


اي ٦ٻ زٹاٴ زض اټٳير اٶسراتاذ زض غاٲٗٻ زاٶؿر، ت٫ٹٶٻزٮي٭ ٸايح ايٵ اٲط ضا ټٱ ٲي

زٹاٴ ٪ٟر ظٶس٪ي ؾياؾي قٽطٸٶساٴ زض زٶياي ٶٹيٵ ز٣طيثاً زض اٶسراتاذ ذالنٻ ٲي

 .قٹزٲي

زطيٵ ٶٹٔ ٲكاض٦ر ؾياؾي اؾر  زطيٵ ٸ ٦ٱ ټعيٷٻ  زطيٵ، ؾٽ٭  قط٦ر زض اٶسراتاذ ٖاٰ

اؾة تطاي ٦كٝ ٲيعاٴ ٲكاض٦ر ؾياؾي ٲطزٰ ٸ ٮٹ تٻ ق٧٭ ٦ٳي ٸ ي٧ي اظ ٲٗياضټاي ٲٷ

 .زټسيٲ ٲطزٰ ضا زض ٖطنٻ ٞٗاٮيسٽاي ؾياؾي ٶكاٴي ټا تاقس ٸ زا حسٸزي اٶ٫يعٺآٴ 

ټٱ ٶاٲعزي اٶسراتاذ آظاز اؾر ٸ ټٱ  ٦ٻ آٴ اؾر  اٶسراتاذذ ٲٽٱ ي٧ي اظ ٲكرها

زٹاٶس اظ ٲياٴ ٶاٲعزټاي ٲرسٯٝ اٖالٰ قسٺ، آظازاٶٻ آٶٽايي ضا ٦ٻ زٳاي٭ ضاي زټٷسٺ ٲي

 .زاضز، تط٪عيٷس

زٹاٴ اضازٺ قٽطٸٶساٴ ضا زض ، اٶسراتاذ اتعاضي اؾر ٦ٻ تٹؾيٯٻ آٴ ٲيٮحاِ اظ ايٵ

 زاز. ٲطاغٗٻاؾي ٪يطي ٶٽازټاي ؾياؾي ٸ زٗييٵ ٲسهسي اٖٳا٬ ا٢سساض ؾيق٧٭

قٹز زض ح٣ي٣ر تا ؾياؾي ٲحؿٹب ٲي -ضاي زټٷسٺ يٳٵ ضاي زازٴ ٦ٻ ٖٳٯي ح٣ٹ٢ي

 ٦ٷس.تط٪عيسٴ ٶٳايٷسٺ ٸ يا ٶٳايٷس٪اٴ زض ازاضٺ اٲٹض ؾياؾي غاٲٗٻ ذٹز ٲكاض٦ر ٲي

اي ضاي زازٴ ضا ح١ اٞطاز زٹاٴ ش٦ط ٦طز. زؾسٻزض ٲٹضز ٲاټير ضاي، زٸ ٶٓطيٻ ضا ٲي

٫ط آٴ ضا ي٥ ٖٳ٭ اغسٳاٖي ٸ ي٥ ز٧ٯيٝ تطاي اٞطاز اغسٳأ زاٶٷس ٸ زؾسٻ زيٲي

تٻ ټط ٮحاِ قط٦ر زض اٶسراتاذ ٸ٪عيسٴ اٞطاز قايؿسٻ ٸضاي زازٴ ح١ ٢اٶٹٶي  .زاٶٷسٲي

 ټطٞطز غاٲٗٻ اؾر.

ي٧ي اظ ؾُٹح ٸ  ٲطزٰ قطيٝ ٚٹض تاؾساٴ تا زٹغٻ تٻ

ټاي ٲٽٱ ٲكاض٦ر ؾياؾي، قط٦ر ٲطزٰ ي٥ ٖطنٻ

 غاٲٗٻ زض اٶسراتاذ اؾر اټٳير ٲكاض٦ر اٶسراتازي

٦ٻ ٲحٹض ٲكاض٦ر ؾياؾي ٚاٮثاً تط  ٲي٫طززؾثة 

   .ٲكاض٦ر اٶسراتازي تچطذس



 اٶسټايي ٦ٻ ٶاٲعزټا تٻ آٶاٴ ٸاتؿسٻٸ ٪طٸٺ ؾياؾي ، احعاب$زٸٮر اٶسراتاذ تط٪عاض ٦ٷٷس٪اٴ 

(. 

ٸ زض ٦ٷاض  ،ٲؿس٣٭$ٶاٲعزټاي اٶسراتازي ٦ٻ احياٶاً ٸاتؿس٫ي ٪طٸټي :اٶسراب قٹٶس٪اٴ

 تاقٷسټٱ زاقسٻ  ٦اضي زض اٲط ذسٲر ٪عاضي تٻ ٲطزٰٸيػ٪يٽاي قرهي ٲٳ٧ٵ اؾر ؾٹات١ 

(. 

 ٦ؿاٶي ٦ٻ تطاي ٸا٪صاضي ٢سضذ ٸ اٶس٣ا٬ آٴ تٻ ٶاٲعزټاي اٶسراتازي ٸاضز  :٦ٷٷس٪اٴاٶسراب$

قٹٶس# ايٷاٴ ٸاغس قطايٍ ضاي زازٴ ټؿسٷس ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾر ٸاتؿس٫ي ٖطنٻ اٶسراتاذ ٲي

 زؾر تٻ اٶسراتاذ تعٶٷس،ټا يا ٶاٲعزټا زاقسٻ تاقٷس غعئي يا ٪طايكي ٶؿثر تٻ احعاب ٸ ٪طٸٺ

 ذ ؾياؾي اٶس٣ا٬ قٹز.ٸ٢سض

زؿػي٭ ٪طزيسٺ ٦كٹض تطاي تط٪عاضي اٶسراتاذ  ټٳاٴ$ٲسك٧٭ اظ ٢ٹاٶيٷي  :ٶٓاٲٽاي اٶسراتازي

تطاي ٸضٸز تٻ  ،ضاي زازٴ يا ٶحٹٺ ٪عيٷف ٶاٲعزټا قطايٍزٹاٶس قاٲ٭ ؾٵ ٸاغساٴ ٲي ٸ

 #ٖطنٻ اٶسراتاذ تاقس

     $ ٳاٖي حا٦ٱ زض ظٲاٴ اغس -ٸ ًٞاي ٞطټٷ٫ي ٲٹيٹٖاذ ؾياؾيًٞاي حا٦ٱ تط غاٲٗٻ

 #اٶسراتاذ

ايٷ٥ ذٹقثرساٶٻ  تٻ ذهٹل ٲطزٰ تا زياٶر ٚٹض ٲطزٰ ٲسسيٵ ٸزيٵ زٸؾر زٸٮر اٞٛاٶؿساٴ

ټؿسيٱ ايٵ قٳا   1393زضآؾساٶٻ  ٞطا ضؾيسٴ اٶسراتاذ ضياؾر غٳٽٹضي ٸقٹضاټاي ٸاليسي ؾا٬ 

٦ٷيس چٷاٶچٻ زض  ٪عيٷيس ٸزض اٶسراتاذ قط٦ر ٲي ٸاض تطٲي ٻټؿسيس ٦ٻ ظٖيٱ ٦كٹض ذٹز ضا ٲطزاٶ

 ؾا٬ ټاي ٪صقسٻ قط٦ر ٶٳٹزيس.

ٸ ٪طٸټي ٸزض ٸا٢ٕ اٶسراتاذ زض ٦ٷاض زي٫ط ؾاظ ٸ ٦اضټاي ٲكاض٦ر قٽطٸٶساٴ تٻ نٹضذ اٶٟطازي 

٪يطي زطيٵ ٶٹٔ ٲكاض٦ر ٲطزٰ زض ٖطنٻ ؾياؾي اؾر. ټٳچٷاٴ تٻ ٖٷٹاٴ تاضظزطيٵ ٸ ٢ات٭ اٶساظٺ

زټس ٸ اظ ؾٹي زي٫ط ٲال٤ ذ ؾياؾي ضا ٶكاٴ ٲيټاي اغسٳاٖي ٢سضټٳچٷيٵ اٶسراتاذ اظ ي٥ ؾٹ خايٻ

 .ذٹتي تطاي اضظياتي زٹظيٕ ٢سضذ زض غاٲٗٻ اؾر

 



ٶكطيٻ ټا قٹضاي ٸاليسي ٚٹض ايٷ٥ چاج خرف ٲٻ ذساٸٶس تعض٨ ضا ؾداؾ٫عاض ټؿسيٱ ٦ٻ تٻ ازا

خٷػٱ ايٵ ٶكطيٻ زحر ٖٷٹاٴ اضازٺ ٲطزٰ تسؾسطؼ ذٹاٶٷس٪اٴ ٪طاٲي ٢طاضٲي ٪يطز , زا تاقس 

تساٶٷس ٦ٻ اًٖاي قٹضاي ٸاليسي  ،اظ٦اض٦طز ٸ٦الي قاٴ زضقٹضاي ٸاليسي آ٪اټي حان٭ ٶٳٹزٺ

اٶس . ټٳچٷاٴ ٲُاٮة اياٞٻ ٸ ٞٗاٮير ټاي ٲٷاؾة ٸ چكٱ ٪يطي ضا تطاي ٲطزٰ اٶػاٰ زازٺ 

ٲٗٯٹٲازي ٦ٻ زٹؾٍ ٖال٢ٻ ٲٷساٴ اضازٺ ٲطزٰ تٻ زؾسطؼ زؾر اٶسض٦اضاٴ ٶكطيٻ ٢طاض ٪طٞسٻ  تٻ 

اضط ٦ططذ ٲُاٮة ٸ ايػاب ټط قٳاضٺ تهٹضذ ٲػٳٹٔ چاج ٶرٹاټس قس . اٲا زض چاج تٗسي تٻ 

 ٶكط آٶٽا خطزاذسٻ ٲي قٹز .  

ؾسطؼ ٖال٢ٳٷساٴ ٢طاض ٪طٞر ايٷ٥ خٷػٳيٵ قٳاضٺ ٶكطيٻ حايط چٽاض ٲطزثٻ ظيٹضچاج ياٞر ٸتس

 اي اؾر ٦ٻ تا ٲُاٮة ٲسٷٹٔ تٻ ٲٗطو ذٹاٶف ٸ اؾسٟازٺ قٳا زٸؾسساضاٴ اضازٺ ٲطزٰ ؾدطزٺ قسٺ

تٻ  تاظؾاظي،ح٭ ٲٷاظٖاذ،اٶس٣ا٬ ٲك٧الذ ٲطزٰ  : ٲٹيٹٖاذ چٹٴ , اٶ٧كاٜ ٸ زضچاج اٸ٬  .اؾر

،٪عاضـ ؾٟط زض ٸٮؿٹاٮي ټا ، ٸيٕ ٦اض٦طز ح٧ٹٲر ، تطضؾي ٲٹؾؿاذ  ح٧ٹٲر ، ٶٓاضذ اظ

 نحي زض ٚٹض ، غٯؿٻ ؾ٧سٹضحا٦ٳير ٢اٶٹٴ ٸ ٲٗطٞي اًٖاي قٹضاي ٸاليسي .

: غٯؿاذ اٲٷيسي ، غٯؿٻ ٲاټٹاض ټٳطاٺ ٸاٮي ٚٹض ، غٯؿٻ ٶٹتسي ٦ٳيسٻ ټا ، غٯؿٻ  زضچاج زٸٰ

خٽاي ٲكٹضزي  ټٳطاٺ قٹضاي قٽط ، غٯؿٻ ټٳطاٺ اټ٭ ٦ؿثٻ ٸ اؾسٳأ ذٹاؾسٻ ټاي قاٴ ، ٸض٦كا

اضز٣اي ْطٞير تٻ اًٖاي قٹضا ، ٲك٧الذ ٲسيطير ؾٹاز آٲٹظي ٸ زيساض ٲٗيٵ ؾٹازآٲٹظي 

اظقٹضاي ٸاليسي ، غٯؿاذ ٲثاضظٺ تا ٞؿاز ازاضي ،٪عاضـ غٯؿٻ حا٦ٳير ٢اٶٹٴ ، زػٯي٭ اظټكر 

ضٹض ، غٯؿاذ ٶٹتسي قٹضا ، غٯؿٻ ټٳطاٺ ٶٽازټاي ٲسٶي ، غٯؿاذ ټٳاټٷ٫ي ، غٯؿٻ ټٳطاٺ اًٖاي 

اليسي حٹظٺ ٚطب ، غٯؿٻ ټٳطاٺ ٦اضٲٷساٴ ٲٗاضٜ ٸ غصب قا٪طزاٴ تٻ ٮيٯيٻ , آٲسٺ قٹضاي ٸ

ؾاذسٵ ٲح٭ زاٶك٫اٺ ، غٯؿاذ ؾ٧سٹضي ، غٯؿٻ تا ازاضاذ شيطتٍ زٸٮسي تراَط ؾطاظيط قسٴ 

 ضؾاٶيسٴ ٲك٧الذ ٲطزٰ تٻ ٲط٦ع ٦كٹض تٻ ٶكط ضؾيس. ؾيالب ټا ، ٶٓاضذ اظخطٸغٺ ي اٶ٧كاٞي ٸ

ٖاٲٻ ، ضاتُٻ ضٸقٵ ٧ٞط تاؾٷر ٸ ٞطټٷ٩،٪عاضـ ؾٟط زض  :غٯؿٻ اؾسٳأ زضچاج ؾٹٰ ٸ چٽاضٰ

ٸٮؿٹاٮي ټا ، تطضؾي ٲٹؾؿاذ ٚيطزٸٮسي ، غٯؿاذ ايُطاضي ، زيساض زٗاضٞي تا قٽطزاض، ٶكؿر تا 

ْٟط، ٶكؿر تاٖٯٳا، ٶٓطي زضضاتُٻ تاٲحيٍ ظيؿر ، غٯؿٻ ټٳطاٺ ؾٻ ٸٮؿٹا٬،  ٢207ٹٲاٶساٴ

ل ؾطٲٷكي ؾاظٲاٴ ٲٯ٭ ٲسحس ، غٯؿاذ تاقٹضاي ٶٓاضذ اظ٦اٶا٬ ؾياؾٷ٩ ، زيساض تا ٶٳايٷسٺ ذا

غٯؿاذ ؾ٧سٹضي تٻ ٶكط ضؾيس. اٶ٧كاٞي، غٯؿٻ ٪عاضـ زټي ٸ



ذٹاٶٷس٪اٴ ٸ ٖال٢ٳٷساٴ اضازٺ ٲطزٰ اظيٵ ٖٷاٸيٵ اؾس٣ثا٬ ٦طزٶس ٸ اظ زؾر اٶسض٦اضاٴ ٶكرطيٻ  

 اضي ٦طزٶس.عاضازٺ ٲطزٰ تراَط ٲُاٮة غاٮة ٸٲٟيس ؾداؼ ٪

ايٷ٥ چاج خٷػٱ  ايٵ ٶكطيٻ تٻ ٲُاٮة ټصا تسؾسطؼ قٳا ٖعيعاٴ ٢طاض٪طٞسٻ زرا ترٻ ؾٯؿرٯٻ    

ٸ ٲُاٮة ؾياؾي ، اغسٳاٖي ، ا٢سهرازي ، ٸضظقري ٸ    ټٳ٧اضي ټاي ٢ثٯي ذٹيف ٲ٣االذ , اقٗاض

قسٴ ايٵ ٶكطيٻ  تٻ آزضؼ قٹضاي ٸاليسي ٸالير ٚٹض اضؾا٬ ٶٳاييرس .   سطتٽ ٞطټٷ٫ي ضا تراَط

چٹٴ ټٳٻ ٲي زاٶٷس٦ٻ ٞٗاٮير ټاي ؾٷػيسٺ ټٳٹاضٺ ٲحهٹ٬ اٶسيكٻ ټاي زضؾر ٸ ا٧ٞاض خرسٻ 

ٲي ٦ٷس ، ٸ ټطٶٹٔ ٦ٳري ٸ٦اؾرسي    اي اؾر ٦ٻ ٦اض ٸضظاٴ ٸ ٞٗاالٴ ضا تٻ ٲؿيطنحيح ضټٷٳٹز

 ٲٹغٹز ضا تط اٸضزٺ ٸ ز٣ٯي٭ ٲي تركس .

 ٲازٺ ټاي ٢اٶٹٴ اؾاؾي  

حا٦ٳيرر ٲٯري زض اٞٛاٶؿرساٴ ترٻ ٲٯرر زٗٯر١ زاضز ٦رٻ         ٢اٶٹٴ اؾاؾري آٲرسٺ ٦رٻ    4زضٲازٺ 

 زض ټرط  138ٲرازٺ  ٶٓرط ترٻ    تٻ َٹض ٲؿس٣يٱ زٹؾٍ ٶٳايٷرس٪اٴ ذرٹز آٶرطا اٖٳرا٬ ٲري ٦ٷرس      

اًٖراي قرٹضاي ٸاليسري ، َثر١ ٢راٶٹٴ ترٻ       قرسٺ ٦رٻ   ٸالير ير٥ قرٹضاي ٸاليسري زكر٧ي٭     

ٲؿررس٣يٱ اظ َررطٜ ؾررا٦ٷيٵ  ، ؾررطي ٸ ، ٖٳررٹٲي زٷاؾررة ٶٟررٹؼ ، اظ َطيرر١ اٶسراترراذ آظاز

 س .ؾا٬ اٶسراب ٲي ٪طزٶ 4ٸالير تطاي ٲسذ 

قررٹضاي ٸاليسرري زض زرراٲيٵ اټررساٜ  ٢رراٶٹٴ اؾاؾرري اٞٛاٶؿررساٴ آٲررسٺ ٦ررٻ    139زضٲررازٺ  

ٸالير تٻ ٶحرٹٺ ٦رٻ زض ٢رٹاٶيٵ زهرطيح ٲري ٪رطزز ؾرٽيٱ ٲري          ي زٸٮر ٸ تٽثٹز اٲٹضاٶ٧كاٞ

قررٹضاي ٸاليسرري ضا  اًٖرراي٢رراٶٹٴ قررٹضاي ٸاليسرري ٸْررايٝ ٸ ٲؿرر ٹٮير ټرراي    . ٪طزٶررس

. قرٹضاټاي ٸاليسري ٶ٣رف ٲٽرٱ ٲكرٹضزي , ٶٓراضزي ٸ اقرسطا٦ي         تيكسط ٲكررم ٲري ؾراظز   

ٸ اؾرسطازيػي  ي ٬ زٹؾرٗٻ خاٮيؿر  ضا زض تؿياضي غٷثرٻ ټراي ٲطترٹٌ ترٻ اٲرٹض ٸاليراذ تكرٳٹ       

. ټٳچٷراٴ قرٹضاټاي ٸاليسري     زاضزي ز٪رط  ټرا خسيرسٺ  حر٭ ٸ ٲحرٹ   ٲحرٹ ٲرٹاز ٲررسض ,     , ټا

آٶٽرا اظ   ٲرٹ٦ٯيٵ زرا اَٳٷراٴ حانر٭ ٶٳايٷرس ٦رٻ       ترٻ ٲرطزٰ ضازاضٶرس   ٸْايٝ ٪عاضـ زټري  

زاغراي ٦رٻ تطټٳ٫راٴ ٲٗٯرٹٰ      اٲٹض ازاضي ٲحٯري ٸ ٦راض قرٹضاي ٸاليسري آ٪راټي ٲري ياتٷرس.       

ٸاليسري ير٥ ازاضٺ ٲطزٲري اؾررر ٸ٢رٹٺ اغطاييرٻ ٶرساضز . ٲؿر ٹٮير اًٖرراي        اؾرر قرٹضاي   

 .قٹضاي ٸاليسي ضؾاٶسٴ ٲك٧الذ ٲطزٰ تٻ ٲ٣اٲاذ ح٧ٹٲسي اؾر 



ير٥ غٯؿرٻ اي اؾرسٳأ ٖاٲرٻ      : چٷسيٵ غٯؿرٻ ٪طٞسرٻ قرسٺ ٦رٻ ذٹقرثرساٶٻ     غٯؿاذ اؾسٳأ ٖاٲٻ

ؾررٷازٹضاٴ ٪ررعاضـ ٦رراضي  قرراٴ زضحًررٹضٲطزٰ ٸ ٦ررٻ ازاضاذتط٪ررعاض قررس  تررٻ ٸٮؿررٹاٮي زٸٮسيرراض

زي٫ررط تررٻ ٲط٦عچٛچررطاٴ ٪طٞررٻ قررسٺ تررٹز ٦ررٻ  غٯؿررٻ يرر٥ ٸ ٸٲكرر٧الذ ذررٹزضاٲُطح ٶٳٹزٶررس 

ضياؾر قرٟاذاٶٻ ٸاليسري ٸآٲطيرر ٶٟرر ٸ٪راظ ٪رعاضـ ٦راضي ذرٹز ضا ترٻ ٲرطزٰ ٚٹض٦رٻ ٖثراضذ             

ازاضاذ  اظقٹضاي ٸاليسي، ٶٽازټاي ٲرسٶي، ظٶراٴ، قرٹضاي نرٯح، ح٣رٹ٠ تكرط، اٲٷيرر ٲٯري، ضٸؾراي         

 زٸٮسي ٸٲطزٰ ٖاٰ تٹزٶس اضايٻ ٶٳٹز.

