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تسرهف
5تسرهف

 ( روشک تاررقم  نیناوق و  للملا (  نیب  12نیناوق 

باتک 12تاصخشم 

للملا نیب  12نیناوق 

دحتم للم  نامزاس  12روشنم 

دحتم للم  نامزاس  12روشنم 

12همدقم

دحتم للم  نامزاس  13روشنم 

 ( ات 2 هدام 1  لوصا (  فادها و  لوا  13لصف 

 ( ات 6 هدام 3  تیوضع (  مود  14لصف 

 ( ات 8 هدام 7  ناکرا (  موس  14لصف 

 ( ات 22 هدام 9  یمومع (  عمجم  مراهچ  14لصف 

 ( ات 32 هدام 23  تینما (  ياروش  مجنپ  16لصف 

ات 38 هدام 33  تافالتخا (  زیما  تملاسم  لصف  لح و  مشش  17لصف 

 ( ات 51 هدام 39  زواجت (  لامعا  حلص و  ضقن  حلص  هیلع  دیدهت  دروم  رد  مادقا  متفه  17لصف 

 ( ات 54 هدام 52  ياهقطنم (  ياهدادرارق  متشه  19لصف 

ات 60 هدام 55  یللملانیب (  یعامتجا  يداصتقا و  يراکمه  مهن  19لصف 

ات 72 هدام 61  یعامتجا (  يداصتقا و  ياروش  مهد  20لصف 

 ( ات 74 هدام 73  راتخم (  دوخ  ریغ  ياهنیمزرس  هب  عجار  هیمالعا  مهدزای  21لصف 

ات 85 هدام 75  یللملانیب (  تمومیق  ماظن  مهدزاود  21لصف 

 ( ات 91 هدام 86  تمومیق (  ياروش  مهدزیس  23لصف 

ات 96 هدام 92  يرتسگداد (  یللملانیب  ناوید  مهدراهچ  23لصف 

 ( ات 101 هدام 97  هناخریبد (  مهدزناپ  24لصف 
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 ( ات 105 هدام 102  هفلتخم (  تاررقم  مهدزناش  24لصف 

ات 107 هدام 106  تینما (  هب  عجار  یتقوم  تابیترت  مهدفه  25لصف 

 ( ات 109 هدام 108  تاحالصا (  مهدجه  25لصف 

 ( ات 111 هدام 110  اضما (  بیوصت و  مهدزون  25لصف 

شیرتا نیو ـ  26هماندهع 1969 

 ( ات 5 هدام 1  همدقم (  لوا  26شخب 

اهنآ ندش  ارجالامزال  تادهاعم و  داقعنا  مود  27شخب 

 ( ات 18 هدام 6  تادهاعم (  داقعنا  لوا  27لصف 

 ( ات 23 هدام 19  دهعت (  دیدحت  مود -  29لصف 

ات 25 هدام 24  تادهاعم (  تقوم  يارجا  ندش و  ارجالا  مزال  موس -  30لصف 

تادهاعم ریسفت  ارجا و  تیاعر ،  موس  31شخب 

 ( ات 27 هدام 26  تادهاعم (  تیاعر  لوا -  31لصف 

 ( ات 30 هدام 28  تادهاعم (  يارجا  مود -  31لصف 

 ( ات 33 هدام 31  تادهاعم (  ریسفت  موس  31لصف 

ات 38 هدام 34  ثلاث (  ياهروشک  تادهاعم و  مراهچ -  32لصف 

ات 41 هدام 39  تادهاعم (  لیدعت  حرج و  حالصا  مراهچ  33شخب 

تادهاعم يارجا  قیلعت  خسف و  يرابتعا ،  یب  مجنپ  33شخب 

 ( ات 46 هدام 42  یلک (  تابیترت  لوا  33لصف 

 ( ات 53 هدام 46  تادهاعم (  يرابتعا  یب  مود  34لصف 

ات 64 هدام 54  تادهاعم (  يارجا  لیدعت  خسف و  موس  35لصف 

 ( ات 68 هدام 65  اهشور (  مراهچ  36لصف 

ات 72 هدام 69  هدهاعم (  کی  يارجاقیلعت  ای  خسف ،  يرابتعا ،  یب  راثآ  مجنپ  37لصف 

 ( ات 75 هدام 73  هقرفتم (  تاررقم  مشش  38شخب 

ات 85 هدام 76  تادهاعم (  تبث  تاحیحصت و  اهراطخا ،  انما ،  متفه  38شخب 

زا 56تسرهف هحفص 6 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


يرتسگداد یللملا  نیب  ناوید  40همانساسا 

 ( ات 33 هدام 1  ناوید (  لیکشت  رد  لوا  40لصف 

 ( ات 38 هدام 34  يرتسگداد (  یللملا  نیب  ناوید  تیحالص  مود  43لصف 

 ( ات 64 هدام 39  یسرداد (  نییآ  موس ـ  44لصف 

 ( ات 68 هدام 65  یتروشم (  ارآ  رد  مراهچ  46لصف 

 ( ات 70 هدام 69  تاحالصا (  مجنپ ـ  46لصف 

نیو هماندهع  47همیمض 

یللملانیب ياهلاس  اه و  ههد  دحتم  للم  نامزاس  صاخ  48ياهتبسانم 

49یصوصخ

ناریا یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  49زا 

یندم نوناق  49زا 

یندم روما  رد  بالقنا -  یمومع و  ياههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  49زا 

هامدادرم 1310 بوصم  جاودزا -  هب  عجار  نوناق  49زا 

يدعب ياههیحالصا  اب  هامریت 1319  مود  بوصم  یبسح -  روما  نوناق  49زا 

یمالسا ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  هام 1369  نابآ  بوصم 29  راک -  نوناق  49زا 

هامتشهبیدرا 1339 بوصم 12  ینیمأت -  تامادقا  نوناق  49زا 

یندم روما  رد  بالقنا  یمومع و  ياههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  زا  یجراخ  ياهتلود  عابتا  زا  نیمات  49ذخا 

رهم 1367 بوصم 14  روشک -  ياهزرم  زا  زاجم  ریغ  صاخشا  ناگدنهدروبع  تازاجم  49نوناق 

ناریا رد  هجراخ  عابتا  تماقا  دورو و  نوناق  هدام 18  ییارجا  49هماننییآ 

یگدنیامن نآ  رد  ناریا  تلود  هک  یکلامم  رد  يواعد  رد  تلاکو  یهاوگ  عجرم  نییعت  همان  49نییآ 

ناریا یمالسا  يروهمج  یتعنص  يراجت ـ  دازآ  قطانم  رد  یجراخ  عابتا  دیداور  رودص  ییارجا  همان  49نییآ 

بوصم 1351 همانرذگ  نوناق  هدام 24  صوصخ  رد  49همانبیوصت 

تماقا دورو و  هب  عجار  نوناق  ییارجا  هماننییآ  ( 5  ) هدام هب  ( 2  ) هرصبت قاحلا  صوصخ  رد  49همانبیوصت 

ناریا رد  هجراخ  عابتا  تماقا  دورو و  نوناق  هدام 19  ییارجا  همان  49نییآ 
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یجراخ ياههیامرس  تیامح  بلج و  نوناق  ششوپ  تحت  یجراخ  يراذگ  هیامرس  شریذپ  49طباوض 

یجراخ ياهتکرش  یگدنیامن  ای  هبعش  تبث  هزاجا  نوناق  ییارجا  همان  49نییآ 

یجراخ ياههیامرس  تیامح  بلج و  نوناق  لومشم  ياهیراذگهیامرس  اب  هطبار  رد  50همانبیوصت 

لاس 1328 بوصم  هجراخ -  عابتا  كالمتسا  همان  50نییآ 

لاس 1342 هامرهم  بوصم  هجراخ -  عابتا  كالمتسا  هب  عجار  50همانبیوصت 

لاس 1344 هامدادرم  بوصم  ناریا -  رد  هناگیب  عابتا  كالمتسا  هب  عجار  ییارجا  همان  50نییآ 

هیامرس تیامح  بلج و  نوناق  ششوپ  تحت  یجراخ  يراذگهیامرس  شریذپ  طباوض  هب  یترابع  قاحلا  صوصخ  رد  50همانبیوصت 

ناریا یمالسا  يروهمج  ورملق  زا  یجراخ  ياهالاک  روبع  لقن و  لمح و  نوناق  ییارجا  همان  نییآ  50هیحالصا 

هامدادرخ 1352 بوصم 12  هناگیب -  عابتا  تماقا  دورو و  نوناق  ییارجا  همان  50نییآ 

بوصم 1382 یجراخ –  يراذگ  هیامرس  تیامح  قیوشت و  نوناق  ییارجا  همان  نییآ  حالصا  هب  عجار  همان  50بیوصت 

هب آ بوسنم  نانکراک  لنسرپ و  یجراخ ، ناراذگ  هیامرس  يارب  هلاس  کی  ررکم  دورو  يازیو  رودص  هب  عجار  همان  50بیوصت 

1386 10 16 یلاغشا -  نیطسلف  نیمزرس  هب  یناریا  عابتا  رفس  تیعونمم  صوصخرد  50همانبیوصت 

50یمومع

دیاتراپآ تیانج  تازاجم  عنم و  یللملانیب  نویسناونک  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  قاحلا  50نوناق 

نوماریپ یصوصخ  قوقح  يزاستخاونکی  یللملانیب  هسسؤم  نویسناونک  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  قاحلا  50نوناق 

يدالیم ربماتپس 1956  بوصم 7  تسا -  یگدرب  هباشم  هک  یتابیترت  تایلمع و  یشورفهدرب و  یگدرب و  عنم  یلیمکت  50دادرارق 

