ ربي ؿييل صٌٞٓت ٓـقٝ



ٓٞؿيت,  ُتي, ثٚ ػ٘ٞإ ربٗيي٘ي ٓأ يل ػٝ ػؿ ٓٞؿػ كوؼإ ٓٞهت, ًبؿگقاؿي اف مٞي مـٝ 
ٚٴ كؼب ٍ يب ٓنتؼلي, يب ثٚ ٛـ صبٍ ثٚ ػٝ ظبيق كـػ ٓـقٝ ػاؿ ٝ ػٜؼٙ ُيت, ٓطـس ٝ يويٖ ؿ اف ٍض٘

 ىٞػ. ٓي

امتؼلبي ؿييل صٌٞٓت يب كـٓبٗؼاؿي پبيتغت كؤ ثٚ ػَِ ثضـاٗي پؾيـكتٚ عٞاٛؼ ىؼ ٝ  
ٚٴ ٓزٞفٛبي اىتـبٍ ٝ ػٜؼٙ ٓـاتت ٍؼٝ ػاؿي مٔت ػؿ ٓتٖ امبم٘بٓٚ ٓـثٞٓٚ تؼييٖ ٝ  ؿ ًِي

 ٓجيٖ عٞاٛؼ ىؼ.

ٚٴ پبيتغت ػاؿاي اعتيبؿات ٝ ٝ ـ  4   امت:ظبيق فيـ  ؿييل صٌٞٓت ٗبصي

اُق: ارـاي هٞاٗيٖ ٓـثٞٓ ثٚ ٗبصيٚ پبيتغت ثٚ ػؿعٞامت ً٘گـٙ ٝ ػؿ فٓي٘ٚ ٍالصيت ٜٗبػ  
 اثنتٚ ثٚ ايٖ ٜٗبػ. ارـايي ٓـثٞٓٚ يب آصبػ ٝ

ٛبي اػاؿي  ة: اػالٕ ٝ اٗتيبؿ ٝ ارـاي هٞاٗي٘ي ًٚ ٓزٔغ هبٗٞٗگؾاؿي ًيٞؿ يب تؼاؿى ػؿ فٓي٘ٚ 
ٗبٓٚ ٝ  ؿ ٗظبٓ٘بٓٚ ٝ تَٞيت ٙ ثبىؼ ٝ ٗيق ٍؼٝثي٘ي ٗٔٞػ ٝ ثب ؿػبيت ػهين ايٖ هٞاٗيٖ پيو

ٚٴ پييٜ٘بػي ٓٞؿػ  ٗبٓٚ ٝ ػؿ صيٖ اٗزبّ ٓيبٛؼات ػؿ يي ِٜٓت ػٝ ؿٝ تٞاكن فٙ چ٘بٗچٚ اليض
ٚٴ  ثبينت ثٚ ٝ ٓزٔغ صبّـ تَٞيت گـػػ ٓيء مّٞ اف اػْب ٓيبٛؼٙ ثٞميِٚ اًخـيت ػٝ ميِ

 .ييؼ هـاؿ گيـػ ؿييل صٌٞٓت پبيتغت يؼ٘ي كـٓبٗؼاؿ ٓٞؿػ تأ

 پ: اؿائٚ پييٜ٘بػات هبٗٞٗي يب ُٞايش ٗقػ ٓزٔغ ػٔٞٓي هبٗٞٗگؾاؿي. 

ُتي تبثغ ٜٗبػ ارـايي ٓزِل ًٚ ثٚ ػاليَ عبٍي ايٖ  ت: اٗتَبة يب ػقٍ آفاػاٗٚ عؼٓتگقاؿإ ػٝ 
 ثي٘ي ٗ٘ٔٞػٙ ثبىؼ. هبٕٗٞ امبك يب هٞاٗيٖ ٓتـتجٚ, ٓـاتت ٓؼـكي ٝ ػقٍ اييبٕ ؿا پيو

ٓيٖ ٝ آ٘يت ػٔٞٓي ٝ ٓطبثن ثب  ث: ارـاي ػٌِٔـػٛبي مـپـمتي ٗنجت ثٚ عؼٓبت تأ 
ٚٴ ػٝ  ُت  ٝ ٗيق, امبم٘بٓ

ُت هٞاٗيٖ ػيگـ ًيٞؿ ثٚ آٜٗب  د: ًِيٚ ٓٞاؿػ ػيگـي ًٚ هبٕٗٞ امبمي ٝ امبم٘بٓٚ ػٝ 
 اىبؿاتي ػاؿٗؼ.

 ت صبًٔٚ ٓضِي ػؿ پبيتغت: ٓج٘بي مّٞ: ػؿ عًَٞ تيٌيَ صٌٞٓت ٝ ٛيأ 

ظبيق ٝ ٓ٘بمجبت ثيٖ ٜٗبػٛبي پبيتغت ٝ يب ؿيـ ٓتٔـًق ؿا تؼييٖ  عطٞٓ     ًِي تٞفيغ ٝ ـ  1 
 ٗٔبيؼ. ٓي

ٚٴ كؼؿاٍ يؼ٘ي  ٜٗبػٛبي ميبمي ٝ اػاؿي ؿا ػؿ ٗٞاصي تؼييٖ ىؼٙ ٝ ػؿ هِٔـٝ ـ  4  ي ٗبصي
ػ ٗٞاصي كٞم ػؿ پبيتغت  ث٘ؼي صؼٝ مبفػ ٝ ٗيق ٓؼيبؿٛبيي ؿا ثـاي تونيْ پبيتغت ٓنتوـ ٓي

امتوـاؿ ٝ ٓيغٌ عٞاٛؼ ًـػ ٝ ٛٔچ٘يٖ ٍالصيت ٜٗبػٛبي ميبمي ٝ اػاؿي ٓـثٞٓٚ ٝ 
ُيٖ  ٗٔبيؼ. ٓنإٝ ٓـاتت ػٌِٔـػ آٜٗب ؿا ػؿ اؿتجبٓ ثب ؿييل صٌٞٓت ٗبصيٚ ٓـًقي تؼييٖ ٓي

ميبمي ٝ اػاؿي پبيتغت اف ٗٞاصي ٓغتِق ثٚ ىٌَ مـامـي, آفاػ ٝ ٓغلي ٝ ٗيق ٓنتويْ 
 اٗتَبة عٞاٛ٘ؼ يبكت.

ٚٴ ػاػگبٙ ػبُي ٝ ثويٚ ٜٗبػٛبي هْبيي ًٚ ػاؿاي صيطٚ ٝ صٞفٙ هْبيي  ٓج٘بي  چٜبؿّ: ػؿ فٓي٘
 ٓيتـً٘ؼ:

ثـاي هبّي ىؼٕ ػؿ ػاػگبٙ ػبُي يب اؿىؼ, ثبيؼ ٛٔبٕ ىـائ الفّ ؿا ًٚ هبٕٗٞ امبمي  ـ  1 
ػؿ ت تـريضبً  ٙ ارـاي صـكٚ هْبٝ ثـاي هْبت ػيٞإ ػبُي ػؼاُت ايزبة ٗٔٞػٙ, ػاؿا ثٞػ. ثٚ ػالٝ

ٚٴ پبيتغت الفّ ٝ هطؼي عٞاٛؼ ثٞػ. ٓضٌٔٚ ػبُي ػؼاُت اف تؼؼاػي هْبت ًٚ هبٕٗٞ  ٗبصي
مبفػ, ٓتيٌَ عٞاٛؼ ثٞػ. ثـاي پٞىبٗؼٕ ربي عبُي هْبتِ  اؿگبٗيي ٓـثٞٓٚ عبٓـ ٗيبٕ ٓي

ػاػگبٙ ػبُي ؿييل صٌٞٓت پبيتغت پييٜ٘بػ ٓـثٞٓٚ ؿا ثٚ تَٔيْ ٓزٔغ ػٔٞٓي هبٗٞٗگؾاؿي 
ٚٴ ٓزٔغ ء مبٍ ايلب 6ٓٞؿيت عٞػ ؿا ثٚ ٓؼت  ػ. هْبت ٓأاگؾاؿ عٞاٛؼ ٗٔٞٝ  عٞاٛ٘ؼ ٗٔٞػ ٝ ثٞميِ

تٞإ  گٞٗٚ اييبٕ ؿا تٜ٘ب ٓي ييؼ ىٞٗؼ ًٚ ٛيچ ييؼ هـاؿ عٞاٛ٘ؼ گـكت. چ٘بٗچٚ تأ ػٔٞٓي ٓٞؿػ تأ
 ىبٕ ٓ٘لََ ٗٔٞػ. ٛبي ػاؿي مٔت االٓـ چبؿچٞة ػ٘ٞإ چٜبؿّ هبٕٗٞ امبمي اف ػٜؼٙ صنت

ٙٴ ٛيأ اػاؿٙ, ٓـاهجت ـ  4  ٙٴ  ٝ اْٗجبٓ ػاػگبٙ ػبُي ٝ ػيگـ ػاػگبٜٛب ٝ ٜٗبػٛبي هْبيي ثـ ػٜؼ ت هٞ
ػْٞ عٞاٛؼ ثٞػ: يٌي, ؿييل ػاػگبٙ  6ت ٓتيٌَ اف  هْبييٚ ٗبصيٚ پبيتغت عٞاٛؼ ثٞػ. ايٖ ٛيأ

ثبىؼ. ػيگـإ ػجبؿت٘ؼ اف:  ػاؿ ٓي ػبُي امت ًٚ مـپـمتي ىٞؿاي هْبيي پبيتغت ؿا ٗيق ػٜؼٙ
ّ هْبيي اف ػاػگبٙ ىٜـمتبٕ, يي هبّي اف ػيٞإ ٍِش, ٝ يي هبّي ًٚ اف يي هبّي, يي ٓوب

ٚٴ ٓزٔغ  مٞي ؿييل صٌٞٓت ٓـًقي ٓ٘تَت گيتٚ ٝ ػٝ هبّي ػيگـ ْٛ ًٚ اف ٗبصي
 ىٞٗؼ. هبٗٞٗگؾاؿي گقي٘و ٝ ٓؼـكي ٓي

 گقي٘ؼ. ٛبي ػاػگبٙ ىٜـمتبٕ ؿا ثـٓي ىٞؿاي هْبيي هبّي 

 يبثؼ. لبػ اٍَ يٌَؼّ هبٕٗٞ امبمي هبثِيت ارـا ٓيهٞاٗيٖ ػٌِٔـػ ىٞؿاي هْبيي ٓجن ٓ ـ  3 



ٗؼ هبٕٗٞ  پؾيـ عٞػ ٝ ٓطبثن ثب ؿٝ ٓضٌٔٚ ٓطبثن ثب هبٕٗٞ تيٌيالتي ٓـثٞٓٚ ثٚ ميـ تٞمؼٚ ـ  2 
 ػٛؼ. ف تٞريٚ ىؼٙ ٝ ثٚ صـًت هْبيي عٞيو اػآٚ ٓي ؿٝ

ثي٘ي ىؼٙ ػؿ اٍَ يٌَؼ ٝ يٌْ هبٕٗٞ امبمي  ٓٞاٗغ ٝ ٓضَٞؿات ٝ ًيلـٛب ٝ تَٞيجبت پيو ـ  5 
 تٞمٔ اػْبي ىٞؿاي هْبيي هبثَ ارـا عٞاٛؼ ثٞػ.

ٚٴ پبيتغت  هت ثٚ ثـآٝ ىٞؿاي هْبيي ثب ٍـف ٝ ـ  6  ؿػ ثٞػرٚ ػاػگبٜٛبي هْبيي ػٝ ثغو اف ٗبصي
ؼاؿي ايبُت ٓـًقي يب پبيتغت ثـاي ىٍٔٞ ػؿ ؿػ كـٓبٗ عٞاٛؼ پـػاعت. مپل ٓـاتت ايٖ ثـآٝ

ٚٴ پييٜ٘بػي ثٞػرٚ اؿائٚ ٓي  ىٞػ. اليض

 ٓج٘بي پ٘زْ: ػؿ فٓي٘ٚ ػيٞإ اػاؿي: 

رٞػ عٞاٛؼ ػاىت ًٚ ػاؿاي امتوالٍ ػاعِي ًبَٓ  يي ػاػگبٙ يب ػيٞإ ػؼاُت اػاؿي ٝ ـ  ػ 
ٗٔبيؼ. هٞاٗيٖ  ت ٓيُتي ٗبصيٚ پبيتغت كؼبُي امت. ٝ ثـاي ت٘ظيْ  ثيٖ ٓوبٓبت ٜٗبػٛبي ػٝ

ُتي  گيـػ. تيٌيالت ػٔٞٓي ٝ ػٝ رٜت تؾٛيت ٛـ چٚ ثييتـ ٓٞؿػ ثـؿمي ايٖ ػيٞإ هـاؿ ٓي
گـػػ ٝ ػؿ ٛٔيٖ ٗظبؿت ٝ  پبيتغت تٞمٔ ػاػمتبٗي ًَ ًيٞؿ مـپـمتي ٝ ٗظبؿت ٓي

ٚٴ ٝ ظبيق ٝ اعتيبؿات ٝ هٞاٗيٖ ٝ ػٌِٔـػٛب ٓؼي٘ي ٝ  مـپـمتي امت ًٚ تيٌيالت ٝ صيط
 ٛ٘ؼ ىؼ.ٓتجيٖ عٞا

ٚٴ كؼؿاٍ پبيتغت, ٓـاتت اؿتجبٓ ؿييل رٜٔٞؿ, ٓطـٝ ـ  س  , 115صٚ ػؿ ثغو ٛلتْ اف اٍَ  ػؿ ٗبصي
ُتي ًٚ صٌْ ٓنتويْ اف مٞي ٓوبّ  هبثَ ارـا ٝ ًبؿثـػ عٞاٛؼ ثٞػ. اٗتَبة يي ًبؿگقاؿ ػٝ

ن ٗٔبيؼ تضو ُت ٓطـس ٝ ٓؼيٖ ٓي ُتي اؿىؼ ٝ ؽيـثٔ ػاؿػ, ػؿ ّٓٞٞػبتي ًٚ امبم٘بٓٚ ػٝ ػٝ
 عٞاٛؼ يبكت.