اٲٷيررر ټٳررطاٺ ٸاٮرري ٸاليررر ،    قررٹضاي ٸاليسرري چٷررسيٵ غٯؿررٻ تراَطحرر٭ ٲكرر٧الذ ٲررطزٰ ٸ   

زي٫طضٸؾرا زاقرسٻ اٶرس ٦رٻ ايرٵ غٯؿراذ ترراَط تٽسرط قرسٴ           ٢ٹٲاٶساٴ اٲٷيٻ ،ضييؽ اٲٷير ٲٯري ٸ 

چٛچررطاٴ اٲٷيررر ٸ حرر٭ ٶؿررثي ٲكرر٧الذ ٲررطزٰ ٦ٳرر٥ ٦ررطز، ټٳچٷرراٴ غٯؿرراذ ټٳررطاٺ قررٽطزاض 

ٸ ٞٗاٮيررر ذررٹز تررٻ قررٹضاي ٸاليسرري ٪ررعاضـ زازٺ ٸ اظَطيرر١   ٦ررٻ اظٶحررٹٺ ٦رراض نررٹضذ ٪طٞررر

ضا تررٻ ٲررطزٰ ضؾرراٶيسٺ ٶا٪ٟسررٻ ٶٳاٶس٦ررٻ آٲطيررر تررط٠ ٶيررع    ٶٳايٷررسٺ ټرراي ٲررطزٰ ٦رراض٦طز ذررٹز 

 ٸ٦الي قٹضاي ٸاليسي ضازضغطياٴ ٢طاضزاز. اظ٦اض٦طز ٸ ٲك٧الذ ذٹز

٣ررف ٸ ٲؿررتٸٮيسٽاي قررٹضاټاي ٸاليسرري تررطاي   زضغٯؿررٻ تاؾرر٧سٹضټا : اټررساٜ زٹيرريح ٸ ز٣ٹيررٻ ٶ  

ضياؾررر ټرراي ؾرر٧سٹضي ٸاليررر ايػرراز ٸ ز٣ٹيررٻ ټٳ٧رراضي ترريٵ قررٹضاټاي ٸاليسرري ٸ ضياؾررر ټرراي 

 ؾ٧سٹضي ٸالير .

قٷاؾايي خرطٸغٺ ټراي اٶ٧كراٞي زض حرا٬ اغرطا اظ َرطٜ ضياؾرر ټراي ؾر٧سٹضي ٲٗطٞري تطٶاٲرٻ ,            

ؾرر٧سٹضي ٞررطاټٱ ؾرراظي  ٶٓرراضذ ٸ اضظيرراتي قررٹضاټاي ٸاليسرري ٸ غٯررة ټٳ٧رراضي ضياؾررر ټرراي  

ًٞاي ٲٷاؾة  ترطاي اقرسطا٤ ٸ ؾرٽٱ ٪يرطي ٞٗرا٬ قرٹضاي ٸاليسري زض غٯؿراذ ٦ٳيسرٻ اٶ٧كراٞي           

 ٸالير ٸ ٦ٳيسٻ ټاي ؾ٧سٹضي آٴ .

غٯؿرٻ ترا ٲتؾؿراذ ٚيرط زٸٮسري  اتعاضيؿرر ترطاي ترٻ زؾرر آٸضزٴ           اټساٜ : غٯؿٻ تا ٲتؾؿاذ

 اظ ٶحررٹٺ ٞٗاٮيسٽرراي اٶػٹټررا ٸ ٲتؾؿرراذ ٚيررط زٸٮسرري حايررط زض ؾررُح ٸاليررر   ٦رراٞي ٲٗٯٹٲرراذ

ٲؿر ٹ٬ ؾراذسٵ ٲتؾؿراذ ٚيرط زٸٮسري       تطاترط ٲرطزٰ ،   زضحؿاتسٺ ٶٳٹزٴ ٲتؾؿراذ ٚيرط زٸٮسري    ،

 ذٹاؾررر ٸ ٲكرر٧الذزض تطاتررط ٲؿررسٟيس قررٹٶس٪اٴ ٸ ؾررا٦ٷيٵ ٸاليررر، اٶس٣ررا٬ ٲٗٯٹٲرراذ زض ترراضٺ  

زاٶؿررسٵ ، ټرراي زض حررا٬ اغررطا ٸ يررا اغررطا قررسٺ تسؾررر آٸضزٴ ٲٗٯٹٲرراذ زض ترراضٺ خررطٸغٺ ، ٲررطزٰ

ز٣ٹيررٻ ضٸاتررٍ، ټٳ٧رراضي ٸ ٸ  خررالٴ ټرراي تٗررسي ٸ قررطي٥ ؾرراذسٵ ٶٓررطاذ ٲررطزٰ ٸ ٲررٹ٦ٯيٵ آٶٽررا

 سي٫ط$ قٹضاي ٸاليسي ٸ ٲتؾؿاذ#.ټٳياضي ي٧



غٯؿٻ تاقٹضاټاي اٶ٧كراٞي : ټرسٜ ايرٵ غٯؿرٻ تاذثطقرسٴ اًٖراي قرٹضاي ٸاليسري ٸ ٲ٣اٲراذ          

٪اٶرٻ ٸاليرر ٚرٹض ترٹزٺ ٦رٻ اًٖراي قرٹضاي         زٸٮسي اظ ٲكر٧الذ ٲرطزٰ زض ٸٮؿرٹاٮي ټراي ٶرٻ     

ٲٹؾؿراذ   ٸ٦رٻ زٸٮرر     حانر٭ ٲيٷٳرايٱ   اٶ٧كاٞي ٸٮؿرٹاٮي ټرا ضا ذٹاؾرسٻ ٸ اظ اٶٽرا ٲٗٯٹٲراذ     

 چ٫ٹٶٻ زض ترف اٶ٧كاٞي ٞٗاٮير زاضٶس آيا ٢ات٭ ٢ثٹ٬ ٲطزٰ اؾر ياذيط؟

غٯؿاذ ترا زػٳرٕ ظٶراٴ: ټرسٜ اظغٯؿرٻ تاظٶراٴ ٞٗرا٬ ٸ ؾطقرٷاؼ ايرٵ اؾرر ٦رٻ اظ ٸا٢ٗيرر             

ٸظ زض تطاتط ظٶاٴ ٸ حازضاذ ٦رٻ اٶػراٰ ٲري قرٹز تاذثطقرٹيٱ ٸ ا٪رط ظٶراٴ ٲكر٧٭ زاضٶرس          ټاي ض

چ٫ٹٶررٻ تايررس ٲكرر٧٭ قرراٴ ضاحرر٭ تؿرراظيٱ ذالنررٻ يرراٞسٵ ضاٺ حرر٭ تررطاي ٲكرر٧الذ ظٶرراٴ ٦ررٻ 

 زحر ذكٹٶر ٢طاضزاضٶس ٲي تاقس.

غٯؿاذ ترا ٲرطزٰ ٖراٰ : زيرس ٸ تراظ زيرس ٦رٻ ٲرطزٰ ٖراٰ تراَطحر٭ ٢ًراياي قراٴ اظقرٹضاي              

قسٷس  اًٖاي قٹضاي ٸاليسري ٚرٹض ٶؿرثر ترٻ ټرط ٸاليسري زي٫رط زضيرٵ ضاؾرسا زؾرر           ٸاليسي زا

 آٸضزټاي ذٹب زاضز ٦ٻ تٻ ټٳ٫اٴ ټٹيسا اؾر.

ؾٟط تٻ ٸٮؿٹاٮي ټا : ټسٜ اظؾٟط ٸ٦ال ترٻ ٸٮؿرٹاٮي ټرا ايرٵ اؾرر ٦رٻ اظ خرطٸغٺ ټراي اٶ٧كراٞي          

ٶػراٰ زټٷرس ٸ   ٶٓاضذ ٸ اضظيراتي زاقرسٻ تاقرٷس ٸ زيرس ٸ تراظ زيرس اظ ٲرٹ٦ٯيٵ ذرٹز اظ ٶعزير٥ ا         

 تٻ ٲ٣اٲاذ زٸٮسي خيك٧ف ٶٳايٷس . غٳٕ آٸضي  ٲك٧الذ ٲطزٰ ضا

ؾٟط ترٻ ٦اتر٭ : ضيريؽ نراحة قرٹضاي ٸاليسري آ٢راي ًٞر٭ اٮحر١ احؿراٴ چٷرسيٵ ؾرٟط ترٻ              

٦اترر٭ ٸ ټررطاذ تراَطحرر٭ ٲكرر٧الذ ٲررطزٰ زاقررسٻ اٶس٦ررٻ زضيرر٥ ؾٟطقرراٴ  ٸاٮرري ٚررٹض ټررٱ  

ٳٽرٹض ٦كرٹض ضا ٶيرع ٲال٢راذ     حًٹض زاقسٻ تطذي ٸظاضذ ذاٶرٻ ټرا ٸ ټٳچراٴ ضيريؽ نراحة غ     

ٶٳٹزٶررس ٦ررٻ زضَرري ايررٵ ؾررٟط ټررا  ٲكرر٧الذ ٸ ذٹاؾررسٻ ټرراي ٲررطزٰ ضا تررٻ ٲ٣رراٰ ضياؾررر     

غٳٽٹضي ضؾاٶيسٶس  ٸ آ٢اي احؿاٴ ضيريؽ قرٹضاي ٸاليسري ٚرٹض ترا ٲال٢راذ ٦رٻ ټٳرطاٺ ضيريؽ          

غٳٽٹض زاقرسٻ اٶرس  زؾرر آٸضزټراي ذرٹتي زض ظٲيٷرٻ ټراي ٲرسٯرٝ ترطاي ٲرطزٰ ٚرٹض ترٹزٺ             

يؿررر ٦ررٻ آ٢رراي احؿرراٴ ضيرريؽ قررٹضاي ٸاليسرري زضؾررا٬ غرراضي خررٷع     اؾررر ٢اترر٭ يازآٸض

ترراضضييؽ نرراحة غٳٽررٹض ضاټٳطاترراتطذي اظٸظاضذ ذاٶررٻ ټاتراَطحرر٭ ٲكرر٧الذ ٲررطزٰ        

ٕ ٲال٢اذ ٶٳٹزٺ ٦ٻ زضيٵ ؾٟطټاٲكر٧الذ ٸذٹاؾرسٻ ټراي ٲرطزٰ ٚٹضضاترٻ       ايكراٴ ضؾراٶيسٺ    ؾرٳ

 زاقسٻ اؾر.ٸؾٟطټايكاٴ ٶسايع چكٱ ٪يط

 اضازٺ ٲطزٰ٪٭ ٞطٸظ ٟٚٹضي ٲسيط ٲؿ ٹ٬ 



ټي ر اٖعاٲي قٹضاي ٸاليسي ٚٹض ٲحسطٲيٵ ټطي٥ ٸ٦ي٭ اٮحاظ ٚالٰ يحي ضاغي ، حثية اهلل ټاقٳي اًٖاي قٹضاي ٸاليسي ٸ 

ضظياتي اظ خطٸغٺ ټاي اٶ٧كاٞي، ٦اض٦طز ازاضذ زٸٮسي ، تطضؾي ٸيٗير ا٢سهازي ،اٶ٧كاٞي زيٱ ټٳطاٺ قاٴ تٻ ٲٷٓٹض ٶٓاضذ ٸ ا

تا ٲحسطٰ اٮحاظ ؾيس ٲحؿٵ آ٢ا   ٸٮؿٹا٬ , اؾسهلل  ٸ تاظزيس تا ٲٹ٦ٯيٵ ٖاظٰ ٸٮؿٹاٮي چٽاضؾسٺ قسٶس : زضيٵ ؾٟط اتسسا 

زٳاٰ ازاضاذ زٸٮسي  تااذ ٸ ټسٜ ؾٟط قاٴ  ضٸي تًٗي ٲٹيٹٖ غٯؿاذ٢ٹٲاٶساٴ اٲٷيٻ ٸ زي٫ط اًٖاي زٸٮسي زيساض ٶٳٹزٶس  

آٴ ٸٮؿٹاٮي زايط ٶٳٹزٶس . ؾدؽ  اٮحاظ ؾيس ٲحؿٵ آ٢ا ٸٮؿٹا٬ چٽاض ؾسٺ ؾٟط ټ ير اٖعاٲي قٹضا ي ٸاليسي ضا تٻ ٸٮؿٹاٮي 

چٽاضؾسٺ ذٹـ آٲسيس ٸ ذيط ٲ٣سٰ ٪ٟر ٸ زض ظٲيٷٻ اٞعٸز , قٹضاي ٸاليسي تحيص ي٥ ٶٽاز ٲطزٲي  اظ خطٸغٺ ټاي ٦ٻ زض 

اٮي ټا زُثي١ ٲي ٪طزز ٶٓاضذ ٸ اضظياتي  ٲي ٶٳايس ٸ غٽر ايػاز قٟاٞير زض ٦اض٦طز ازاضاذ زٸٮسي ٶٓاضذ ٲي ٶٳايس. ٸٮؿٹ

٦ٻ خطٸغٺ ټا تا٦يٟير ؾاذسٻ قٹز زازض آيٷسٺ ٲطزٰ تسٹاٶٷس اظ ايٵ خطٸغٺ ټا اؾسٟازٺ زضؾر ٶٳايٷس. قٹضاي ٸاليسي ٶٽازي اؾر 

 ،ټ ير قٹضاي ٸاليسي ذٹاؾر زا ٲك٧الذ ٲطزٰ ضا تٻ ٪ٹـ زٸٮر تطؾاٶٷس ٦ٻ خ٭ اضزثاَي تيٵ ٲٯر ٸ زٸٮر اؾر ٸ اظ

ٲك٧الذ زض ٖطنٻ ټاي اٶ٧كاٞي، اٲٷيسي، ظضاٖر ٸ ٲاٮساضي ٸ ٚيطٺ ٲؿاي٭ ٶٽاير ظياز اؾر ايٵ ٲطزٰ چكٱ تٻ  ذهٹناً

ضاغي ضاغٕ تٻ اټساٜ قٹضاي  ٸاليسي زاضٶس زا تٻ نساي  ٲٓٯٹٲاٶٻ ٲطزٰ  چٽاض ؾسٺ ٪ٹـ زازٺ قٹز تٗسآ اٮحاظ ٚالٰ يحي 

ؾٟط ،  ٸٶٓاضذ اظ خطٸغٺ ټاي ٦اضقسٺ ٸ ٶيٳٻ ٦اضٺ زض ازاضاذ زٸٮسي ضا تياٴ زاقسٷس ٸ زض ٲٹضز ضؾاٶيسٴ ٲك٧الذ ٲطزٰ تٻ 

٪ٹـ زٸٮر ٶيع ٸٖسٺ ؾدطزٶس . تٻ ز٣ٗية ٢ٹٲاٶساٴ اٲٷيٻ زضٲٹضز زاٲيٵ اٲٷير زض ٸٮؿٹاٮي چٽاضؾسٺ نحثر ٶٳٹزٺ ٪ٟر : 

س٭ زضٲٷا١َ $٦طخي ٸذٹضٶع # نٹضذ ٪طٞسٻ تٹز ٦ٻ ٢ًاياي آٴ تٻ ټٳ٧اضي ٲطزٰ ح٭ ٸ ٞه٭ چٽاض٢ًيٻ ٢ 1392زضؾا٬ 

٪طزيسٺ اؾر ٸ زضؾا٬ آيٷسٺ ذٹاټاٴ اٞعايف زك٧يالذ خٹٮيؽ زضيٵ ٸٮؿٹاٮي قس.  تراَط ايٷ٧ٻ تؿياضي اظ ٶ٣اٌ ايٵ 

رطية ٲٷا١َ ٦كر قسٺ زاقر  " ٦ٹ٦ٷاض ٸ ٲٹاز ٲرسض ٦كر قسٺ تٹز  ٶياظ تٻ ا٢ساٲاذ غسي غٽر ز70ٸٮؿٹاٮي زضحسٸز 

ٸ اظ ټٳ٧اضي ٲطزٰ غٽر زاٲيٵ اٲٷير ٸ ح٭ ٢ًاياي  ٲٽٱ  اتطاظ ٢سض زاٶي ٸ زك٧طي ٶٳٹز.



 

ٖعاٲي قٹضاي ٸاليسي ذٹاؾر زا ٲك٧الذ اٲٷيسي ضا تا ٲ٣اٲاذ شيهالح زضٲياٴ ت٫صاضٶس . زض ازاٲٻ ايٵ غٯؿٻ اظ ټي ر ا

تاب ٲ٧سة ضاغؿسط قسٺ ٸظاضذ ٲٗاضٜ اؾر ٦ٻ اظ  42ٸٮؿٹاٮي چٽاضؾسٺ  ٲسيط ٲٗاضٜ ٸٮؿٹاٮي چٽاضؾسٺ ؛ ٪ٟر: زض

ٶساضز . حسا ذيٳٻ ټٱ ٸغٹز ٶساضز زا  ټيچ زٗٳيط تاب زي٫ط 36تاب آٴ  ٶيٳٻ اؾاؾي اٖٳاض٪طزيسٺ ٸ  6غٳٯٻ زضحسٸز 

اقاضٺ ٶٳٹز . زض   ٚيطٺ ٲؿاي٭ ضا زض ظيط آٴ قا٪طزاٴ زضؼ تياٲٹظٶس . ٶثٹز ٲٗٯٳيٵ ٲؿٯ٧ي ، ٦ٳثٹز ٦سة زضؾي ٸ

طياذ ذٹيف تاټي ر اٖعاٲي ٓازاٲٻ زي٫ط ازاضاذ ٲاٶٷس : $ ظضاٖر، ح٣ٹ٠، ضثر احٹا٬ ٶٟٹؼ# ٪عاضقاذ ٦اضي ٸ ٶ

قسٶس ٦ٻ ايٵ ٲ٧سة  س.  ټي ر تٗس اظ ٶٓاضذ اظ ٲسيط آٴ ٲ٧سة ٲك٧الذ ٸ چاٮكٽاي قاٴ ضا غٹيازضٲياٴ ٪صاقسٷ

ٺ زٹؾٍ $ ا٦ٹيح# زٗٳيط ازاضي آٴ اٖٳاض ٪طزيسٺ ٸ زيٹاض احاَٹي آٴ زٹؾٍ ٲٹؾؿٻ اٞٛاٴ ايس ٦اٲالً ز٧ٳي٭ ٪طزيس

ٞاٲي٭    5000 خطٸغٺ زض حسٸز  ٶٳٹزٶس ٸ ايٵ  ٸزيٙ قٽط ٲؿيٵ زيساض  ؾدؽ اظ شذيطٺ آب ٸ٦اٶا٬ ٢طيٻ زټ٥  اؾر

تطاتط ٲطزٰ اظ ٶ٫اٺ اٖٳاض خطٸغٺ ټاي آب آقاٲيسٶي ، تٹز غٹياي ٲٗٯٹٲاذ  اظ آٴ ٲؿسٟيس ٲي قٹٶس ٸ ٲك٧الذ ٦ٻ زض

ٲسطٺ ٦ٻ تاالي زضياي ٲطٚاب  36قسٶس ٦ٻ ٲطزٰ ټٳٻ ٲك٧الذ قاٴ ضا تٻ ټي ر اٖعاٲي تياٴ زاقسٷس ٸ اظ خُ٭ 

زاٮط آٲطي٧اي ٲي قٹز زٹؾٍ قط٦ر ټاقٱ  $349733٪طزيسٺ اؾر ټعيٷٻ آٴ / زضٲط٦ع ٸٮؿٹاٮي چٽاضؾسٺ اٖٳاض

ټي ر ٶٓاضذ ٸ اضظياتي . " ٦اض آٴ ٖٷ٣طية ذسٱ ذٹاټس قس20" ز٧ٳي٭ ٸ 80ٚٷي اٖٳاض ٪طزيسٺ ٸ٦اض آٴ زضحسٸز 

حاَٹي آٴ ز٧ٳي٭ ٸ زيٹاض ا 98اظٲ٧سة ش٦ٹض ٸ اٶاش ٢طيٻ ٦ُطخي تاظ زيس تٻ ٖٳ٭ آٸضزٶس ٦ٻ ٦اض زٗٳيط آٴ زض حسٸز 

زاټٷٹظ ٦اض آٴ ٶؿثر ٲك٧الذ قطٸٔ ٶ٫طزيسٺ ٸ ٲطزٰ ق٧اير زاقسٷس ٦ٻ ٲك٧الذ ظياز ٲاٶٷس ٖسٰ ٲطا٢ثر اظ زٗٳيط 

ٲ٧سة ، ٶثٹز ٲٗٯٱ، ٶثٹز ٦سة زضؾي ، ٶثٹز قيكٻ زض ٦ٯ٧يٵ ټا ي ٲ٧سة ، ٶثٹز ٲالظٰ ياقة تاـ تٻ ٸْيٟٻ ، ٦ٱ 

غٽر ضٕٞ ٲك٧الذ  زضتٹز ٦ٻ ٲطزٰ اظ ټي ر ذٹاؾسٷس زا ٦يٟير تٹزٴ ٲٹاز زٗٳيطازي اظ غٳٯٻ ٲك٧الذ ٖٳسٺ آٴ 

ي٥ غٯؿٻ غسا٪اٶٻ ټٳطاٺ  ٲ٣اٰ ٸٮؿٹاٮي ٸ  ٢ٹٲاٶساٶي اٲٷيٻ ٸ زي٫ط اض٪اٶٽاي زٸٮسي تطٸي ٸ  ٦ٹقف ټٳٻ غاٶثٻ ٶٳايٷس

، ٸيٗير اٶ٧كاٞي ، ٸيٗير ٲٗاضٜ ، نحر  1392ٲك٧الذ ٖٳسٺ ٸٮؿٹاٮي چٽاضؾسٺ ،ٸيٗير اٲٷيسي زض ؾا٬ غاضي 

ٸ ٲاٮساضي ضا تٻ تطضؾي ٪طٞسٷس . اتسساء ٸٮؿٹا٬ ضٸي ٲك٧الذ ٖٳٹٲي ٸٮؿٹاٮي چٽاضؾسٺ  تحص ٶٳٹزٺ ٪ٟر:  ،ظضاٖر

ٸٮؿٹاٮي چٽاضؾسٺ ي٧ي اظ ٸٮؿٹاٮيٽاي نٗة اٮٗثٹض ٸالير ٚٹض تٹزٺ ٦ٻ زض ٞه٭ ظٲؿساٴ ٲطزٰ تٻ ٲك٧الذ ظيازي 

خؿسٻ ټاي نحي ازٸيٻ الظٰ زٹظيٕ ٶٳي  ٲٹاغٕ ٲي قٹٶس . زضٞه٭ ؾطٲا زٸاي ٦اٞي ٸ زا٦سط ٲسرهم ٸغٹز ٶساضز ،

ٶٳايٷس . زضيٵ ضاؾسا زالـ ذٹاؾساض ايٵ ټؿسيٱ ٦ٻ زالـ الظٰ نٹضذ ت٫يطز .  زاٲك٧الذ ٲٹغٹز ترٹتي ح٭ ٪طزز . 