50همدقم

ات 2 هدام 1  یگدرب (  ریظن  تابیترت  موسر و  لوا -  50شخب 

 ( ات 4 هدام 3  یشورفهدرب (  مود -  50شخب 

ات 6 هدام 5  یگدرب (  ریظن  موسر  تابیترت و  یگدرب و  موس -  50شخب 

 ( هدام 7 تافیرعت (  مراهچ -  50شخب 

 ( هدام 8 دادرارق (  نیا  فارطا  نیب  تاعالطا  لدابت  تاطابترا و  ويراکمه  مجنپ -  50شخب 

 ( ات 14 هدام 9  ییاهن (  تاررقم  مشش -  50شخب 

نادرگناور ياهوراد  ردخم و  داوم  قاچاق  اب  هزرابم  يارب  دحتم  للم  نامزاس  نویسناونک  هب  قاحلا  50نوناق 
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نادرگناور داوم  51نویسناونک 

دادرخ 1355 اب 25  ربارب  هم 1976  هخروم 15  یمالسا -  سنارفنک  نامزاس  يایازم  اهتینوصم و  51همانتقفاوم 

هامنابآ 1350 بوصم 23  یجراخ -  ياهروشک  هیلع  تیانج  هحنج و  نیبکترم  تازاجم  51نوناق 

هامتشهبیدرا 1339 بوصم 14  نیمرجم -  دادرتسا  هب  عجار  51نوناق 

 ( ات 11 هدام 1  دادرتسا (  طیارش  لوا  51لصف 

 ( ات 26 هدام 12  دادرتسا (  بیترت  مود  51لصف 

هامدادرم 1313 بوصم 17  ناریا -  رواجم  يدحرس  قطانم  زا  يرارف  نیمرجم  ییازج  بیقعت  هب  عجار  51نوناق 

كدوک قوقح  51نویسناونک 

نیب نویسناونک  هب  طوبرم  یسمش  يرجه   1357  ) يدالیم لکتورپ 1978  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  قاحلا  51نوناق 

روشک ییامیپاوه  نویسناونک  ینابزجنپ  ربتعم  نتم  هب  طوبرم  لکتورپ  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  قاحلا  51نوناق 

یللملا م نیب  يروشک  ییامیپاوه  تمدخ  رد  هک  ییاههاگدورف  رد  زیمآتنوشخ  ینوناقریغ  لامعا  زا  يریگولج  51لکتورپ 

يروشک ییامیپاوه  تمدخ  رد  هکییاههاگدورف  رد  زیمآتنوشخ  ینوناق  ریغ  لامعا  زا  يریگولج  لکتورپ  بیوصت  51نوناق 

هداج قیرط  زا  الاک  یللملانیب  لقن  لمح و  دادرارق  51نویسناونک 

يروشک یللملانیب  ییامیپاوه  نویسناونک  حالصا  هب  عجار  51همانهلواقم 

امیپاوهرد رگید  یباکترا  لامعایخرب  میارجهبعجار و  51نویسناونک 

امیپاوه رد  رگید  یباکترا  لامعا  یخرب  میارج و  هب  عجار  ویکوت  نویسناونک  هب  ناریا  تلود  قاحلا  51نوناق 

يروشک ییامیپاوه  تینما  هیلع  ینوناق  ریغ  لامعا  زا  يریگولج  51نویسناونک 

یللملانیب يراجت  يرواد  51نوناق 

كدوک قوقح  نویسناونک  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  قاحلا  هزاجا  51نوناق 

رهم 1343 بوصم 21  یسایس -  طباور  هرابرد  نیو  دادرارق  هب  طوبرم  51نوناق 

یکرمگ تافلخت  زا  يریگولج  سسجت و  يریگشیپ  روظنم  هب  يرادا  لباقتم  ياهکمک  یللملا  نیب  51نویسناونک 

هداج قیرط  زا  الاک  یللملا  نیب  لقن  لمح و  دادرارق  نویسناونک  51لکتورپ 

تیکلام زا  تیامح  يارب  سیراپ  نویسناونک  رد  هدمآ  لمع  هب  تاحالصا  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  قاحلا  51نوناق 

یللملانیب ياهقفاوت  داقعنا  میظنت و  یگنوگچ  همان  نییآ  52هیحالصا 
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یسایس نیرومأم  تینوصم  اب  هطبار  رد  ییاضق  یلاع  ياروش  52همانشخب 

نیمهتم دادرتسا  هب  عجار  دانسا  قاروا و  میظنت  هیهت و  هوحن  اب  هطبار  رد  يرتسگداد  ترازو  52همانشخب 

اریا یسایس  ناگدنیامن  هب  قلعتم  یصخش  مزاول  یسایس و  تالومحم  ینوناق  هحیال  دنب 3  هب  هرصبت  کی  قاحلا  52نوناق 

یجراخ یناریا و  یسایس  ناگدنیامن  هب  قلعتم  یصخش  مزاول  یسایس و  تالومحم  هب  عجار  ینوناق  52هحیال 

کیتاملپید نیرومأم  هلمج  نم  یللملانیب  تیامح  دروم  صاخشا  هیلع  میارج  تازاجم  يریگولج و  هب  عجار  52نویسناونک 

ناجیابرذآ يروهمج  تلود  ناریا و  یمالسا  يروهمج  تلود  نیب  نیمرجم  دادرتسا  52همانتقفاوم 

رویرهش 1371 بوصم 29  لییارسا -  میرحت  دروم  رد  یمالسا  هدحاو  52نوناق 

رویرهش 1371 بوصم 29  لییارسا -  میرحت  دروم  رد  یمالسا  هدحاو  نوناق  بیوصت  52نوناق 

نابآ 1368 مهد  بوصم  اکیرمآ -  تلود  یتسیرورت  تامادقا  اب  هلباقم  دیدشت  52نوناق 

نیو دادرارق  ياهتیفاعم  اهتینوصم و  زا  ناریا  رد  اکیرمآ  یماظن  ناراشتسم  هدافتسا  هزاجا  وغل  ینوناق  52هحیال 

تافالتخا يرابجا  لح  هب  طوبرم  يرایتخا  لکتورپ  یسایس و  طباور  هرابرد  نیو  52دادرارق 

یسایس طباور  هرابرد  نیو  52دادرارق 

ناجیابرذآ يروهمج  تلود  ناریا و  یمالسا  يروهمج  تلود  نیب  سبح  هب  نیموکحم  لاقتنا  52همانتقفاوم 

یللملانیب ياهقفاوت  داقعنا  میظنت و  یگنوگچ  52هماننییآ 

ام هلمج  نم  یللملانیب  تیامح  دروم  صاخشا  هیلع  میارج  تازاجم  يریگولج و  هب  عجار  نویسناونک  هب  طوبرم  52نوناق 

همج روشک  ود  يزرم  قطانم  نانکاس  رورم  روبع و  لیهست  دروم  رد  خروم 26111368  مهافت  تشاددای  ییارجا  52هماننییآ 

یلوسنک تامدخ  هفرعت  نییعت  همان  52نییآ 

ورک يروهمج  تلود  ناریا و  یمالسا  يروهمج  تلود  نیب  يراذگ  هیامرس  زا  لباقتم  تیامح  قیوشت و  همانتقفاوم  52نوناق 

1382 بوصم ناتسکیجات –  يروهمج  تلود  ناریا و  یمالسا  يروهمج  تلود  نیب  ییاوه  لقن  لمح و  همانتقفاوم  52نوناق 

عماجم اه و  نامزاس  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  تیوضع  نوناق  هب  هرصبت  ود  قاحلا  نوناق  دروم  رد  همان  52بیوصت 

 - لامش یللملا  نیب  لقن  لمح و  نالاد )  ) رودیرک هب  عجار  یتلود  نیب  همانتقفاوم  ( 10  ) هدام هب  عجار  همان  52بیوصت 

حب یهاشداپ  تلود  ناریا و  یمالسا  يروهمج  تلود  نیب  ییاوه  لقن  لمح و  همانتقفاوم  ممتم  یحالصا و  لکتورپ  52نوناق 

الئوزنو يراویلوب  يروهمج  تلود  ناریا و  یمالسا  يروهمج  تلود  نیب  يراکمه  عماج  دادرارق  53نوناق 

انغ يروهمج  تلود  ناریا و  یمالسا  يروهمج  تلود  نیب  یناگرزاب  همانتقفاوم  53نوناق 

زا 56تسرهف هحفص 10 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ضیعبت لاکشا  هیلک  عفر  یللملانیب  نویسناونک  ( 8  ) هدام هیحالصا  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  قاحلا  53نوناق 

طخ یللملانیب  نویسناونک  اب  طابترا  رد  لکتورپ 1988  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  قاحلا  53نوناق 

رزخ يایرد  ییایرد  تسیز  طیحم  زا  تظافح  بوچراچ  نویسناونک  53نوناق 

رد دحتم  للم  نامزاس  بوچراچ  نویسناونک  دروم  رد  وتویک  لکتورپ  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  قاحلا  53نوناق 

یمالسا ا يروهمج  تلود  نیب  تمدخ  یسایس و  ياههمانرذگ  ناگدنراد  يارب  ههام  کی  دیداور  وغل  صوصخرد  53همانبیوصت 

1999 نکپ 1378 ( ، رد  هدش  دقعنم  ( UPU  ) یناهج یتسپ  هیداحتا  هرگنک  نیمود  تسیب و  تابوصم  ماکحا و  بیوصت  53نوناق 

يزرواشک اذغ و  يارب  یهایگ  یکیتنژ  ریاخذ  یللملانیب  هدهاعم  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  قاحلا  53نوناق 

تلود نیب  تمدخ  یسایس و  ياههمانرذگ  ناگدنراد  يارب  ههام  کی  دیداور  وغل  تاررقم  يرارقرب  هب  عجار  53همانبیوصت 

تایناخد لرتنک  دروم  رد  یناهج  تشادهب  نامزاس  بوچراچ  نویسناونک  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  قاحلا  53نوناق 

ناریا و یمالسا  يروهمج  تلود  نیب  يراذگهیامرس  زا  لباقتم  تیامح  قیوشت و  همانتقفاوم  53نوناق 