ٓزِل م٘ب ػؿ فٓبٕ امتـاصت ٝ ؿيجت ثٚ ًٔينيٕٞ ػائٔي اعتيبؿ عٞاٛؼ ػاػ تب ؿييل  ـ ٝ  
ٚٴ كؼؿاٍ ؿا ثٚ مجت ٓـاتت ْٜٓ اؿتجبٓي يب هٞاي مٚ گبٗٚ صٌٞٓت ػؿ تٔبك ٝ  صٌٞٓت ٗبصي

 ؿإ امتـاصت ٝ ثبؿٙ ثٚ صـًت ػؿآٓؼٕ كؼبُيتٜبي م٘ب ػؿ ػٝ ػٙ هـاؿ ػٛؼ. ػؿعٞامِت ػٝ ٓـاٝ
 ؿيجت ثبيؼ ثٞميِٚ ٗئي اف اػْبي م٘ب ٝ يب ًٔينيٕٞ ػائٔي اؿائٚ ٝ ػؿعٞامت ىٞػ.

ٛبي هْبيي ٓضِي ٝ ثيـي ثب صٌٞٓت ٓـًقي ٝ پبيتغت ٝ  ثـاي ٛٔبٛ٘گي ثٜتـ صٞفٙ ـ ُ  
فٙ ثٚ عًَٞ ثب  ٓبثيٖ, ػؿ آـ ٓـاصي ٝ ارـاي آـ ػؿ ٓ٘بٓن ٓيتـى ىٜـي ٝ ٛٔٚ ؿٝ كي

ٚٴ پبيتغت, ٓجن اٍَ  ٚٴ امٌبٕ اٗنبٗي, صٔبيت اف ٓضئ فينت ٝ 6, ثغو 115ٗبصي , ػؿ فٓي٘
ف ٓ٘بمت رٜت ثٌبؿگيـي ٝ ػَٔ ٓ٘بمت  صلع ٝ تؼبػٍ اًُٞٞژي ٓضئ ٝ ثـعٞؿػاؿي اف يي ؿٝ

ي           آثٜب ٝ كْٞالت ىٜـي ثـهـاؿي ٝ آ٘يت ىٜـي. صٌٞٓتٜبي ٗٞاصي ٓغتِق  ؿٝ
ؿفٗؼ تب اف ٓـين ايٖ ٓزبٓغ ًٚ ػؿ  ٓجبػؿت ٝتٞاٗ٘ؼ ثٚ ايزبػ ًٔينيٜٞٗبيي ػؿ مطش پبيتغت  ٓي
ت ًٔينيٜٞٗبيي ٗوو ػاؿٗؼ, ثٚ ارـاي ًبَٓ ٝ ػهين هٞاٗيٖ ثپـػافٗؼ. ايٖ ًٔينيٜٞٗب ثب  ٛيأ

ٚٴ  صْٞؿ رٔيغ اػْبي عٞيو تيٌيَ رِنٚ عٞاٛ٘ؼ ػاػ ٝ ارتٔبع عٞاٛ٘ؼ ًـػ ٝ ػؿ فٓي٘
ٙٴ تزٔغ ٝ مبعتبؿ ٝ ػٌِٔـػ ٝ ظبيق عٞيو ٗيق  ايلبي ٝ مبعتبؿ عٞيو ثٚ ىٌَ تيٌَ ٝ ٗضٞ

 ثؾٍ تٞرٚ عٞاٛ٘ؼ ػاىت.

 ّغ عٞاٛ٘ؼ ىؼ: اف ٓـين ايٖ ًٔينيٜٞٗب ثـهـاؿ ٝ ٝ 

ٚٴ فيـ پٞىو ثٚ  ـ  اُق  ٓجبٗي ثـپبيي تٞاكوبت ٝ ٓؼبٛؼات ٝ ٓجن ٓيغَبت ٝ ٓغتَبت صيط
ٚٴ عٞيو ٝ مـٝ ػٌِٔـػ ٝ ػٛي ٝ ارـاي اهؼآبتي ػؿ  يل ظبيق ٝ ارـاي ػِٔيبت ثبينت

 صٚ ػؿ پبؿاگـاف ٗغنت ٛٔيٖ ثغو. ٓطـٝ ٛبي فٓي٘ٚ

ٙٴ اييبٕ ػؿ  ظبيق ٝ ٓجبٗي چ٘ؼي ثـاي ثـهـاؿي ٛٔبٛ٘گي ثيٖ اػْبي ًٔينيٜٞٗب ٝ ٝ ـ  ة  يژ
ٛبي اٗنبٗي ٝ ٓبُي ٝ ػِٔيبتي رٜت  صٚ ٝ ٗيق اىتـاى ٓنبػي ػؿ فٓي٘ٚ ٛبي ٓطـٝ فٓي٘ٚ

 ػٌِٔـػ ٓيتـى ٝ ٗيق:

رٜت تٞمؼٚ ٓ٘بٓن ْٛ ٓـف ىٜـي ٝ          ػيگـ ٓوـؿاتي ًٚ ثٚ رٜت يي ٛٔبٛ٘گي ـ  پ 
 ؿت ػاىتٚ ثبىؼ. تٞاٗؼ ّـٝ ثيٖ ىٜـي ٓي

ػمبفي م٘ت ثٚ ثـعي ػِٔيبت ٝ ػٌِٔـػٛب ًٚ هبٕٗٞ امبمي ايبالت ٓتضؼٙ  ٓ٘غ ٝ ٓضؼٝ ـ  ت 
 ٓوـؿ ػاىتٚ امت.

 ٛب پييگيـيٜبي ارتٔبػي: ثي٘ي ػ٘ٞإ ىيْ: ػؿ ثضج ًبؿ ٝ پيو 
  

 اصم صذ ٔ بيست ٔ سٕو 



ٛـ ىغٌ صن ًبؿ ىبيبٕ عٞػ ؿا اف ُضبظ ارتٔبػي ٝ ٓليؼ ػاؿػ. ايزبػ صـكٚ ٝ ايزبػ تيٌيالت  
ٕ  ىٞػ. ً٘گـٙ ًيٞؿ ثؼٝ اّش ٓي ارتٔبػي ثـاي رؾة ًبؿ ٝ اؿائٚ ًبؿ ٓطبثن ثب هبٕٗٞ ُضبظ ٝ

 ّغ ٗٔبيؼ:  ثبينت هٞاٗيٖ ثـاي ٓجبٗي ًبؿ ٝ تغطي اف ٓـاتت فيـ ٓي

ف كـػ, ًبؿٓ٘ؼإ, عؼٓتٌبؿإ, ٍ٘ؼتگـإ يي ٜٗبػ يب ٓضئ  بؿگقاؿإ ؿٝػؿ ٓيبٕ ًبؿگـإ, ً ـ  اُق 
 ُتي ٛٔگي تضت هـاؿػاػ ًبؿي هـاؿ عٞاٛ٘ؼ ػاىت ٝ تضت ىـائ ؽيَ: ًبؿي ػٝ

 مبػت عٞاٛؼ ثٞػ. 8ٓؼت ًبؿ ٝ صؼاًخـ  ـ  1 

صؼاًخـ ٓؼت ىجبٌٗبؿي ٝ ًبؿ ىجبٗٚ, ٛلت مبػت عٞاٛؼ ثٞػ. ٝ ًبؿٛبيي ًٚ ثـاي  ـ  4 
ٚٴ ٍ٘ؼتي ٝ ػيگـ ًبؿٛبي پل اف مبػت مالٓت ّْـٗؼ ٝ ٗيق ًبؿٛبي عطـٗبى ٝ ىجبٗ ىت  11ي ٓ

 ثـاي اكـاػ فيـ ٛلؼٙ مبٍ ٓٔ٘ٞػ٘ؼ.

مبٍ ٗيق 16تب   12امتلبػٙ اف ًبؿ اكـاػ ًٔتـ اف چٜبؿػٙ مبٍ ٓٔ٘ٞع امت. اكـاػ ثيٖ  ـ  3 
 گٔبؿػٙ ىٞٗؼ. ف ثٌبؿ تٞاٗ٘ؼ كؤ ثـاي اىتـبٍ ػؿ ًبؿٛبيي ثٚ ٓؼت ىو مبػت ػؿ ؿٝ ٓي

 ٓ٘ؼ عٞاٛؼ ثٞػ. ف امتـاصت ثٜـٙ ف ًبؿ, ًبؿگـ اف يي ؿٝ ثـاي ٛـ ىو ؿٝ ـ  2 

فٜٗب ػؿ ٍٓٞ آثنت٘ي, ًبؿٛبيي ًٚ ٗيبف ثٚ مؼي هبثَ ٓالصظٚ ػاؿػ, اٗزبّ ٗغٞاٛ٘ؼ ػاػ ٝ  ـ  5 
گـػػ,  ّغ رنٔبٗي عبً آٜٗب ٓ٘غ ٓي ىبٕ ػؿ اؿتجبٓ ثب ٝ ًبؿٛبي عطـٗبى ثـاي مالٓتي

ىبٕ ٝ ٗيق  اي هجَ اف تبؿيظ تؼييٖ ٝ توـيجي ثـاي فائبٕ اف يي امتـاصت ىو ٛلتٚاييبٕ 
ىو ٛلتٚ پل اف تبؿيظ فائبٕ ثب ثـعٞؿػاؿي اف صوٞم ًبَٓ ثـعٞؿػاؿ عٞاٛ٘ؼ ثٞػ. ىـَ ايٜ٘ب 

ؿإ  ؿإ عبً ىيـػٛي ػؿ ػٝ ػؿ ايٖ ٓؼت ٓضلٞظ عٞاٛؼ ٓبٗؼ ٝ عٞاٛ٘ؼ تٞاٗنت اف ػٝ
ف  ٙ ٝ مالٓت ًٞػى ٝ اُجتٚ عٞػ اييبٕ, ثٚ ٓؼت ٗيْ مبػت ػؿ ٛـ ؿٝامتؼالري عٞيو      ؿكب

 ثـعٞؿػاؿ ثبى٘ؼ.

اي امت.  ٓ٘ؼ ىٞٗؼ, ػٔٞٓي ٝ يب صـكٚ ثبينت ًبؿگـإ اف إٓ ثٜـٙ صؼاهَ صوٞهٜبيي ًٚ ٓي ـ  6 
فٓـٙ يي عبٗٞاػٙ ثٚ ٓٞؿي ًٚ ثتٞإ تضَيالت  ؿػٕ صٞايذ ػبػي ٝ ؿٝ صؼاهَ صوٞم ثـاي ثـآٝ

ّغ كـٛ٘گ ٝ ارتٔبػي عبٗٞاؿ ؿا تضت پٞىو هـاؿ ػاػ اف رِٔٚ ٓٞاؿػي امت ًٚ  ارجبؿي ٝ ٝ
يژٙ ثٚ ٗبّ ىٞؿاي ًبؿ ًيٞؿ  ثي٘ي ٗٔبيؼ. ٓيقإ صؼاهَ صوٞم ؿا يي ًٔينيٕٞ ٝ هبٕٗٞ ثبيؼ پيو

 ُتي, تؼييٖ عٞاٛؼ ىؼ. ًٚ ٓتيٌَ اف ٗٔبي٘ؼگبٕ ًبؿگقاؿإ ٝ ٗيق مـپـمتبٕ ٝ ػٞآَ ػٝ

 ىٞػ. ٕ ػؿ ٗظـ گـكتٖ ر٘ل ٝ ِٓيت كـػ پـػاعت ٓي صوٞم يٌنبٕ ثؼٝثـاي ًبؿ يٌنبٕ,  ـ  7 

 ٓيقإ صؼاهَ صوٞم, اف پـػاعت ٛـ گٞٗٚ ؿـآت ٝ ًبٛو ٝ ّجٔ ثـي عٞاٛؼ ثٞػ. ـ  8 

اصؼٛبي ًبؿ عٞيو ؿا عٞاٛ٘ؼ  ًبؿگـإ, صن ؿهبثت ٝ ثـعٞؿػاؿي ػؿ ٓ٘بكغ ىـًتٜب يب ٝ ـ  9 
 ػاىت ثـٓج٘بي هٞاٗيٖ ٝ ٓؼيبؿٛبي فيـ:

ُت ػؿٍؼ ٓ٘بكغ  يي ًٔينيٕٞ ػائٔي ٓتيٌِٚ اف ٗٔبي٘ؼگبٕ ًبؿگـإ ٝ مـپـمتبٕ ٝ ػٝ ـ  اُق 
 هبثَ تونيْ ثيٖ ًبؿگـإ ؿا رٜت تٞفيغ ٝ تونيْ ػبػالٗٚ تؼييٖ تٌِيق عٞاٛ٘ؼ ٗٔٞػ.