اظ  زٞسط ٲحسطٰ اٴ زي آي غٽر زٳٹي٭ ؾٟط ټاي ٸ٦ال تٻ ٸٮؿٹاٮي ټا ٸاؾسٳأ ٲك٧الذ ٲٹ٦ٯيٵ قاٴ اتطاظ زك٧طي 

خطٸغٺ ټا غٽر ايػاز قٟاٞير ٸ تٻ ضٸقٷي ٢طاض زازٴ ٲٯر ٸ ٲطزٰ اظ ضٸٶس ٦اض ٦طز ازاضاذ ٶٳٹزٺ ٪ٟسٷس ٶٓاضذ اظ 

زٸٮسي  ٲي تاقس ٸزضآيٷسٺ آضٸظ زاضيٱ زا زٸتاضٺ چٷيٵ ؾٟطټاي ضا زض ٸٮؿٹاٮيٽا ٶيع زٷٓيٱ ٦ٷٷس ٦ٻ ايٵ ؾٟط ټا غٽر 

زاٲيٵ ضٸاتٍ ٲياٴ ٲٯر ٸ زٸٮر ٶٽاير اضظٶسٺ ٸا٢ٕ ذٹاټس قس . 



٪ي قٹضاي ٸالير ٚٹض تط٪عاض قس. ټسٜ اظ تط٪عاضي ايٵ سغٯؿٻ ټصا تٻ ټٹز٭ خاٲيط تٻ ٪طزاٶٷ    

ازاضاذ زٸٮسي آ٪اټي حان٭  غٯؿٻ خاؾر٫ٹئي زٸٮر زضتطاتط ٲطزٰ تٹزٺ ٦ٻ ٲطزٰ تيكسط اظ ٦اض٦طز

اٰ ٸالير، غاٲٗٻ يؽ ٸاًٖاي قٹضاي ٸاليسي ، ٶٳايٷسٺ ٲ٣يقٟاٞير تٳياٴ آيس زضايٵ ٪طز ټٳائي ض ٸ

ٲسٶي  ضٸئؿاي ازاضاذ زٸٮسي ، ٶٳايٷسٺ يٹ اؼ آي زي ، غٹاٶاٴ ، ظٶاٴ ، ٶٳايٷسٺ اٲٷير ٲٯي ، 

قٹضاي نٯح ، قٹضاي قٽط ٶيع حًٹض زاقسٷس ضياؾر قٟاذاٶٻ ٸاليسي،آٲطير ٶٟر ٸ٪اظ ٸآٲطير 

يٻ ٲط٦عي احهائيٻ ٲط٦عي اظغٳٯٻ ٪عاضـ زټٷسٺ ٪اٴ ايٵ غٯؿٻ تٹزٶس ٦ٻ تازاؾٝ آٲطير احهائ

ايٵ غٯؿٻ ٲٗاٸٴ قٹضاي ٸاليسي   يضٸي ي٥ ؾٯؿٯٻ ٲك٧الذ حايط تٻ ٪عاضـ زټي ٶكس. زضاتسسا

 ٲحسطٰ ٖثساٮ٣سيط ضؾٹٮي ٲٽٳاٶاٴ ٸحايطيٵ زضزاالض ضا ذٹـ آٲسيس ٪ٟسٻ ٸقٹضاي ٸاليسي ضا

ټٳچٷاٴ يازآٸضي ٶٳٹز٦ٻ قٹضاي ٸاليسي ٲؿ ٹٮير  زٸٮر ذٹاٶس. ٲٷحيص خ٭ اضزثاٌ تيٵ ٲطزٰ ٸ

ز زا ظٲيٷٻ اٶ٧ٗاؼ ٞٗاٮير ازاضاذ زٸٮسي ضا تطاي قٳا ٲطزٰ ٞطاټٱ ٶٳايٷس ٦ٻ تٻ ټٳ٧اضي زٞسط زاض

ٱ ٦ٻ ايٵ ي٥ ييٹ اٴ زي خي  ٲا زٹاٶؿسيٱ چٷسيٵ غٯؿٻ اؾسٳاٖيٻ ضا تط٪عاض ٶٳاي اٴ زي آي ٸ

ٸي اياٞٻ ٶٳٹز٦ٻ قٹضاي ٸاليسي تا اضايٻ ٶٓطياذ  ٞطنر ذٹب تطاي ازاضاذ زٸٮسي ٸٲطزٰ ٲيثاقس

قٟاٞير تٻ ٲياٴ  ٪طزيسٺٶٹا٢هاذ تط ٸ زا ٞٗاٮير ټاي ازاضذ زٸٮسي تٽثٹز ياتس اؾر اٶياظٲٷسقٳ

آيس. ؾدؽ ٶٳايٷسٺ ٲ٣اٰ ٸالير ؾرٷطاٶي ٶٳٹزٺ ٪ٟر:ذٹقحا٬ ټؿسٱ ٦ٻ چٷيٵ ظٲيٷٻ ٲؿاٖس 

ٲطزٰ ٶثايس ايٵ غٯؿٻ ضا تٻ زؾر ٦ٱ  ٪طزيسٺ ٦ٻ ازاضاذ زٸٮسي تطاي ٲطزٰ خاؾد ٪ٹ ټؿسٷس،قٳا

اظ تيٵ  ْٵاظ زٳاٰ ٦اض٦طز ازاضاذ ٦ٻ ٪عاضـ ٲيسټٷس آ٪اټي حان٭ ٶٳٹزٺ ٸؾٹٌ  ٪طٞر چطا٦ٻ

ايٵ ظٲيٷٻ ضا  ذٹاؾر زا يٲيطٸز، ٸي زسٸيط چٷيٵ غٯؿاذ ضا تٻ ٞا٬ ٶي٥ ٪طٞسٻ اظ قٹضاي ٸاليس

ا٦سط غٳٗٻ ٪٭ ي٣ٗٹتي ضييؽ قٟاذاٶٻ ٸاليسي ز تٗساَ َث١ آغٷسا زضٸٮؿٹاٮي ټا ٶيع ٞطاټٱ ٶٳايس.

 ، ٲك٧الذ ، ٸخالٴ آيٷسٺ ضا ٢طاضشي٭ اضايٻ زاقر : 1391ټاي اٶػاٰ قسٺ ؾا٬ ٚٹض ٞٗاٮير 

 



ٲٯيٹٴ اٞٛاٶي  12تٻ ؾٽٱ ٲطزٰ اضايٻ ٶٳٹزٺ ٸتٗسآ٪ٟر  1391آٲاضٲطيًاٴ ضازضؾا٬  ٶرؿرزض

ٲٯيٹٴ ٲهطٜ ٶٳٹزيٱ ٸزٸ ٲٯيٹٴ زي٫ط٦ٻ تا٢ي ٲاٶسٺ تػاي ٢طو زاضي  10تٹزغٻ زاقسيٱ اظ غٳٯٻ 

ٲٯيٹٴ اٞٗاٶي تٹزغٻ زاقسٻ ٦ٻ اظغٳٯٻ  26قٟاٶٻ 1392قٟاذاٶٻ تٻ ٲهطٜ ضؾيسٺ اؾر زضؾا٬ 

 زٺ ٸت٣يٻ آٶطا زض ضاؾساي ٲرسٯٝ ٲهطٜ ٶٳٹزٺ اؾر.ٲٯيٹٴ ٢طو زاضتٹ3.8

 :1391خطٸغٺ ټاي زُثي١ قسٺ ترف نحر زض ؾا٬

 اٖٳاض شذيطٺ آب زض قٟا ذاٶٻ .1

 اٖٳاض اٸزا٠ ټاي ٦اٶسيٷطي تٻ ْط ٞير خٷػا تؿسط .2

 احساش ازٸ يٻ ذاٶٻ زض ٲٗياض قٟا ذاٶٻ.3

 تطاي قٟا ذاٶٻ  ٴاحساش ؾيؿسٱ ٦ا ٶا ٮيع ؾيٹ.4

  زض زٳاٰ ٶ٣اٌ ٲرسٯٝ قٟا ذاٶٻ  زٽيٻ ؾدسي٥ زاٶ٥ ټا.5

 خكٷٽازاذ:

 احساش ٲؿػس قطيٝ تطاي زا٦سطټا ، ٲطيًاٴ  ٸ خطؾٹٶ٭ زض قٟاذاٶٻ تؿياض ٲٽٱ ٸ يطٸضي ٲيثاقس.  1 

 ؾيٻ ټاي ٦ٻ زضترف نحر ٖاٲٻ ٲي آيس زض ٸالير ٚٹض ٦ساٰ زٹغٻ ٶساضٶس ٹضت 2

 زٗساز خطؾٹٶ٭ تايس ظيا قٹز ٸٲٗاقاذ ٶيع تٯٷس تطزٺ قٹز.

،تيٷي، ؾٷ٩ ٪طزٺ ، ٸٖٳٯياذ غ٫ط،زا٦سطټاي ٲػطب  يطٸضذ زاضيٱ تايس اظ ٸظاضذ زض ترف چكٱ، ٪ٹـ ،٪ٯٹٴ  3

 نحر ٖاٲٻ اؾسرساٰ قٹٶس .

 چاٮكٽاي قٟاذاٶٻ ٸالزي ٚٹض:

 ٦ٳثٹز زا٦سط اٶاش زضترف ٶطاي ٸالزي زضؾُح ٸالير 1

 ٦ٳثٹز زا٦سط اٴ ٲؿٯ٧ي اظ َث٣ٻ اٶاش ٸش٦ٹض زضؾُح ٸالير 2

 ب نحي زض قٟاذاٶٻ ٸاليسيٶثٹز آ 3

 ٶثٹز تٹزغٻ ٦اٞي زض قٟاذاٴ ٸاليسي 4

 ٖسٰ زضياٞر تٹزغٻ تٹ٢ر ٲٗيٵ آٴ 5



 ٸالير ٚٹض:ٲايٕ ٸ٪اظ يٶٟس ٲٹاز طيرياٮير ټاي اٶػاٰ قسٺ ٲسٞٗ
٦ٷسطٸ٬ اظ زُثي١ ٲهٹتاذ اح٧اٰ، ٞطاٲيٵ، ټساياذ ٸاٸاٲط ٲ٣اٲاذ شيهالح ٸ ٦ٷسطٸ٬ اظ خٳح اؾسيكٵ ټاي زي٭ زٸٮسي ٸ 

  .قرهي زض ؾُح ٸالير

  .٦ٷسطٸ٬ اظ قط٦ر ټاي ٖطيٻ ٦ٷٷسٺ ٪اظ ٲايٕ زض ٸالير

 .ٸ ٪اظ ٲايٕ زض ؾُح ٸالير تا ټياٌذ ٲٹْٝزٗييٵ ٶطخ ٶاٲٻ ٲٹاز ٶٟسي 

  .طير ٲٹاز ٶٟسي ٸ ٪اظ ٲايٕيزطزية اؾٷاز ٸَي ٲطاح٭ اؾسرساٰ خطؾٹٶ٭ ٸ اغيطاٴ ٲطتٹَٻ تٻ ٲس

 زطزية خالٴ ټاي ٦اضي زض ترف ٦اض ازاضي ، تاظؾاظي ٸ اٶ٧كاٞي ٲٹاز ٶٟسي ٸ ٪اظ ٲايٕ زضؾُح ٸالير .

 :1391تٹزغٹي ؾا٬ ٞٗاٮيسٽاي ٸ ْيٟٹي اغطاٌقسٺ زضترف ٲاٮي ٸ

تا٢ي 263733اٞٛاٶي تٹزٺ ٦ٻ ٲثٯٙ 985000ٲثٯ1391ٙطير ٲٹازٶٟسي ٸ٪اظ ٲايٕ ٸالير ٚٹضزضؾا٬يٲػٳٹٔ زرهيم ٲس

 اٞٛاٶي تٻ ٲهطٜ ضؾيسٺ اؾر.721267ٲاٶسٺ ٸٲثٯٙ

 ٶسايع ٸزؾر آٸضزټا:
 آٴ.ٶٟسي تاٲٯح٣اذ  طير ٲٹازيزُثي١ زٸخطٸغٺ اٶ٧كاٞي:زأؾيؿاذ ٪اظٲايٕ ٸزٗٳيطٲٷع٬ زٸٰ ٲس

 ٖطيٻ زي٭ تا٦يٟير.

 يطي اظ٪طاٴ ٞطٸقي.٪غٯٹ

 تٯٷستطزٴ ؾُٕ ٖٹايسزٸٮر.

 ؿر ٲٹازٶٟسي.ز التطازٹاض

 ټاي ٸْيٟٹي: يرٮٲك٧الذ ٲٹغٹززضغطياٴ ٞٗا
زك٧ي٭ ايٵ  تٹزٺ اٲاٶؿثر ٶثٹز اٲٷير ٸ٦ٳثٹز ٮؿٹاٮي ټازٳاٰ ٸ ٸ طير ٲط٦عي٢ات٭ ش٦طاؾر ٲٷاتٕ ٖايسازي ايٵ ٲس

 ٮؿٹاٮي ټاٖٹايسغٳٕ آٸضي ٦ٷس.ي ٮٗ٭ ٸؾطغٷ٫٭ ٸزٸٮسياض،اظتا٢ي ٸٮؿٹاٮٸ ٸزٸ ط٦عطير ٶسٹاٶؿسٻ تسٸٴ اظٲيٲس

٦ٻ  ٮؿٹاٮي زيٹضٺ يٳٵ اضؾا٬ ٲ٧سٹب ٲسٖي اؾرٸاٮؿٹاٮي ټاٸز٣ٗية آٶٽا،اظغٳٯٻ ٸتٷاتٻ اضؾا٬ ٲ٧ازة ٲسٗسززضزٳاٰ 

تسؾر ٲسيطٲٗاضٜ زيٹضٺ اضؾا٬ ٶٳٹزٺ اؾر ٸٮي تازأؾٝ زاا٦ٷٹٴ ٲثٯٙ يازقسٺ تٻ ايٵ  اٞٛاٶي غٳٕ آٸضي ٸ12000ٲثٯٙ

 ازاضٺ ٲٹانٯر ٶٹضظيسٺ.

 تحص آظاز غٯؿٻ اؾسٳأ ٖاٲٻ:

يؽ قٟاذاٶٻ ٸاليسي ٸضييؽ ٶٟر ٸ٪اظ غٹاتاذ ٢اٶٕ ٦ٷٷسٺ يزضاذيط ؾٹاالذ اظ َطٜ اقسطا٤ ٦ٷٷس٪اٴ ٲُطح ٪طزيس ٦ٻ ض

 ضا تطاي ذثطٶ٫اضاٴ اتطاظ زاقر

 غٳٕ تٷسي زضآذط غٯؿٻ:

زض آذطيٵ ز٢اي١ ٶٳايٷسٺ قٹضاي ٸاليسي اظ حًٹض ٪طٰ اقسطا٤ ٦ٷٷسٺ ٪اٴ ايٵ ٲحٟ٭ زك٧ط ٶٳٹز ٸ٪ٟر قٹضاي ٸاليسي اظ 

٦ٻ تا اٲ٧اٶاذ تؿياض ٶاچيع تسؾر زاقسٵ تٻ ٞا٬ ٶي٥ ٪طٞسٻ ٸاظ آٲطير ٶٟر ٸ٪اظ ذٹاټاٴ  ي٦اض ٸٞٗاٮير قٟاذاٶٻ ٸاليس

 ٽثٹز ٸيٗير ٦اضي قاٴ ٪طزيس.زالقٽاي تيكسط زضٲٹضز ت

ٸاياٞٻ ٶٳٹز٦ٻ قٹضاي ٸاليسي ٲٷحيص خ٭ اضزثاَي تيٵ ٲطزٰ ٸزٸٮر اظقٳاٲيرٹاټس زا زضآيٷسٺ حًٹضتيكسط زاقسٻ تاقيس 

 اټٳير تيكسطتسټيس ٸتا ټٳچٹٴ ٲحٟ٭ ټا

ٹاالذ ٸاٶس٣ازاذ ٶسيػٻ:ٲطزٰ ٸضؾاٶٻ ټا ٸٶٽازټاي غاٲٗٻ ٲسٶي اظ ٞٗاٮير ٸٲك٧الذ ازاضاذ ٪عاضـ زٺ آ٪اټي حان٭  ٸؾ

اي ح٭ ٸضؾيسٺ ٪ي ټ قاٴ ضا قطي٥ ؾاذسٷس. ٲطزٰ زضغطياٴ اٲٹض ٢طاض ٪طٞسٻ ٦اؾسي ټا ٸ٦ٳثٹز ټا تطغؿسٻ ٪طزيس ضاٺ

 تٻ ٲك٧الذ خيكٷٽاز قس.



تا حًٹض تيف اظ ؾٻ  "يٹ اٴ زي خي"غٯؿٻ اؾسٳأ ٖاٲٻ اظ َطٜ قٹضاي ٸاليسي تا ټٳ٧اضي ٲاٮي 

ا٢كاض ٲرسٯٝ اغسٳاٖي  زيٵ ، ٲ٣اٲاذ زٸٮسي ، ٲسٷٟصيٵ ، غاٲٗٻ ٲسٶي ، ظٶاٴ ٸ ينس زٵ اظ ٖٯٳا

اض قس. اتسسا غٯؿٻ تا زالٸذ آياذ ٦الٰ اهلل ٲػيس زٹؾٍ ٢اضي ٲحٳس ٦اْٱ ٲح١٣ آٚاظ قس عتط٪

 تٗسا ٶٳايٷسٺ قٹضاي ٸاليسي تٻ زكطيح اټساٜ غٯؿٻ خطزاذسٻ ٸزضذال٬ نحثسٽاي ذٹز ٞطٲٹز :

چٷسيٵ غٯؿٻ اؾسٳأ ٖاٲٻ ضا زضٸالير ٚٹض  "يٹ اٴ زي خي"ا ټٳ٧اضي ٲاٮي قٹضاي ٸاليسي ٚٹض ت

ٶٽازټاي غاٲٗٻ ٲسٶي اظ ٞٗاٮيسٽاي قاٴ  اض ٶٳٹزٺ ٸ ٲؿ ٹٮيٵ ازاضاذ زٸٮسي زضتطاتط ٲطزٰ ٸعتط٪

٪عاضـ اضائٻ ٶٳٹزٺ ٸتٻ ؾٹاالذ ٲطزٰ ٸضؾاٶٻ ټا خاؾد اضائٻ ٲيٷٳٹزٶس ٦ٻ ايٵ اٲط زض زح١٣ 

يٵ ٖساٮر ٸٲثاضظٺ تا ٞؿاز ٶ٣ف ٲٽٱ ٸاضظٶسٺ زاقسٻ اؾر .  زضؾا٬ غاضي ح٧ٹٲسساضي تٽسط ، زاٲ

ٸٮؿٹاٮي ٮٗ٭ ٸؾطغٷ٫٭ ٦ٻ ي٧ي اظ ٸٮؿٹاٮي ټاي اٲٵ ٸالير ٚٹض تٹز ٶا اٲٵ قسٺ تٹز ٸ ٶ٫طاٶي 

 ټاي  ٲطزٰ آٴ ٸٮؿٹاٮي اظ َطي١ اٲٷي ؾثة قس زا ق٧اياذ ٸزضذٹاؾسٽاي ٲسٗسز غسي ٲطزٰ اظ ٶا

  .ٹانٯر ٸضظيسٲرسٯٝ تٻ قٹضاي ٸاليسي ٲ

 

 غٯؿٻ اؾسٳأ ٖاٲٻ ٸٮؿٹاٮي ٮٗ٭ ٸؾطغٷ٫٭ ٸالير ٚٹض



غٯؿٻ اؾسٳأ ٖاٲٻ ضا  "يٹ اٴ زي خي"قٹضاي ٸاليسي زهٳيٱ ٪طٞر زا تٻ ټٳ٧اضي ٲٹؾؿٻ ٲحسطٰ 

ٞٗاٮير قاٴ تٻ ٲطزٰ ٪عاضـ  اض ٶٳايس زا ٲؿ ٹٮيٵ اٲٷيسي ضاغٕ تٻ ٦اض ٸعزضٸٮؿٹاٮي ٮٗ٭ ٸؾطغٷ٫٭ تط٪

زاٲيٵ اٲٷير ٲطزٰ ٸ خاياٴ زض غٽر  ٲطزٰ غؿسػٹ ٪طزز ٸ تطاي  ضاٺ ټاي زاٲيٵ اٲٷير تٽسط زازٺ ٸ

 زازٴ تٻ ٶ٫طاٶي ٸ ايػاز اٖسٳاز ٲياٴ ٲطزٰ ٸ ٶٽاز ټاي اٲٷيسي زالـ نٹضذ ٪يطز .