كوا تلود  ناریایمالسايروهمج و  تلود  نیب  يرفیک  یندم و  روما  رد  ییاضق  تدضاعم  یقوقح و  طباور  هدهاعم  53نوناق 

ییایرد زرم  ناونع  هب  رانکدنورا  ردنب  هب  عجار  53همانبیوصت 

مج تلود  ناریا و  یمالسا  يروهمج  تلود  نیب  یئازج  یندم و  تاعوضوم  رد  یئاضق  طباور  تدضاعم و  همانتقفاوم  53نوناق 

تاعارتخا تبث  رد  يراکمه  هدهاعم  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  قاحلا  53نوناق 

ییاسانش روظنم  هب  یکیتسالپ  هرجفنمداوم  يراذگتمالع  نویسناونک  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  قاحلا  53نوناق 

سزیقرق يروهمج  تلود  ناریا و  یمالسا  يروهمج  تلود  نیب  یئازج  یندم و  روما  رد  یقوقح  تدضاعم  همانتقفاوم  53نوناق 

تیوک تلود  ناریا و  یمالسا  يروهمج  تلود  نیب  يراذگهیامرس  زا  لباقتم  تیامح  قیوشت و  همانتقفاوم  53نوناق 

مکاحم 53تیحالص 

یجراخ ياهتلود  هیلع  یندم  يواعد  هب  یگدیسر  يارب  ناریا  یمالسا  يروهمج  يرتسگداد  تیحالص  53نوناق 

ياهتلود هیلع  یندم  يواعد  هب  یگدیسر  يارب  ناریا  یمالسا  يروهمج  يرتسگداد  تیحالص  نوناق  حالصا  53نوناق 

يواعد هب  یگدیسر  يارب  ناریا  یمالسا  يروهمج  يرتسگداد  تیحالص  نوناق  ییارجا  همان  نییآ  53هیحالصا 

ياهتلود هیلع  یندم  يواعد  هب  یگدیسر  يارب  ناریا  یمالسا  يروهمج  يرتسگداد  تیحالص  نوناق  ییارجا  54هماننییآ 
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 ( روشک تاررقم  نیناوق و  للملا (  نیب  نیناوق 

باتک تاصخشم 

دحاو روشک /)  تاررقم  نیناوق و  لـلملا (  نیب  نیناوق  : روآدـیدپ ماـن  ناونع و   1390، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانـشرس
هتفرگ تروص  ناریا  یئاضق  یقوقح و  ياـه  تیاـس  هیلک  زا  بلاـطم  يروآ  درگ  ناهفـصا . هیمئاـق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  زکرم  تاـقیقحت 

 ، هارمه نفلت  رازفا  مرن  : يرهاـظ تاصخـشم  ناهفـصا 1390 . هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفـصا : یلاتیجید رـشن  تاصخـشم  تسا .
تاررقم نیناوق و  : عوضوم باتک  هنایار و 

للملا نیب  نیناوق 

دحتم للم  نامزاس  روشنم 

دحتم للم  نامزاس  روشنم 

همدقم

للم سنارفنک  نایاپ  رد  وکـسیسنارفناسرد  نئوژ 1945  خیرات 26  رد  دحتم  للم  روشنم  همدقم  دحتم  للم  نامزاس  روشنم  همدـقم  همدـقم 
یللملانیب ناوید  همانـساسا  دـیدرگ . ارجالا  مزال  لاس  نامه  ربتکا  رد 24  دیـسر و  اضما  هب  یللملانیب  نامزاس  کیلیکـشت  هرابرد  دـحتم 

عمجم طسوت  ربماسد 1963  رد 17  روـشنم  27و 61  داوم 23 ،  هب  طوبرم  تاحالـصا  تسا  دـحتم  لـلم  روشنم  کـفنیال  زج  يرتسگداد 
ربماسد  20 رد هدام 61  هب  طوبرم  يرتشیب  حالـصا  دیدرگ . ارجالا  مزال  توا 1965 زا 31  دیـسر و  بیوصت  هب  دحتم  للم  نامزاسیمومع 
ربماسد خیرات 20  رد  هک  زین   109 هدام حالصا  دیدرگ . ارجالا  مزال  ربماتپس 1973  رد 24  ودیسر  بیوصت  هب  یمومع  عمجم  طسوت   1971
ياروش ياـضعا  دادـعت  روشنم ،  هدام 23  حالـصا  اب  دـیدرگ . ارجالا  مزـال  نـئوژ 1968  رد 12  دیـسر  یموـمععمجم  بیوـصت  هب   1965
هرابرد تینماـیاروش  تامیمـصت  هک  تسا  هتـشاد  ررقم  یحالـصاهدام 27  تفاـی  شیازفا  رفن  هـب 15  رفن  زا 11  دـحتم  للم  ناـمزاستینما 

زا وضع ، ) اقباس 7   ) وضع تبثميار 9  اب  تاعوضوم  ریاس  هرابرد  و  وضع ) اقباس 7   ) وضع تبثم 9 يار  اب  راک  نییآ  هب  طوبرم  تاعوضوم 
اـضعا دادعت  دـیدرگارجالا ،  مزال  توا 1965  رد 31  هـک  هداـم 61 ،  حالـصا  اـب  دوش . ذاـختا  تینما ،  ياروشمیاد  وضع  جـنپ  ارآ  هلمج 

مزال ربماتپس 1973  زا 24  هک  روبزمهدام  رد  يدـعب  حالـصا  تفای  شیازفا  هب 27  زا 18  دـحتم  للمنامزاس  یعامتجا  يداصتقا و  ياروش 
طوبرم هک  هدام 109 ،  حالصا  داد . شیازفا  هب 54  زا 27  ار  دحتم  للم  نامزاس  یعامتجا  يداصتقا و  ياروش  ياضعادادـعت  دـش ،  ارجالا 

یلحم خـیرات و  رد  دـحتم  للم  نامزاس  وضعلود  طسوت  یمومع  سنارفنک  کی  ناوتیم  هک  درادیم  ررقم  دـش ،  روبزم  هدام  لوا  دـنب  هب 
روشنمرد ات  داد  لیکـشت  دوش  بیوصت  تینما  ياروش  وضع )  8 اقباس  ) وضع زا 9  کی  ره  يار  یمومع و  عمجم  اـضعا  ارآموس  ود  اـب  هک 

رد دـحتم  لـلم  روـشنم  رد  رظندـیدجت  يارب  یـسنارفنکلیکشت  ناـکما  هب  طوـبرم  هک  هدام 109  موس  دـنب  دوش . رظندـیدجت  دـحتم  لـلم 
ياروش وضع  زا 7 کی  ره  يار   ) هک ياهراـشا  رد  هدـنام و  یقاـب  تروصناـمه  هب  دـشابیم  یمومع  عمجم  يداـع  هیـسالجا  هرودنیمهد 

روبزم دـنب  ساسا  رب  تینما  ياروشرد  یمومع و  عمجم  يداـع  هیـسالجا  هرود  نیمهد  رد   1955 لاس اریز  هدـشن  هداد  يرییغت  هتفر  تینما 
باختنایمومع عمجم  طسوت  هک  دوب  دهاوخ  دـحتم  للم  وضع  زا 54 بکرم  یعامتجا  يداـصتقا و  ياروش  1 ـ  هدام 61 ـ  تسا  هدش  مادقا 

باـختنالاس هس  تدـم  يارب  یعاـمتجا  يداـصتقا و  ياروش  وـضع  (18  ) هدـجیه هلاـس  همه  موـس  دـنب  تاررقم  تیاـعر  اـب  2 ـ  دنوشیم .
ياروشياـضعا هدــع  شیازفا  زا  سپ  باــختنا  نیتـسخن  رد  3 ـ  دـشابیم . ددـجمباختنا  لـباق  ددرگیم  جراـخ  هک  يوـضع  دـنوشیم .
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وضع دـنوشیمباختنا 27  هتفای  نایاپ  ناشتمدـخ  هرود  هک  يوضع  ياج 9  هب  هکییاـضعا  رب  هوـالع  هب 54  زا 27  یعامتجا  يداـصتقا و 
هک يوحن  هب  لاس  ود  نایاپ  رد  رگید  وضع  لاسکی و 9 زا  سپ  یفاضا  وضع  نیا 27  زا  وضع  تمدخهرود 9  دش . دنهاوخ  باختنا  دیدج 

راهچ تسیب و  دصیس و  رازهکیهام و  رویرهش  مهدزیـس  خیرات  رد  دحتم  للم  روشنم  دباییم . همتاخ  دوشیم  ررقم  یمومععمجم  فرط  زا 
تـسا هدـش  غالبا  تقو  تلود  هب  يارجا  تهج  هناکولمهحـص  هب  حیـشوت  زا  سپ  هدیـسر و  ناریا  یلم  ياروش  سلجمبیوصت  هب  یـسمش 

بیوصت ناریا  یلم  ياروشو  انس  نیسلجم  طسوت  ( 1343  ) هس لهچ و  دصیسو و  رازهکی  هام  نابآ  رد  زین  للم  نامزاس  روشنم  تاحالـصا 
تسا هدیدرگ  غالبا  تقو  تلود  هب  ارجا  تهجهناکولم  هحص  هب  حیشوت  زا  سپ  و 

دحتم للم  نامزاس  روشنم 

راچد ار  رـشب  دارفایناسنا  رمع  کی  تدـم  رد  راب  ود  هک  گنج  يالب  زا  هدـنیا  اهلـسن  نتـشاد  ظوفحم  هب  میمـصت  اـب  دـحتم  لـلم  مدرم  اـم 
يواست هب  یناسنا و  تیـصخش  شزراو  تیثیح  هب  رـشب و  یـساسا  قوقح  هب  دوخ  ناـمیا  ددـجممالعا  هب  هدومن و  ناـیب  لـباق  ریغ  بیاـصم 