ًٔينيٕٞ ِٓي ًبؿگـي ًيٞؿ, تضويوبتي ؿا ثـؿمي عٞاٛؼ ًـػ ٝ ٓطبُؼبت الفّ ٝ عبً  ـ  ة 
 ػٔٞٓي اهتَبػي ًيٞؿ اٗزبّ عٞاٛؼ ػاػ.ثـاي ى٘بعت ىـائ 

ٛٔبٕ ىٞؿا عٞاٛؼ تٞاٗنت ػؿٍؼ تؼييٖ ىؼٙ ٛ٘گبٓي ًٚ ٓطبُؼبت ٝ تضويوبت رؼيؼ  ـ  پ 
 رٞػ ػاؿٗؼ ؿا تؼييٖ ٝ تلنيـ ٗٔبيؼ.ٝ 

ػ  ميل ىؼٙ ٓي يي ٓؼت ٓضؼٝ هبٕٗٞ عٞاٛؼ تٞاٗنت ثٚ تٞفيغ ٓ٘بكغ ثٚ ىـًتٜبي تبفٙ تأ ـ  ت 
 ؿفػ ٝ ... ٓجبػؿت ٝ

 ثـاي تؼييٖ ٓجِؾ ٓ٘بكغ ٛـ ىـًت ٓخَ ٓج٘بي ػؿآٓؼ ٝ ػبيؼي إٓ ىـًت. ـ  ث 

 ٝ ٜٗبيتبً: صن ًبؿگـإ ثـاي ىـاًت ػؿ ٓ٘بكغ. 

صوٞم ثبينتي ثٚ ٓٞؿ ػهين ٝ ثٚ پٍٞ ؿايذ ًيٞؿ ٓضَ ًبؿ پـػاعت ىٞػ. ٗجبيؼ اربفٙ ػاػ  ـ  11 
 ثـاثـ. ؿام ثٜبػاؿ تؼٞيِ گـػػ صتي ٓؼبػٍ ٝ ًٚ ايٖ ػمتٔقػ ثب ًبال يب اٝ

اُؼبػٙ, ثبيؼ ًٚ مبػبت ًبؿ ؿا اكقايو ػاػ, يي ػؿٍؼ ثييتـ اف  ّؼيبت كٞم هتي ثٚ ػِت ٝٝ  ـ  11 
اُؼبػٙ ٗغٞاٛؼ  مبػبت ػبػي تؼييٖ ىؼٙ, پـػاعت عٞاٛؼ ىؼ. ػؿ ٛيچ ٓٞؿػي, ًبؿ كٞم

ف ٌٗ٘ؼ. ٗٚ ثيو اف مٚ ٓـتجٚ ٓتٞاُي, اكـاػ ًٔتـ اف ىبٗقػٙ  ف تزبٝ تٞاٗنت اف مٚ مبػت ػؿ ؿٝ
 ػؿ ايٖ ٗٞع اف ًبؿ پؾيـكتٚ ٗغٞاٛؼ ىؼ.مبٍ 

ؿفي, ٍ٘ؼتي ٝ ٓؼؼٗي يب ٛـ ٗٞع ػيگـ, ٓزجٞؿ امت ثـ ٓجن هٞاٗيٖ ٝ  ٛـ ىـًت ًيبٝ ـ  14 
 ٛب, ٓنٌٖ ٝ ثٜؼاىت ٌٓلي ػؿ اعتيبؿ ًبؿگـإ هـاؿ ػٛؼ. ٗظبٓ٘بٓٚ



ِٕ ؿ يي هبٕٗٞ ؿا ثـاي ايزبػ يي تيٌيالت تؼييٖ ىؼٙ تٞمٔ ًبؿگقاؿ ٓ٘لؼت ارتٔبػي, ٍؼٝ  ا
ٚٴ ِٓي ٓنٌٖ ؿا اػاؿٙ  ػٝ ُت كؼؿاٍ, اف مٞي ًبؿگـإ ٝ مـپـمتبٕ ًٚ ٓ٘بكغِ ػبيؼي ثٞػر

 گـػػ. ً٘٘ؼ, ُضبظ ٓي ٓي

ميل  ٓؼبٓالتي ًٚ ػؿ پبؿاگـاف ػْٛ اف ايٖ ثغو ثٚ إٓ اىبؿٙ ىؼ, ٓخَ ثضج ٓنٌٖ, ٝ تأ 
ٙ ثـ ايٜ٘ب ػؿ  يؼ. ػالٝآ االرـا ثٚ صنبة ٓي ٓؼاؿك ٝ ٓـيِ عبٗٚ اؿائٚ ٝ عؼٓبت ػيگـ, اف آٞؿ الفّ

ثبينت يي كْبي  ف ً٘ؼ ٓي ينت ٗلـ مٌ٘ٚ تزبٝ ايٖ ٓـاًق, ٛ٘گبٓي ًٚ رٔؼيت ىٜـ اف ػٝ
ميل ٓـًق عـيؼ ٝ ٓؼبٓالت ػٔٞٓي ٝ ٗيق مبعتٔبٜٗبي  الاهَ پ٘ذ ٛقاؿ ٓتـ ٓـثؼي ثـاي تأ

 ٗؼاٗو ػؿ ٗظـ گـكتٚ ىٞػ. ػٔٞٓي ٝ عؼٓبتِ ىٜـػاؿيٜب ٝ ٓـاًق ٓلـس ثـاي ىٜـٝ

ٛبي ثبفي  ثبت اٌُِي ٝ ٓنٌـات ٝ عبٗٚ ميل ٓضِي ثـاي َٓـف ٓيـٝ تٔبّ ٓـاًق ًبؿ, تأ ػؿ 
 ٝ هٔبؿ ٓٔ٘ٞع امت.

ىـًتٜب, اف ٛـ ٗٞع ًٚ ثبىؼ, ٓزجٞؿ ثٚ ػؿ اعتيبؿ هـاؿ ػاػٕ تزٜيقات ٝ ٓـاتت آٓٞفىي ًبؿ  ـ  13 
تؼييٖ  ثبىؼ. هبٕٗٞ تيٌيالتي ٗظبّ, ٓتـٛب ٝ اهؼآبت ٓوتْي ؿا ثٚ ًبؿگـإ عٞػ ٓي

 ٗٔبي٘ؼ. ٓي

ٍ  ٍ مٞاٗش ًبؿي عٞاٛ٘ؼ ثٞػ ٝ ٗيق ٓنإٝ مـپـمتبٕ ىـًتٜب ٝ ٓإمنبت, ٓنإٝ ـ  12 
ثبى٘ؼ.  اؿػ آيؼ, ٓي اي ثٚ ًبؿگـ ٝ اي ٝ ًبؿگـي ًٚ ثٚ مجت ٍؼٓبت صـكٚ ثئبؿيٜبي صـكٚ

       عيْ ٝ صتي ٓـگ ًبؿگـإ     تـ ًٚ ثٚ ثٚ ثئبؿي ٝ عيْ ف مٞاٗش ٝ ؿـآت ٗيق ػؿ ٍٞؿت ثـٝ
 تٞمٔ ًبؿكـٓب هبثَ پـػاعت امت.

ًبؿكـٓب ٓٞظق امت تب ثـ صنت ٓبٛيت ٝ ٗٞع ًبؿ ٝ ًنت عٞػ, ٓـاتت هبٗٞٗي ثٜؼاىت  ـ  15 
ٝ آ٘يت ؿا رٜت ًبؿگـاٗو ػؿ ٓضَ ًنت عٞػ ؿػبيت ٗٔٞػٙ ُضبظ هـاؿ ػٛ٘ؼ ٝ ٗيق ثٚ اتغبؽ 

آالت ٓضَ ًبؿ, ٝ ٗيق ػيگـ ٖ تؼاثيـي ٓ٘بمت رٜت پييگيـي اف صٞاػث ػؿ ٛ٘گبّ ثٌبؿگيـي ٓبىي
اثقاؿ ٝ اهالّ ٓٞؿػ امتلبػٙ, ػؿ صيٖ ًبؿ, ثييتـيٖ ّٔبٗت ؿا ٗنجت ثٚ ثٜؼاىت ٝ فٗؼگي 

ٓيٖ ٗٔبيؼ ٝ ٗيق ؿػبيت صبٍ فٗبٕ ًبؿگـ ؿا ث٘ٔبيؼ. ٓـاتت ٓزبفات ٝ رـائْ ػؿ  ًبؿگـإ ؿػبيت ٝ تأ
 ٍٞؿت تغطي اف عطب كٞم ػؿ هبٕٗٞ ىؼٙ امت.

ْٛ تزبؿ ٝ ٍبصجبٕ ٍ٘بيغ ٓ٘ظٞؿ ًبؿ كـٓبيبٕ, صن تزٔغ ٝ پيٞمتٖ ثٚ ْٛ ٝ  ْٛ ًبؿگـإ ٝ ـ  16 
تٞاٗ٘ؼ ثٚ  تيـيي ٓنبػي رٜت ػكبع اف ٓ٘بكغ عٞػ ؿا عٞاٛ٘ؼ ػاىت ٝ ػؿ ايٖ ؿاثطٚ ٓي

 اي ٝ ؿيـٙ ػمت ثقٗ٘ؼ. تيٌيَ ٍ٘ق ٝ ارتٔبع ٝ رٞآغ صـكٚ

اٗؼ ًٚ صن ًبؿگـإ ٝ ًبؿكـٓبيبٕ ؿا ػؿ عًَٞ اػتَبثبت ٝ اف ػمِت  ٝ ثبف هٞاٗيٖ ـ  17 
 ًبؿًييؼٜٗب ثبفعٞاٛ٘ؼ ى٘بعت.

ؿػٕ يي تٞافٕ ٝ تؼبػٍ صوٞهي ثيٖ ػٞآَ ٓت٘ٞع  ٛ٘گبٓي ًٚ هَؼ اف اػتَبة ثؼمت آٝ ـ  18 
گ مبفي صوٞم ىٞػ, ٓبػاّ ًٚ ػؿ ٛٔبٛ٘ ع ىٔـػٙ ٓي تُٞيؼ امت ٓضتـّ ٝ هبٗٞٗي ٝ ٓيـٝ

 ٓتـتت ثـ ًبؿ يب صوٞم ٓتـتت ثـ مـٓبيٚ ثٌٞىؼ.

ٚٴ عؼٓبت ػٔٞٓي, آـي ّـٝ  ف هجَ اف اهؼاّ ثٚ تؼٞين ٝ  ؿي ثـاي ًبؿگـإ امت ًٚ ػٙ ؿٝ ػؿ فٓي٘
ؿي  تؼِين ًبؿ ٓـاتِت هَؼ ثٚ ايٖ تؼِين ٝ تبؿيظ اهؼاّ ثٚ تؼِين ثٚ آالع ىٞؿاي مبفه ٝ ػاٝ

ع ٝ ؿيـ هبٗٞٗي ٛ٘گبٓي ًٚ ػبِٓيٖ اػتَبة اهؼاّ  مت ؿيـٓيـٝثـمبٗ٘ؼ. آـ اػتَبة آـي ا
ىٖ ثيٞػ  ف ر٘گ ؿٝ ثٚ اِػٔبٍ عيٞٗت ثـ ػِيٚ اكـاػ ٝ آٞاٍ ػٔٞٓي ٗٔبي٘ؼ ٝ يب ػؿ ٍٞؿتِ ثـٝ

 ُتي ٝ ػٔٞٓي امت. ًٚ اػتَبثيٕٞ ٓتؼِن ثٚ يٌي اف تيٌيالت ػٝ

ٙٴ ا ع ٝ هبٕٗٞ اػتَبثبت تٜ٘ب ػؿ ٓٞاؿػي ًٚ ٓؼتجـ ٝ ىـٝ ـ  19  ٗؼ ًٚ ٓبفاػ تُٞيؼ ثطِجؼ تب اف اػاؿ
تُٞيؼ ثـاي صلع هئتٜب ػؿ صّؼي اؿفىٔ٘ؼ ٝ هبثَ عـيؼ مـ ثبف فٗؼ ٝ إٓ ْٛ ػؿ پي تَٞيت ٝ 

 ؿي. ييؼ اف هجَ ٍبػؿٙ اف مٞي ىٞؿاي مبفه ٝ ػاٝ تأ

 تٜب ٝ اعتالف ٗظـٛب ٝ يب ػؿگيـيٜب ثيٖ مـٓبيٚ ٝ ًبؿ ثنتٚ ثٚ تَٔيْ ىٞؿاي مبفه ٝ تلبٝ ـ  41 
ُت ثب تؼؼاػ  ؿي امت ًٚ ٓتيٌَ امت اف ٗٔبي٘ؼگبٕ ًبؿگـإ ٝ ًبؿكـٓبيبٕ ٝ يي ٗلـ اف ػٝ ػاٝ
 ٙ ٗٔبي٘ؼگبٕ ًبؿگـي ٝ ًبؿكـٓبيي ٓتيٌِٚ, يٌنبٕ امت. گـٝ

ؿي مـثبفٗؼ, ٝ ثب ٗظْ ٝ ٗظـ ٝ تَٔيْ ىٞؿاي  چ٘بٗچٚ ًبؿكـٓب اف ٓـس اعتالكبت ٗقػ ػاٝ ـ  41 
ثيٖ ًبؿكـٓب ٝ ًبؿگـ عبتٔٚ يبكتٚ ٝ ًبؿكـٓب ٓٞظق امت ثٚ پـػاعت  ؿي ؿا ٗپؾيـػ, هـاؿػاػ ًبؿ ػاٝ

ٙ آٗچٚ ٓـاتت  ؿـآت ٓؼبػٍ مٚ ٓبٙ صوٞم ػؿ مبٍ اف م٘ٞات ًبؿ ًبؿگـ عٞاٛؼ ثٞػ. ثؼالٝ
ٙٴ ًبؿكـٓبمت. ايٖ ٗٞع ؿـآت ػٛي چ٘بٗچٚ  ؿـآت ٝ ػؿگيـي ًبؿي ٛقي٘ٚ ػاىتٚ ثبىؼ ثـ ػٜؼ