٦ٻ زضزٳٹي٭ ايٵ  تٻ ٖٳ٭ ٲي آيسنٳيٳاٶٻ ز٣سيط ٸزك٧ط  "يٹ اٴ زي خي"اظ ٲٹؾؿٻ ٲحسطٰ  ټٳچٷاٴ 

 غٯؿٻ قٹضاي ٸاليسي ضا ټٳ٧اضي ٶٳٹز.

٦ٻ : زضاغٷساء تطٶاٲٻ  ٸٮؿٹا٬ ٲحسطٰ ٮٗ٭ ٸؾطغٷ٫٭ ، ٢ٹٲاٶساٴ ٶٳايٷسٺ  قٹضاي ٸاليسي ذاَط ٶكاٴ ٦طز 

ٲحسطٰ اٲٷيٻ ٸآٲط ٲحسطٰ اٲٷير ٲٯي ٸٮؿٹاٮي ٮٗ٭ ٸؾطغٷ٫٭ ، ٶٳايٷسٺ ٪اٴ قٹضاي ٸاليسي ٸ ًٖٹ 

اٲٷي ٸ ٞٗاٮير ذٹزقاٴ ٸٶيع ٲك٧الذ ٸ چاٮف ټاي اٲٷيسي ٪عاضـ  قٹضاي ٖٯٳاء ضاغٕ تٻ ٖٹاٲ٭ ٶا

ي ٸٲطزٰ ٲيسٹاٶس تٻ نٹضذ ٲٷ٣ُي ؾٹاالذ ٸخيكٷٽازاذ قاٴ ضا ٲُطح اضائٻ ٲيٷٳايس ٸٶٽازټاي ٲسٶ

ٶٳايٷس. ٲساؾٟاٶٻ ٸٮؿٹا٬ ٮٗ٭ ٸؾطغٷ٫٭ تٻ ذاَط آٲسٴ ټي ر اظ ٲ٣اٲاذ ٖاٮي ٸ ٲهطٸٞير قاٴ 

 ٶسٹاٶؿسٷس زضايٵ غٯؿٻ اقسطا٤ ٶٳايٷس .

اٮير ټاي ٢ٹٲاٶساٴ اٲٷيٻ ٸٮؿٹاٮي ٮٗ٭ ٸؾطغٷ٫٭ تٻ اضائٻ ٪عاضـ ٸ ٞٗ« خيٳاٴ»تٗسا ٲحٳس ٶثي 

 ٢ٹٲاٶساٶي اٲٷيٻ خطزاذسٻ ٸتٻ ٲطزٰ ٪عاضـ اضائٻ ٶٳٹز .

زظز ضا  ؿسٻ ٪ٟر حٳالذ َاٮثاٴ ضا زٕٞ ٦طزيٱ ، چٷسيٵ ؾاض٠ ٸٶزايٳاٴ ٸيٕ اٲٷيسي ضا ٶ٫طاٴ ٦ٷٷسٺ خ

تٻ ټٳ٧اضي ٲطزٰ زؾس٫يط ٸتٻ خٷػٻ ٢اٶٹٴ ؾدطزيٱ ، ٸ٪عٲٻ ټا ٸا٢ساٲاذ اٲٷيسي ٲا تٻ نٹضذ غسي 

قة ٸضٸظ زضذسٲر ٲطزٰ ٸٮؿٹاٮي ٮٗ٭ ٸؾطغٷ٫٭ اؾر ٸ زضحس زٹاٴ قاٴ ٲسإٞ  غطياٴ زاضز ٸ خٹٮيؽ

 .ح١ ، آتطٸ ٸٖعذ ٲطزٰ ٲيثاقس

٢ٹٲاٶساٴ اٲٷيٻ ٸٮؿٹاٮي ٮٗ٭ ٸؾطغٷ٫٭ ٲٹغٹزير چٷس ٶٟط ؾاض٠ ضا زضٸٮؿٹاٮي ٮٗ٭ ٸؾطغٷ٫٭ زاييس 

٢سضزٳٷساٴ ٲك٧الذ اٲٷيسي ايػازٲيٷٳايٷس ٸ زضتؿياضي ٲٹاضز  يٶٳٹزٺ ٸ ٪ٟر ايٷٽا تٻ اضطحٳاير تًٗ

٦ٻ ٢ٹٲاٶساٶي ٸخٹٮيؽ تٻ اؾاؼ ٦كٝ ز٢ي١ آٲطير ٲحسطٰ اٲٷير ٲٯي ٲػطٲيٵ ضا زؾس٫يط ي ٸ٢س

 .ٲيٷٳايٷس زٹؾٍ اٞطاز ٢سضزٳٷس ايٵ ٸٮؿٹاٮي ضټا ٲيكٹٶس ٸتاظ ټٱ تٻ ٶا اٲٷي ٸاذال٬ اٲٷير ٲيدطزاظٶس



ؾازٷٳٷاٴ ايٵ ٢ٹٲاٶساٶي  اي خيٳاٴ ٪ٟر : ٲا تٻ قسذ تٻ ٦ٳثٹز خطؾٹٶ٭ ٲٹاغٻ ټؿسيٱ زٗساز اظ ؾطتاظاٴ ٸآ٢    

تازٹغٻ تٻ ٸؾٗر ايٵ  ٶٹتسي زضٲط٦ع ٸالير اٶػاٰ ٸْيٟٻ ٲي٧ٷٷس ٸ ذسٲسي زض ٲحاٞٓر ٲ٣اٰ ٸالير ٲهطٸٞٷس ٸ

اظ ٲٹغٹزير اٞطاز ٲك٧ٹ٤ ٲاضا تٻ ٲٹ٢ٕ  ٸٮؿٹاٮي ٲك٧الذ اٲٷيسي ضخ ٲيسټس اٲا ا٪ط ٲطزٰ ټٳ٧اضي ٦ٷس ٸ

 زضغطياٴ ٢طاض زټٷس خٹٮيؽ تاٮٟٗ٭ ا٢ساٰ ذٹاټس ٦طز.

 تٗسا ٲطزٰ ؾٹاالذ قاٴ ضا ٲُطح ٶٳٹزٺ ٸ خاؾد آٶٽا اظَطٜ ٢ٹٲاٶساٴ اٲٷيٻ اضائٻ ٪طزيس.

اظ  آٲط اٲٷير ٲٯي ٸٮؿٹاٮي ٮٗ٭ ٸؾطغٷ٫٭ ٶيع تٻ اضائٻ ٪عاضـ خطزاذسٻ ٸ "ح٧ٳر"ؾدؽ ٲحسطٰ ٚالٰ حؿيٵ 

اٶ٫يعٺ ٢ٹي اٲٷير ٲٯي ٸ٢ٹٲاٶساٶي اٲٷيٻ تطاي ٲطزٰ اَٳٷاٴ زاز ٸ٪ٟر آٶچٻ زضزٹاٴ ٞطظٶساٴ قٳا  ٸ ٞٗاٮير

زضچٹ٦اذ خٹٮيؽ ٸاٲٷير ٲٯي اؾر ناز٢اٶٻ زض زاٲيٵ اٲٷير قٳا زالـ ٲيٷٳايس. ٸي ٲٹغٹزير اٞطازؾاض٠ ضا 

ٳٷس تٹزٺ ٸٶا اٲٷي ايػاز ؾطغٷ٫٭ زاييس ٶٳٹزٺ ٸ ٪ٟر ايٷٽا زحر حٳاير تٗى اٞطاز ٢سضز زضٸٮؿٹاٮي ٮٗ٭ ٸ

 ٲي٧ٷس ٦ٻ ا٪طايٵ اٞطاز زؾر اظايٵ ٦اض ٶ٧كٷس تطذٹضز ٢إَ ٸ٢اٶٹٶي نٹضذ ذٹاټس ٪طٞر .

ٮؿٹاٮي ٮٗ٭ ٸؾطغٷ٫٭ تٻ ذهٹل  ٸي اظٸ٦الء ٸٮؿي غط٪ٻ ذٹاؾر زا زض٢ؿٳر ح٭ ٲك٧الذ ٲطزٰ ٸ

ير ٶٳايس  .زض٢ؿٳر زاٲيٵ اٲٷير زالـ ٶٳٹزٺ ٸټط٦ساٰ زضغٽر ضٕٞ ٲك٧الذ ٲطزٰ اٶػاٰ ٲؿ ٹٮ  

ٸؾطغٷ٫٭ ٶيع ٢سضزاٶي  ٸٮؿٹاٮي ٮٗ٭ اضي غٯؿٻ اؾسٳأ ٖاٲٻ زضعآ٢اي ح٧ٳر اظ ا٢ساٰ قٹضاي ٸاليسي زضتط٪

ٶٳٹزٺ ٸ ايٵ غٯؿٻ ضا ي٧ي اظ ٶاتسطيٵ ٸٲٹضطزطيٵ غٯؿٻ تطاي تٽثٹز ح٧ٹٲسساضي ٸايػاز اٖسٳاز تيٵ ٲطزٰ ٸزٸٮر 

 زضَٹ٬ زاضيد ؾياؾي ٮٗ٭ ٸؾطغٷ٫٭ زاٶؿر .

 



ٶٳايٷسٺ قٹضاي ٸاليسي تٻ غٳٕ تٷسي ٲٹيٹٔ خطزاذسٻ ٸ زا٦يس ٦طز ٦ٻ اٲٷير  "يٹؾٟي"تٗسا ٲحٳس ناز٠ 

 تسٸٴ ټٳ٧اضي ٲطزٰ اٲ٧اٴ خصيط ٶيؿر .

٦ٻ زضزٳٹي٭ ٸ ٞطاټٱ ؾاذسٵ ايٵ  "يٹ اٴ زي خي"زٞسطٲحسطٰ آ٢اي يٹؾٟي تٻ ٶٳايٷس٪ي اظ قٹضاي ٸاليسي اظ 

 غٯؿٻ ټٳ٧اضي ٶٳٹزٺ نٳيٳاٶٻ ز٣سيطٸزك٧ط ٶٳٹز .

ايطاض ٶا اٲٷي ټٳٻ ٲطزٰ ضا زضتط  ٸ آ٢اي يٹؾٟي ٪ٟر اظ ٲٹغٹزير ٶا اٲٷي زٷٽا چٷس آزٰ ٲحسٸز ؾٹز ٲيثطٶس

ٖازي ټٳٻ اظٶا اٲٷي ٲسًطض ٲيكٹٶس.ٲي٫يطز زټ٣اٴ ، ٲٗٯٱ ، ٲسٗٯٱ ، ٖاٮٱ زيٵ ، زػاض ٸ٦اض٪طاٴ ٸٲطزٰ   

تطاتط ح٣ٹ٠ قاٴ تاالي ح٧ٹٲر تي زٟاٸذ ٶٷكيٷٷس تٯ٧ٻ تا حًٹض زض غٯؿاذ ، ضاٺ  ٸي اظ ٲطزٰ ذٹاؾر زا زض

اٶساظي ٪طزټٳاي ټا ، اٖسطاو ٲسٶي ٸ ؾٽٱ ٪يطي  زض غٯؿاذ اؾسٳأ ٖاٲٻ ٲؿ ٹٮيٵ اٲٹض ضا ٲسٹغٻ 

 ٲؿ ٹٮيسٽاي قاٴ ٶٳايٷس.

اقسطا٤ ٦ٷٷسٺ ټا ذٹاؾر ټا ، ٶٓطياذ ٸ خيكٷٽازاذ قاٴ ضا اظ قٹضاي ٸاليسي ٸٶٽاز ټاي تٗسا زٗساز ظياز اظ

اٲٷيسي تاٮٷٹتٻ ٲُطح ٶٳٹزٶس ٦ٻ اظ َطٜ آ٢اي يٹؾٟي تٻ ٶٳايٷس٪ي اظ قٹضاي ٸاليسي تٻ ٲطزٰ اَٳٷاٴ زازٺ قس 

زاٲيٵ اٲٷير  ا٢ساٰ قٹضاي ٸاليسي زضغٽر – 1ٲٹيٹٔ زا٦يس ٸغسير تيكسط زاقسٷس  ٸٲطزٰ ٶيع تط ؾط زٸ

ٲطزٰ ٸ اظزياز زك٧ي٭ خٹٮيؽ ٸٮؿٹاٮي ٮٗ٭ ٸؾطغٷ٫٭ زا تا زٹغٻ تٻ ٸؾٗر غٛطاٞياي ٮٗ٭ ٸؾطغٷ٫٭ تسٹاٶٷس 

ٲسضؾٻ ٖٯٹٰ زيٷي  11قٹضاي اٶ٧كاٞي ٸ  ٢282طيٻ ٸ  686تا زضٶٓطزاقر  – 2تٻ ٲٹ٢ٕ زض ټط ٶ٣ُٻ تطؾٷس 

اؾسٳأ ٖاٲٻ ٦ٻ تٽسطيٵ ضاٺ تطاي ٶٟٹؼ زض ايٵ ٸٮؿٹاٮي ٲطزٰ ذٹاؾسٷس زا غٯؿاذ  170000ٸ حسٸزا 

ؾٽٳ٫يطي ٲطزٰ ٸ ايػاز اضزثاٌ ٲؿس٣يٱ تيٵ ٲطزٰ ٸ زٸٮر اؾر  غٯؿا ذ اؾسٳأ ٖاٲٻ زضترف ټاي 

 ٲرسٯٝ زضايٵ ٸٮؿٹاٮي زايط ٪طزز زا ٲطزٰ اقسطا٤ ٶٳٹزٺ ٸزضغطياٴ ٞٗاٮير ټاي قاٴ ٢طاض ٪يطٶس.



خاياٴ اؾساز ٲحٳس ٶازض ٞهيحي ٲسضؼ ٲسضؾٻ ضاٲٵ االيٳٻ ؾرٷطاٶي ٶٳٹزٺ ٶ٣ف ٖٯٳا ضا زض زض

زاٲيٵ اٲٷير ٲٽٱ ذٹاٶس ٸاظ ٲطزٰ ذٹاؾر زا زضزاٲيٵ اٲٷير تا ٶٽازټاي ح٧ٹٲسي ټٳ٧اضي غسي 

 ٶٳايٷس .

آ٢اي ٞهيحي ًٖٹ قٹضاي ٖٯٳا زا٦يس ٦طز ٦ٻ زسٸيط چٷيٵ غٯؿاذ تؿياض ٲٟيس ٸٲٹضط اؾر 

ي ٮٗ٭ ٸؾطغٷ٫٭ ْطٞير زسٸيط چٷسيٵ غٯؿٻ ضا زضترف ټاي ٲرسٯٝ زاضز .ٸٸٮؿٹاٮ  

ذٹاؾر زا تٻ ذٹاؾر ٲطزٰ ايٵ ٸٮؿٹاٮي ٮثي٥  "يٹ اٴ زي خي"ايكاٴ اظ قٹضاي ٸاليسي ٸ زٞسط 

 ٪ٟسٻ ٸ ايٵ غٯؿاذ ضا ازاٲٻ زټٷس.

آ٢اي اؾساز ٞهيحي اظٲطزٰ ٸ ح٧ٹٲر ذٹاؾر زا تا ټٱ خيٳاٴ ټٳ٧اضي تثٷسٶس ٸ زض غٽر  

اٲيٵ اٲٷير زالـ ٲكسط٤ اٶػاٰ زټٷس ٦ٻ ټٳٻ ٲطزٰ ٸٲؿ ٹٮيٵ اٲٹض زضتطاتط ټٳسي٫ط زػسيس ز

 زٗٽس ٶٳٹزٶس .

ظټطا قاټس ٸ زٗساز زي٫ط اظ ذٹاټطاٴ اقسطا٤ ٦ٷٷسٺ  اظ قٹضاي ٸاليسي ذٹاؾر زا ي٥ غٯؿٻ 

قسطا٤ اؾسٳأ ٖاٲٻ ضا نطٞا تا اقسطا٤ ذاٶٱ ټا زضٸٮؿٹاٮي ٮٗ٭ ٸؾطغٷ٫٭ زايط ٶٳايٷس زا ظٶاٴ ا

ٸؾيٕ ٸٞٗا٬ ٶٳٹزٺ ٸ تسٹاٶٷس آظازاٶٻ ذٹاؾر ټا ٸآضٲاٴ ټاي ذٹزضا تا ٲؿ ٹٮيٵ ح٧ٹٲسي قطي٥ 

ؾاظٶس ٦ٻ ٶٳايٷسٺ قٹضاي ٸاليسي تٻ آٶاٴ ٸٖسٺ زاز زا ايٵ ذٹاؾر قاٴ ضا ټٳطاي ضييؽ ٸاًٖاء 

 قٹضاي ٸاليسي زضٲياٴ ت٫صاضز.

أ ٶٓطياذ ذٹاټطاٴ غٷاب اؾساز خؽ اظ زػسيس خيٳاٴ تيٵ ٲطزٰ ٸزٸٮر زضزاٲيٵ اٲٷير ٸ اؾسٳ

ٞهيحي غٯؿٻ ضا تا زٖاء ذيط ٸٞالح ٲطزٰ اٞٛاٶؿساٴ ٸ ترهٹل ٲطزٰ ٸاليسي ٚٹض ذازٳٻ 

 تركيس.











ي غاٲٗٻ ٲسٶي،ضؾاٶٻ ټا ٸقٹضاي ا،ح٣ٹ٠ تكط،ٶٽاز ټ ظٶاٴ ،غٹاٶاٴ ايٵ ټٳايف تاټسٜ اظ تط٪عاضي 

تيٵ ٶٽاز  تٽسط ٶ٣ف ايكاٴ زض ز٣ٹيٻ ح٧ٹٲر زاضي ذٹب ٸايػاز ټٳأټٷ٫ي تطغؿسٻ ؾاذسٵٸاليسي 

ٲص٦ٹض اضايٻ ٲك٧الزٽاي ٲٹغٹز ٦ٻ ٞطاٺ ضٸي قاٴ ٸټٳچٷاٴ زثاز٬ ا٧ٞاض ٸقطي٥ ؾاذسٵ آٶٽا تطاي  

غٯؿٻ تا زالٸذ آياذ ٢طآٴ ٦طيٱ زٹؾٍ ضئيؽ غٹاٶاٴ ٚالٰ ٶثي غاٲٕ آٚاظ  .تٹزاقسطا٤ ٦ٷٷسٺ ٪اٴ 

 ٪طزيس.