یـشان تامازلا  مارتحا  تلادـع و  ظفح  يارب  مزالطیارـش  داجیا  هب  گرزب و  کچوک و  زا  معا  اـهتلم  نیب  نینچمهو  نز  درم و  نیب  قوقح 
: اهفده نیا  هب  لین  يارب  و  رتشیب . يدازآ  اب  رتهب  یگدنز  طیارـش  یعامتجایقرت و  هب  کمک  یللملانیب و  قوقح  عبانم  ریاس  اههماندـهعزا و 

يارب دوخ  ياوق  نتخاسدـحتم  هب  يراوـجمه و  نسح  هیحور  کـی  اـب  رگیدـکیاب و  حلـص  لاـح  رد  نتـسیز  ندرک و  ارادـم  لـهاست و  هب 
كرتشم عفانم  هار  رد  زج  ار  اهحالـس  يورین  لامعتـسامدع  هک  ییاهـشور  داجیا  لوصا و  لوبق  هب  یللملانیبتینما و  حلـص و  يرادـهاگن 

يارب هک  میاهدشممـصم  للم ،  مامت  یعاـمتجا  يداـصتقا و  یقرت  دربشیپيارب  یللملا  نیب  يراـجم  لـیاسو و  هب  لـسوت  هب  دیامننیمـضت و 
دناهدمآ درگ  وکسیسنارفناس  رهشرد  هک  دوخ  ناگدنیامن  طسوت  ام  عوبتم  ياهتلود  هجیتنلاب  مییامن و  یعاسم  کیرـشت  دصاقم  نیا  ققحت 

دـناهدومن و لصاح  تقفاوم  دـحتم  للم  روشنم  نیاهب  تبـسن  تسا و  هدـش  زرحم  نآ  رابتعا  تحـص و  هدـش و  زاربانانآ  همات  تارایتخا  و 
. دنیامنیم سیسات  دوب  دهاوخدحتم  للم  هب  موسوم  هک  یللملانیب  نامزاس  کی  هلیسونیدب 

 ( ات 2 هدام 1  لوصا (  فادها و  لوا  لصف 

یعمج هتـسد  تامادقا  ندروآلمع  هب  روظنم  نیدـب  یللملانیب و  تینما  حلـص و  ظفح  تسا 1 ـ  ریز  رارق  هب  دـحتم  للم  فادـها  هدام 1 ـ 
حلـص ضقاـن  ياـهراک  ریاـس  اـی  زواـجت  لـمع  هنوگرهنتخاـس  فـقوتم  حلـص و  هیلع  تادـیدهت  ندرک  فرطربو  يریگوـلج  يارب  رثوـم 

لیاـسواب ددرگ  حلـص  ضقن  هـب  رجنم  تـسا  نـکمم  هـک  ییاهتیعــضوای  یللملانـیب  تاـفالتخا  لـصف  لـح و  تاـبجوم  ندروآمـهارفو 
قوقح و يواست  لصاهب  مارتحا  يانبم  رب  للم  نیبرد  هناتـسود  طباور  هعـسوت  للملانیب 2 ـ  قوقح  تلادـع و  لوصا  قبط  رب  زیماـتملاسم و 

یللملانیب لیاسم  لح  رد  یللملانیب  يراـکمه  لوصح  یناهج 3 ـ  حلـص  میکحت  يارب  یـضتقم  تامادقاریاس  ماجنا  للم و  يراتخم  دوخ 
ياـهيدازآو رـشب  قوقح  هب  مارتـحا  قـیوشت  دربـشیپ و  رد  تسا و  یتسودرـشب  اـی  یگنهرف  یعاـمتجا و  يداـصتقا و  ياـههبنج  يارادهک 

هک یتامادـقا  ندرک  گـنهامه  يارب  يزکرم  ندوـب  4 ـ  بهذـم و ... ای  ناـبز و  سنجداژن ،  ثیح  زا  زیاـمت  نودـب  ناـگمه  يارب  یـساسا 
قبط رب  لوا  هدامرد  روکذم  فادها  بیقعت  رد  نآ  ياضعا  نامزاس و  هدام 2 ـ  دنرادیم . لومعم  كرتشم  ياهفده  نیا  لوصح  تهجللم 

نیمضت روظنم  هب  اضعا  هیلک  2 ـ  دراد . رارقنآ  ياضعا  هیلک  تیمکاح  يواست  لصا  يانبم  رب  ناـمزاس  1 ـ  درک : دنهاوخ  لمع  ریز  لوصا 
هیلک 3 ـ  داد . دـنهاوخ  ماجنا  تین  نسح  اب  دـناهتفرگهدهع  رب  روشنم  نیا  بجوم  هب  هک  ار  یتادـهعت  تیوضعزا ،  یـشان  يایازم  قوقح و 

لصف لح و  دتفین ،  رطخ  هب  تلادعو  یللملانیب  تینما  حلـص و  هک  یتروص  هب  زیماتملاسمياههویـش  اب  ار  دوخ  یللملانیب  تافالتخا  اضعا 
یـسایس لالقتـسا  اـی  یـضرا  تیماـمت  هیلع  نآ  لامعتـسا  اـی  روز  هب  دـیدهت  زا  دوـخ  یللملانیب  طـباور  رد  اـضعا  هیلک  4 ـ  درک . دـنهاوخ 
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یمادقا ره  رد  اضعا  هیلک  5 ـ  دومن . دنهاوخ  يراددوخ  دشاب  هتـشاد  تنیابمدحتم  للم  فادها  اب  هک  يرگید  شور  ره  زا  ای  يروشکره و 
للم ناـمزاس  هک  یتلود  ره  هب  کـمک  زاو  درک  دـنهاوخ  تدـعاسم  هنوگ  همه  ناـمزاس  هب  دروآ  لـمع  هبروشنم  نیا  قبط  رب  ناـمزاس  هک 
وضع هک  ییاهتلود  درک  دهاوخ  تقفاوم  نامزاس  6 ـ  دومندنهاوخ . يراددوخ  دروایم ،  لمع  هب  يرهق  ای  یطایتحامادقا  نآ  هیلع  دـحتم 

تاررقم زا  کیچیه  7 ـ  دنیامن . لمع  لوصا  نیا  قبط  رب  تسا  يرورضللملانیب  تینما  حلص و  ظفح  يارب  هک  اجنآ  ات  دنتـسین  دحتمللم 
ار اضعا  دیامن و  تلاخد  تسا  يروشکره  یلخاد  تیحالـص  زج  اتاذ  هک  يروما  رد  درادیمن  زاجمار  دحتم  للم  روشنم ،  نیا  رد  جردنم 

هدـش ینیب  شیپ  يرهق  تامادـقا  لامعا  هب  لصا  نیا  نکیلدـنهد  رارق  روشنم  نیا  تاررقم  عبات  ار  یتاـعوضوم  نینچهک  دـنکیمن  مزلم  زین 
. دروآ دهاوخن  دراو  همطل  متفه  لصفرد 

 ( ات 6 هدام 3  تیوضع (  مود  لصف 

تکرش وکسیسنارفناسرد  یللملانیب  نامزاس  هب  عجار  دحتم  للم  سنارفنکرد  هک  دنتـسه  ییاهروشک  دحتم  للم  یلـصا  ياضعا  هدام 3 ـ 
هدام دنیامن . بیوصت  هدام 110  قبط  رب  واضما  ار  روشنم  نیا  هدرک و  اـضما  ار  هیوناژ 1943  لوا  خرومدـحتم  للم  هیمالعا  البق  ای  هدومن و 

نآ يارجا  هب  لیامو  رداق  نامزاس  صیخشت  رظن و  هب  دنریذپب و  ار  روشنم  نیا  ردجردنم  تادهعت  هک  حلص  هتفیـش  ياهروشک  ریاس  1 ـ 4 ـ 
هب طونم  دحتم  للم  تیوضعهب  دـشاب  روکذـم  طیارـش  دـجاو  هک  يروشک  ره  لوبق  2 ـ  دنیآ . رددحتم  للم  تیوضع  هب  دـنناوتیم  دنـشاب 

تینما ياروش  فرط  زا  هک  دـحتم  للم  وضع  ره  هدام 5 ـ  دنیامنیم . ذاختا  تینما  ياروش  هیـصوت  ربانب  یمومععمجم  هک  تسا  یمیمـصت 
قوقح و لامعا  زاتینما  ياروش  هیصوت  ربانب  یمومع و  عمجم  هلیسو  هب  تسانکمم  تسا  هدمآ  لمع  هب  يرهق  ای  یطایتحا  مادقا  نآ  هیلعرب 

وضع ره  هدام 6 ـ  دوش . رارقرب  اددـجمتینما  ياروش  هلیـسو  هب  تسا  نکمم  روبزم  يایازم  قوقحلامعا و  ددرگ . قلعم  تیوضع  ياـیازم 
زا تینما  ياروش  هیصوت  ربانب  یمومععمجم  هلیـسو  هب  تسا  نکمم  دزرو  رارـصا  روشنم  نیا  ردجردنم  لوصا  زا  یطخت  رد  هک  دحتم  للم 

. ددرگ جارخا  نامزاس 

 ( ات 8 هدام 7  ناکرا (  موس  لصف 

 ، یعامتجا ويداصتقا  ياروش  کی  تینما ،  ياروش  کی  یمومع ،  عمجمکی  زا : تسا  تراـبع  دـحتم  لـلم  یلـصا  ناـکرا  1 ـ  هدام 7 ـ 
تسانکمم دوش  هداد  صیخشت  يرورض  هک  یعرف  ناکرا  هناخریبد 2 ـ  کی  يرتسگدادیللملانیب و  ناوید  کی  تمومیق ،  ياروش  کی 

یلصا ناکرا  رد  يواسم  طیارش  تحت  ناونعره  هب  یلغش  ره  يدصت  يارب  دحتم  للم  نامزاس  هدام 8 ـ  ددرگ . سیسات  روشنم  نیا  قبط  رب 
. درک دهاوخنرارقرب  نانز  نادرم و  مادختسا  رد  یتیدودحم  هنوگ  چیهدوخ  یعرف  و 