ٚٴ ٌٛٔبؿي ربؿي ٝ ٓتـتت گـػػ, ػيگـ ٓؼتجـ ٗغٞاٛؼ  اف مٞي ًبؿگـ ٓـاتت آت٘بع اف ًبؿ ٝ اػآ
 ؿإ هـاؿػاػ ٓ٘زـ عٞاٛؼ ىؼ ٝ ثل. ثٞػ ٝ ٍـكبً ثٚ اتٔبّ ػٝ



ػِت ٓٞرٚ اعـاد ً٘ؼ, يب ثٚ عبٓـ پيٞمتٖ ثٚ يي تيٌيالت  ًبؿكـٓبيي ًٚ يي ًبؿگـ ؿا ثي ـ  44 
ٝ صْٞؿ ػؿ يي اػتَبة  يب ٍ٘ق يب يي ارتٔبع ٓٞؿػ اعـاد هـاؿ ػٛؼ ٝ يب ثٚ عبٓـ ٓيبؿًت

ي ؿا  ع اف ًبؿ ٓ٘جغ ٗٔبيؼ, ٓٞظق امت تب ثٚ ػُغٞاٙ ٝ اٗتغبة ًبؿگـ اعـاري يب ٝ هبٗٞٗي ٓيـٝ
ي ػؿ افاي ٛـ مبٍ ًبؿ ٝ عؼٓبت  ىـًب  ٓزؼػاً ثٚ ًبؿ ثگٔبؿػ ٝ يب ٓزبة امت تب ثٚ ٝ

ٚٴ ٝ صن ثٚ ٛٔنـ ٝ  ي ٝ چٚ ي پـػاعت ؿـآت ٗٔبيؼ, چٚ ثٚ ٝ اُقصٔٚ ٝ صوٞم ٓؼبػٍ ٓبٛيبٗ
اُؼي٘و, كـفٗؼإ يب ثـاػؿإ ٝ عٞاٛـاٗو؛ ًبؿكـٓب ٓٞظق امت تب ثٚ ٛـ صبٍ ؿّبيت عبٗٞاػٙ ٝ ٝ 

 ثبفٓبٗؼگبٕ ؿا رِت ٗٔبيؼ.

اػتجبؿات ٝ ٓقايبيي ًٚ ثـاي ًبؿگـإ ٓتـتت امت چٚ صوٞم ٝ چٚ ٓقايبي ربٗجي ٝ ...  ـ  43 
اي ثـاي ٛـ يي اف  ـآت صـكٚي, ٝ يب ثٚ ػَِ ؿ ثغًَٞ تب ٓي مبٍ آعـ م٘ٞات عؼٓت ٝ

 ء.ًبؿگـإ ٓتـتت امت ثالامتخ٘ب

ٍ ثٞػٙ ٝ  ًبؿگـإ ػؿ ثـاثـ ثؼٛيٜبي عٞػ ػؿ هجبٍ مـپـمت ٝ ًبؿكـٓب, كـػاً ٝ ىغَبً ٓنإٝ ـ  42 
تٞاٗؼ اف  ي ؿا ٓٞظق ثٚ پـػاعت ػيٕٞ ٗٔٞػ ٝ ٗيق ٓجِؾ ػيٕٞ ٗٔي تٞإ اهؼاّ ٝ رٚ ٗٔي ثٚ ٛيچ ٝ

ٚٴ ٝ  ف ً٘ؼ. ي تزبٝ ؿهْ ػمتٔقػ ٓبٛيبٗ

ٕ  آـ تاله ثـاي امتوـاؿ ًبؿگـإ ػؿ ٓن٘ؼ ٝ مٔت ٝ پنت ًبؿي آـي امت ثؼٝ ـ  45 
ظيلٚ ثبينت ًٚ ٍٞؿت پؾيـػ. چٚ ايٖ تاله  چئؼاىت ٝ ثطٞؿ ؿايگبٕ اف مٞي ًبؿكـٓب ثطٞؿ ٝ

ُتي ٝ عٍَٞي ٝ آفاػ ثغٞاٛؼ تضون  ُت اف مٞي ٛـ ٜٗبػي ٝ يب ٓإمنٚ ؿمٔي ٝ ػٝ ٝ ػٝ
ٓـاتت ػؿعٞامت ٝ توبّب ثـاي ًبؿ ػؿ امتوـاؿ ٗيـٝ الفّ امت تب ُضبظ هـاؿ گيـػ ٝ ثٚ ٓٞؿ  پؾيـػ.

ُٞيت ٝ اؿرضيت  ػبػالٗٚ ٝ ثـاثـ, ايٖ آٌبٕ ػمتيبثي يب امتوـاؿ ثٚ ًبؿ        ًٚ ٍٞؿت پؾيـػ. اٝ
ثب آٜٗبيي امت ًٚ تٜ٘ب ٓلـ ػؿآٓؼ ٝ ٓضَ اعؾ ػمتٔقػىبٕ ٛٔيٖ ٓ٘جغ ٝ آٌبٕ ًبؿي امت 

 ٚ ٓٞؿػ ثضج امت.ً

ٗؼ ٌٓقيي ٝ يي ٓإمنٚ عبؿري ثبيؼ تٞمٔ يي ٓوبّ  تٔبّ هـاؿػاػٛبي ًبؿ ثيٖ ىٜـٝ ـ  46 
اػيؼ ٓؼتجـ ٗيق رٜت ً٘نٍٞ ًيٞؿ ٓـثٞٓٚ  ػاؿ ثٚ ؿمٔيت ى٘بعتٚ ىٞػ ٝ ؿٝ ىٜـي ٍالصيت

ٚٴ ثبفگيت ثٚ ٝ رٜت ٝ ٖٓ ثٚ ٗنجت ًبؿگـ تضت هـاؿػاػ تٞمٔ  ي ٍبػؿ گيتٚ ثبىؼ, ٗيق ٛقي٘
 ٓيٖ ىؼٙ ثبىؼ ٝ چ٘بٗچٚ: إمنٚ ٓقثٞؿ تأٓ

 ىـائ فيـ ثـ ًبؿگـ تضٔيَ ىٞػ, هـاؿػاػ ٓ٘ؼوؼٙ ثـ اػتجبؿ عٞاٛؼ ثٞػ, ـ  47 

 فاٗٚ ؿيـاٗنبٗي ثبىؼ يب ٓلـٓ ٝ ًي٘ؼٙ. ًبؿگـ ٓزجٞؿ ثٚ يي ًبؿ ؿٝ ـ  اُق 

 ىؼ.ػمتٔقػي ثـايو ٓؼ٘ب تؼييٖ گـػػ ًٚ ٓـاتت ػاػگبٙ            ؿػبيت ٗيؼٙ ثب ـ  ة 

 ي ثؼٛ٘ؼ. اي ثٚ ٝ ي ؿا ػؿ ِٜٓتٜبي يي ٛلتٚ فاٗٚ ٝ كـػ ؿٝ ـ  پ 

رٞػ ٗؼاىتٚ  ىگبٙ ثـاي ؿكبٙ صبٍ ًبؿگـ ٝ ٌٓبٕ تٞثيظ ٝ تـؾيٚ ٝ ثٞكٚ ٝ تلـيضگبٙ ثقؿگ ٝ كـٝ ـ  ت 
 ثبىؼ.

ىگبٙ عبً ٝ ارجبؿاً اف ٛٔبٕ ٗوطٚ  اي ٓزجٞؿ ثٚ تٜيٚ اف يي كـٝ آٌبٕ تضَيَ اؿفام ػٔؼٙ ـ  ث 
 يـ ػاىتٚ ثبىؼ.الؿٝ 

ٛبي ّجٔ  ي ؿا ثٚ ػ٘ٞإ ثغيي اف رـائْ صن ٓنٌٖ يب اربؿٙ ثٜبي ٓنٌٖ ػمتٔقػ ٝ ـ  د 
 ً٘٘ؼ.

ٚٴ ٝ ًبؿگـ ٝ ـ  چ  ي اصيبٗبً ثـ  اػاؿ ثٚ اؿائٚ امتؼلب ثيٞػ          ثـعي ؿـآتٜبي ًبؿي ًٚ اف ٗبصي
ٚٴ ًبؿي احـ ٝ ٚٴ ًبؿكـٓب.اؿػ آٓؼٙ ثبىؼ ٝ تٜؼيؼ ثٚ اعـاد ثٞػٙ ثبىؼ اف  صيط  ٗبصي

ٚٴ ػيگـ ّٞاثٔ ٝ ٓوـؿاتي ًٚ ػؿ هٞاٗي٘ي صٔبيت اف آ٘يت ىـِي ٝ ًبؿي ٝ ـ  س  ي ٓتـتت  ٝ ًِي
 امت.

 تٜب ٝ ػاؿاييٜبي ٓتؼِوٚ ثٚ يي عبٗٞاػٙ ًبؿگـ ؿا تؼييٖ عٞاٛؼ ٗٔٞػ. هبٕٗٞ ٓـاتت تؼِن حـٝ ـ  48 

ِٕ ٝ ايٖ آٞاٍ ؿيـ هبثَ اٗتوبٍ ٝ ّجٔ ٝ صَـ ثٞػٙ, اٗضَبؿاً ػ  ؿ اعتيبؿ ٝ ثٚ رٜت ثبفٓبٗؼگب
ٙٴ ًبؿگـ ٓي  ثبىؼ ٝ الؿيـ. عبٗٞاػ

ٚٴ اٗٞاع ايٖ ثئٚ اف هجيَ  ـ  49  ٚٴ ًبؿ ًبؿگـ مبيٚ گنتـ ثٞػٙ, ًِي ِٕ ثئٚ ارتٔبػي ثـ پٜ٘ هبٗٞ
متبيي ثـػٕ  پيـي, ٗبتٞاٗي, ثئبؿي ٝ صٞاػث ٝ عؼٓبت ٗگٜؼاؿي ٝ صٔبيت ٝ ؿكبٙ ًبؿگـ ٝ ؿٝ

ىبٕ ٓتـتت ٝ ٓتَٞؿ  ارتٔبع ثٚ رٜت ايٖ ٗٞع اف ًبؿگـإ ٝ عبٗٞاػٙػمتٔقػ ٝ ػيگـ اهيبؿ 
 عٞاٛؼ ثٞػ.

ِٕ  ثغو ػيگـ ٓ٘بكغ ارتٔبػي ٓتـتجٚ ثٚ ٗلغ ٝ مبيٚ گنتـ ثـ صبٍ ًبؿگـإ, ٝ ـ  31  رٞػ ٝ آٌب
ٗيٜبي مبعت ٓنٌٖ اؿفإ هئت, آٌبٗبت ثٜؼاىتي امت ثٚ ٗضٞي ًٚ  ػمتـك ثٚ اٗٞاع تؼبٝ



ؼٙ ٝ ػؿاف ٓؼت ًبؿگـ ثتٞاٗؼ ثب پـػاعت اهنبٓ ٓـثٞٓٚ ٓنٌٖ ؿا ػؿ اعتيبؿ ػؿ ِٜٓتٜبي تؼييٖ ى
 ٝ تِٔي عٞػ هـاؿ ػٛؼ.

ٚٴ اييبٕ امت ٝ رقٝ  ـ  31  ارـاي هٞاٗيٖ ًبؿ ػؿ اعتيبؿ ٓوبٓبت ايبالت ٝ ػؿ صٞفٙ هْبيي ٓـثٞٓ
 ٛبي فيـ: اعتيبؿات ٓوبٓبتِ ٓـثٞٓٚ امت ؿميؼگي ثٚ آٞؿ ٓـتجٔ ثب ىبعٚ

 ي ٍ٘ؼتي ٝ عؼٓبت:ٛب اُق: ىبعٚ 

 اُق/پ: ٍ٘ؼت ثـم. اُق/ة: ٗنبري. 

 اُق/ث: اُق/ت: ٍ٘بيغ مي٘ٔبيي. 

 اُق/چ: ٓؼبػٕ. اُق/د: ٍ٘ؼت ه٘ؼمبفي. 

ٛب ٝ  ة آٖٛ ٝ اٗٞاعِ امتغـاد ٓؼؼٗي ة كِق ٝ ؽٝ اُق/س: ؽٝ 
ة ايٖ اهالّ ثٚ تٔبٓي اىٌبٍ اف هجيَ تيـ يب ػيگـ  كٞالػ ٝ ؽٝ

 ًـثٞؿٛب. ىؼٙ ٓؼؼٗي. اُق/ط: ٛيؼؿٝ ؿهٚ ؿهٚ ٝ ٛبي ٝ ؿػٙ كـآٝ

 ىئي. اُق/ػ: پتـٝ

 اُق/ؿ: آٛي آالت. اُق/ؽ: مئبٕ آالت. 

آالت ٝ ٍ٘بيغ  اُق/ف: ٍ٘بيغ اتٞٓجيَ مبفي ٝ هطؼبت ٓبىيٖ 
 ثـم ٓـثٞٓٚ.

  

   ربت. يي ٝ ػاؿٝ اُق/ژ: ىئي ٝ ٓيتَٔ ثـ ىئي ػاؿٝ 

ربت ٝ  ؿٖ اُق/ه:ؿٝ اُق/ك: مُِٞق ٝ ًبؿؾ. 
 چـثيٜبي ٗجبتي.