٤ ٦ٷٷسٺ ٪اٴ يؽ قٹضاي ٸاليسي ٚٹض اٮحاظ ًٞ٭ اٮح١ احؿاٴ يٳٵ ذٹـ آٲسيس تٻ اقسطايض

ٸذٹاؾر اضايٻ  ،غٯؿاذ ٲسٗسز ټٳطاي ضٸؾاي زٸايط زٸٮسي ي٪ٟر:قٹضاي ٸاليسي ټٳٹاضٺ تا تط٪عاض

. اٲطٸظ ذٹقثرساٶٻ  زالـ ظياز ٶٳٹزٺ اؾر. ټا ٸضؾاٶٻ ٲٓٽط ٲطزٰٲٗٯٹٲاذ اظ ٞٗاٮير ټاي قاٴ تٻ 

كطحًٹض زاضٶس ٸٲا زض ي٥ غٯؿٻ ٢طاض زاضيٱ ٦ٻ ٦اٲال غٹاٶاٴ،ظٶاٴ ،ٶٽاز ټاي غاٲٗٻ ٲسٶي ٸح٣ٹ٠ ت

ي٥ ٶكؿر زاقسٻ تاقيٱ ٸٲك٧الذ قاٴ ضا اؾسٳأ ټا ضؾاٶٻ ٸ ظٶاٴ ، ذٹاؾسيٱ ٦ٻ ايٵ تاض تا غٹاٶاٴ 

ٸزا غاي زٹاٴ ٲك٧الذ قاٴ ضا  تٻ ٲطاغٕ ٲطتٹٌ ضاغٕ ٦ٷيٱ زا ضؾيسٺ ٪ي قٹز.غٹاٶاٴ ٖعيع ٶيطٸي 

خكر ؾط ٪صقساٶسٺ اٶس ٦ٻ تٻ غع اٲطٸظ ٲا تٻ ٸيػٺ غٹاٶاٴ اٞٛاٴ قطايٍ تسي ضا  تاٮٷسٺ ٦كٹض ،غٹاٶاٴ

زضي٥ زض قطايٍ ٞٗٯي  غٹاٶاٴ ٸظٶاٴ ٷساظ غٷ٩ ، نساي زٹب ٸ زٟٷ٩ تٻ ٦ساٰ اٸاظ زي٫ط اقٷا ٶيؿس

 زك٧يالزيزٹغٻ ٶٳايٷسٸزض ؾاذساض  ٲؿيط ضٸقٵ زض حط٦ر ټؿسٷس ٸتايس زٸٮر ٲطزاٴ ٦كٹض
 .تٻ ايكاٴ زازٺ قٹز٦ٷٹٶي ٶ٣ف تطغؿسٻ ٸٲؿٹٮير،ٶ٣ف ٸ قرهير آيٷسٺ قاٴ زض قطايٍ ٸؾياؾي 

 



تسٸٴ ق٥ غٹاٶاٴ ي٥ ٢كطٖٓيٱ ٸ ذال اظ غاٲٗٻ ضازك٧ي٭ ٲيسټس ٦ٻ ذٹاؾسٽاي اغسٳاٖي 

يا خؿط چي اظ ذاٶٹازٺ ٣ٞيط يا ٚٷي تاقس تسٸٴ ٦ساٰ  تاقس زذسط ا٪طٲرسٯٝ زاضٶس. ي٥ غٹاٴ 

زٟاٸذ غع اظ ٢كط غٹاٴ تٻ حؿاب ٲيايس ٸٮي ٲساؾٟاٶٻ زض اٞٛاٶؿساٴ چٷيٵ ٶيؿر. خؽ ٪ٟسٻ 

ا٢كاض ٲرسٯٝ اغسٳاٖي غاٲٗٻ ٲيثاقٷس ٦ٻ ا٪ط  ٲيسٹاٶيٱ ٦ٻ غٹاٴ ٖثاضذ اظ چ٧يسٺ َث٣اذ ٸ

٢ٹٰ ٸؾٹات١ زاضيري غاٲٗٻ ٸ ٦كٹض  ٍ،يحٲ َايٟٻ، ا٢اضب، ٲٷكأ قاٴ اظ ي٥ َطٜ تٻ ذاٶٹازٺ،

ٸ اظ َطٜ زي٫ط،تٻ حا٬ ٸ آيٷسٺ ٶيع ٲطزثٍ ٲيكٹز ٦ٻ تا آٴ ټٱ  تاقسقاٴ اضزثاٌ زاقسٻ 

ح٣ٹ٠ ٸٲ٧ٯٟير اغسٳاٖي ٲيثاقٷس. ي٥ تاض زي٫ط اظ ټٳٻ قٳا ز٣اياٲٷسيٱ زاضاي   غٹاٶاٴ ٲا

زضزط٢ي ٸزٗاٮي ٸالير ذٹيف ٦ٹقا ٸزض ٦ٷاضزٸٮر تٻ ٞؿاز ٸاٖٳا٬ ٚيط ٢اٶٹٶي ٲثاضظٺ ٶٳايس. 

 زك٧ط اظ زٹغٻ زاٴ. 

ٲ٣اٰ ٸالير تٻ خاي ٲيع ذُاتٻ ضٞر تٻ ؾرٷاٴ ذٹيف  ٺتٗساً اٮحاظ ٚالٰ ٲحٳس خيٳاٴ ٶٳايٷس

زٺ ٪ٟر:غٹاٶاٴ ٶؿ٭ ٲسحط٤ ٸآيٷسٺ ؾاظ غاٲٗٻ اؾر.زض زحٹالذ ؾياؾي اٞٛاٶؿساٴ آٚاظ ٶٳٹ

تٻ قرهير ؾاظي غٹاٶاٴ زٹغٻ ٢ات٭ ٲالحٓٻ نٹضذ ٶ٫طٞسٻ تٯ٧ٻ غٹاٶاٴ ٦ٷاض ظزٺ 

قسٶس.ٸټٳچٷاٴ اْٽاضزاقر ٦ٻ غٹاٶاٴ اٲطٸظ تا غٹاٶاٴ ٪صقسٻ ٲسٟاٸذ اؾر زض قطايٍ ٞٗٯي 

اٶاٴ زحهيٯي ٸ٦اض٦ٵ زاضز.غٹاٶاٴ اٖٱ ظٶاٴ ٸخؿطاٴ ٦كٹض ٲاٴ اٞٛاٶؿساٴ ٸتٻ ٸيػٺ ٚٹض غٹ

زٗهة ضا ٦ٷاض ٪صاقسٻ ٸزض زٗاٮي ٦كٹض ذٹز ؾٽٱ ٞٗا٬ ٸتطاظٶسٺ  زاقسٻ تاقٷس ٸزض ز٣ٹيٻ 

تاظؾاظي ؾٗي ٸزالـ ٶٳايس.   ح٧ٹٲر زاضي ذٹب ٦ٹقا ٸزٸقا زٸـ زٸٮر ذٹز زض اٶ٧كاٜ ٸ

يؽ غاٲٗٻ ٲسٶي يض ٢ٝ،ذساياض ٸاتٻ ز٣ٗية قاٴ َث١ آغٷسا اٶػال قطيٟي ٲٷكي قٹضاي ٸاليسي

يؽ يض يؽ ح٣ٹ٠ تكط ،ٞرطاٮسيٵ آضياخٹضضييؽ غٹاٶاٴ ، غٹاز ضيائي ي،ٚالٰ ٶثي غاٲٕ ض

ٶٳايٷسٺ ضياؾر  يؽ ازحازيٻ غٸضٶاٮيؿساٴ ٸياَالٖاذ ٸٞطټٷ٩ ٸالير ٚٹض،ٖثساٮ٣سيط ٟٚٹضي ض

اظ ايٵ ٶكؿر اٲٹضظٶاٴ ٸالير ٚٹض ټط٦ساٰ تٻ ٶٹتر ٲُات١ تٻ خطٸ٪طاٰ نحثر ٶٳٹزٶس. ټسٜ 

ټٳاټٷ٫ي ٢ٹي ، اضزثاَاذ ٲٹضط ٸ ًٞاي اٖسٳاز ٸٶ٣ف غٹاٶاٴ ٸظٶاٴ زض   ايػاز ٶٳٹزٴ ي٥

غاٲٗٻ ضا ايػاز ٲي ٦ٷس. ايٵ غٯؿٻ تٻ ٶسايع ٲسٹ٢ٗٻ ٦ٻ ٶاقي اظ غٳٕ آٸضي  ٲك٧الذ ٸا٢ٗي 

اټٳير غٹاٶاٴ زض ضاؾساي تٽثٹز ازاضٺ ٲحٯي ٸتٻ  اٶ٧كاٜ ٸ ح٧ٹٲر زاضي ذٹب ٲحٯي 

 سا ٦ٷيٱ .زؾسطؾي خي

 



 

 ٣ٞط -1

 ٲازي يا خٹ٬ اؾر. ټاي ٣ٞط يا زٽيسؾسي تٻ ٲٗٷاي ٸيٗيسي اؾر ٦ٻ ٞطز ٞا٢س ٲيعاٴ ٲٗيٷي زاضايي

ټٱ ٣ٞط ي٧ي اظ ٖٹاٲ٭ اؾر ٦ٻ تطاي غٹاٶاٴ ٲك٧٭ ذٯ١ ٦طزٺ ٸ غٹاٶاٴ  ٸتٻ ٸيػٺ ٚٹض زض اٞٛاٶؿساٴ

ٸالير ٣ٖة اظ ٮحاِ ا٢سهازي ٸ نٷٗسي ي٥  ٚٹضتا ايٵ ٲك٧٭ زؾر ٸ خٷػٻ ٶطٰ ٦ٷٷس.  طٲا ٶا ٪عيٚٹض 

٦ٷٷس زض ٸا٢ٕ تيكسط ٸاضضيٵ ايٵ  تٹزٺ ٦ٻ ٲيسٹاٴ ٪ٟر ا٦طط ذاٶٹازٺ ټا ظيط ذٍ ٣ٞط ظٶس٪ي ٲي ٲاٶسٺ 

ذاٶٹازٺ ټا ټٳيٵ غٹاٶاٴ ٣ٞيط ټؿسٷس ٦ٻ تا ٲك٧الذ غسي ضٸ تطٸ تٹزٺ ٸ ټٳيٵ ٣ٞط ٸ زٷ٫سؾسي تاٖص 

 .ٲي قٹز ٦ٻ ضٸ تٻ ټط ٦اضي ٶاٲكطٸٔ تياٸضٶس

 ٖسٰ زؾسطؾي تٻ زحهي٭ -2

ټا  زحهي٭ يٗٷي ٲسرهم قسٴ زض ي٥ ترف ٲٹضز ٖال٢ٻ ٦ٻ ٲك٧٭ غٹاٶاٴ زض ايٵ ترف ذيٯي

خيچيسٺ ٸ خط غٷػا٬ اؾر زٗسازي ظياز غٹاٶاٴ زض قطايٍ غٷ٫ي تعض٨ قسٺ اٶس ٦ٻ ٶسٹاٶؿسٻ اٶس 

 زحهي٭ ٦ٷٷس ٦ٻ حسي ا٦طط قاٴ ؾٹاز ذٹاٶسٴ ٸ ٶٹقسٵ ضا ٶيع ٶساضٶس.

زٗسازي غٹاٶاٴ ق٧اير اظ ز٣ؿيٱ ٶكسٴ تٹضؼ ټاي ذاضغي زض ٸظاضذ ټاي زحهيالذ ٖاٮي، ٸظاضذ 

، ٸظاضذ ٲٗاضٜ، زٞأ، زاذٯٻ ٸ... تٻ اقرال ٸاغس قطايٍ زاضٶس ٸ "ٹاٶاٴٲٗيٷير غ"اَالٖاذ، ٞطټٷ٩ 

تط ايٵ ٶٓط اٶس ٦ٻ ا٪ط زض اٲسحاٴ خيف ٞطو ٦اٶسيس قسٴ تٻ تٹضؼ ټٱ قط٦ر  ٦طط غٹاٶاٴ ٚٹضا

٦ٷٷس چاٶؽ ٦اٲياتي قاٴ ٦ٳسط اؾر چٹٴ تٹضؼ ټاي زحهيٯي تطاي ٞطظٶساٴ ٲ٣اٲاذ ٖاٮي ضزثٻ 

  .ٲي تاقٷسخيف اظ خيف ٸٖسٺ قسٺ  زٸٮسي
 



 اظزٸاظ  -3

٪يطي ؾاذساض غاٲٗٻ تكطي تٻ ٞطټٷ٩ اظزٸاظ ي٥ حازضٻ َثيٗي تٹزٺ ٦ٻ خؽ اظ ق٧٭

اظزٸاظ ٣ٖسي اؾر ٦ٻ ٲٗاقطذ "٢اٶٹٴ ٲسٶي اٞٛاٶؿساٴ:  60اؾر. ٲُات١ ٲازٺ زثسي٭ ٪كسٻ

ظٴ ٸ ٲطز ضا تٻ ٲ٣هس زك٧ي٭ ٞاٲي٭ ٲكطٸٔ ٪طزاٶيسٺ ح٣ٹ٠ ٸ ٸغايثي ضا ٲياٴ َطٞيٵ تٻ 

 "آٸضز.ٸغٹز ٲي

٢طاض ٪طٞسٻ ٚٹض تٻ ي٧ي اظ ٲؿاي٭ چاٮف تط اٶ٫يع زي٫طي زض ٲ٣ات٭ غٹاٶاٴ   اظزٸاظ اٲطٸظ

ذاَط ٣ٞط، زٷ٫سؾسي ٸ ؾٷر ټاي حا٦ٱ تي اؾاؼ زچاض ٲك٧٭ ٲي  ٦ٻ غٹاٶاٴ تٻ اؾر

قٹٶس. اظزٸاظ تٻ ٖٹاٲٯي ٲرسٯٟي تؿسٻ ٪ي زاضز ٦ٻ ايٵ ٖٹاٲ٭ ٖثاضزٷس اظ ح١ اٶسراب، ٶثٹز 

ٲهاضٜ ٪عاٜ، ٶثٹز ٲؿ٧ٵ، تي٧اضي، آٲازٺ ٶثٹزٴ اظ ٮحاِ ضٸاٶي ٸ غؿٳي ٸ زٺ ټا چيع 

 ٶ٣ف اؾاؾي ضا تاظي ٲي ٦ٷس. اطٞزي٫ط ٦ٻ زض زك٧ي٭ ي٥ ذاٶٹازٺ ٲ

زي٫ط ايٷ٧ٻ ٶثٹز زٟاټٱ تيٵ خؿط ٸ زذسط ٦ٻ ايٵ ذٹز تطاي آيٷسٺ ي ټط زٸي قاٴ ٸ حسي 

تطاي ٞاٲي٭ ټاي قاٴ غٷػا٬ تطاٶ٫يع اؾر ٦ٻ ٢ث٭ اظ اظزٸاظ تايس تاالي ايٵ ٲؿٯٻ ٚٹض 

 غسي نٹضذ ٪يطز. 

 ٖسٰ آظازي -4

غسٳاٖي، ٞطټٷ٫ي، ؾياؾي، ا٢سهازي ٸ ... ي٧ي زي٫ط اظ ٲك٧الذ غٹاٶاٴ ٖسٰ آظازي ټاي ا

اؾر ٦ٻ قايس ايٵ ٲك٧٭ زض ا٦طط غٹاٲٕ ٸغٹز زاقسٻ تاقس اٲا ز ض٦كٹض ٲا ايٵ ٲؿٯٻ 

 حاززط اؾر. آظازيرٹاټي زض غٹاٲٕ اٲطٸظي تٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ح١ ٲؿٯٱ ٲُطح اؾر. 

ذ ا٪ط غٹاٶاٴ ذٹز زؾر تٻ ٦اض ٶكٹٶس ٞطزاي تسزط اظ اٲطٸظ ٸ زٹاٰ تا ٲك٧ال زض آذيط

تيكسطي ضا ذٹاټٷس زاقر ٦كٹضي٧ٻ ؾٻ زټٻ غٷ٩ ضا زػطتٻ ٦طزٺ تاقس ٣ٍٞ تا اضازٺ ٸ 

زهٳيٱ اؾسٹاض ٶؿ٭ غٹاٴ ؾاذسٻ ٲي قٹز ٸتؽ ٸ ايٵ ٪اٰ ټاي اؾسٹاض غٹاٶاٴ اؾر ٦ٻ 

 غاٲٗٻ ضا اظ تس ترسي ٸ تي ضثازي ٶػاذ زازٺ ٸ تٻ ؾٹي ٞطزاي ضٸقٵ ټساير ٲي ٦ٷس.
 



تاقس . ټيچ٫اٺ زٳاٰ ضؾٱ ٸ ضٸاظ  قٷاذر ٸ ټٹير ي٥ ٦كٹض ٲي ، ٯسٹض ، ٞطټٷ٩ ٸ ضؾٱ ٸ ضٸاظ ټازاضيد ، ٦

ټيچ٫اٺ زٳاٰ ضؾٱ ٸ ضٸاظ ټا ضا ٶازيسٺ ټٱ ٪طٞسٻ ٶٳي زٹاٶيٱ. زض تيٵ ضؾٱ ٸ ضٸاظ  ټا ٢ات٭ ٢ثٹ٬ ٶٳي تاقس ٸ

ٸ تٻ ٞطاٲٹقي ضٸز  ٲيټاي ٦ٽٷٻ ٸ غسيس ټٳيكٻ ٲراٮٟر ٸغٹز زاقسٻ ٦ٻ تٻ ٲطٸض ظٲاٴ ي٧ي آٴ اظ تيٵ 

اذ ي٧ٻ اظ زػطتٷيا . اٶؿاٴ ټا ټيچ ٸ٢ر ٶٳي زٹاٶٷس ٪صقسٻ ذٹز ضا ٞطاٲٹـ ٦ٷٷس ، تراَط ٲي قٹزؾدطزٺ 

٦ٷٷس  ٸ ټيچ٫اٺ اٶؿاٶٽا ٶٳي زٹاٶٷس آيٷسٺ ضا ٶا زيسٺ ت٫يطٶس تراَطي٧ٻ ا٪ط آيٷسٺ ضا  ٪صقسٻ اؾسٟازٺ ٲي

زٹغٻ تٻ ٦ٳسط تٹزٺ ٸ ټا اٴ ټٳيكٻ خا تٷس ضؾٱ ٸ ضٸاظ اٲيس ټا اظ تيٵ ٲيطٸز. ٲطزٰ اٞٛاٶؿس ٷسٶازيسٺ ٪طٞس

٢اٶٹٴ تيكسط تٻ ضؾٱ ٸ ضٸاظ ټا اضظ ٸ احسطاٰ ٪صاقسٻ  ٦طزٺ اٶس ٶؿثر تٻ زٗٯيٱ ٸ زطتيٻ  ٸ آيٷسٺ اَٟا٬ قاٴ 

ٶكاٴ ٶسازٺ اٶس ٸ ٮي تٻ قٷيسٴ ٢هٻ ټاي ٦ٽٷٻ ٸ تي ٲٗٷي اٶس٤ زٮچؿدي  تٻ ٪ٟسٻ ټاي ضٸقٵ ٧ٞطاٴ . اٶس 

غاٲٗٻ ٸ ٞاٲي٭ ضا ٸ ا٢سهاز ٦كٹض ټا , ضؾٱ ٸ ضٸاظ خاتٷسي تيف اظ حس زض يايٕ ٶٳٹزٺ اٶس .  تؿياض ٸ٢ر ضا

آزٰ ٲي ٦كيٱ ٸ زض  ,ٶٳايٱ  ٸٮي ٲا ٢طو ٶٳٹزٺ ٸ ضؾٱ ٲح٭ يا ٢طيٻ ضا خٹضٺ ٲي ٶٳايس .  طاٴ ٲيحزچاض ت

ا٬ يا خؿط تس٬ آٴ زذسط تي٫ٷاٺ ٸ ٲٗهٹٰ ذٹز ضا زض آزف ، يٗٷي ذاٶٻ قرم ٲراٮٝ تطاي ٲطز ٦ٽٵ ؾ

تراَط ذٹـ ٶٳٹزٴ زٸؾر ،  .ٱ يٶٳاي ٲيتٻ اظزٸاظ ٦ٷس  ي٧ٻ تا اَٟا٬ زي٫ط زض ٦ٹچٻ ٸ تاظاض  تاظي ٲي

ضٞي١ ٸ ذٹيكاٸٶساٴ ذٹز ، زذسط ٶٹظاز  ذٹز ضا ٦ٻ زا ټٷٹظ ذٹب ٸ تس ضا ٶٳيساٶس تٷاٰ خؿط زٸؾر يا ذٹيف 

خٹ٬ ٪عاٜ تاالي زذسط ٸ  زٗيٵي ٪يطيٱ .  ٱ ٸ زٳاٰ آضظٸ  ٸ ذٹاؾسٻ ټاي زٸ َٟ٭ ضا ٶازيسٺ ٲيٶٳاي ذٹز ٲي

ي ٞاٲي٭ ٫زذسطاٴ ٦اض ټٳيك زازٴتس٬ تٻ يا زض ٖطٸؾي ي٥ اظ ضؾٱ ٸ ضٸاظ ټاي ذٹب ٲاؾر ٸ ټٳچٷاٴ 

ٲي تاقس . ټاي ٶازٹاٴ ٸ ٶازاٴ ٦ٻ ق٧اض ضؾٱ ٸ ضٸاظ ټاي تيػا ٸ تيٽٹزٺ قسٺ اٶس

 چطا تٻ ضٞا ٺ ٶٳي ضؾيٱ ؟

تٻ خيف ٲي ضٸز  ٞا٦ٻ زض٢اٶٹٴ اؾاؾي آٲسٺ اؾر زٸٮر زض ضٸٶس ايػاز غاٲٗٻ يي ٲسط٢ي ٸ ٲط ټٳاٴ َٹضي

ضٖاير ٶٳايس . ټطاٶساظٺ ٦ٻ زٸٮر اضظـ  تسيٵ غٽر زٸٮر ٲٯعٰ اؾر  ٦ٻ اضظـ ټاي ٲسٶي ي٥ غاٲٗٻ ضا

س قس .  ضٖاير ٶ٧ٷس تٻ ټٳاٴ اٶساظٺ ٞانٯٻ تيٵ زٸٮر ٸ ٲٯر تيكسط ذٹاټ ټاي ٲسٶي ٸ ٲٹٮٟٻ اغسٳاٖي ضا

ٸيٗير ٦ٷٹٶي ٶكاٴ زټٷسٺ آٴ اؾر ٦ٻ ټٷٹظ٪اټي تٻ ؾٹي ي٥ غاٲٗٻ ٲسط٢ي ٸٲطٞا ٪اٰ اؾاؾي تطزاقسٻ 

زچاض ٸ٢ٟٻ   ٶكسٺ اؾر. حسا تؿياض اظ٢طايٵ حا٦ي اظآٴ اؾر ٦ٻ زٳاٰ حط٦ر ټاي غٷاب ضحٳسي ٸاٮي ٚٹض

ٲطزٲي ٲي تاقس .ا٪طچٻ قٗاضټا ٸٚٹٚاټاي زاٲيٵ اٲٷير تٹغٹز آ ٸضزٴ ٸحسذ  .ٶا٪ٽاٶي  قسٺ اؾر

 ٖثس اٮؿساض ؾٷػط



ؾٗازذ ٸ ضٞاٺ زض غاٲٗٻ ٸ زكٹي١ ټٷطٲٷساٴ , آٸاظ ذٹاٶاٴ ټٳچٷاٴ زا٘ خطضٳطتٹزٺ اؾر. اٲاتٻ  اٸضزٴ ظٲيٷٻ

٪صقر چٷس ضٸظي زيسٺ ٲي قٹز ٦ٻ تٗس اظ آٲسٴ قاٴ ٶٻ ٦ساٰ خطٸغٺ اٞسساح ٪طزيسٺ ٦ٻ اظضٸحيٻ ٲطزٲي 

سٺ اؾر . تطذٹضزاض تاقس ٸ ٶٻ ٦ساٰ اٞطاز ٚيطٲؿ ٹ٬ ذٯٕ ؾالح قسٺ ٸ ٶٻ ټٱ ٸحسذ ٶؿثي تٻ ٸغٹز آٲ

تط٧ٖؽ ټٳٻ آٶٽا تطاي آ٢اي ضحٳسي ي٥ ضٸياي  تا٢ي ٲاٶسٺ ٲي تاقس . ض٦ٹز ٸخؿ٫طاي ٸاٶحُاٌ غٷ٩ ټاي 

ٲؿٯحاٶٻ تيٵ ا٢ٹاٰ زض٪يط زضٲٷا٣َي ٲرسٯٝ ٚٹض ؾسٹٴ ٣ٞطاذ غاٲٗٻ ضا زٽسيس تٻ ق٧ؿسٵ ٲي ٦ٷس ٦ٻ ٲاضا ٶا 

ؿساٴ ٲي آيس . ٶٳيساٶيٱ زضٚٹض اضطـ ٲطثر اٲيس تطؾيسٴ تٻ ضٞاٲي ٶٳايس. ٶٳيساٶيٱ چطا ټط زحٹ٬ ٦ٻ زض اٞٛاٶ

ٶيؿر چطا ٲؿ ٹ٬ ٦ٻ ٶٳايٷسٺ  ضييؽ غٳٽٹض ٦كٹضاؾر  ذسٲر ٪صاض ٸا٢ٗي تٻ ٲطزٰ ٚٹض ٸا٢ٕ ٶٳي تاقس .  