 ( ات 22 هدام 9  یمومع (  عمجم  مراهچ  لصف 

یمومع عمجم  رد  هدنیامن  جـنپ  زا  شیب  وضع  ره  2 ـ  دوب . دهاوخ  دـحتم  للم  ياضعا  هیلک  زا  بکرم  یمومع  عمجم  1 ـ  هدام 9 ـ  بیکرت 
فیاـظو تاراـیتخا و  هب  طوبرم  اـی  روشنم و  نیا  دودـح  ردهک  ار  يرما  اـی  هلأـسم  ره  دـناوتیم  یمومع  عـمجم  هدام 10 ـ  تشاددـهاوخن 

للم نامزاسياضعا  هب  تسا  نکمم  هدام 12  رد  روکذم  دراوم  رد  زج  ودهد  رارق  ثحب  دروم  دشاب  روشنم  نیا  رد  ررقم  ناکرا  زا  کیره 
دناوتیم یمومع  عـمجم  1 ـ  هدام 11 ـ  دـیامنب . ییاههیـصوت  روما  لیاسم و  نآ  زا  کیره  هرابرد  ود  ره  اـی  تینما و  ياروش  هب  اـی  دـحتم 

یگدیـسر دروم  ار  تاحیلـست  میظنت  حالـس و  علخ  ربمکاح  لوصا  هلمج  زا  یللملانیب ،  تینما  حلـص و  ظفح  ياربيراـکمه  یلک  لوصا 
یمومع عمجم  2 ـ  دـنیامنب . ییاههیـصوت  ود  ره  هب  ای  تینما و  ياروشهب  اـی  اـضعا و  هب  روکذـم  لوصا  دروم  رد  تسا  نکمم  دـهدرارق و 

 ( روشک تاررقم  نیناوق و  للملا (  نیب  زا 56نیناوق  هحفص 14 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هدام زا  مود  دـنب  قبط  رب  ای  تینمایاروش و  ای  اضعا  زا  کی  ره  طسوت  هک  ار  یللملانیب  تینما  وحلـص  ظفح  هب  طوبرم  هلأـسم  ره  دـناوتیم 
رد دناوتیم  هدام 12  رد  ررقم  دروم  رد  زج  دهدرارق و  ثحب  دروم  دشاب ،  هدش  عوجر  نادب  تسین  دـحتم  للموضع  هک  یتلود  طسوت   35

مادـقا هک  لیبق  نیا  زا  ياهلأسم  ره  دـیامنب . ییاههیـصوت  ود  ره  هب  ای  تینمایاروش  هب  ای  طوبرم  ياهتلود  ای  تلود  هب  یلیاـسم  نینچدروم 
یمومع عـمجم  3 ـ  دـیدرگ . دـهاوخ  عاـجرا  تینماـیاروش  هب  ثحب  زا  دـعب  اـی  لـبق و  یمومع  عمجم  طسوتدـشاب  يرورـض  نآ  دروم  رد 

ـ  4 دـیامن . بلج  دزادـنا ،  هرطاـخم  هبار  یللملانیب  تینما  حلـص و  تسا  لـمتحم  هک  ییاهتیعـضوهب  ار  تینما  ياروـش  هجوـت  دـناوتیم 
هک ینامز  ات  هدام 12 ـ  درک . دهاوخن  دودـحم  ار  هدام 10  لومـش  یلک  دـح  تسا ،  هدـش  رکذ  هدام  نیا  رد  هک  یمومع  عمجم  تارایتخا 

یمومع عمجم  تسا ،  هدش  لوحم  نادبروشنم  نیا  رد  هک  تسا  یفیاظو  ماجنا  لاح  رد  تیعـضوای ،  فالتخا  ره  دروم  رد  تینما  ياروش 
دحتمللم لک  ریبد  دنکب . ییاضاقت  نینچ  تینما  ياروش  هک  نیارگم  درک  دهاوخن  ياهیصوت  هنوگ  چیه  تیعـضو  ای  فالتخانآ  دروم  رد 

حرطم تینما  ياروش  ردهک  یللملانیب  تینما  حلـص و  هب  طوبرم  روما  زا  هسالجا  هرودره  رد  ار  یمومع  عمجم  تینما ،  ياروش  تقفاومات 
هک یتروص  رد  یمومع و  عمجم  هب  ار  رما  هجیتنتینما  ياروش  یگدیسر  متخ  زا  سپ  هلصافالب  وحن  نیمههب  تخاس و  دهاوخ  علطم  تسا 

ماـجناتابجوم ریز  روما  هب  تبـسن  یموـمع  عـمجم  1 ـ  هدام 13 ـ  داد . دـهاوخ  عـالطا  اـضعا  هب  دـشابن ،  سـالجا  لاـح  رد  یمومععمجم 
يارب بسانم  ياههنیمزداجیا  یـسایس و  روما  رد  یللملانیب  يراـکمه  جـیورت  فلا  دـنکیم : مهارف  ار  ییاـه  هیـصوت  رودـص  تاـعلاطم و 

یـشزومآ و یگنهرف ،  یعامتجا ،  يداصتقا ،  روما  رد  یللملا  نیب  يراـکمه  جـیورت  نآ ب  نیودـتو  لـلملانیب  قوقح  یجیردـت  هعـسوت 
ریاس بهذم 2 ـ  نابز و  سنج و  داژن و  ثیح  زاضیعبت  چیه  یب  همه  يارب  یساسا  ياهيدازآ  رـشب و  قوقحققحت  هب  کمک  یتشادهب و 

تـسا هدش  نایب  مهد  ومهن  لوصف  رد  هدام  نیا  کی  دـنب  قش ب  رد  روکذـم  روما  درومرد  یمومع  عمجم  تارایتخاو  فیاظو  اهتیلوسم ، 
هب الامتحا  دـسریم  رظنهب  هک  یتیعـضو  ره  زیماتملاسم  لصف  لح و  يارب  دـناوتیم  هدام 12 تاررقم  تیاـعر  اـب  یمومع  عمجم  هدام 14 ـ 

لوصا فادها و  ضقن  زا  یـشان  هک  ییاهتیعـضوهلمج  زا  دشاب  هچره  نآ  أشنم  دنزیم و  همطل  للم  نیبهناتـسود  طباور  هب  ای  یمومع  هافر 
هنـالاس ياـهشرازگ  یموـمع  عـمجم  1 ـ  هداـم 15 ـ  دـیامن . هیـصوت  ار  یتامادـقا  تـسا  روـشنم  نـیا  رد  روکذـم  حرــشهب  دـحتم  لـلم 

تامادقا و حورـشملماش  روکذم  ياهشرازگ  دهدیم  رارق  یـسررب  درومو  دـنکیم  تفایرد  ار  تینما  ياروش  صوصخم  ياهشرازگو 
یمومع عمجم  تسا 2 ـ  هدرک  ذاختا  ایو  هدروآ  لمع  هب  یللملانیب  تینما  حلـص و  ظفح  ياربتینما  ياروش  هک  دوب  دـهاوخ  یتامیمـصت 

تحت هک  ار  یفیاـظو  یمومع  عـمجم  هدام 16 ـ  دـهدیم . رارق  یـسررب  دروم  دـنکیم و  تفایردار  دـحتم  للم  ناکرا  ریاس  ياـهشرازگ 
هجوتاب تسا  هدشن  دادملق  یـشیجلا  قوس  هک  ار  یقطانم  تمومیقيدادرارق  بیوصت  هلمج  زا  هدـش ،  لوحم  نادـب  روشنم  لوصف 12 و13 
جراخم 2 ـ  درک . دـهاوخ  بیوصتو  یـسررب  ار  نامزاس  هجدوب  یمومع  عمجم  هدام 17 ـ  داد . دـهاوخ  ماجنا  یللملانیب  تمومیق  ماـظن  هب 

ياهجدوب یلام و  تاـبیترت  هنوگره  یمومع  عمجم  3 ـ  دوب . دهاوخ  اضعا  هدهعرب  یمومععمجم  فرط  زا  ررقم  میهـست  بسح  رب  نامزاس 
ار روکذم  تاسسوميرادا  هجدوب  داد و  دهاوخ  رارق  بیوصت  یـسرربدروم و  دوش  هداد  هدام 57  رد  روظنم  یصصخت  تاسـسوماب  هک  ار 
ـ  2 دوب . دـهاوخيار  کـی  ياراد  یمومع  عـمجم  وـضع  ره  1 ـ  هدام 18 ـ  يارآ  دومن . دهاوخیـسررب  اـهنآ  هب  هیـصوت  رودـص  روظنم  هب 

لیاسم زا  ریز  دراوم  دش  دهاوخذاختا  هدنهد  يار  رضاح و  ياضعا  زا  موس  ود  تیرثکا  اب  مهم  لیاسم  دروم  رد  یمومع  عمجم  تامیمصت 
باـختنا تینما ،  ياروـش  میادریغ  ياـضعا  باـختنا  یللملانیب ،  تـینما  حلـص و  ظـفح  هـب  طوـبرم  ياههیـصوت  : دوـشیم بوـسحم  مـهم 

رد دـیدجياضعا  لوبق  هدام 86 ،  کی  دـنب  زا  ج   ) قش قبط  رب  تمومیقياروش  ياضعا  باـختنا  یعاـمتجا ،  يداـصتقا و  ياروشياـضعا 
ـ  هجدوب 3 هب  طوبرم  لیاسم  تمومیقماظن و  يارجا  هب  عجار  لیاسم  اضعا  جارخاو  تیوضعيایازم  قوقح و  قیلعت و  دحتم ،  للم  نامزاس 