اُق/ً: تُٞيؼ اٗٞاع عٞؿاًيٜب ٝ مبعت ٓٞاػي ًٚ ػؿ  
ث٘ؼي  ٓضٍَٞ ٜٗبيي ثٚ ىٌَ هٞٓي ٝ ثنتٚ ٝ رؼجٚ ثنتٚ

 ىٞػ. ٓي

  

اُق/ٓ: مبفٗؼٙ اٗٞاع ٗٞىيؼٗيٜب, ًٚ ػؿ ٓضٍَٞ ٜٗبيي ثٚ  
 ىٞػ. ث٘ؼي ػؿيبكت ٝ هٞٓي اؿائٚ ٓي ىٌَ ثنتٚ

  

   اُق/ظ: ؿاٙ آٖٛ. 

اهالّ ث٘يبػيٖ چٞة ًٚ ػؿثـگيـٗؼٙ تُٞيؼاتِ اُق/ع: چٞة ٝ  
 ىٞػ. ٗزبؿي ٝ مبعت اٗٞاع تغتٚ مٚ اليي ٝ ٗئٞپبٕ ٓي

  

ٚٴ   اُق/ؽ: مبفٗؼٙ ىييٚ ٝ ٓ٘ضَـاً مبعت اٗٞاع ىيي
 اي. ف ىييٚ تغت ٝ ٍبف ٝ صٌبًي ىؼٙ يب ظـٝ

  

ربت ٝ تٔبٓي ٓقايبي مبعت ٝ تُٞيؼ تٞتٕٞ ٝ  اُق/ف: تٞتٕٞ 
 ٗيق:

  

   ئٚ عؼٓبت ثبٌٗي ٝ اػتجبؿي.اُق/م: اؿا 

  

  

ٚٴ ٓإمنبت:   ة: ىبع

ُت كؼؿاٍ  ة/اُق: إٓ ػمتٚ اف ٓإمنبتي ًٚ ثٚ ىٌَ ٓنتويْ ٝ ؿيـ ٓتٔـًق اف مٞي ػٝ 
 ىٞٗؼ. اػاؿٙ ٓي

ُت ٓطـص٘ؼ ٝ  اگؾاؿي ػٝ رٞػ هـاؿػاػ يب آتيبف ٝ ة/ة: إٓ ػمتٚ اف ٓإمنبتي ًٚ ثـ صنت ٝ 
 اٗؼ؛ ٝ ... ٗيق ٍ٘بيؼي ًٚ ثٚ ايٖ ؿػيق اف ّٓٞٞػيت ثضج, ٓـتجٔ ٝ ٓتََ

ة/پ: إٓ ػمتٚ اف ٓإمنبتي ًٚ ثٌبؿ ػؿ ٓ٘بٓن كؼؿاٍ ًيٞؿ اىتـبٍ ػاىتٚ ٝ يب ػؿ صٞفٙ  
ؿّي يب ٓ٘بٓن اهتَبػي اٗضَبؿي ًيٞؿ, صْٞؿ ٝ كؼبُيت هْبيي كؼؿاٍ ًيٞؿ, ػؿ آثٜبي ا

 اهتَبػي ػاؿٗؼ.

ٚٴ آتيبفات ٓوبّ كؼؿاٍ ًيٞؿ امت: ٝ ٗيق اف رِٔٚ ٝ   ظبيق ٝ ػؿ صيط

اصؼ اهتَبػي  ف ػؿگيـي ًبؿي ثيٖ ػٝ يب چ٘ؼ ٝ يژٙ ٓٞاؿػي ًٚ ثٚ ثـٝ ارـاي ٓوـؿات ًبؿي, ثٚ ٝ 
اصؼ اهتَبػي كؼؿاتيٞ  ي رٔؼي ًٚ ػؿ پيو اف يي ٝاٗزبٓؼ ٝ ٗيق ثـهـاؿي هـاؿػاػٛب كؼؿاتيٞ ثي
ظبيق ٝ ارجبؿاتي اف مٞي مـپـمتي ًبؿكـٓب  ىٞػ ٝ ٗيق تضَيَ ٝ االرـا هِٔؼاػ ٓي ًيٞؿ الفّ



ٚٴ  ٓٞؿ ػؿ اؿتجبٓ ثب ٝ ٛبي آٓٞفه ٝ ػؿ چبؿچٞة هبٕٗٞ؛ ٛٔيٖ ػؿ فٓي٘ٚ ظبيق ًبؿكـٓبيبٕ ػؿ فٓي٘
اصؼٛبي عٞيو ٝ  فيِ ٛـ چٚ ثييتـ ًبؿگـإ ٝي ًبؿ عٞيو ٝ ٓزـة مب آٓٞفه ٝ تـثيت ٗيـٝ

ٓيٖ آ٘يت ٝ ثٜؼاىت ػؿ ٓـاًق ًبؿي ًٚ ثٚ ٓ٘ظٞؿ تضون ايٖ آـ ٓوبٓبت كؼؿاٍ اف صٔبيت  ٗيق تأ
يژٙ ٛ٘گبٓي ًٚ ثضج اف ٓيبؿَ ٝ  ُتي ٓـتجطٚ ثـعٞؿػاؿ عٞاٛ٘ؼ ثٞػ. ثٚ ٝ اصؼٛبي ػٝ ٝ ًٔي ٝ

ثٞٓٚ ٝ ػؿ چبؿچٞة هٞاٗيٖ تيٌيالتي كؼبُيتٜبيي ثبىؼ ًٚ ػؿ صٞفٙ صوٞهي هْبيي ٓضَ ٓـ
 ٓـثٞٓ ربي گيـٗؼ.

ٚٴ كؼؿاٍ يب پبيتغت ٝ ًبؿگـإ ٝ  گبٗٚ ٌِٓٔتي ٝ ػٝ ة: ػؿ ثضج ٓ٘بمجبت ثيٖ هٞاي مٚ  ُت ٗبصي
 ًبؿً٘بٕ ايٖ ٗٞاصي:

ثبىؼ ٝ ٛـگٞٗٚ  مبػت ٓي 7ٝ ػؿ ىت  8ف  ٍٓٞ مبػبت ًبؿي صؼاًخـ ػؿ ؿٝ ـ 1 
اُؼبػٙ عٞاٛؼ  ػٙ ؿا         ػمتٔقػ كٞم ت اكقٝاكقايو مبػبت ًبؿي ٓزـيِ ايٖ عؼٓ

ٚٴ ًبؿي ػبػي ٝ ٓٞظق ثٚ ٝ ًـػ ٝ ػؿمت ػٝ ثـاثـ صن ي تؼِن عٞاٛؼ گـكت ٝ  اُقصٔ
ف  اُؼبػٙ ٝ اّبكٚ ًبؿ ٗجبينت اف مٚ مبػت ًبؿ ػؿ ؿٝ رٚ ٓؼت ًبؿ كٞم ثٚ ٛيچ ٝ

 ـػػ.ف پي ػؿ پي ايٖ اّبكٚ ًبؿي ثـ ًبؿگـ تضٔيَ گ ثييتـ گـػػ يب ٓي مٚ ؿٝ

ف امتـاصت ثـعٞؿػاؿ ثٞػٙ ٝ اگـ هـاؿ ثبىؼ ًٚ ًٔتـ اف  ف ًبؿي, ًبؿگـ اف يي ؿٝ ؿٝ 6ػؿ افاي ٛـ  ـ  4 
ٍِ ػمتٔقػ ثبينتٚ ٝ ٓت٘بمت ثٚ ٝ ف, امتـاصت ثٚ ٝ يي ؿٝ ي پـػاعت  ي تؼِن گيـػ, پل ٓؼبػ

 ثبينت ًٚ پـػاعت ىٞػ. ثٞػٙ ٓي

 ف, ٗٚ ًٔتـ ثـعٞؿػاؿ عٞاٛ٘ؼ ثٞػ. ت ؿًٝبؿگـإ اف تؼطيالت مبُيبٗٚ ٝ صؼاهَ ثين ـ  3 

ؿإ عؼٓت ٓجن  ثي٘ي ىؼٙ تخجيت گيتٚ ٝ ٓي ػٝ ٛبي پيو ٓيقإ ػمتٔقػ ٓجن ثٞػرٚ ـ  2 
ِٕ  رٚ ٖٓ ٓؼت هـاؿػاػ هبثَ ًبٛو ٗغٞاٛؼ ثٞػ. ثٚ ٛيچ ٝ اُٞرٞٛي, ػمتٔقػٛب ًٔتـ اف ٓيقا

ٚٴ كؼؿاٍ ثب پبيتغت ٝ ػيگـ آصبػ ػؿ ٓإمنبت ًبؿي ٝ  صؼاهَ ػمتٔقػ ػٔٞٓي ٝ َٓـصٚ ػؿ ٗبصي
 ًبؿگـي مـفٓيٖ رٜٔٞؿي ٗغٞاٛؼ ثٞػ.

ٚٴ ر٘نيت ًبؿگـ ثٚ ٛيچ ٝ ـ  5   رٚ ٓطـس ٗغٞاٛؼ ثٞػ. ًبِؿ ثـاثـ, ػمتٔقػ ثـاثـ ػاؿػ ٝ ٓنئِ

تٜ٘ب ٓـاتت ػقٍ ٝ ًبٛو ػمتٔقػ ٝ ٓتٞهق مبعتٖ پـػاعت ػمتٔقػ ػؿ ٓٞاؿػي ًٚ ػؿ  ـ  6 
 ثي٘ي ىؼٙ ٝ الؿيـ, ٓيّنـ ٝ ػِٔي عٞاٛؼ ثٞػ. هٞاٗيٖ پيو

اٗتَبة پـمَ٘ اف ٓـين ٗظبٜٓبيي ًٚ ٓـاتت اىتـبٍ ٝ آگبٛيٜب ٝ تزبؿة كـػ ٓتوبّي ؿا  ـ  7 
ُتي ٝ  ُت امت ًٚ ٓـاتت تيٌيَ ٓؼاؿكِ ػٝ پؾيـػ ٝ ايٖ ػٝ ُضبظ عٞاٛؼ ٗٔٞػ, ٍٞؿت ٓي

ىٞػ؛ ٓ٘ظٞؿ رٜت ًبؿگـإ ٓتوبّي ًٚ  ػاؿ ٓي ٓؼيـيت ايٖ آبًٖ آٓٞفىي ؿا تْٔيٖ ٝ ػٜؼٙ
 ٓتـرْ. ـ  ـٗؼتب ًبؿ يبػ ثگي

ًبؿگـإ اف صوِٞم تـعيٌ عٞػ ثٚ ٓ٘ظٞؿ ثـعٞؿػاؿي اف تـكيغ ػؿ رٜت ثٜجٞػ آگبٛيٜبي  ـ  8 
ٓ٘ؼ عٞاٛ٘ؼ ثٞػ ٝ ػؿ ىـائ ثـاثـ اف ُضبظ  اي عٞيو ثٜـٙ عٞيو ٝ تٞاٗبييٜب ٝ مٞاثن ًبؿ صـكٚ

هؼيت اه ٛٔيٖ ٓٞ اي, صن توؼّ ثب كـػي امت ًٚ تٜ٘ب ٓ٘جغ ػؿآٓؼ ٝ ٓؼبه ًبؿي ٝ صـكٚ
 امتغؼآي ٝ آٌبٕ اىتـبٍ ثبىؼ.

تٞإ اف اىتـبٍ ٓؼِن يب ثـً٘بؿ ٗٔٞػ ٛ٘گبٓي ًٚ ػَِ تٞريٜي ٝ ػؿ  ًبؿگـإ ؿا تٜ٘ب ٓي ـ  9 
چبؿچٞة هبٕٗٞ ٓيبٛؼٙ ٝ احجبت ىؼٙ ثبىؼ. ػؿ ٍٞؿت رؼامبفي ٝ ػقٍ ؿيـ ّٓٞرٚ يي ًبؿگـ اف 

ؿإ  ثبىؼ ٝ ٗيق پـػاعت ؿـآت ػٝ ي ٓزؼػاً ٓتَٞؿ ٓي ًبؿ عٞيو, صن اٗتَبة ٝ ثٚ ًبؿگيـي ٝ
ف ربثزبيي, ًبؿگـ ربثزب ىؼٙ, ٓنتضن  گـػػ. ػؿ ٍٞؿت ثـٝ ي هطؼي ٓضنٞة ٓي ثيٌبؿي ٝ

 ثبىؼ. ػؿيبكت ٝ ثـعٞؿػاؿي اف ٓؼبػُت ػمتٔقػ ٝ ٗيق اصيبٗبً ؿـآتي ىبينتٚ ٓي

ا ػاؿٗؼ ٝ ٗيق ًبؿگـإ صن ارتٔبع ٝ ايزبػ تزٔغ ػؿ ػكبع اف ثـعٞؿػاؿي اف ٓ٘بكغ ٓيتـى ؿ ـ  11 
ثـعٞؿػاؿي اف صن ٓجبػؿت ثٚ اػتَبة ثب ؿايت ىئٞٗبت هبٗٞٗي عٞاٛ٘ؼ ثٞػ ٛ٘گبٓي ًٚ ٓـاتجي 

 اف صوٞم اييبٕ, َٓـصٚ ػؿ ايٖ اٍَ ٓٞؿػ تغطي ٝ تؼؼي هـاؿ گـكتٚ ثبى٘ؼ.

گـػػ,  ٓيٖ ارتٔبػي ٓجن ٓـاتت ؽيَ, ًٚ ٓجبٗيِ صؼاهَ ٓضنٞة ٓي آ٘يت ارتٔبػي ٝ تأ ـ  11 
 ىٞػ: ٙ ٝ ٓضتـّ ىٔـػٙ ٓيؿػبيت ىؼ

ػٛؼ ٝ ٗيق  اي ؿا پٞىو ٓي اُق: ًِيٚ تَبػكبتي ٝ مٞاٗضي ٝ ثئبؿيٜبيي ًبؿي ٝ صـكٚ 
ًبُت ٝ ٓـگ ٗيق ٓٞؿػ  اي ٓخَ ثبؿػاؿي ٝ ثبفٗينتگي ٝ اف ًبؿ اكتبػگي ٝ ثئبؿيٜبي ؿيـ صـكٚ

 ُضبظ امت.