چطا زي٫ط ٸالياذ اٞٛاٶؿساٴ تط٠, ؾط٤ ازحاز ٸ ٸحسذ تطاي خيكطٞر ضٞاٺ زاضٶس ٲا ٶساضيٱ چطا زض ټعاضٺ 

تؿط ٲي تطيٱ آيا ايٵ ٲطزٰ ْطٞير تاٮٷس٪ي ٸق٧ٹ ٞايي ضا ٶساضٶس ٸيا  ؾٹٰ ٲا ټٷٹ ظ ټٱ زض غٷ٩ ٸ آٸاض٪ي

ٲؿ ٹٮيٵ ٲحٯي تٻ ٢اٶٹٴ  اؾاؾي ٖٳ٭ ٶٳي ٦ٷٷس٦ٻ ٢اٶٹٴ زُثي١ قٹز ٸٲا تٻ ضٞا ٺ تطؾيٱ خاؾد ضٸقٵ اؾر 

٦ٻ ٲا غثط زاضيد قسيٱ ٶؿ٭ غٹاٴ َثٗير آب زاضز آب ا٪ط ايؿسازٺ تا قس ٪ٷسيسٺ ٲي قٹز ٸٮي ٲا ايؿسازٺ 

زضؾيط زاضيد ذٹز ٢طاض ٶ٫طٞسيٱ ٦ٻ ح٧ٹٲر ټا اظ ٪صقسٻ زا اٲطٸظ ٲاضا ٣ٖة ٶ٫ٽساقسٻ  ٸزاضٶس اظ تا  ټؿسيٱ

ب ٲكر ٶٳٹٶٻ ذطٸاض ٸاٮي قسٴ آ٢اي ضحٳسي تٻ ٚٹض تي تطٶاٲٻ ٪ي ايكاٴ زض ٢ثا٬ ٲٷإٞ ٲطزٰ زضحا٬ ٦ٻ 

ٹض ضا  ٲحسطٰ ٶ٫ٽساضز ٲا اظ ٲطزٰ زي٫ط ټيچ ٞط٠ ٶساضيٱ ٸٶساقسيٱ زٸٮر آ٢اي ٦طظي ٦ٹقيسٺ اؾر ٲطزٰ ٚ

ٞيهس ٦ٳ٥ ټاي ؾرا ٸزٳٷساٶٻ غاٲٗٻ غٽاٶي يا٢طتاٴ ٞؿاز ازاضي قسٺ ٸيا زض ٪طٸٺ ٲ٣انس  60ٸ اٲا اظزيس ٲا 

ؾياؾي تٻ ايٵ ٲطاٰ ٦كاٶيسٺ  خؽ چطا ٲاتٻ ضٞاٺ تطؾيٱ ٲؿ ٹٮيٵ تعض٪اٴ غٹاٶاٴ ٸ ٶرث٫اٴ زي٫ط ٸالياذ 

ز تٹزٴ ٸاظ ٲٷا ٕٞ ذٹز٪صقسٵ زا ٲطزٰ قاٴ ضا تيساض ٦ٷٷس اٞٛاٶؿساٴ زض٧ٞط ضٞا ٺ ٸ ق٫ٹٞائي ٲطزٰ ٸالير ذٹ

تُطٜ ضٞا ٺ تاؾاظي ٸ ٶٹؾاظي ي٧ػا ٪اٰ تط ٲيساضٶس زضيٛا ٲا ٲٯر تعض٨ ٦ٻ تعض٪سطيٵ قرهير ټا ضا زض 

زٸضاٶٽا ٲرسٯٝ اظ زؾر زازيٱ ٸٮي چيعي ضا تٷاٰ ضٞا ٺ ذٹقثرسي تسؾر ٶيا ٸضزيٱ ٦ؿاٶي زض ضاؼ ٢سضذ 

ض ازاضٺ ٲحٯي ٚٹض ٪ا ټي زض ٧ٞط ايٵ ٶيؿسٷس ٦ٻ تٻ ٖٷٹاٴ ٲؿ ٹ٬ تطاتط ټٱ ي٧ؿاٴ ؾياؾي ٢طاضزاضٶس چٻ ز

ضٞساض ٶٳايٷس ٸ خيٹؾسٻ زالـ ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ زض٪ٯيٳي قاضيسٺ ٚٹضي ټاتٷكيٷٷس اظ اذسالٞاذ شاذ اٮثيٷي ٶاٰ 

سٺ ضٸقٵ ضا ٶٽازٴ تيؿٹاز ذٹز اؾسٟازٺ ت٧ٷٷس ؾٹء ٢سضذ قاٴ ضا حّٟ ٶٳا يٷس ٸ زض ٧ٞط اظايٵ ٶيؿسٷس زا آيٷ

زٳطي٭ ٶٳايٷس . ٸ يا ذٹزقاٴ ٶٳيساٶٷس ٦ٻ ت٧ساٰ ؾٳر زضحط٦ر ټؿسيٱ ټٳٹاضٺ اؾح ذسٲر ٪صاضي ضا چح 

٢ٳچيٵ ٲي ٦ٷٷس تا زاؾٝ ٦ٻ ٲٯر ټٳيٵ ٪ٹٶٻ زٸٮسي ټؿسيٱ ٸ ٲا ټٷٹظ تٻ ضټثطي ايٷٽا اٲيس تٻ آيٷسٺ ضا زاضيٱ 

سٺ ٲي ٲاٶٷس اظايٵ ضٸ زيسٺ ٦ؿاٶي ٶاٴ تطاي ٸ ضؾيسٴ تٻ ضٞاٺ تازاؾٝ ٦ٻ زٳاٰ غٷاياذ زض ٮثاؼ اؾالٰ خٹقي

ذٹضزٴ ٶساقسٻ تٻ ٲسذ ي٧ؿا٬ تحيص ضييؽ ازاضٺ اذص ٲٹ٢ٕ ٸ اظ چٹ٦ي ټٱ ناحة ٲٹزط خٹ٬ ٶاٴ ٲي قٹٶس 

ټٱ اظايٵ خٹ٬ حطاٰ چٷس ٲسذ حع تير اهلل قطيٝ ٲي ضٸٶس ټٱ ذطيسٴ ٢طتاٶي ٸ نس٢ٻ ُٞط ٲي ٦ٷٷس  زض 

٬ ٦ٻ زض ٦ساٰ ؾٹضٺ آيٻ ٢طآٶ٧طيٱ  اظ خٹ٬ حطاٰ ٲطاؾٳي ٲؿػس زضنٝ اٸ٬ اذص ٲٹ٢ٕ ٲي ٦ٷٷس زضحا

ٲصټثي تط ٪عاض ٲي ٦ٷٷس ټٱ ٲٹزط حطاٰ اؾر ټٱ ذاٶٻ ضييؽ . ټٱ تٷاٰ ضطٸذ ٲٷس ٲٹضز احسطاٰ ٲطزٰ ٖٹاٰ ٸ 

ٶا ٞٽٱ ٢طاض ٲي ٪يطز. تٻ ټٳيٵ ٖٯر   تطٞا ٶٳي ضؾيٱ ٸ ٦ؿي ټٱ زضيٵ ٶٓاٰ خيسا ٶٳي قٹز ٦ٻ اٶٽاضا ٲحا٦ٳٻ 

ٸ ضټثطي غاٲٗٻ ضا زاقسٻ تاقس٦ٷس. ٦ٷسطٸ٬ 



زنان یسالمتی روان ای ارتق

ٞٗاٮير ټاي ضٸظ ٲطٺ ذٹز ضا تٻ ذٹتي  ساغسٳاٖي تٻ َٹضي٧ٻ ٞطز تسٹاٶ زاٲيٵ حّٟ ؾالٲر ضٸاٶي ٞطزي ٸ

 ٞطټٷ٩ ٸ ضٞساض ٶا ٲٷاؾة اظ ٶٓط ٢طاض ٶٳايس ٸ ز اضزثاٌ ٲٷاؾة تطٍ ذٹيٲحٸ  اٶػاٰ زټس تا اٞطاز ذاٶٹازٺ 

ؾالٲسي ظٶاٴ چيؿر ؟ ٞطايٷسي زٹاٶٳٷسي ظٶاٴ تٻ ٪ٹٶٻ اؾر ٦ٻ ظٶاٴ  اياضز٣.ٻ ذٹز ٶساقسٻ تا قسٗغاٲ

آٴ ظٶاٴ   ٸ زض س تٯ٧ٻ تا ٖص اٞعايف ٸ تٽثٹز آٴ ٶيعقٹٶسٷتسٹاٶٷس ٶٻ زٷٽا زضؾالٲر ذٹز ٶ٣ف زاقسٻ تاق

قاٴ ٞٗاٮير ټاي ضا اٶػاٰ ٲي زټٷس ٦ٻ تاٖص زؿٯٍ آٶٽا تط زٗيٵ ؾطٶٹقر  تطاي ٚٯثٻ تطٲٹاٶٕ خيكطٞر

 ٸ ٻٗح٣ٹ٠ ٶياظ زاضز ٦ٻ تٻ ٖٽسٺ غاٲ ؾالٲسي ظٶاٴ تٻ زٹغٻ غسي تٻ ؾالٲر ٸ ٣ايزاٲيٵ اضز . قٹز قاٴ ٲي

ؾالٲر ضٸاٶي  اي ٣ف ٲطزاٴ زضاضز٣زض ايٵ ٲياٴ ٶ. تٻ ٖٽسٺ ٲطزاٴ ٲي تاقس  يترك ٞطظٶساٴ ٸ ٸاٮسيٵ ٸ

تٻ  قاٴ ، ټاي ثؿٻ،اٮزض ٲؿاي٭ چٹٴزٹغٻ ٦ٷيس  ٸ ٲي تا قس تطذٹض زاضي  چكٱ ٪يط ظٶاٴ اظ اټٳير ذال ٸ

زض ٲٹضز غٷؽ زاظٺ خطؾاٴ  . ي ذطزتٻ ٞٗاٮير ټاي ضٸظاٶٻ اـ ٲطآل ٸ٢سي ٦ساٰ غٷؽ زاظٺ ٲ ، قاٴ نٹضذ

س ايٵ ٶازضؾر اؾر تايس تٻ ي$ ذٹب # ٶٓطذٹز ضا ٶس ټ ٦ٯٳٻزض ٣ٍٞ ٸ ٪ٹيس ٦ٻ چُٹضٺ ؟  ٲي ٦ٷس ٸ ٲي

س ياحسطاٰ ت٫صاض ظٴ زٸؾر زاضز ٦ٻ تٻ اٸ . ت٫ٹيس ٦ٻ تطاي زٹ ٦اٲآل ظيثاؾر ٸغس تيايس تٻ ز٢ر ٶ٫اٺ ٦ٷس ٸ

احسطاٰ تٻ ظٴ تطاي اٸ ذيٯي ٮص ذ ترف اؾر ٲطآل ظٲاٶي ٦ٻ ټطزٸ خاي زض ايؿسازٺ ايس ت٫ٹييس اٸ٬ ذاٶٱ ټا 

اؾاؾأ ظٴ تيف اظ ٲطز تٻ  ٳچٷاٴ ټٳؿط ظٴ اظ ايٷ٧ٻ ٲٹضز ٖال٢ٻ اؾر ٮص ذ ٲي تطزټ غٯٹ تطٸٶس  ٸ

 احؿاؼ زٸؾر زاقسٵ ذٹز ضا تا ضٞساض ٸ٪ٟساض ذٹز تٻ اٸ ٶياظ زاضز تا اٸ نٳيٳي قٹيس ٸ ٸزٹغٻ رينٳيٳ

ٲٹضزذُاب  ذٹز ضا تا اٮ٣اب  ظيثاٸخؿٷسيسٺ ٦ٷيس ټٳؿط تا ٦الٰ ٸنٹذ ظيثا اٸضا نسا : ٲطآل ؛ ٶكاٴ زټيس

# ذُاب ٲي ٦طز ظٴ تٻ اٖسثاض  ٪٭ ؾطخ خياٲثط اؾالٰ حًطذ ٲحٳس ټٳؿطـ ضا حٳيطا $ ٢طاضزټيسچٷاٶ٧ٻ

ٶياظ زاضز احسطاٰ ٸزٹغٻ قٳا تٻ ظٴ اٖسثاض ٲي زټس تٻ ٸيػٺ زض حًٹضزي٫طاٴ زا حسي ظيازي ايٵ قٳا ٲطزاٶيس 

ف زاضيس ٦ٻ ټٳيكٻ حٳايسف ٲي ٦ٷيس س زٸؾسي٦ٻ تٻ اٸ اٖسثاض ٲي زټيس تٻ ظٴ ٢ٹذ ٢ٯة تسټيس تٻ اٸت٫ٹي

اٸضا تٻ زٸـ ٲي ٦كيس ٦ٻ اٸ  يس ٦ٻ حػٱ ٖٳسٺ اي اظ ٲك٧الذ ظٶس٪ييس زٷٽايف ٶٳي ٪صاضيس ت٫ٹيت٫ٹي

زضحًٹض  ٦اٶٹٴ ٲحثر اؾر ٸذاٶٻ تسٸٴ اٸ ضٸح ٶساضز ټط٪عټٳؿط ذٹز ضا تا زي٫طاٴ ٲ٣ايؿٻ ٶ٧ٷيس.

ايطاز نحثر ٶ٧ٷيس ايٵ ٲؿٯٻ حؿاؾير آٶٽاضا  ٸنٹضذ زٳػيس يا اٶس٣از  تٻ ټيچټٳؿطزاٴ اظ ظٶاٴ زي٫ط 

ير حاٸ ٲسيٵ ٶيؿسي ٸ اظٶٓط ٲٵ تطزٹ اضغ تا ٸٞااؾر يٗٷي زٹتٻ اٶساظٺ تطٲي اٶ٫يعز ٲطآل آٴ ذاٶٱ ٲسيٵ ٸ

زاضز تا ايٵ ؾرٷاٴ ا٪طچٻ ٲٷٓٹضي ٶساقسيس اٲا تٻ ظٶس٪ي نٳيٳي قٳا آؾية ٲي ضؾاٶس ؾٗي ٦ٷيس ٞٽطؾسي 

اظ آٶٽا زٳػيس ٸزٗطيٝ ٦ٷيس ؿطزاٴ ضا زضٶٓط ت٫يطيس ٸنٟاذ ٶي٥ ټٳ اظ ٢اتٯير ټا ٸ

٢ايي ظازٺ ٲٽٷاظ



 

 

 س ذررسا ٦ررٻ تٗررس ذررسا ٲرري خطؾررسٳر    زاٶرر

 ټرراٴ اي ٸَررٵ ٲدررطؼ چررطا ٲرري خطؾررسٳر   

 شضاذ ټؿرررسيٱ ظ زرررٹ ت٫طٞسرررٻ اؾرررر غررراٴ 

 تررا نررس ټررعاض غرراٴ ټٳررٻ غررا ٲرري خطؾررسٳر 

 زض ٶيٳررٻ قررة ٦ررٻ ترراظ ٦ٷررس آؾررٳاٴ زضـ   

 تررا نررس ټررعاض زؾررر زٖررا ٲرري خطؾررسٳر    

ٸ ايٵ ٖك١ ٸ ٲحثر تٻ حسي اؾر ٦ٻ آظاض ټا 

  :ٸاضز ٦ٷٷرس  ٸ ضٶع ټا ٶٳي زٹاٶٷس زض آٴ ذٯٯري 

 تررا آٶٽٳررٻ ٲهرريثر ٸ ظٶررساٴ ٦ررٻ زيررسٺ اٰ    

 تررا ٪ٹٶررٻ ٪ٹٶررٻ غررٹض ٸ غٟررا ٲرري خطؾررسٳر   

 اضتررراب غررراٺ زض ذرررٹض زٗٓررريٱ ٶيؿرررسٷس    

 اظ يررراز ٢رررٹٰ تطټٷرررٻ خرررا ٲررري خطؾرررسٳر  

ٸ ايٵ ٖك٣ي ٶيؿر ٦ٻ تٻ ٲطٸض ظٲاٴ ضٶ٩ تاظز 

  :ٸ ظٲاٴ ٸ ٲ٧اٴ اظ قسذ ٸ حرسذ آٴ ت٧اټرس  

 زض زٷ٫ٷررراي ظٶرررسٺ ٪ررري ٸ ذٹات٫ررراٺ ٢ثرررط   

 زض ٖرررراٮٱ ٞٷررررا ٸ ت٣ررررا ٲرررري خطؾررررسٳر  

 ټررٱ تررا نررطيط ذاٲررٻ ٸ ټررٱ تررا ظترراٴ ز٬     

 ټٱ آق٧اض ټٱ تٻ ذٟا ٲي خطؾسٳر

 



ٸ آٴ ٦ٻ ٖك١ ٸَٵ زض ؾط زاضز، ټيچ ٪ٹقٻ زٶيا ضا تا ٸَٵ 

ذٹز، ٸٮٹ ٣ٞيط ٸ ٸيطاٴ ټٱ تاقس، ٶٻ زٷٽا ٲٗاٸيٻ ٶٳي ٦ٷس، ٦ٻ 

  :آٴ ضا آزكؿساٴ ټٱ ٲي زاٶس

 ايٵ ٪طاٲي ذا٤ خا٦ٱ اي ٸَٵ 

 اي ٞساي ذاض ذاضذ غاٴ ٲٵ 

 ٪ط چٻ ذا٤ زي٫طاٴ تؽ زٮ٧ف اؾر 

 زٸض اظ زٹ ز ٶ٫اټٱ آزف اؾر 

 زٹ ٶٻ ذا٦ي ٲايٻ غاٴ ٲٷي 

 ټٱ زٹ غاٶي ټٱ غاٶاٴ ٲٷي 

 غاٴ ٲا ٪ط ضٞر ٪ٹ ضٸ تا٤ ٶيؿر 

 زٹ تٳاٴ اي آٴ ٦ٻ چٹٴ زٹ خا٤ ٶيؿر 

 زٹ تٳاٴ اي ٦ٗثٻ ٶاٲٹؼ ٲا 

 اي اٲيس ذاَط ٲايٹؼ ٲا 

 زٹ تٳاٴ اي ؾٷ٫ط آظاز٪اٴ 

 طزاٴ غٽاٴظاز٪اٺ ضازٲ

  #٦ٯياذ، ذا٤ ٞطٸـ$

اؾساز ٸ٢سي اظ ٸَٵ ؾرٵ ٲي ٪ٹيس، ٲي خٷساضي ٖاق١ 

زٮرؿسٻ يي اؾر ٦ٻ تٻ ٲحثٹب زٸؾر زاقسٷي اـ قٗط ٲي 

  :ؾطايس

 اي ٦ٗثٻ ٖك١ ٸ ذاٶٻ قٹ٠ 

 اي ٲٽس غٳا٬ ٸ ٲٗثس شٸ٠ 

 اي ذا٤ زضذ ٞطٸ٘ زيسٺ 

 تط زيسٺ چٹ زٹزيا ٦كيسٺ 

 ٲاٺ ٲٵ ٸ آؾٳاٴ ٲٵ زٹ 

 ٲٽطتاٴ ٲٵ زٹ ٲٽط ٲٵ ٸ 

 ټط شضٺ زٹ ٲطا غٽاٶي 

 ټط ٢ُطٺ چٹ تحط تي٧طاٶي 

 چٹٴ ٲازض ٲٽط خطٸضي زٹ 

 نس تاض اظ آٴ ٞعٸٶسطي زٹ 

ٸ ايٵ ٲحثر ٸ زٸؾسي زا غايي خيف ٲي ضٸز ٦ٻ تٻ ٚيطذ ٸ 

  :زٗهة ٲي ٦كس

 