ياضعا تیرثکا  هب  دوشتیاعر ،  اهنآ  رد  دـیاب  موس  ود  تیرثکا  هک  يرگید  لیاسمعاونا  نییعت  هلمج  زا  لیاسم  ریاس  هب  عجار  تامیمـصت 
رد دشاب ،  هداتفا  ریخات  هب  نامزاس  هبنآ  یلام  هیمهـس  تخادرپ  هک  دحتم  للم  وضع  ره  هدام 19 ـ  دشدهاوخ . ذاختا  هدنهد  يار  رضاح و 
رد دـشاب ،  لـماک  روـط  هب  لـبق  لاـس  ود  يارب  طوبرمهیمهـس  غـلبم  زا  رتـشیب  اـی  لداـعم و  روـبزم  وـضع  هداـتفا  بقعهیمهـس  هک  یتروـص 
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زا هک  تسا  یطیارشزا  یشان  تخادرپ  رد  روصق  هک  دهد  صیخشت  یمومععمجم  رگا  لاح  نیا  اب  تشاد  دهاوخن  يار  قح  یمومععمجم 
هب یمومع  عمجم  هدام 20 ـ  راک  نییآ  دنکتکرـش . يار  رد  هک  دـهد  هزاجا  يوضع  نینچ  هب  دـناوتیم  تسا ،  جراخ  روبزم  وضع  هطیح 

توعد هب  هداـعلا  قوف  ياههیـسالجا  تشاد  دـهاوخهداعلا  قوف  ياههیـسالجا  اـضتقا  تروص  رد  هنالاسهیـسالجا و  ياـههرود  مظنم  روـط 
ار دوـخ  یلخاد  هماـن  نـییآ  یموـمع  عـمجم  هداـم 21 ـ  دوب . دـهاوخللم  ياـضعا  تیرثـکا  اـی  تینما  ياروـش  تساوـخرد  هب  اـنبلکریبد 

فیاـظو يارجا  يارب  یمومع  عـمجم  هداـم 22 ـ  دـنکیم . باـختنا  ار  دوخ  سییر  هیـسالجا  هرود  ره  يارب  روبزم  عـمجم  دـنکیممیظنت .
. دیامن سیسات  دهدیمصیخشت  يرورض  هک  ار  یعرف  ناکرا  هنوگ  نآ  دناوتیمدوخ 

 ( ات 32 هدام 23  تینما (  ياروش  مجنپ  لصف 

يوروش ریهاـمجهیداحتا  هسنارف ،  نیچ ،  يروهمج  دـحتم . لـلم  ناـمزاسوضع  هدزناـپ  زا  تسا  بکرم  تینما  ياروـش  هدام 23 ـ  بیکرت 
وـضع هد  یمومع  عمجم  دنـشابیم . تینمایاروش  میاد  ياضعا  اکیرمآ ،  هدـحتم  تالایا  یلامـشدنلریا و  ریبک و  ياـیناتیرب  یتسیلایـسوس ، 
نامزاس ياهفدـه  ریاس  یللملانیب و  تینما  حلـص و  ظفحرد  دـحتم  للم  نامزاس  ياـضعا  تکرـش  هب  هجوت  اـب  صخـالابار  ناـمزاس  رگید 
ياضعا 2 ـ  دـیامنیم . باختنا  تینما  ياروش  میاد  ریغ  ياضعا  ناونع  هبییاـیفارغج  هنـالداع  میـسقت  هب  هجوت  اـب  نینچمه  لوا و  هجردرد 

هدـع شیازفا  زا  سپ  میادریغياضعا  باختنا  نیتسخن  رد  لاح  نیا  اب  دـنوشیم . باختناهلاس  ود  هرود  کـی  يارب  تینما  ياروش  میادریغ 
هک يوضع  دـنوشیم . باختنا  هلاس  کی  هرودکی  يارب  هدـش  هفاضا  وضع  راهچ  زا  وضع  ود  هدزناپ ،  هبهدزاـی  زا  تینما  ياروش  ياـضعا 

فیاظو تشاددهاوخ  اروش  نآ  رد  هدنیامن  کی  تینما  ياروش  وضع  ره  3 ـ  دوب . دهاوخنباختنا  دیدجت  لباق  هلصافالب  ددرگیم  جراخ 
یللملانیبتینما حلص و  ظفح  هیلوا  تیلووسم  نآ  ياضعا  دحتمللم  فرط  زا  رثوم  عیرـس و  مادقا  نیمات  روظنم  هب  هدام 24 ـ  تارایتخا  و 

 ، دراد هدهعرب  تیلووسم  نیابجوم  هب  هک  یفیاظو  يارجا  رد  تینما  ياروش  هک  دننکیمتبقارم  دیامنیم و  راذگاو  تینما  ياروش  هب  ار 
تاراـیتخا دـنکیم . لـمع  دـحتم  لـلم  لوصاو  فادـها  قـبط  رب  فیاـظو  نیا  يارجا  رد  تینما  ياروـش  2 ـ  دـیامن . مادـقا  اـهنآ  فرط  زا 

ياضعا هدام 25 ـ  تسا  هدش  نایب   12  ، 8  ، 7 لوصف 6 ،  رد  هدش ،  راذگاو  تینما  ياروش  هب  روکذم  فیاظو  ماجنا  ياربهک  یـصوصخم 
هب کـمک  روـظنم  هب  هداـم 26 ـ  دـنیامنارجا . لوبق و  روشنم  نیا  قبط  رب  ار  تینما  ياروش  تامیمـصتهک  دـنیامنیم  تقفاوـم  دـحتم  لـلم 

يارب ناهج  يداـصتقا  یناـسنا و  عباـنم  لقادحفرـص  تهج  يریبادـت  ندرب  راـک  هب  هلیـسو  هب  یللملانیبتینما  حلـص و  ظـفح  رارقتـسا و 
روماهب طوبرم  ماظن  رارقتـسا  يارب  ییاهحرط  هدام 47  رد  روکذـمیماظن  داتـس  هتیمک  کمک  هب  تسا  فلکم  تینما  ياروش  تاحیلـست ، 

تامیمصت 2 ـ  دـشابیم . يار  کـی  ياراد  تینما  ياروش  وضع  ره  هدام 27 ـ  يار  دیامن . میدقت  دـحتم  للم  ياضعا  هب  هیهت و  یتاحیلـست 
لیاسم ریاس  هب  عجار  تینما  ياروش  تامیمصت  3 ـ  دوشیم . ذاختا  وضع  ( 9  ) هن يار  اب  راک  نییآهب  طوبرم  لیاسم  هب  عجار  تینما  ياروش 

بجومهب هک  یتامیمـصت  دروم  رد  هک  دـیق  نیا  اـب  ددرگیم  ذاختادـشاب  میاد  ياـضعا  ماـمت  يارآ  لـماش  هک  وـضع  ( 9  ) هن تبثميار  اـب 
ـ  1 هدام 28 ـ  راک  نییآ  درک . دـهاوخ  يراددوخ  يار  نداد  زا  يوعد  فرط  دوشیمذاختا  هدام 52  زا  موس  دنب  مشـش و  لصف  تاجردنم 

ياضعا زا  کی  ره  يور  نیازا  . دـشاب دوخ  فیاـظو  ماـجنا  هب  رداـق  میاد  روط  هب  دـناوتب  هکدـش  دـهاوخ  لیکـشت  يوحن  هب  تینما  ياروش 
ره وتشاد  دـهاوخ  نیعم  لصاوف  هب  یتاسلج  تینما  ياروش  تشاد 2 ـ  دهاوخ  نامزاس  رقم  رد  ياهدـنیامنتاقوا  مامت  رد  تینما  ياروش 

روظنم نیدـب  اصوصخمهک  ياهدـنیامن  ای  دوخ  تلود  ياضعا  زا  یکی  طسوت  دـناوتیمدشاب  لیام  هک  یتروص  رد  اروش  ياـضعا  زا  کـی 
يارب هک  نامزاس  رقم  زاریغ  ییاـهاج  رد  ار  دوخ  تاـسلج  دـناوتیم  تینما  ياروش  3 ـ  دنیوج . تکرـشتاسلج  نآ  رد  تسا  هدـش  نییعت 
ماـجنا ياربهک  ار  یعرف  ناـکرا  هنوـگ  نآ  دـناوتیم  تـینما  ياروـش  هدام 29 ـ  دـهد . لیکـشت  دـنادببسانم  دوخ  فیاظو  ماجنا  لیهـست 

زین ار  اروش  سییر  باختنا  هوحننآ  رد  هک  ار  دوخ  یلخاد  هماـن  نییآ  تینما  ياروش  هدام 30 ـ  دیامن . سیسات  دنیبیم  مزال  دوخ  فیاظو 
تارکاذم رد  يار  قح  نودب  دناوتیم  تسینتینما  ياروش  وضع  هک  دحتم  للم  وضع  ره  هدام 31 ـ  دنکیم . میظنتدومن  دهاوخ  صخشم 
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وــضع نآ  عفاــنم  رد  ار  روـبزم  لــیاسم  تـینما  ياروـشهک  دروـم  ره  رد  تـسا  حرطم  تـینما  ياروـش  رد  هـک  ياهلأــسمره  هـب  طوــبرم 
دحتم لـلم  رد  هک  يروـشک  ره  اـی  تسینتینما  ياروـش  وـضع  هک  دـحتم  لـلم  وـضع  ره  هدام 32 ـ  دنک . تکرـش  دـنادب  رثوماصوصخم 

قح نودـب  هـک  دـش  دـهاوخ  توـعد  تـسا  یگدیــسرتحت  تـینما  ياروـش  رد  هـک  دــشاب  یفـالتخا  فرط  هاـگره  درادــن ،  تیوـضع 
تـسین دحتمللم  وضع  هک  يروشک  تکرـش  يارب  هک  ار  یطیارـش  تینمایاروش  دیامن . تکرـش  روبزم  فالتخا  هب  طوبرم  تارکاذـميار 

. دومن دهاوخ  عضو  دنادیم ،  هنالداع 

ات 38 هدام 33  تافالتخا (  زیما  تملاسم  لصف  لح و  مشش  لصف 

قیرط زا  زیچ  رهزا  لبق  دیاب  دزادـنا  رطخ  هب  ار  یللملانیب  تینما  حلـص و  ظفحتسا  لمتحم  نآ  همادا  هک  فالتخا ،  ره  نیفرط  هدام 33 ـ 
هب انب  زیماتملاسم  لیاسو  ریاس  ایياهقطنم  تابیترت  ای  تاسـسوم  هب  لسوت  ییاضق و  یگدیـسر  يرواد ،  شزاس ،  يرگیجناـیم ،  هرکاذـم ، 