اف ٓؼت ٓيبٕ الفّ رٜت ثبفيبكت هٞع ثئبؿيٜب, صن ثـعٞؿػاؿي ًبؿگـ  ف مٞاٗش ٝ ة: ػؿ ٍٞؿت ثـٝ 
 عٞيو ٝ آٌبٕ ثبفگيت ثٚ ًبؿ ٓجن هٞاٗيٖ, ٓتَٞؿ عٞاٛؼ ثٞػ.



ـِ ثبؿػاؿ, ػؿ ٍٓٞ ػٝ پ: ٝ  ؿ ٝ ٗيق  ؿإ ثبؿػاؿي ٝ ًبؿٛبي عطـ آكـيٖ ٝ كيبؿآٝ ّؼيت فٗبٕ ًبؿگ
صٞاػث اصتٔبُي ًٚ ٓتٞرٚ مالٓتي اييبٕ ىٞػ, ُضبظ هـاؿ گـكتٚ ٝ ثٚ اييبٕ يي ٓبٙ 

ّغ صَٔ,  ّغ صَٔ ٝ ٗيق ػٝ ٓبٙ اف تبؿيظ ٝ متضوبهي ٝ امتؼالري هجَ اف تبؿيظ ٝٓـعَي ا
گيـػ ٝ ػؿ عالٍ ايٖ مٚ ٓبٙ اييبٕ  ٓزٔٞػبً مٚ ٓبٙ, ٓـعَي ٝ ٓؼبكيت اف ًبؿ تؼِن ٓي

ٚٴ ٓقايب عٞاٛ٘ؼ ثٞػ. ػؿ ػٝ ٚٴ عٞػ ثب ًِي ؿإ ىيـػٛي ٗيق  ٓنتضن ثـعٞؿػاؿي اف صوٞم ثبينت
ـِ ٓبػؿ, اف ٓـعَي ػ ٗيْ  ٓ٘ؼ ثٞػٙ فٓبٗي صؼٝ ف ثٜـٙ اُؼبػٙ ػؿ ٍٓٞ ؿٝ ٝ امتـاصتٜبي كٞم ًبؿگ

ىٞػ تب ثتٞاٗؼ كـفٗؼ ٝ يب كـفٗؼإ  ي اعتَبً ػاػٙ ٓي مبػت ثـاثـ ٛـ ٓـتجٚ امتـاصت ثٚ ٝ
ٚٴ الفّ ٝ ػاؿٝ ٝ ًٌٜٔبي  عٞيو ؿا تـؾيٚ ٗٔبيؼ. ثٚ ػالٝ ٙ اف ٓـاهجتٜبي پقىٌي ٝ ٓالصظبتِ فٗبٗ

 ٓ٘ؼ عٞاٛؼ گـػيؼ. عٞاؿگبٜٛب ٗيق ثٜـٙىيـػٛي ٝ عؼٓت ىيـ

ٛب ٝ ٓـاتت ٝ  ٓيٖ ٝ ٓـاهجتٜبي پقىٌي ؿا ػؿ ٍٞؿت ت: عٞييبٕ ًبؿگـإ صن ثـعٞؿػاؿي اف تأ 
 ٗنجتٜبي ٓؼيٖ تٞمٔ هبٕٗٞ عٞاٛ٘ؼ ػاىت.

ٓ٘ؼي ٝ ػؿ رٜت  ىگبٜٛبيي رٜت ثٜـٙ ث: ٓـاًقي رٜت تؼطيالت ٝ ثبفيبثي ٝ ثٜجٞػ, ٗيق كـٝ 
 اٗؼافي عٞاٛؼ ىؼ. ٝ عٞييبٕ اييبٕ ثـپب عٞاٛؼ ثٞػ ٝ ؿاٙؿكبٙ صبٍ ًبؿگـإ 

ىٞػ ٝ ثٚ ىٌَ امتيزبؿي يب ثٚ ٍٞؿتِ  ثي٘ي ٓي د: رٜت ًبؿگـإ ٓ٘بفٍ ٝ ٓنبًٖ اؿفإ پيو 
ٛبي اف پيو تَٞيت ىؼٙ ٝ ػؿ اعتيبؿىبٕ هـاؿ عٞاٛؼ گـكت؛  ه هطؼي ٝ ٓطبثن ثب ثـٗبٓٚ كـٝ

م ِٓي ٓنٌٖ ثٚ ٓ٘ظٞؿ ؿاٙ اٗؼافي ٝ  ٘ؼ, يي ٍ٘ؼًٝ ُت اف ٓـين ًٌٜٔبيي ًٚ ٓي ٙ ػٝ ثٚ ػالٝ
گؾاؿي  ميل عٞاٛؼ ٗٔٞػ ٝ ٗظبٓي اف مـٓبيٚ ميل ٓ٘بثغ ٝ اػتجبؿاتي ثٚ رٜت ًبؿگـإ تأ تأ

ُي ًبكي اػطب ٗٔبيؼ, تب ٓنٌٖ ٓ٘بمت ٝ ثٜؼاىتيِ ػؿ عٞؿ  آٜبي ٓغتَـ ٝ ًٚ ثٚ ًبؿگـإ ٝ
ٓ٘قٍ ٓٞؿػ ٗظـ عٞيو ٝ يب ثٚ ٓ٘ظٞؿ پـػاعت مبفي  عٞػ, اثتيبع ٗٔبي٘ؼ ٝ يب ثـاي مبعت ٝ ثٜي٘ٚ

ػيٕٞ عٞيو ػؿ اؿتجبٓ ثب ٓنٌٖ ػؿ اعتيبؿ اييبٕ ثب اػتجبؿات ًبكي ٝ ٌٓلي ٝ ػؿ اؿهبّ پبييٖ 
 هـاؿ ػٛؼ, ؿاٙ اٗؼافي عٞاٛؼ ٗٔٞػ.

م ِٓي ٓنٌٖ ثٚ ًبؿگـإ اػطب عٞاٛؼ ٗٔٞػ, ثٚ آالع ٜٗبػ ٓنئٍٞ ػؿ  ًٌٜٔبيي ًٚ ايٖ ٍ٘ؼٝ 
ٛبي ٓ٘بمت ارـاي ايٖ ًٔي  ه ًيٞؿ عٞاٛؼ ؿميؼ ٝ ثب هٞاٗيٖ ٓـتجطٚ ٝ ؿٝٓيٖ ارتٔبػي  تأ

ٙٴ ثبفپل ٓبُي تطجين عٞاٛؼ يبكت ٝ ٍ٘ؼٝ گيـي اػتجبؿات  م ٓقثٞؿ امت ًٚ ثـ ٓـاتت اػطب ٝ ٗضٞ
 ٓقثٞؿ ٓؼيـيت عٞاٛؼ ٗٔٞػ.

ٛؼ ؿي ٓطـس عٞا ػؿگيـيٜبي كـػي ٝ رٔؼي ثيٖ ٍ٘لي ٗقػ ػاػگبٙ كؼؿاٍ ٝ آىتي ٝ ػاٝ ـ  14 
ٛبي هٞاٗيٖ تيٌيالتي ٓقثٞؿ عٞاٛؼ ثٞػ.  ثي٘ي ىؼ ٝ ٓـاتت ؿميؼگي ٓجت٘ي ثـ ٓوـؿات ٝ پيو

ػؿگيـيٜبي ثيٖ هٞٙ هْبييٚ                ايٖ هٞٙ اف مٞي ىٞؿاي هْبيي كؼؿاٍ ؿميؼگي ٝ 
ف ٗٔبيؼ,  كََ عٞاٛؼ ىؼ. آب آٗؼمتٚ اف ػؿگيـيٜبيي ًٚ ثيٖ ػيٞإ ػبُي ٝ ًبؿً٘بٗو ثـٝٝ  صَ

 كََ عٞاٛؼ گـػيؼ.ٝ  ٔ عٞػ ػيٞإ ػبُي ػؼاُت صَتٞم

ِٕ مـٝ ـ  13  يل  ٗظبٓيٜب ٝ ػؿيبٗٞؿػإ ٝ اػْبي تيٌيالت آ٘يت ػٔٞٓي ًيٞؿ, ٝ ٗيق ًبؿً٘ب
ُت ثٚ رٜت  عبؿري, اف ٓـين هٞاٗيٖ ٓـتجطٚ ٓإمنبت ٝ اُجتٚ ؿتن ٝ كتن عٞاٛ٘ؼ ىؼ. ػٝ

ِْ اػْبي كؼبٍ احـ           , ٗيـٝ ٛٞايي ٝ ٗيـٝ ػؿيب يي ًٌٜٔبيي ؿا ًٚ ثضج د ػؿ هنٔت يبفػٛ
ايْ, اػطب عٞاٛؼ ىؼ, اُجتٚ  اؿػ ىؼٙ ٛٔيٖ ّٓٞٞػبت اعيـ آٓؼٙ ٝ ثٚ ىٔبؿٙ ميقػٙ إٓ اي٘ي ٝ

 اُؾًـ ٝ ٗيق: ٓيٖ ارتٔبػي ٓـتجٔ ثب ٜٗبػٛبي كٞم ػؿ چبؿچٞة ٓيبثٚ ٝ اف ٓـين ٜٗبػ ٓنئٍٞ تأ

ًيٞؿ, ًٚ هنٔتي اف ٗظبّ ثبٌٗي ؿا تيٌيَ ت صبًٔٚ  ٌٓـّؿ: ثبٗي ٓـًقي ٝ ٜٗبػٛبي ٛيأ ـ  13 
ػٛ٘ؼ, ٓ٘بمجبتِ ًبؿي عٞيو ؿا ثب ًبؿگـإ, ٓجن ٓ٘ؼؿربت ٝ َٓـّصبت ٛٔيٖ فيـث٘ؼٛبي  ٓي

 اعيـاُؾًـ ُضبظ عٞاٛ٘ؼ ىؼ.

ظبيلي ًٚ ثبينت ػؿ ٜٗبيت آبٗت ٝ آيٖ ثٞػٕ تٞمٔ ًبؿگقاؿاٗو  ٝ هبٕٗٞ امت ًٚ ٝ ـ  12 
ظبيق كٞم ثبى٘ؼ, اف تؼاثيـ آ٘يتي ٝ  ػاؿ ٝ ٗٔٞػ. اكـاػي ًٚ ػٜؼٙػاؿ گـػٗؼ ؿا تؼييٖ عٞاٛؼ  ػٜؼٙ

ٓيٖ ارتٔبػي ٗيق اييبٕ ؿا ُضبظ هـاؿ عٞاٛؼ  صوٞهي عبً ثـعٞؿػاؿ عٞاٛ٘ؼ ثٞػ ٝ ٓقايبي تأ
 ػاػ.

  

 عُٕاٌ ْفتى 

 ْاي عًٕيي پيشگيري 

 اصم صذ ٔ بيست ٔ چٓارو 



اٗؼ, ٗقػ  يب ٌِٓٔتي تلٞيِ ٗگيتٚاعتيبؿاتي ًٚ تٞمٔ هبٕٗٞ امبمي ثٚ ًبؿگقاؿإ كؼؿاٍ  
 ثبىؼ. اي كؼؿاتيٞ ًيٞؿ ُضبظ ثٞػٙ, ثـاييبٕ ٓتـتت ٓي ُتٜبي ٗبصيٚ ايبالت ٝ ػٝ

 اصم صذ ٔ بيست ٔ پُجى 

ػاؿ ػٝ مٔت ٌِٓٔتي ًٚ ثٚ گقي٘و  ٛيچ كـػي هبػؿ ٗينت ػؿ ػيٖ صبٍ ٝ ٛٔقٓبٕ ػٜؼٙ 
آٞؿ ٌِٓٔتي ٝ ػيگـي  ٓـػٓي ٝ ػٔٞٓي ٓ٘تَت گيتٚ ثبىؼ, گـػػ ٓخال مٔتي اف ٗبصيٚ

ُت يب ٗبصيٚ كؼؿاتيٞ ٓـثٞٓٚ. آب كـػ ٓ٘تَت هبػؿ امت ٛـ يي ؿا ًٚ تٔبيَ  اٗتَبثي اف مٞي ػٝ
 ػاؿػ, گقي٘و ًـػٙ ٝ ػؿ إٓ مٔت ٓيـٍٞ ثٚ ًبؿ گـػػ.

  

 اصم صذ ٔ بيست ٔ ششى 

ٗيق اُقصٔٚ ٝ ػمتٔقػي  ػاؿي مٔت حبٗي ًٚ اصيبٗبً صن ٓجن هبٕٗٞ اعيـاُؾًـ, ثبثت ػٜؼٙ 
ٌّ  ثـايو ٓتـتت ٓي ثبىؼ, ٛيچ ػمتٔقػي هبثَ پـػاعت يب ػؿيبكت ٗينت ٝ ٓـبيـ امت ثب ٗ

 ٍـيش هبٕٗٞ امبمي.
  