 ټط چيع ٦ٻ ټؿر زض زٹ ظيثاؾر 

 ظاٴ ٲٓٽط حؿٵ شٸ٠ خيساؾر 

 ٪ٹيٷس ٦ٻ ؾٹيؽ ايكيايي 

 ٪ٹيٷس ٦ٻ ٦اٮيٟطٶيايي 

 ظ ٪ٯكٵ غٽاٴ تٻ ذاض زٹ

 ذا٦ر ظ تٽكر زي٫طاٴ تٻ 

 زض چكٱ ٲٵ اظ ټٳٻ ؾطي زٹ 

 ٸض ټط چٻ ٶ٧ٹ، ٶ٧ٹزطي زٹ 

تٗس، چٹٴ ٲطز زٶيا ٸ زٸٮر زيسٺ اؾر ٸ اظ ضٲع ؾياؾر ٸ زٹَ ٻ 

ٹظاٶٻ خٷس ٲي زټس. ؿآق٧اض ٖٯيٻ ٸَٷف آ٪اٺ، زٮټاي خٷٽاٴ ٸ

تٻ ٲطزٲف ٲي زټس ٸ اظ ٪ٹيي ايٵ خٷسيؿر ٦ٻ تٻ ٶاٰ ٸَٵ،

:اٮٹ٢ٹٔ آ٪اټكاٴ ٲي ؾاظزٞاغٗٻ يي ٢طية 

 اٲا زٹ ٲكٹ تٻ ذٹيف ٲٛطٸض 

 ٲؿطٸض ٸظ ٲسحر ٲٵ ٲثاـ

 اظ ٞسٷٻ ٖهط تاـ آ٪اٺ 

 ٦ايٷػاؾر ټعاض چاٺ زض ضاٺ 

 ٪يطٰ ٦ٻ ټٳٻ ٞطقسٻ ذٹيي 

اټطيٳٵ زټط ضا چٻ ٪ٹيي

ايٵ خٷس اؾساز، خٷس غاٸزاٶٻ اؾر. خٷسي اؾر ٦ٻ ٲطزٲاٴ ٸَٵ ٲا 

تايس آٸيعٺ ٪ٹـ ذٹز ؾاظٶس، چٻ ايٵ زټط زض ټٳٻ ظٲاٶٻ ټا

اټطيٳٵ ٶثٹزٺ اؾر ٸ ٶرٹاټس تٹز. اټطيٳٷاٶي ٦ٻ زض ټيچ٫اټي تي

ٲرسٯٝ چكٱ تٻ ؾطظٲيٵ ٲا زٸذسٻ ٸ تط آٴ زاذسٻ اٶس،ازٸاض

 اٶس٤ ٶثٹزٺ اٶس

 ٲٯر ٸ زٸٮر

 

 زٸٮر اظ ٶيطٸي ٲٯر قس خسيس

 ٸاي اظ آٴ زٸٮر ٦ٻ ٲٯر ضا ٶسيس

 ټيچ زٸٮر ضا ٶياتي خايساض

 ٪ط ٶثاقس خايٻ ټايف اؾسٹاض

 چيؿر ٸحسذ خايٻ آضاي ٢ٹٰ

 ز٧يٻ تط اٲطٸظ ٸ تط ٞطزاي ٢ٹٰ



اؾساز ايٵ احؿاؼ ضا زض ٲؿسؼ تٽاض ذٹٴ چ٫ٹٶٻ تاظزاب ٲي 

 :زټس

 ٸَٵ آٲس تٽاض اٲا ٶٻ تيٷٱ ٪٭ تساٲاٶر 

 ٶيايس ٶٛٳٻ قازي ظ ٲطٚاٴ ٚع٬ ذٹاٶر 

 تٻ غاي ٲٹظ ذٹٴ ٲي غٹقس اظ اٶٽاض ذٷساٶر 

 ظ َطٜ تياتاٶر تٻ غاي الٮٻ ضٸيس زا٘ ا

 ٶؿيٱ اٲطٸظ تا تٯث٭ حسيص ٖك١ ؾط ٦طزٺ 

 ٲ٫ط ٸ٢ر ؾحط ت٫صقسٻ اظ ذا٤ قٽيساٶر 

 چٻ قس ٦ع خطزٹ ذٹضقيس تٹي ٲط٨ ٲي آيس 

 ي٣يٵ زاضٰ ٦ٻ زاتيسٺ تٻ قٽطؾساٴ ٸيطاٶر 

 ٚطيٹ قٽط ٲي آيس تػاي ٶٛٳٻ ٲطٚاٴ 

 ٲ٫ط آزف ظزٺ نياز ْاٮٱ زض ٶيؿساٶر 

 اٴ ٲا ٸَٵ اي ٲاٲٵ ٲا ٲازض ٲا آقي

 تٽاض آضظٸي ٲا تٽكر غاٸزاٴ ٲا 

 تٽاض اٲؿا٬ ٲي آيس تٻ چكٱ ٲا ؾطاخا ذٹٴ 

 ظٲيٵ ذٹٴ آؾٳاٴ ذٹٴ اذسطاٴ ذٹٴ ٦ٹٺ نحطا ذٹٴ 

 زضيٛا ٪كسٻ اظزاٲاٴ ٲازض زاتٻ ٪ٹضؾساٴ 

  ...غط ذٹٴ ؾيٷٻ ذٹٴ ز٬ ذٹٴ ٶ٫ٻ ذٹٴ چكٱ تيٷا ذٹٴ

 زضيٛا چٳٕ تيسضزاٴ تٻ زض ٲا ٶٟٽٳيسٶس 

 ا٬ ظاض ٲا زيسٶس ٸ ذٷسيسٶس ٲؿٯٳاٶاٴ تٻ ح

 زضيٛا ٖطٸٺ اٮٹض٣ي ٖك١ اٶ٫يع ايٳاٴ ضا 

 تداؼ ذاَط ٦اٞط زالٶي چٷس تثطيسٶس 

 تٻ تٷ٫اٺ ٲٯ٭ زٖٹا٪طاٴ نٯح ٸ آظازي 

 تٷاٰ ٲا تؿاَي چٷس ٪ؿسطزٶس ٸ تط چيسٶس 

 زضٸٚي چٷس اٞعٸزٶس ٸ الٞي چٷس تٷٹقسٷس 

زٸ ؾٻ ؾُط ٲعٸض زض ذال٬ نٟحٻ خيچيسٶس

اؾساز زض ټط غا ٸ زضټط حاٮي ٦ٻ تٹزٺ، تٷا تٻ زاليٯي زٸض اظ 

ٶسٺ تٹزٺ ٸَٵ تٻ ؾط ٲي تطزٺ، تاظ ټٱ ياز ٸَٵ زض زٮف ظ

 .اؾر

 ٶاٮٻ تٻ ز٬ قسٺ ٪طٺ ضاٺ ٶيؿساٴ ٦ػاؾر 

 ذاٶٻ ٢ٟؽ قس تٻ ٲٵ َطٜ تياتاٴ ٦ػاؾر 

 اق٥ تٻ ذٹٶٱ ٦كيس آٺ تٻ تازٰ ؾدطز 

 ٣ٖ٭ تٻ تٷسٰ ٫ٞٷس ضذٷٻ ظٶساٴ ٦ػاؾر 

 ٪ٟر خٷاټر زټس زض ضٺ آٴ ذا٤ قٹ 

 آٶ٧ٻ قسٰ زض ضټف ذا٤ ت٫ٹ آٴ ٦ػاؾر 

 ضٸظ تٻ ٲحٷر ٪صقر قاٰ تٻ ٚٱ قس ؾحط 

 ؾا٢ي ٪ٯچٽطٺ ٦ٹ ٶٗطٺ ٲؿساٴ ٦ػاؾر 

 زض زٝ ايٵ تازيٻ ؾٹذر ؾطاخا زٷٱ 

  ...ٲعضٖٱ آزف ٪طٞر ٶٱ ٶٱ تاضاٴ ٦ػاؾر

 ذٹب ٸ تس ظٶس٪ي تط ؾط ټٱ ضيرسٷس 

 زا ٦ٷس اظ ټٱ غسا تاظٸي زټ٣اٴ ٦ػاؾر 

 تط٠ ٶ٫ٻ ذيطٺ قس قٹ٠ ظ ز٬ ضذر تؿر 

 ذاٶٻ خط اظ زٸز قس ٲكٗ٭ ضذكاٴ ٦ػاؾر 

 ٲٵ ټٳٻ ٲازٱ قسٰ ٶاٮٻ قسٰ ٚٱ قسٰ 

 آٴ ز٬ ذطٰ چٻ قس آٴ ٮة ذٷساٴ ٦ػاؾر 

 اتط ؾيٻ قس خسيساض تاظ تٻ چطخ ؾرٵ 

 اذسط تطظ ازب ٲطز ؾرٷساٴ ٦ػاؾر 

 ټٱ ٶٓط تٹٖٯي ټٱ ٢سٰ تٹاٮٗال 

 ټٱ ٶٟؽ ضٸز٦ي ټٱ زٰ ؾٯٳاٴ ٦ػاؾر 

 ٲطز ٶٳيط تٻ ٲط٨ ٲط٨ اظ اٸ ٶاٲػٹؾر 

ٶاٰ چٹ غاٸيس قس ٲطزٶف آؾاٴ ٦ػاؾر



 ٲٯر ٸ زٸٮر

 

 زٸٮر اظ ٶيطٸي ٲٯر قس خسيس

 ٸاي اظ آٴ زٸٮر ٦ٻ ٲٯر ضا ٶسيس

 ټيچ زٸٮر ضا ٶياتي خايساض

 ٪ط ٶثاقس خايٻ ټايف اؾسٹاض

 چيؿر ٸحسذ خايٻ آضاي ٢ٹٰ

 ٢ٹٰز٧يٻ تط اٲطٸظ ٸ تط ٞطزاي 

 ٢ٹٰ ا٪ط ٪ٟسٱ ٲطازٰ ٲٯر اؾر

 ٲٯر اض٪ٹيٱ اؾاؾف ٸحسذ اؾر

 ٲٯر ٲا اٶسضيٵ ؾرر آضٲٹٴ

 ٦طزٺ ضاتر ٸحسذ ذٹز ضا ترٹٴ

 ٲٯر اٲطٸظچٹٴ زيطٸظ ٶيؿر

 قيط ؾٷ٫ط ٲط٘ زؾر آٲٹظ ٶيؿر

 ايٵ ٣ٖاب زيع چكٱ ذكٳ٫يٵ

 ٶيؿر زي٫ط زؾر تيٵ آٶسايٵ

 تي٫اٴ زض ذٹٴ زديسٺ ټٟر ؾا٬

 ٸ تا٬ؾٹذسٻ خطٸاٶٻ ؾاٶف خط 

 ايٵ تطټٷٻ خاي َٹٞاٴ آٞطيٵ

 ايٵ ٢ياٲر ؾاظٲيساٴ آٞطيٵ

 ٞٵ ٲطب اظ ٲط٨ ٸ ذٹٴ آٲٹذسٻ

 ٚيطب اظ ٖك١ ٸ غٷٹٴ آٲٹذسٻ

 غٹټط ٲٯر ايٳاٶؿر ٸ تؽ

 ضټثطـ ذٹضقيس ٸ ٢طآٶؿر تؽ

 تي ؾٹاز ٸ تا ؾٹاز زاٶف تٻ زاٰ

 زاظٺ ٲك١ ٸ اٸؾساز زاٶف ٚالٰ

 زيسٺ زض ٶٹض ذسا اؾطاض ح١

 ٹاض ح١زض ٶ٫اٺ ٲهُٟي اٶ

 تطزٰ زيٛف ٢ًا تاضٶ٩ ذٹٴ

 ٦طزٺ ٶ٣ف اٶا اٮيٻ ضا غٗٹٴ

تٻ زذسطاٴ ٸ خؿطاٴ ٸَٵ، ضټٷٳٹٶي ٲطزٰ ٸ اٶسضظ 

زكٹي١ قاٴ تٻ زط٢ي ٸ خيكطٞر ٦كٹض، آ٪اټي زازٴ اظ 

اٞسراضاذ ٪صقسٻ ٸ زاضيد ٸ ٞطټٷ٩ ٪طاٶثاض قاٴ اظ 

ضؾاٮر ټايي اؾر ٦ٻ اؾساز ذٯي٭ اهلل ذٯيٯي ٲٷحيص 

ي٥ ٞطز تا زضز ٸ ٸَٷسٸؾر تٻ ذٹتي ٸ ټسٞٳٷس زض 

 اقٗاض ذٹز ، تٻ ازاي آٴ خطزاذسٻ اؾر

 ٢سضذ ٞطزاي ٲا تط ټٳر اٲطٸظ ٲاؾر 

 ټٳچٷاٴ ٦اٲطٸظٺ ٲا آٸضزٺ زيطٸظ ٲاؾر 

 ٲايي ٲا ٲٓٽط نس خطزٺ ؾاظ ٸ ؾٹظ ٲاؾر 

 ؾيط زاضيد ٸَٵ اؾساز خٷس آٲٹظ ٲاؾر 

 ظيٵ ٦ٽٵ اؾساز زاؾساٴ تايس آٲٹذسٵ 

  ...ظيٵ زتؿساٴ ٖثطذ ؾٹز ٸظ ياٴ آٲٹذسٵ

 ٸ٢ر آٴ آٲس ٦ٻ ٲا َطحي ز٪ط٪ٹٴ ا٫ٞٷيٱ 

 اظ ؾاحٻ آٲا٬ تيطٸٴ ا٫ٞٷيٱ  زطؼ ضا

 ٶااٲيسي ضا اظيٵ ذاٶٻ تٻ ټاٲٹٴ ا٫ٞٷيٱ 

 تط ؾداٺ غٽ٭ ي٧ثاضٺ قثيرٹٴ ا٫ٞٷيٱ 

 ضاٺ ضٸقٵ خيف ضٸي ٲاؾر ٪اٲي زيعزط 

 نثح آٲس اي غطؼ ٦ٵ ٶاٮٻ قٹضاٶ٫يعزط 

ذُاب تٻ اٸالز ٸَٵ ؾا٬ ټا ٢ث٭ اظ ټػطذ ؾطٸزٺ 

  :تٹز

 ٶٹض چكٱ ٸَٵ اي تچٻ اٞٛاٴ اٞؿٹؼ 

 زا٘ قس اظ زؾر زٹ اي غاٴ اٞؿٹؼ ز٬ ٲٵ 

 چٷس ٪ٹيٱ تٻ زٹ ٞطظٶس ٲؿٯٳاٴ اٞؿٹؼ 

 تٻ زٹ اي ٖٷهط اٞؿطزٺ تي غاٴ اٞؿٹؼ 

 ٦يؿر غع زٹ ٦ٻ ٦ٷس ٪طيٻ تٻ ٸيطاٶي زٹ 

آٸخ اٞؿٹؼ تايٵ ضٸظ خطيكاٶي زٹ

 ٚاظي ؾٷ٫ط ٪عيٵ ضا ٖا ٶيؿر

 ٪ط ٪طيثاٶف ؾساضٺ زاض ٶيؿر

 ٲيساٴ ضظٰ آٸضزٺ زاب آٶ٧ٻ زض

 اظ ٪طيثاٶف زثاتس آٞساب

 ٪ط ٶثاقس تط ؾط ز ٸ قف ٖياٴ

 ق٧٭ ظضيي ظقٳكيط ي ٶكاٴ

 ٲاقٻ زٸض اظ ٶٹ٤ اٶ٫كسف ٲثاز

 ؾٹي زقٳٵ غاي ضٸخكسف ٲثاز

 ٲٯر ٲاذٹضزٺ غٹـ ازحاز

 زض ٲياٴ ٦ٹضٺ ذٹٴ زض غٽاز

 ذٹٴ ٸ آزف ٢ٹٰ ضاي٧س ؾر ٦طز

 زضظټاي ظقر ضا خيٹؾر ٦طز

 تاٮ١ ٶٓطٲٯر ٸضظيسٺ 

 ذٹزقٷاؾس ضاٺ ذيطاظ ضاٺ قيط

 ذٹز ترٹز زاٶس ٦ٻ ٶيطٸي غٽاٴ

 ازحاز اؾر ازحاز اؾر ازحاز



 ٪ٷػك٥ ٸ آزف 

 !٪ٷػك٧ي تا ٖػٯٻ ٸ زٳاٰ زٹاٴ تٻ آزف ٶعزي٥ ٲي قس ٸ تطٲي ٪كر

 

 خطؾيسٶس : چٻ ٲي ٦ٷي ؟

 خاؾد زاز : زض ايٵ ٶعزي٧ي چكٳٻ آتي ټؿر ٸ ٲٵ ٲطزة ٶٹ٤ ذٹز ضا خط اظ آب ٲي ٦ٷٱ ٸ آٴ ضا ضٸي 

 ! آزف ٲي ضيعٰ

 !٪ٟسٷس : حػٱ آزف زض ٲ٣ايؿٻ تا آتي ٦ٻ زٹ ٲي آٸضي تؿياض ظياز اؾر ! ٸ ايٵ آب ٞايسٺ اي ٶساضز

 ٪ٟر : قايس ٶسٹاٶٱ آزف ضا ذاٲٹـ ٦ٷٱ ، اٲا آٴ ټٷ٫اٰ ٦ٻ ذساٸٶس ٲي خطؾس : ظٲاٶي ٦ٻ زٸؾسر زض آزف 

 ٲي ؾٹذر زٹ چٻ ٦طزي؟

  !خاؾد ٲيسٰ : ټط آٶچٻ اظ ٲٵ تط ٲي آٲس

اقرٲطزي چٽاض خؿط ز  

 .آٶٽا ضا تٻ زطزية تٻ ؾطا٘ زضذر ٪التي اي ٞطؾساز ٦ٻ زض ٞانٯٻ اي زٸض اظ ذاٶٻ قاٴ ضٸييسٺ تٹز

 .خؿط اٸ٬ زض ظٲؿساٴ، زٸٲي زض تٽاض، ؾٹٲي زض زاتؿساٴ ٸ خؿط چٽاضٰ زض خاييع تٻ ٦ٷاض زضذر ضٞسٷس

 .ضا زٹنيٝ ٦ٷٷسؾدؽ خسض ټٳٻ ضا ٞطاذٹاٶس ٸ اظ آٶٽا ذٹاؾر ٦ٻ تط اؾاؼ آٶچٻ زيسٺ تٹزٶس زضذر 

 اٲيس اظ خط ٸ تٹز غٹاٶٻ اظ خٹقيسٺ زضذسي …ٶٻ»خؿط زٸٰ ٪ٟر: « زضذر ظقسي تٹز، ذٳيسٺ ٸ زضټٱ خيچيسٺ.»خؿط اٸ٬ ٪ٟر: 

 «.ق٧ٟسٵ

زطيٵ نحٷٻ اي تٹز ٦ٻ زا تٻ اٲطٸظ زيسٺ  ق٧ٹٺ تا ٸ …ُٖطآ٪يٵ ٸ ظيثا ټاي ق٧ٹٞٻ اظ ؾطقاض تٹز زضذسي …ٶٻ»خؿط ؾٹٰ ٪ٟر: 

 «!ظايف ٸ ظٶس٪ي اظ خط …ٶٻ!!! زضذر تاٮٛي تٹز خطتاض اظ ٲيٹٺ ټا»٪ٟر: خؿط چٽاضٰ « اٰ.