دوخ تافالتخا  هک  تساوخ  دـهاوخفالتخا  نیفرط  زا  اـضتقا  تروص  رد  تینما  ياروش  2 ـ  دنیامن . وجتـسج  ارنآ  لح  هار  دوخ  باختنا 
کی هب  رجنم  تسا  نکمم  هکار  یتیعـضو  اـی  فـالتخا  ره  دـناوتیم  تـینما  ياروـش  هدام 34 ـ  دـنیامن . لصف  ولـح  روبزم  لـیاسو  هب  ار 
روبزم تیعـضو  ای  فالتخا  همادا  تسالمتحم  ایآ  دـیامن  نییعت  هک  فدـه  نیا  اب  دـیامن  داجیا  یفـالتخا  اـی  ددرگ  یللملانیب  كاکطـصا 
هجوت دـناوتیم  دـحتم  لـلم  وضع  ره  1 ـ هداـم 35 ـ  دـهد ؟ رارق  یگدیـسر  دروـم  دزادـنیب ،  رطخ  هب  ار  یللملا  نـیبتینما  حلـص و  ظـفح 

ره 2 ـ  دـیامن . بلج  تسا  هدـش  هراشا  نادـب  هداـمرد 34  هک  هنوگنآ  زا  یتیعـضو  اـی  فـالتخا  ره  هب  ار  یمومع  عمجم  اـی  تینماـیاروش 
بلج دشابیم ،  فرط  نارد  دوخ  هک  یفالتخا  هب  ار  یمومع  عمجم  ای  تینما  ياروشهجوت  دـناوتیم  تسین  دـحتم  للم  وضع  هک  يروشک 

ـ  3 دـیامن . لوبق  ار  روشنم  نیا  رد  ررقم  زیماتملاسملصف  لح و  هب  طوبرم  تادـهعت  البق  روبزم  فالتخادروم  رد  هکنیا  رب  طورـشم  دـیامن 
داوم 11 و 12 تاررقمعبات  ددرگیم ،  فوطعم  نادـب  عمجم  هجوت  هداـم  نیا  بجومهب  هک  يروما  صوصخ  رد  یمومع  عمجم  تامادـقا 
ره ردای  تسا  هدش  هراشا  نادـب  هداـم 33  رد  هک  هنوگ  نآ  زا  یفـالتخازا  هلحرم  ره  رد  دـناوتیم  تینما  ياروـش  1 ـ  هدام 36 ـ  دشابیم .

نیفرط هک  ار  ییاهـشور  تسا  مزلم  تینما  ياروش  2 ـ  دیامن . هیـصوت  ار  بسانم  لصفو  لح  ياهبیترت  ای  اهـشور  نآ ،  هب  هیبش  تیعـضو 
نیا بجوم  هب  هک  ییاههیـصوت  رد  تینما  ياروـش  3 ـ  دـهد . رارق  هجوتدروم  دـناهدرک  لوبق  فالتخا  لصف  لح و  يارب  ـالبق  دوخيوعد 

ناوید همانـساساتاررقم  قـبط  رب  نیفرط  طـسوت  یلک  روـط  هب  دـیاب  ییاـضقتافالتخا  هک  دـشاب  هتـشاد  رظن  رد  نینچمه  دـیاب  دـنکیمهدام 
هدام رد  هک  هنوگ  نآزا  یفالتخا  دـناوتن  يوعد  نیفرط  هک  یتروص  رد  1 ـ هدام 37 ـ  ددرگ . عاـجراروبزم  ناوید  هب  يرتسگداد  یللملانیب 

هاگره 2 ـ  دـنیامن . عاجرا  تینمایاروش  هب  ار  نآ  دـیاب  دـننک  لصف  لح و  روبزم  هدام  رد  روکذـملیاسو  هب  تسا ،  هدـش  هراـشا  نادـب   33
هک دریگب  میمصت  دیاب  دزادنا  رطخهب  ار  یللملانیب  تینما  حلص و  ظفح  تسا  نکمم  فالتخاکی  ماود  هک  دهد  صیخشت  تینما  ياروش 
هک یتروص  رد  هدام 38 ـ  دیامن . هیـصوت  دهدیمصیخـشت ،  بسانم  لصف  لح و  يارب  هک  ار  ییاهلح  هار  ایدـنک  لمع  هدام 36  قبط  رب 

ياــهفرط هـب  روـبزم  فــالتخا  زیماــتملاسملح  روـظنم  هـب  دــناوتیم  تـینما  ياروــش  دــنیامن  تساوخردفــالتخا  ره  ياــهفرط  هـیلک 
. دیآ دراو  ياهمطل  یلا 37  داومتاررقم 33  هب  بیترت  نیا  هب  هکنیا  نودب  دیامنب ،  ییاههیصوتفالتخا 

 ( ات 51 هدام 39  زواجت (  لامعا  حلص و  ضقن  حلص  هیلع  دیدهت  دروم  رد  مادقا  متفه  لصف 

میمصت ای  دومندهاوخ  ییاههیصوت  زارحا و  ار  زواجت  لمع  ای  حلـص ،  ضقن  حلـص ،  هیلع  دیدهت  هنوگره  دوجو  تینما  ياروش  هدام 39 ـ 
هب هدام 40 ـ  دوش . تردابمدیاب  داوم 41 و 42  قبط  رب  یتامادـقا  هچ  هب  یللملانیب  تینماو  حلـص  هداعا  ای  ظفح  يارب  هک  تفرگ  دـهاوخ 
هک یتامادقا  هرابرد  ای  دیامنبییاههیـصوت  هدام 39  قبط  رب  هکنآ  زا  لبق  دـناوتیم  تینماـیاروش  تیعـضو ،  تماـخو  زا  يریگولج  روظنم 
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دهدیم صیخشت  بولطم  ای  يرورـض  تینما  ياروشهک  ار  یتقوم  تامادقا  دهاوخب  عفنیذ  ياهفرط  زا  دریگبمیمـصت ،  ددرگ  لومعم  دیاب 
يارجا رد  فلختتینما  ياروش  درک . دهاوخن  دراو  ياهمطل  عفنیذ  ياهفرطتیعقوم  ای  يواعد  ای  قوقح  هب  روکذم  تامادـقا  دـنهدماجنا .

تامیمصت يارجایارب  هک  دریگب  میمصت  دناوتیم  تینما  ياروش  هدام 41 ـ  تفرگ  دهاوخ  رظنرد  دیاش  ودیاب  هک  نانچ  ار  یتقوم  تامادقا 
دحتم للم  ياضعا  زا  دناوتیم  هکنانچمه  دنزب ،  تسد  دشابن ،  حلـسم  ياهورین  لامعتـسا  نمـضتمهک  یتامادقا  هچ  هب  تسا  مزال  شیوخ 

يداصتقا طباور  زا  یتمـسق  ای  مامت  نتخاس  فقوتم  لماشتسا  نکمم  تامادـقا  نیا  دـنزرو . ترداـبم  تامادـقا  لـیبقنیا  هب  هک  دـهاوخب 
رد هدام 42 ـ  دشابیـسایس . طباور  عطق  یطابترا و  لـیاسو  ریاـس  ییویدار و  یفارگلت ،  یتسپ ،  ییاوه ،  ییاـیرد ،  نهآ ،  هار  تاـطابتراو 

تسین یفاک  هک  دشاب  هدش  تباثای  دوب  دهاوخن  یفاک  هدام 41  رد  هدش  ینیب  شیپ  تامادقاهک  دهد  صیخـشت  تینما  ياروش  هک  یتروص 
تردابم تسا  يرورض  یللملانیب  تینما  حلـصهداعا و  ای  ظفح  يارب  هک  یمادقا  هب  ینیمز  ای  ییایرد  ییاوهياهورین ،  هلیـسو  هب  دناوتیم 

. دشاب دحتم  للمياضعا  ینیمز  ای  ییایرد  ییاوه ،  ياهورین  تایلمع  ریاسو  هرصاحم  تارهاظت و  رب  لمتشم  تسا  نکمم  مادقا  نیا  دزرو .
کمک حلسم ،  ياهورینهب  هک  دنوشیم  دهعتم  یللملانیب  تینما  حلص و  ظفحرد  تکرش  روظنم  هب  دحتم  للم  ياضعا  هیلک  1 ـ  هدام 43 ـ 

ای همان  تقفاوم  قبط  رب  تینما و  ياروشتساوخرد  هب  اـنب  ار  یللملانیب  تینما  حلـص و  ظـفح  ياربمزـال  روبع  قح  هلمج  نم  تالیهـست  و 
هاگرارق یگدامآ و  هجرد  اهورین ،  عون  دادـعت و  قوف  ياـهتقفاوم  اـی  هماـنتقفاوم  2 ـ  دـهد . رارق  اروش  نآ  رایتخا  ردصاخ  ياـهتقفاوم 

ياهتقفاوم ای  همانتقفاوم  هب  طوبرم  تارکاذم  3 ـ  دیامنیم . نیعم  دیآ  لمع  هبدـیاب  هک  ار  ییاهکمکو  تالیهـست  هوحن  اهنآ و  یمومع 
تینماـیاروش و ياـضعا  تینما و  ياروش  نیب  اـههمانتقفاوم  نیا  تفرگ  دـهاوخ  تروـص  رتدوز  هچ  ره  تینما  ياروـش  راـکتباهب  روـبزم 

هدام دنیامن . بیوصت  دوخ  یـساسانیناوق  تاررقم  قبط  رب  ار  نآ  دیاب  هدننک  اضما  ياهتلودو  دیدرگ  دهاوخ  دقعنم  اضعا  زا  ییاههورگ 
كرادـت تساوخرددرادـن  هدـنیامن  اروش  رد  هک  يوـضع  زا  هکنآ  زا  لـبقدریگبروز  زا  هدافتـسا  هب  میمـصت  تینما  ياروـش  هاـگ  ره  44 ـ 