 اصم صذ ٔ بيست ٔ ْفتى 

ًالي ٓزِل ٝ آهبيبٕ م٘بتٞؿٛب, ٗيق ٗٔبي٘ؼگبٕ  ؿئيل رٜٔٞؿ, هْبت ػيٞإ ػبُي ػؼاُت ٝ ٝ 
ٚٴ ٓضُٞٚ ٝ  ُتي ٝ ٌِٓٔتي, اف ثبثت اٗزبّ ٝ اٗزٖٔ ٗبصيٚ پبيتغت ٝ ػيگـ ًبؿگقاؿإ ػٝ ظيل

ػاؿي مٔت عٞيو ػمتٔقػ ٝ صوٞم ٓ٘بمت ػؿيبكت عٞاٛ٘ؼ ٗٔٞػ ًٚ ايٖ اُجتٚ ثطٞؿ  ػٜؼٙ
ٚٴ ًَ ًيٞؿ ٝ پبيتغت  ٓؼيٖ عٞاٛؼ ىؼ ٝ ٗنجتي ٓتنبٝ مبُيبٗٚ ت٘ظيْ ٝ ي ػاىتٚ ٝ اف ثٞػر

 ثي٘ي عٞاٛؼ ىؼ. ُتي صنت ٓٞؿػ پيو ٛبي ٜٗبػٛبي ىجٚ ػٝ ٓيٖ گيتٚ ٝ يب ػؿ ثٞػرٚ تأ
  

 اصم صذ ٔ بيست ٔ ْشتى 

ػاؿي مٔت ٓضُٞٚ ٝ ٓ٘تَجٚ,  هجَ اف ػٜؼٙء ٕ امتخ٘ب ُتي ٝ ٌِٓٔتي ثؼٝ ٛـ يي اف ًبؿگقاؿإ ػٝ 
ٗنجت ثٚ صلع ٝ صـامت اف هبٕٗٞ امبمي ٝ هٞاٗيٖ ٓتـتجٚ ٝ ٓ٘جؼخٚ اف إٓ مٞگ٘ؼ يبػ عٞاٛؼ 

 ٗٔٞػ.

 اصم صذ ٔ بيست ٔ َٓى 

ؿػي ًٚ ػؿ اؿتجبٓ ٓنتويْ ػاؿ مٔتي ثزق ٓٞا تٞاٗؼ ػٜؼٙ ػؿ فٓبٕ ٍِش, ٛيچ ٓوبّ ٗظبٓي ٗٔي 
ٚٴ متبػٛبي كـٓبٗؼٛي ٗظبٓي حبثت ٝ  ثب آـ ٗظبٓيگـي ٝ اؿتو ًيٞؿ امت ثبىؼ ٝ تٜ٘ب ًِي

ُت ٝ صٌٞٓت ػاؿٗؼ ثب  اثنتگي ثالكبٍِٚ ثٚ ػٝ ػائٔي ػؿ ٓوـٛبي ٗظبٓي ٓـثٞٓٚ ًٚ ٝ
ٓي ًٚ اٗؼ ٝ الؿيـ. اؿتو تٜ٘ب هبػؿ امت ػؿ آبًٖ ٝ ٗوب تيٌيالت صٌٞٓتي ٝ ٌِٓٔتي ٓـتجٔ

مينبت ٝ تيٌيالت ٗظبٓي عٞػ  ٛبي امٌبٕ ٓـػّ ؿيـ ٗظبٓي امت تأ ؿ اف ٛنتٚ ٕ ٝ ػٝ ثيـٝ
 ؿا ثـپب ػاىتٚ ؿتن ٝ كتن آٞؿ ٗظبٓيگـي ٗٔبيؼ.

  

 او اصم صذ ٔ سي 

ُت ٝ ًِينب يب ًِينب ٝ صٌٞٓت ثٚ ٛؼايت ٓوـؿاتي عٞاٛؼ پـػاعت ًٚ  اٍَ تبؿيغي رؼايي ػٝ 
ٛبي  ثؼإ ىؼٙ امت ٝ ٗيق ًِينب ٝ ًِيٚ تزٔؼبت ٝ اٗزٖٔٓي ٓلبػ ٛٔيٖ اٍَ اىبؿاتي 

 رٞآغ ٓؾٛجي اف هبٕٗٞ صبّـ تجؼيت عٞاٛ٘ؼ ٗٔٞػ.

ٛب ٝ رٞآغ  ًِيٚ ًِينبٛب ٝ تزٔؼبت ٓؾٛجي ػاؿاي ىغَيتي صوٞهي ٛٔچٕٞ اٗزٖٔ ـ  اُق 
ؾا, اي ًٚ ٓـاتت كؼبُيت ٝ اثـاف ٛٞيت عٞػ ؿا ثٚ حجت ؿمبٗؼٙ ثبى٘ؼ. ٝ ُ ٓؾٛجي ثٞػٙ اف ُضظٚ

ٓٚ ٝ ٓطبثن ثب هبٕٗٞ امبمي ؿا رٜت ايٖ  ؿتٜبي حجت ٓيـٝ ايٖ هبٕٗٞ امت ًٚ ىـائ ٝ ّـٝ
 ػمتزبت ٝ تزٔؼبت ٓؾٛجي تؼييٖ ٝ ٓيغٌ عٞاٛؼ ٗٔٞػ.

ٛبي  ٗي تزٔؼبت اٗزٖٔ ُتي ٓزبف ثٚ ٗلٞؽ ٝ ػعبُت ػؿ فٗؼگي ػؿٝ ٓوبٓبت ٌِٓٔتي ٝ ػٝ ـ  ة 
 ٓؾٛجي ٗينت٘ؼ.

٘ؼ تٞاٗنت ثٚ ٛـ يي اف اػيبٕ ٝ ٓؾاٛت ٓٞرٞػ ػؿ مـفٓيٖ ٗؼإ ٌٓقيٌي عٞاٛ ىٜـٝ ـ  د 
اٗؼ ػؿ چبؿچٞة  ٗؼإ ٌٓقيٌي ٝ ْٛ عبؿريٜب ٓٞظق يؼٙ ؿكتبؿ ػاىتٚ ثبى٘ؼ. ْٛ ىٜـٝ گـٝ

 يؼٙ ٝ ؿػبيت هٞاٗيٖ ؿا ث٘ٔبي٘ؼ. هٞاٗيٖ ثٚ ٛـ يي اف ايٖ ٓؾاٛت ًٚ عٞامت٘ؼ, گـٝ



ػيٖ ٓؼاؿإ ٝ ٓجِـبٕ اػيبٕ هبػؿ ٗغٞاٛ٘ؼ  ػؿ چبؿچٞة هبٕٗٞ تيٌيالتي ٓـثٞٓٚ ثب آـ كٞم, ـ  ػ 
ٗؼ ػيگـي  ُتي ٝ ٌِٓٔتي تٖ ثنپبؿٗؼ ٝ ٝ ايٜ٘ب ٓخَ ٛـ ىٜـٝ ظبيق ػٝ ػاؿي ٝ ثٞػ ًٚ ثٚ ػٜؼٙ

 ُي صن اٗتغبة ىؼٕ ٝ اعؾ ؿأي ثٚ ٗلغ عٞػ ؿا ٗؼاؿٗؼ. صن ؿأي ػاىتٚ ٝ

ُي ثـ ُٚ ٝ  ي عٞػ ٝٓؾٛجيٕٞ هبػؿ ٗينت٘ؼ, ثٚ ٓ٘ظٞؿ هَؼ ميبمي يب اٗزبّ كـايِ ٓؾٛج ـ  ٛـ  
يب ثـ ػِيٚ ٛـ يي اف ٗبٓقػٛبي اٗتغبثبتي, اصقاة ٝ تيٌيالت ميبمي ًيٞؿ اف ٛـ ٗٞع ٝ ر٘ل 

 اي ًٚ ثبى٘ؼ, اػالّ پيٞمتگي ٝ ٛٔجنتگي ٗٔبي٘ؼ. ٝ ٓـتجٚ

ٓؾٛجي,  ـ  ُتي ٝ ػٔٞٓي ٝ صتي ٓؾٛجي ٝ يب تجِيـي ٝ ٗيق هبػؿ ٗغٞاٛؼ ثٞػ تب ػؿ ٓزتٔؼبت ػٝ 
اٗيٖ ًيٞؿ ٝ ٜٗبػٛبي ٓـتجطٚ, اثـاف ٓغبُلت ٝ يب اثـاف اٗقربؿ ٝ اٛبٗت ٗٔبي٘ؼ ٝ ثٚ ٓـبيـت ثب هٞ

ايٖ ٓـبيـت ثٚ ٛـ ىٌَ ًٚ ثبىؼ ٓزبف ٗينت چٚ, ػؿ ٜٗبػٛبي ِٓي ٝ ٓيٜ٘ي, چٚ ثٚ ٛـ 
 ىٌَ ٝ تيجّت ػيگـ ًٚ ثبىؼ.

صتي  ٓؼ٘بيي ٝ يبء ٝ ٗيق ثٚ ىؼت ٝ هٞيبً تيٌيَ ٛـ گٞٗٚ تزٔغ ميبمي ًٚ ثٚ ٗضٞي اف اٗضب 
اىبؿتي ٝ ػ٘ٞاٗي ثب ٓـاتت ٝ ٓظبٛـ ٓؾٛجي ػاىتٚ ثبىؼ, ٗينت٘ؼ, ٝ ٗيق ٗغٞاٛ٘ؼ تٞاٗنت ػؿ 

 ؿفٗؼ. اٗؼافي يب ثـپبيي تزٔؼبت ثٚ ٛـ ىٌَ اف ٗٞع ميبمي اهؼاّ ٝ ٓؼبثؼ, ثٚ ؿاٙ

ظبيق مبمي, ًبكي امت ًٚ ثٚ كـػ عبٓي يب  ػؼٙ يب ًالٓي ػؿ رٜت ٓوبٍؼ ٝ ٝ ٓضِ ٝ 
 ت ثغو اعيـ ٝ هجَ, ٓـاتت ٓزبفات ٝ ثـعٞؿػ هبٗٞٗي ؿا ٓتـتت ػاؿٗؼ.ٍ ًـػٙ اف ٓـات ػؼٝ

ٙ,  ٓٞؿ اعٞإ ٝ ٛٔييـگبٕ ٝ ٛٔنـإ اييبٕ, ثؼالٝ ٓؾٛجيٕٞ ٝ ٗيق اعالف ٝ امالكيبٕ, ٛٔيٖ 
ٍيت ػيگـي ٗينت٘ؼ ٝ يب ايٖ  تزٔؼبت ٝ اٗزٜٔ٘بي ٓؾٛجي ٓتؼِوٚ هبػؿ ثٚ اؿث ثـػٕ اف ثبثت ٝ

ٗضٞي تضت مـپـمتي ٝ ٛؼايت ٓؾٛجي ٝ صٔبيت ٓؼ٘ٞي ػيگـي يؼ٘ي: اكـاػي ًٚ ثٚ 
ٚٴ چٜبؿ ثب اييبٕ ٗؼاىتٚ  ُي ٛيچ گٞٗٚ هـاثت ٝ عٞييبٝ ٓؾٛجيٕٞ ثٞػٙ ٝ ٗؼي صتي تب ػؿر

 ثبى٘ؼ.

ٚٴ ٓوبٓبت اػاؿٙ ٌِٓٔتي ٝ ػؿ چبؿچٞة ٓوـؿات ٝ   ٓـاتت حجت اصٞاٍ اكـاػ اف رِٔٚ آٞؿ ٓٞظل
ؿي ًٚ ايٖ ٓوبٓبت ثٚ اييبٕ ٓ٘تنت ثؼاٗ٘ؼ هٞاٗيٖ ثٞػٙ ٝ اف صوٞم ٝ اعتيبؿات ٝ اػتجب

 ثـعٞؿػاؿٗؼ ٝ الؿيـ.

ٚٴ اعيـ  ُتٜبي ٗبصيٚ ٓوبٓبت كؼؿاٍ ًيٞؿ ٝ ايبالت ٝ ػٝ  اي, ىٜـػاؿيٜب ٝ آخبُْٜ, ػؿ ايٖ فٓي٘
 ٍ ثٞػٙ ٝ ػؿ چبؿچٞة هبٕٗٞ ػَٔ عٞاٛ٘ؼ ٗٔٞػ. اعتيبؿٓ٘ؼ ٝ ٓنإٝ

  

 اصم صذ ٔ سي ٔ يكى 

ٚٴ ػٝ ٝ ٗيق اف رِٔٚ اعتيبؿات عبٍٚ  ُتي يب كؼؿاميٕٞ ًيٞؿ امت, ثنتٖ تؼـكٚ ثٚ  ٝ ٓغتَ
اؿػاتي ٝ ٍبػؿاتي ٝ صوٞم تـاٗقيتي ٝ يب ػجٞؿي ٝ ٗيق هبٗٞٗٔ٘ؼمبفي ٝ هبئَ ىؼٕ ٛـ  ًبالٛبي ٝ

ٛبي آ٘يت ٝ پِيني ًيٞؿ ٝ ٗيق گـػه ٝ  گٞٗٚ اربفٙ ٝ ٛـ ٗٞع ٓٔ٘ٞػيت ثٚ ػَِ ٝ اٗگيقٙ
آب ٓـاتت صوٞم ٝ ػٞاؿُ ٓ٘ؼؿد ػؿ هنٔتٜبي  چـعو ًبال ثٚ ىٌَ ٝ هَؼ ػؿ ػاعَ ًيٞؿ؛

ّغ ٝ تضٔيَ آٜٗب ث٘ٔبيؼ  ُت ثتٞاٗؼ ٛـ گٞٗٚ اهؼآي رٜت ٝ آٌٗٚ ػٝ ٛلؼْٛ ثي اٍَ يٌَؼٝ 7ٝ  6
 هبثَ ارـا ٝ ًبؿثـي امت.