 !ټٳٻ قٳا زضؾر ٪ٟسيس، اٲا ټط ي٥ اظ قٳا ٣ٍٞ ي٥ ٞه٭ اظ ظٶس٪ي زضذر ضا زيسٺ ايس»سي ظز ٸ ٪ٟر: ٲطز ٮثرٷ

قٳا ٶٳي زٹاٶيس زضتاضٺ ي٥ زضذر يا ي٥ اٶؿاٴ تط اؾاؼ ي٥ ٞه٭ ٢ًاٸذ ٦ٷيس. ټٳٻ حان٭ آٶچٻ ټؿسٷس ٸ ٮصذ، قٹ٠ ٸ ٖك٣ي 

 .٦ٻ اظ ظٶس٪ي قاٴ تطٲي آيس ٣ٍٞ زض اٶسٽا ٶٳاياٴ ٲي قٹز

 !ٻ ٞه٭ ټا آٲسٺ ٸ ضٞسٻ تاقٷسٸ٢سي ټٳ

 !ا٪ط زض ظٲؿساٴ زؿٯيٱ قٹيس، اٲيس ق٧ٹٞايي تٽاض، ظيثايي زاتؿساٴ ٸ تاضٸضي خاييع ضا اظ ٦ٝ زازٺ ايس

 !ٲثازا ت٫صاضي زضز ٸ ضٶع ي٥ ٞه٭، ظيثايي ٸ قازي زٳاٰ ٞه٭ ټاي زي٫ط ضا ٶاتٹز ٦ٷس

.ضي ٦ٵ. ٮحٓٻ ټاي تٽسط تاالذطٺ اظ ضاٺ ٲي ضؾٷسظٶس٪ي ضا ٣ٍٞ تا ٞه٭ ټاي زقٹاضـ ٶثيٵ؛ زض ضاٺ ټاي ؾرر خايسا
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خٹ٬ زٸز   
 .٣ٞيطي اظ ٦ٷاض ز٦اٴ ٦ثاب ٞطٸقي ٲي٫صقر

ٲطز ٦ثاب ٞطٸـ ٪ٹقر ټا ضا زض ؾيد ټا ٦طزٺ ٸ تٻ ضٸي آزف ٶٽازٺ تاز ٲيعٶس ٸ تٹي ذٹـ ٪ٹقر ؾطخ قسٺ زض ًٞا خطا٦ٷسٺ قسٺ  

ساقر زا اظ ٦ثاب ترٹضز ز٧ٻ ٶاٴ ذك٧ي ضا ٦ٻ زض زٹتطٺ زاقر ذاضظ ٦طزٺ ٸ تط ضٸي تٹز. تيچاضٺ ٲطز ٣ٞيط چٹٴ ٪طؾٷٻ تٹز ٸ خٹٮي ټٱ ٶ

  .زٸز ٦ثاب ٪طٞسٻ تٻ زټاٴ ٪صاقر

اٸ تٻ ټٳيٵ زطزية چٷس ز٧ٻ ٶاٴ ذك٥ ذٹضز ٸ ؾدؽ تطاٺ اٞساز زا اظ آٶػا تطٸز ٸٮي ٲطز ٦ثاب ٞطٸـ تٻ ؾطٖر اظ ز٦اٴ ذاضظ قسٺ 

ز ٦ثاب ضا ٦ٻ ذٹضزٺ اي تسٺ. اظ ٢ًا ٲال اظ آٶػا ٲي٫صقر غطياٴ ضا زيس ٸ ٲسٹغٻ قس ٦ٻ زؾر ٸي ضا ٪طٞر ٸ ٪ٟر:٦ػا ٲيطٸي خٹ٬ زٸ

ٲطز ٣ٞيط اٮسٳاؼ ٸ ظاضي ٲي٧ٷس ٸ ز٣ايا ٲيٷٳايس اٸ ضا ضټا ٦ٷٷس. ٸٮي ٲطز ٦ثاب ٞطٸـ ٲيرٹاؾر خٹ٬ زٸزي ضا ٦ٻ ٸي ذٹضزٺ اؾر 

 .ت٫يطز

: ايٵ ٲطز ضا آظاز ٦ٵ زا تطٸز ٲٵ خٹ٬ زٸز ٦ثاتي ضا ٦ٻ اٸ ذٹضزٺ اؾر ٲال زٮف تطاي ٲطز ٣ٞيط ؾٹذر ٸ غٯٹ ضٞسٻ تٻ ٦ثاب ٞطٸـ ٪ٟر

 .ٲيسټٱ

سٵ ٣ٞيط چٷس ؾ٧ٻ اظ غيثف ذاضظ ٦طزٺ ٸ زض حا٬ ٦ٻ آٶٽا ضا ي٧ي خؽ اظ ٦ٞثاب ٞطٸـ ٢ثٹ٬ ٦طز ٸ ٲطز ٣ٞيط ضا ضټا ٦طز. ٲال خؽ اظ ض

خٹ٬ زٸزي ٦ٻ آٴ ٲطز ذٹضزٺ، تكٳاض ٸ زحٹي٭ ت٫يط. ٲطز زي٫طي تٻ ضٸي ظٲيٵ ٲياٶساذر تٻ ٲطز ٦ثاب ٞطٸـ ٪ٟر: تيا ايٵ ټٱ نساي 

٦ثاب ٞطٸـ تا حيطذ تٻ ٲال ٶ٫طيؿر ٸ ٪ٟر: ايٵ چٻ َطظ خٹ٬ زازٴ اؾر ٲطز ذسا؟ ٲال ټٳاٴ َٹض ٦ٻ خٹ٬ ټا ضا تط ظٲيٵ ٲياٶساذر زا 

 خٹ٬ غاي تٻ تايس ت٫يطز خٹ٬ آٴ  نسايي اظ آٶٽا تٯٷس قٹز ٪ٟر: ذٹب غاٴ ٲٵ ٦ؿي ٦ٻ زٸز ٦ثاب ٸ تٹي آٶطا تٟطٸقس ٸ ترٹاټس تطاي

 خٷس ؾ٣طاٌ                                  .  آٶطا زحٹي٭ ت٫يطز نساي

 .ضٸظي ؾ٣طاٌ ح٧يٱ ٲطزي ضا زيس ٦ٻ ذيٯي ٶاضاحر ٸ ٲساضط تٹز

 : ٖٯر ٶاضاحسي اـ ضا خطؾيس. قرم خاؾد زاز

 .زض ضاٺ ٦ٻ ٲي آٲسٰ ي٧ي اظ آقٷاياٴ ضا زيسٰ. ؾالٰ ٦طزٰ

 .ٸ تا تي اٖسٷايي ٸ ذٹزذٹاټي ٪صقر ٸ ضٞر ٸ ٲٵ اظ ايٵ َطظ ضٞساض اٸ ذيٯي ضٶػيسٰغٹاب ٶساز 

 ؾ٣طاٌ ٪ٟر : چطا ضٶػيسي ؟

 .ٲطز تا زٗػة ٪ٟر: ذٹب ٲٗٯٹٰ اؾر ٦ٻ چٷيٵ ضٞساضي ٶاضاحر ٦ٷٷسٺ اؾر

 .ؾ٣طاٌ خطؾيس : ا٪ط زض ضاٺ ٦ؿي ضا ٲي زيسي ٦ٻ تٻ ظٲيٵ اٞسازٺ ٸ اظ زضز تٻ ذٹز ٲي خيچس

 زؾر اٸ زٮرٹض ٸ ضٶػيسٺ ٲي قسي ؟آيا اظ 

 .ٲطز ٪ٟر : ٲؿٯٱ اؾر ٦ٻ ټط٪ع زٮرٹض ٶٳي قسٰ. آزٰ اظ تيٳاض تٹزٴ ٦ؿي زٮرٹض ٶٳي قٹز

 ؾ٣طاٌ خطؾيس: تٻ غاي زٮرٹضي چٻ احؿاؾي ٲي ياٞسي ٸ چٻ ٲي ٦طزي؟

 .ٲطز غٹاب زاز : احؿاؼ زٮؿٹظي ٸ ق٣ٟر ٸ ؾٗي ٲي ٦طزٰ َثية يا زاضٸيي تٻ اٸ تطؾاٶٱ

 .ايٵ ٦اضټا ضا تٻ ذاَط آٴ ٲي ٦طزي ٦ٻ اٸ ضا تيٳاض ٲي زاٶؿسيؾ٣طاٌ ٪ٟر : ټٳٻ 

 آيا اٶؿاٴ زٷٽا غؿٳف تيٳاض ٲي قٹز ؟

 ٸ آيا ٦ؿي ٦ٻ ضٞساضـ ٶا زضؾر اؾر، ضٸاٶف تيٳاض ٶيؿر ؟

 اقس ټط٪ع ضٞساض تسي اظ اٸ زيسٺ ٶٳي قٹز؟تا٪ط ٦ؿي ٧ٞط ٸ ضٸاٶف ؾاٮٱ 

غاي زٮرٹضي ٸ ضٶػف ٶؿثر تٻ ٦ؿي ٦ٻ تسي ٲي ٦ٷس ٸ ٚاٞ٭ اؾر ز٬ ؾٹظاٶس ٸ ٦ٳ٥ ٦طز اؾر. ٸ تايس تٻ  "ٟٚٯر"تيٳاضي ٧ٞطي ٸ ضٸاٴ ٶاٲف 

 .ٸ تٻ اٸ َثية ضٸح ٸ زاضٸي غاٴ ضؾاٶس

 .خؽ اظ زؾر ټيچ ٦ؽ زٮرٹض ٲكٹ ٸ ٦يٷٻ تٻ ز٬ ٲ٫يط ٸ آضاٲف ذٹز ضا ټط٪ع اظ زؾر ٲسٺ

.تساٴ ٦ٻ ټط ٸ٢ر ٦ؿي تسي ٲي ٦ٷس زض آٴ ٮحٓٻ تيٳاض اؾر
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 ٣يط ټؿسيٱ ٲا چ٣سض ٞ

٦ٷٷس چ٣سض ٣ٞيط ټؿسٷس. آٴ زٸ ٦ٻ زض آٶػا ظٶس٪ي ٲيضٸظي ي٥ ٲطز ضطٸزٳٷس، خؿط تچٻ ٦ٹچ٧ف ضا تٻ ي٥ زٺ تطز زا تٻ اٸ ٶكاٴ زټس ٲطزٲي

ي٥ قثاٶٻ ضٸظ زض ذاٶٻ ٲح٣طي٥ ضٸؾسايي ٲٽٳاٴ تٹزٶس. زض ضاٺ تاظ٪كر ٸ زض خاياٴ ؾٟط ٲطز اظ خؿطـ خطؾيس: ٶٓطذ زض ٲٹضز ٲؿاٞطزٳاٴ 

تٹز؟ خؿط خاؾد زاز: ٖاٮي تٹز خسض. خسض خطؾيس: آيا تٻ ظٶس٪ي آٶٽا زٹغٻ ٦طزي؟ خؿط خاؾد زاز: تٯٻ خسض. ٸ خسض خطؾيس: چٻ چيعي اظ ايٵ  چٻ

٪ٟر:ٞٽٳيسٰ ٦ٻ ٲا زض ذاٶٻ ي٥ ؾ٩ زاضيٱ ٸ آٶٽا چٽاض زا. ٲا زض حيازٳاٴ ي٥ ٞٹاضٺ زاضيٱ اٶسيكيس ٸ تٗس تٻ آضٲيؾٟط ياز ٪طٞسي؟ خؿط ٦ٳي

حياٌ ٲا تٻ زيٹاضټايف  . ٽا ي٥ ضٸزذاٶٻ اي زاضٶس ٦ٻ ٶٽاير ٶساضز. ٲا زض حياَٳاٴ ٞاٶٹؾٽاي زعييٷي زاضيٱ ٸآٶٽا ؾساض٪اٴ ضا زاضٶسٸ آٶ

قٹز، اٲا تا٘ آٶٽا تي اٶسٽاؾر. تا قٷيسٴ حطٞٽاي خؿط ظتاٴ ٲطز تٷس آٲسٺ تٹز. خؿط تچٻ اياٞٻ ٦طز: ٲسك٧طٰ خسض، زٹ تٻ ٲٵ ٶكاٴ ٲحسٸز ٲي

.ٲا چ٣سض ٣ٞيط ټؿسيٱزازي ٦ٻ 

 غٳالذ ظيرثا ٸ ح٧يرٳاٶٻ

 . . . ا٪ط نرطٺ ٸ ؾٷ٩ زض ٲؿيط ضٸزذاٶٻ ظٶس٪ي ٶثاقس نساي آب ټط٪ع ظيثا ٶرٹاټس قس

 ٲاټي ا٪ط زټاٶف ضا تؿسٻ ٶ٫ٻ زاضز، ٪طٞساض ٶٳي قٹز.  

 .ي٥ ٖٳ٭ زضؾر، تٽسط اؾر اظ ټعاض ٶهيحر .احؿاؼ اغثاض تٻ ٞسا٦اضي، الظٲٻ ظٶس٪يؿر .ظيثاؾرٖك١، تٻ ٸغٹز آٸضٶسٺ اٖٳا٬ 

 .آٸضيٱ زٸؾر تساضيٱآٸضيٱ، خؽ تياييٱ آٶچٻ ضا ٦ٻ تٻ زؾر ٲيټٳيكٻ ټط چيعي ضا ٦ٻ زٸؾر زاضيٱ تسؾر ٶٳي

 !اٶؿاٴ ٖاق١ ظيثايي ٶٳي قٹز، تٯ٧ٻ آٶچٻ ٖاق٣ف ٲي قٹز زض ٶٓطـ ظيثاؾر

 .٦كس ٸ خٷٽاٴ اؾر ٸ زٮي ٦ٻ ٲيرٷسز ٸ آق٧اض اؾرتعض٨ زٸ ز٬ زاضٶس؛ زٮي ٦ٻ زضز ٲياٶؿاٶٽاي 

 ...ؾداضٶس ٸ ٪طيٻ ٲي ٦ٷٷسزضٶس تٻ ٶي چٹخاٴ ز٬ ٲياٶس زي٫ط ٪ٹؾٟٷس ٶٳيايٷػا زض زٶياي ٲٵ، ٪ط٪ٽا ټٱ اٞؿطز٪ي ٲٟطٌ ٪طٞسٻ

 ! ٲي تيٷي "آٞر "ٸ  "قط "٣ٍٞ اظ اٶؿاٴ ټا "قطاٞر "ايٵ ضٸظټا تٻ غاي

 ... آٶٽا ياز ٪طٞسٻ اٶس قررٷا ٦ٷٷس  ٲي ٦ٹقٱ ٚررررٱ ټايٱ ضا ٚرررط٠ ٦ٷٱ اٲا

 ا٪ط ٦ؿي تٻ زٹ ٮثرٷس ٶٳي ظٶس ٖٯر ضا زض ٮثاٴ تؿسٻ ذٹز غؿسػٹ ٦ٵ 

 ټا تاـ، چٹٴ ټيچ ضي٫ي تٻ ٦ٟف قاٴ ٶيؿرټٳيكٻ ضٞي١ خا تطټٷٻ

 ذطيساضي ٶ٧ٵٸ تا ٶٳاٰ ضطٸذ ټط٪ع ٖك١ ضا  تا زٳاٰ ٣ٞط، ټط٪ع ٲحثر ضا ٪سايي ٲ٧ٵ

 ټط ٦ؽ ؾاظ ذٹزـ ضا ٲي ظٶس، اٲا ٲٽٱ قٳا ټؿسيس ٦ٻ تٻ ټط ؾاظي ٶط٢هيس

 ا٪ط ضٶػي ٶٳيثطزيٱ ټط٪عٲٽطتاٴ تٹزٴ ضا ٶٳيأٲٹذسيٱ . . .
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ّئیت هَظف اثتذا اص پشٍطُ  وشجبفی  ًظبست ًوَدًذ وِ دٍوَسس دُ ًفشی دسیه اتبق دٍاستبد هشتشوب ایشبى سا ػولی تذسیس 

هیٌوَدًذ حضَس شبگشداى ووشًگ ٍحبضشی ایشبى ثوذت دٍیَم اهضبء ًشذُ ثَد ٍخبی وَسس هٌبست ثشای ثیست ًفش شبگشد  

ستِ داشتِ شبى اص ًخ ٍسیخ دیگشی چیضی ًجَدُ ٍوَسس ثوذت چْبس هبُ تذاٍم داسد اهتیبص  ثشای شبگشداى دادُ ًجَدُ  ٍهَاد د

ًوی شَد دس آخیش ختن وَسس توبم ثبفتگی ّبی آًْب ّوشاُ ثب ٍسبیل وِ دس اختیبس داسًذ ثِ هصَفیي تؼلك هیگشد. ّئیت ثبًیبً اص 

ذُ ثَد ٍثشای ّش شبگشد یه لجبس خیبطی دادُ شذُ ثَد ٍضؼیت داخلی وَسس خیبطی دیذى ًوَدًذ لجبس هٌمش دٍختِ ش

وَسس خَة ثَد ٍوَسس ثوذت شش هبُ ثَد ٍدس ختن وَسس هبشیي ّبی خیبطی ٍلجبس ّب ثِ شبگشداى تؼلك هیگشد .ضَاثط 

هیگشدد.  حبضشی شبى دلیك ثَدُ ّشگبُ شبگشداى ثذٍى وذام هشىل ثیش اص چْبس یَم غیش حبضش ی وٌذ اص وَسس اخشاج

ثبلثبًّئیت اص وَسس ّبی ووپیَتش طجمِ  اًبث ٍروَس هَلؼیت سیبست اهَس صًبى دیذى ًوَدًذ دسهدوَع تذسیس ثخَثی ثِ پیش 

( تذسیس هیٌوَدًذ  ٍثشای ّش شبگشد یه پبیِ ووپیَتش دس اختیبسشبى لشاس داشت ثشق Wordهیشفت استبداى الیك ثشًبهِ ٍسد)

ٍخَدداشتِ ٍشبگشداى اص ًحَُ  تذسیس  ٍاص آهَصگبساى خَیش ساضی ثٌظش هیشسیذًذ ٍوذام هستمل ٍخبی خَة ثشای تذسیس  

هشىل خبص ٍخَد ًذاشتِ، ثِ تؼمیت ّئیت اص وَسس تشهین هجبیل دیذى ثؼول آٍسدًذ وِ شبگشداى ثبیًَفَسم خبص هلجس ثَدُ 

تشهین هجبیل دس اختیبس شبگشداى ثَد یىبیه طَسیه حبضشی هشبّذُ گشدیذ غیش حبضش ٍخَد ًذاشت  استبد ٍٍ سبیل یبدگیشی ٍ

تَضیح دادُ ٍشبگشداى سضبیت داشتٌذ ٍگفتٌذ هب چیض ّبی صیبد آهَختین چشاوِ وبس هب ػولی هیجبشذ ٍدسختن وَسس توبم لَاصم 

دًذ وِ پٌح تذسیسی ٍتخٌیىی ٍفٌی ثشای شبگشداى تَصیغ هیگشدد. ٍثؼذ ّئیت اصپشٍطُ  ّبی لب لیي ثب فی اداسُ هزوَس  دیذى ًوَ

وَسس تحت ًظش پٌح استبد دس داخل یه حَلی اداهِ داشتِ وبسشبى هطبثك ًمشِ وِ ًضد شبى ثَدُ صَست هیگشفت ٍتؼذاد 

شبگشداى دس دٍ وَسس ووشًگ ثَد ٍشش ًفش غیش حبضش داشتٌذ ػلت غیش حبضشی شبگشداى اص استبداى سَال گشدیذ آًْب گفتٌذ 

د هضد وَسس تشن ًوَدًذ  اوٌَى ثدبی هَصَفِ ّب شبگشداى  خذیذ خزة گشدیذُ ثِ ًجَد اهتیبص است شبگشداى ثخبطش ًجَ

ّوبى خبطش وبس ثؼضی وَسس ّب ػمت هبًذُ است ٍدسختن وَسس ّب ٍسبیل ٍصٌبیغ دستی شبى تؼلك ثِ شبگشداى هیگشد 

شای شبگشداى تذسیس ٍدیگش اهتیبص ًذاسًذ ٍدس پْلَی وَسس وشجبفی لبلیي ثبفی ٍخیبطی وَسس سَاد آهَصی ّوضهبى ث

هَس اختوبػی ٍهسئَل ثخش پشٍطُ ٍوبسهٌذ سبحَی شبى تشىشی ًوبین. هیگشدیذ.ٍدس آخیش خب داسد اص سیبست وبس ٍا

 ًظبست اص پشٍطُ ّبی حشفَی
سیبست وبسٍ اهَس اختوبػی 
شْذاٍهؼلَلیي ثتبسیخ 

ّئیت ًظبستی  26/3/1392
هتشىل اص اشخبص ریل 

 ثَدًذ:

Chapter 1 ًَس هحوذ  یؼمَثی
 هشبٍس ًظبست ٍاسصیبثی همبم ٍالیت. 

Chapter 2 ػجذاللطیف غفَسی
 ػضَ شَسای ٍالیتی. 

Chapter 3 ثْبٍالذیي ٍفبی سئیس
 التصبد.

Chapter 4 صالح الذیي ػضیضی
 سش پشست سیبست سىتَسی ٍالیت. 

Chapter 5 ًبصش ًوبیٌذُ سیبست
 حَصُ فشػی ثبالی ّشیشٍد.

Chapter 6 غَث هحوذ سْیل
 ًوبیٌذُ سیبست وبسٍ اهَس اختوبػی .

ّئیت هَظف اثتذا اص پشٍطُ  وشجبفی  

ًظبست ًوَدًذ وِ دٍوَسس دُ ًفشی 

دسیه اتبق دٍاستبد هشتشوب ایشبى سا 

ػولی تذسیس هیٌوَدًذ حضَس شبگشداى 

ًظبست اص پشٍطُ ّبی حشفَی سیبست وبسٍ اهَس 

ّئیت ًظبستی هتشىل اص  .اختوبػی شْذاٍهؼلَلیي 
 اشخبص ریل ثَدًذ:

 ًَس هحوذ  یؼمَثی هشبٍس ًظبست ٍاسصیبثی همبم ٍالیت. 
 ػجذاللطیف غفَسی ػضَ شَسای ٍالیتی. 

 ثْبٍالذیي ٍفبی سئیس التصبد.
صالح الذیي ػضیضی سش پشست سیبست سىتَسی 

 ٍالیت. 
 ًبصش ًوبیٌذُ سیبست حَصُ فشػی ثبالی ّشیشٍد.

غَث هحوذ سْیل ًوبیٌذُ سیبست وبسٍ اهَس اختوبػی 
. 