ٗٔبيؼ رٜت اكقايو, ًبٛو يب  ي تلٞيِ ٓي تٞاٗؼ اف اعتيبؿاتي ًٚ ً٘گـٙ ثٚ ٝ هٞٙ ٓزـيٚ ٓي 
اؿػات ًٚ تٞمٔ عٞػ ً٘گـٙ صتي تَٞيت ٝ ٍبػؿ گيتٚ,  بي ٍبػؿات ٝ ٝٛ اي تؼـكٚ صؾف مٜٔيٚ

ٛبي ػيگـ ٗيق ٛٔت گٔبؿػ ٝ يب ػؿ  ّغ تؼـكٚ تٞاٗؼ ٗنجت ثٚ ايزبػ ٝ ٝ ؿفػ ٝ ٗيق ٓي ٓجبػؿت ٝ
ؿي  اؿػات ٝ ٍبػؿات ٝ ػجٞؿ ًبالٛب ٝ اهالّ, ٛـ گبٙ ٓوتْي ٝ ّـٝ ػيت ٝ ٓٔ٘ٞػيت آـ ٝ ٓضؼٝ

ؿفػ, ٝ  ثبفؿگبٗي عبؿري ًيٞؿ ٝ اهتَبػ ػاعِي ثٚ اهؼآبتي ٓجبػؿت ٝ ثؼاٗؼ ثٚ ٓ٘ظٞؿ ت٘ظيْ آـ
اف ايٖ هجيَ ٛـ گبٙ ًٚ حجبت تُٞيؼ ِٓي ٝ ٛـ گٞٗٚ گبٓي ػؿ رٜت ٓ٘بكغ ٝ َِٓضت ٌِٓٔت 

ٙٴ ٓزـيٚ امت ًٚ  ؿتو ؿا صل ً٘ؼ, هبػؿ امت ٝ ّـٝ اؿػ ػَٔ ىٞػ. ٝ ٗيق اف رِٔٚ اعتيبؿات هٞ
 ؿفػ. ُيبٗٚ ٗقػ ٓزِنيٖ ٝ رٜت تَٞيت ثٚ ايٖ ْٜٓ ٓجبػؿت ٝثب اؿمبٍ ٝ ٓـس ٓـاتت ثٞػرٚ مب

 و اصم صذ ٔ سي ٔ دٔ 

ٛب, پبػگبٜٗب, اٗجبؿٛبي ٜٓٔبت ٝ ػيگـ آٞاٍ ٝ اهالّ ؿيـٓ٘وٍٞ  آ٘يٚ ٗظبٓي اف هجيَ ثـد ٝ ثبؿٝ 
ف  ٛبي ػٔٞٓي ٓ٘ظٞؿ ٝ َٓـٝ ُت ثٚ رٜت عؼٓت ثٚ ٓـػّ ٝ رٜت امتلبػٙ ًٚ اف مٞي ػٝ

ٙٴ هْبيي هٞاي مٚ گبٗٚ ٌِٓٔتي ػؿ چبؿچٞة هبٕٗٞ ٍبػؿٙ اف مٞي ً٘گـٙ  گـػٗؼ, ٓٞؿػ ُضبظ صٞف
ٞاٛ٘ؼ ػامت. ٝ ٓـاتجي اف ايٖ هجيَ ٝ ٓجبصخي ػؿ ايٖ عًَٞ ٛٔٚ, اف چبؿچٞة ٓوـؿات ٝ هـاؿ ع

 ػ ٌٗـػٙ, ٛٔٞاؿٙ تبثغ ٓوـؿات ٝ هٞاٗيٖ ربؿي ٌِٓٔتي عٞاٛ٘ؼ ثٞػ. هٞاٗيٖ ايبالت ٓغتِق ٓضؼٝ



 اصم صذ ٔ سي ٔ سٕو 

ٕ امبمي هبٕٗٞ امبمي صبّـ ٝ ٗيق ًِيٚ هٞاٗيٖ ٍبػؿٙ اف مٞي ً٘گـٙ ٓ٘جؼج اف ٛٔيٖ هبٗٞ 
ٝ ٗيق ًِيٚ تٞاكوبت هبٗٞٗي ٝ ثـاثـ ثب ٌٗ ٍـيش ايٖ هبٕٗٞ, چٚ ٓ٘ؼوؼٙ ٝ چٚ ػؿ ىـف اٗؼوبػ اف 
مٞي ؿئيل رٜٔٞؿي ٝ ثب تَٞيت م٘ب, ثٚ ٓ٘قُٚ هٞاٗيٖ ػبُيٚ ٌِٓٔتي ٝ ٓزـي ػؿ تٔبٓي 

ي ايٖ ٓـف ٝ ثّٞ امت. هْبت ٛـ ايبُتي عٞػ ؿا ٝ ٓـاتت اعتيبؿٓ٘ؼي ٝ تؼثيـاٗؼييي  هِٔـٝ
ْبيي ايبُت عٞيو ؿا ثب ٓتٖ هبٕٗٞ امبمي صبّـ مبفگبؿ عٞاٛ٘ؼ ٗٔٞػ ٝ ػِيـؿْ ٛـ گٞٗٚ ه

ٓـبيـتي ًٚ اصيبٗبً ثب ٓتٕٞ هٞاٗيٖ امبمي ٝ ػيگـ هٞاٗيٖ ػاىتٚ ثبىؼ, ثبف ؿػبيت ٝ ُضبظ ايٖ 
 ٗبپؾيـ امت. االرـا ٝ تغطي هٞاٗيٖ ػبُيٚ ٝ الفّ

  

 اصم صذ ٔ سي ٔ چٓارو 

ُتي ػؿ  ٛبي ػٔٞٓي ىجٚ ػٝ ُت كؼؿاٍ ػؿ اعتيبؿ ػاؿػ ٝ ٗيق ًِيٚ ٓؼيـيت ٓ٘بثغ اهتَبػي ًٚ ػٝ 
ف گيتٚ  ؿػٕ اٛؼاف ٓتـتجٚ ٝ ؿبيي, َٓـٝ ٜٗبيت ىبينتگي ٝ ًلبيت ٝ ٍؼاهت ٝ ػؿ رٜت ثـآٝ

 گـػٗؼ. ٝ ٛؼايت ٓي

ًِيٚ عـيؼٛب, امتيزبؿت ٝ ػؿ اعتيبؿگيـي ٛٔٚ ٗٞع آٞاٍ, اؿائٚ عؼٓبت ٝ يب ٛـ ٗٞع ثٌبؿگيـي  
ٛبي ػٔٞٓي ٝ مـامـي  ٛبي ػٔٞٓي ٝ اف ٓزـاي كـاعٞاٗي ت ٝ آٞاٍ اف ٓـين ٓقايؼٙعؼٓب

ٍٞؿت عٞاٛ٘ؼ پؾيـكت تب آفاػاٗٚ ٛـ ًل ٝ ٛـ ٜٗبػي ٓبيَ امت ثتٞاٗؼ آفاػاٗٚ ثٚ ٓـس 
ُت ٝ  ؿفػ ثؼيٜي امت ػؿ پبًتٜبي ػؿ ثنتٚ ٝ مـثنتٚ ثٚ ٗقػ ػٝ ػؿعٞامت ٝ تٔبيِو ٓجبػؿت ٝ

اٛ٘ؼ ؿميؼ ٝ ػؿ اٗظبؿ ػٔٞٓي ٝ ثٚ ىٌَ كبه ثبفگيبيي ىؼٙ تب ٜٗبػ كـاعٞإ ػٛ٘ؼٙ عٞ
ٚٴ ّٓٞٞع ؿا ػؿ عًَٞ هئت پييٜ٘بػي ٝ ثٜبي  ػٝ ُت تٞاٗنتٚ ثبىؼ تٔبٓي ىـائ ثٜي٘

 ػٛي ٝ ػيگـ ٓٞاؿػ ٓـثٞٓٚ تْٔيٖ ثغيؼ. گؾاؿي, كـٍت ٓقايؼٙ ٝ ٗيق ًيليت, مـٓبيٚ

ُت, ٌٓلي ٝ ٓطِٞة ٗظـ  ٜ٘بػي ػٝچ٘بٗچٚ پييٜ٘بػات ىـًت ػؿ ٓقايؼٙ ٝ عـيؼ آٞاٍ پيي 
ٜٗبػ كـاعٞإ ػٛ٘ؼٙ ٗجبىؼ, هٞاٗيٖ ربؿي ٝ ٓـتجطٚ رٜت اػتجبؿ ثغيي ثٚ آـ اهتَبػ ًيٞؿ ٝ 

ٗظـي ٝ ثيطـكي ٝ ُضبظ ٍؼاهت ػؿ آـ  ىبينتگي ٝ ؿػبيت ٜٗبيت ثيء ثٜجٞػ ًيليت ٝ ثٚ اؿتوب
ّغ ٓجبٗي ٝ  ثغيؼ, ثٚ ُٝت تْٔيٖ  ٓقايؼٙ ثٚ ٗضٞي ًٚ ثٜتـيٖ ٓٞهؼيت ٝ ىـائ ؿا رٜت ػٝ

 ؿفيؼ. امتوـاؿ ؿاٌٛـػٛب ٝ ٓوـؿات ٝ ىـائ ٝ ػيگـ ػٞآَ ٓتـتجٚ ٓجبػؿت ٝ

ٛؼايت ٓ٘بثغ اهتَبػي كؼؿاٍ ًيٞؿ, امتٞاؿ امت ثٚ ٓجبٗي ٛٔيٖ اٍَ ٝ الؿيـ؛ ٝ ًبؿگقاؿإ  
ٍ صنٖ ارـاي ايٖ ٓجبٗي ػؿ چبؿچٞة ػ٘ٞإ چٜبؿّ هبٕٗٞ امبمي صبّـ  ُتي ٓنإٝ ػٝ

 عٞاٛ٘ؼ ثٞػ.
  

 عُٕاٌ ْشتى 

 اؿػٙ ثـ هبٕٗٞ امبمي صبّـ: ػؿ عًَٞ اٍالصبت ٝ 

 اصم صذ ٔ سي ٔ پُجى 

تٞإ ٓٞؿػ اكقايو ٓتٖ ٝ يب اٍالس هـاؿػاػ ٝ ثٚ رٜت آٌٗٚ ٓـاتت  بمي صبّـ ؿا ٓيهبٕٗٞ ام 
اكقايو يب اٍالصبت اصتٔبُي ثغو ٓيتَٔ ػؿ ٛٔيٖ هبٕٗٞ هـاؿ گيـٗؼ, ٗيبف امت ثٚ ايٌ٘ٚ 

گيـي ٗٔٞػٙ ٝ يب  مّٞ اػْبي صبّـ ٗنجت ثٚ اٍالصبت يب اّبكبت ّٓٞغ ً٘گـٙ ثب ؿأي ػٝ
يؼ ٝ ٗيق ٓـاتت ايٖ ٓٞاكوت ٝ تبئيؼ, ثٚ تَٞيت اًخـيت هبٗٞٗگؾاؿإ ٓٞاكوت عٞػ ؿا اػالٕ ٗٔب

 ٌِٓٔتي ثـمؼ.

اتغبؽي اف مٞي هبٗٞٗگؾاؿإ ء ً٘گـٙ ٝ يب ًٔينيٕٞ ػائٔي ػؿ ٍٞؿت چ٘يٖ آـي ىٔبؿه آؿا 
ٌِٓٔتي ٝ اػالٕ ٓـاتت تَٞيت ٝ تبئيؼ ٛـ گٞٗٚ اكقايو ٝ اٍالصي ثـ ٓتٖ هبٕٗٞ امبمي 

 ؿفيؼ. ٓجبػؿت عٞاٛ٘ؼ ٝ
  

 عُٕاٌ َٓى 

 ف ٗبًـػٗي هبٕٗٞ امبمي. ٗبپؾيـ ٝ تزبٝ ػؿ ثبة صـيْ عؼىٚ 

 اصم صذ ٔ سي ٔ ششى 

فه ىٞؿه  هبٕٗٞ امبمي صبّـ اف صيّق اػتجبؿ ٝ ارـا ٗغٞاٛؼ اكتبػ صتي آٗگبٙ ًٚ ثٚ ػِت ثـٝ 
ٛـد ٝ  اي ٛـ چ٘ؼ ثيلتؼ. چ٘بٗچٚ ثـ احـ هلٚ يب ثِٞا يب هيبٓي, ػؿ ٓيبٛؼات ٝ ٗظبؿتو ثـ ربٓؼٚ ٝ

ٙٴ ايٖ هبٕٗٞ ٓـبيـت ٝ ٓـد ػٔٞٓي صٌٞٓت ٝ يب ػٝ ؿفػ ٝ ػ٘بػ رٞيؼ, ثٚ ٓضِ  ُتي ثب اٍٍٞ ٓوـؿ



ػمتيبثي ثٚ آفاػي اف مٞي ِٓت ٝ ٓـػّ, ٓـاتت اػتجبؿ ٝ ارـاي إٓ ُضبظ گيتٚ, ٓزـي عٞاٛؼ 
ؿه يب ف ايٖ ىٞ ىؼ ٝ ثـ ٓجن إٓ ٝ ػيگـ هٞاٗيٖ, ٓ٘جؼخٚ ٝ ٓتيجّخٚ, تٔبٓي ػٞآَ ٝ ػبٓالٕ ثـٝ

ٓٞؿ تٔبٓي ػمتيبؿإ ٝ  ثِٞا ًٚ ثـ ّؼ هبٕٗٞ امبمي ٝ ٓـبيـ ثب إٓ ػَٔ ٗٔٞػٙ ثبى٘ؼ, ٛٔيٖ
 ٌٛٔبؿإ ايٖ اهؼاّ ٓـبيـ ثب هبٕٗٞ امبمي ٓضبًٔٚ عٞاٛ٘ؼ ىؼ.

  

  

 
 