رد تکرـش  هب  وضع  نآ  دوخ  لـیامتتروص  رد  ار  وـضع  دـیاب  دـیامنب ،  هدام 43  بجوم  هب  هلبقتمتادـهعت  ماجنا  يارب  حلـسم  ياـهورین 
للم نامزاس  هکنیا  يارب  هدام 45 ـ  دیامن . توعد  وضعنآ  حلسم  ياهورین  زا  ییاهتمسق  زا  هدافتسا  هب  طوبرمتینما  ياروش  تامیمـصت 

ياربيروف هدافتـسا  لباق  هک  يروط  هب  ار  دوخ  ییاوه  ییاهورینزا  ییاهتمـسق  دیاب  اضعا  دشاب  یماظن  يروف  تامادقاماجنا  هب  رداق  دـحتم 
یعمج هتـسد  تایلمعياهحرط  اهتمـسق و  نیا  یگدامآ  هجرد  رادقم و  دنراد . هاگنهدامآ  دشاب  یللملا  نیب  یعمج  هتـسد  ییارجا  تایلمع 
یماظن داتـس  هتیمک  کمک  ای  تینمایاروش و  طـسوت  هدام 43  رد  هدـش  هراشا  هژیو  ياهتقفاومای  هماـنتقفاوم  رد  ررقم  دودـح  رد  ناـنآ 

1 هدام 47 ـ  دنکیم . میظنت  یماظن  داتس  هتیمک  کمک  اب  تینمایاروش  ار  حلسم  يورین  زا  هدافتـسا  ياهحرط  هدام 46 ـ  دش . دهاوخ  نییعت 
نیب تینما  حلص و  ظفح  يارب  تینمایاروش  یماظن  ياهیدنمزاین  هب  طوبرم  لیاسم  هیلک  هرابردتینما  ياروش  هب  کمک  ییامنهار و  يارب   ـ
علخ تاحیلـست و  مـیظنت  زین  هدـش و  هداد  رارقاروـش  راـیتخا  رد  هـک  یحلــسم  ياـهورین  یهدـنامرف  نـتفرگ  راـکبيارب  نـینچمه  یللملا و 
میاد ياضعاداتـس  ياـسور  زا  دوب  دـهاوخ  بکرم  یماـظن  داتـس  هتیمک  2 ـ  دوشیم . سیـسات  یماظن  داتـس  هتیمک  کـی  یلاـمتحاحالس ، 

رد هک  ار  دـحتم  للم  ياضعازا  يوضع  تکرـش  یماظن ،  داتـس  هتیمک  فیاـظو  يارجانسح  هاـگره  اـهنآ . ناگدـنیامن  اـی  تینما  ياروش 
هتیمک 3 ـ  دش . دهاوخ  توعد  اهراکرد  تکرـش  يارب  یماظن  داتـس  هتیمک  فرط  زا  وضع  نآ  دـیامنباجیا ،  درادـن  میاد  هدـنیامن  هتیمک 

 ، هدـش هداد  رارق  اروش  رایتخارد  هک  یحلـسم  ياهورین  زا  کی  ره  یـشیجلا  قوس  تیادـهلووسم  تینما  ياروش  رظن  تحت  یماـظن  داـتس 
هزاجا اب  دـناوتیم  یماظن  داتـس  هتیمک  4 ـ  دش . دـهاوخهداد  بیترت  ادـعب  اهورین  هنوگ  نیا  یهدـنامرف  هب  طوبرمتاعوضوم  دوب . دـهاوخ 
يارجا يارب  1 ـ هدام 48 ـ  دـیامن . سیـسات  ياهقطنم  یعرفياـههتیمک  بساـنم  ياهقطنم  ياـهنامزاس  اـب  تروشم  زا  سپو  تینما  ياروش 

مزال مادقا  تینما  ياروش  صیخشت  هب  دحتمللم  ياضعا  زا  یضعب  ای  همه  یللملانیب  تینما  حلص و  ظفحتهج  تینما  ياروش  تامیمصت 
نآ وـضع  هـک  طوـبرم  یللملا  نـیب  ياـهنامزاسرد  دوـخ  تامادـقا  هلیـسو  هـب  امیقتـسم و  دـحتم  لـلم  ياـضعا  تشاددـنهاوخ 2 ـ  لومعم 

تامیمـصت يرجا  يارب  رگیدکیهب  لباقتم  کمک  نداد  رد  دحتم  للم  ياضعا  هدام 49 ـ  درک . دنهاوخ  ارجا  ار  روکذم  تامیمـصتدنتسه 
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يروشک هیلعيرهق  ای  یطایتحا  تامادـقا  تینما  ياروش  هاـگره  هدام 50 ـ  درک . دنهاوخ  یعاسم  کیرـشت  تینمایاروش  فرط  زا  هذـختم 
للم وضع  هکنیا  زا  معا  دـبایبتامادقا  نا  يارجا  زا  یـشان  صاخ  يداـصتقا  تالکـشم  اـبهجاوم  ار  دوخ  هک  رگید  روشک  ره  دراد  لومعم 
هلمح عوقو  تروـص  رد  هدام 51 ـ  دـیامنتروشم . تینما  ياروش  اب  تالکـشم  نآ  لح  درومرد  تشاددـهاوخ  قح  هن ،  اـی  دـشاب  دـحتم 
چیه دروآ ،  لمع  هب  ار  یللملانیب  تینما  حلص و  ظفحيارب  مزال  تامادقا  تینما  ياروش  هک  ینامز  ات  دحتم  للموضع  کی  هیلع  هناحلسم 
دیاب اـضعا  . درک دـهاوخن  دراو  ياهمطل  یعمج  هتـسد  هاوخ  يدرفروط و  هب  هاوخ  دوخ ،  زا  عاـفد  یتاذ  قح  هب  روشنم  نیا  تاررقمزا  کـی 

رایتخا رد  هجو  چیه  هب  تامادقانیا  دنهد . شرازگ  تینما  ياروش  هب  اروف  دنروایم  لمعهب  دوخ  زا  عافد  قح  نیا  لامعا  رد  هکار  یتامادقا 
يرورـض هک  عقوم  ره  رد  یللملانیب  تینما  حلـصهداعا و  ظـفح و  نآ  بجوم  هب  دراد و  روشنم  نیا  قبط  رب  تینماـیاروش  هک  یتیلووسم  و 

تشاددهاوخن يریثات  دروآ ،  دهاوخ  لمع  هب  مزال  مادقا  دهدصیخشت 

 ( ات 54 هدام 52  ياهقطنم (  ياهدادرارق  متشه  لصف 

حلـص و ظفح  هب  طوبرمروما  ماجنا  يارب  ياهقطنم  ياـهداهن  اـی  اـههمان  تقفاومدوجو  عناـم  روشنم  نیا  تاررقم  زا  کـی  چـیه  هدام 52 ـ 
اب اـهنآ  ياـهتیلاعف  اـهداهنای و  اـهدادرارقهنوگ  نیا  هکنیا  رب  طورـشم  تسین  دـشاب  ياهقطنم  تامادـقایارب  بساـنتم  هک  یللملا  نیب  تـینما 

سیسات ار  ییاهداهن  نینچ  ای  دنیامنیمدقعنم  ار  ییاهدادرارق  نینچ  هک  دحتم  للم  ياضعا  2 ـ  دشاب . راگزاس  دحتمللم  لوصا  فادها و 
هعجارم زا  لـبق  ياهقطنم  ياـهداهن  اـی  اـهدادرارق  نیا  قـیرطزا  یلحم  تاـفالتخا  زیماـتملاسم  هیفـصت  يارب  ار  یـششوکهنوگ  ره  دـننکیم 

ای اهدادرارق  نینچ  قیرط  زا  ار  یلحم  تافالتخازیماتملاسم  لـصف  لـح و  هعـسوت  تینما  ياروش  3 ـ  درب . دـنهاوخ  راک  هب  تینما  ياروشهب 
هجو چـیه  هب  هداـم  نیا  4 ـ  دـیامنیم . قیوشت  تینما  ياروش  فرطزا  عاجرا  اـب  هچ  عفنیذ و  ياـهروشک  راـکتبا  هب  هچ  ياهقطنمياـهداهن 
يارب ياهقطنم  ياهداهن  ای  اهدادرارقنینچ  زا  یضتقم  دراوم  رد  تینما  ياروش  1 ـ  هدام 53 ـ  دز . دهاوخن  داوم 34 و 35 يارجا  هب  ياهمطل 

تاسـسومطسوت ای  ياهقطنم  ياهدادرارق  بجوم  هب  ییارجاتایلمع  هنوگچیه  یلو  درک . دـهاوخ  هدافتـسا  دوخ  رایتخاتحت  ییارجا  تایلمع 
دض رب  ياهقطنم  ياهدادرارق  بجومهب  ای  هدام 107  يارجارد  هک  یتامادقا  تفرگ  دهاوخنتروص  تینما  ياروش  هزاجا  نودـب  ياهقطنم 

يروشک نینچ  فرط  زا  هناراکزواجت  تسایـس  دیدجتهیلع  رب  ای  تسا  هدش  فیرعت  هدام  نیا  مود  دنب  رد  هک  یحرـشهب  نمـشد  روشک  ره 
يروشک نینچرتشیب  تازواجت  زا  يریگولج  تیلووسم  عفنیذ  ياهروشکتساوخرد  رب  انب  دـحتم  للم  نامزاس  هک  ینامز  ات  دوشیمماـجنا 
يروشک ره  لماش  تسا  هدشلامعتسا  هدام  نیا  لوا  دنب  رد  هک  نمشد  روشک   ) ترابع تسا 2 ـ  ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  دریگ ،  هدهع  رب  ار 

بجوم هب  هک  ییاـهتیلاعف  هدام 54 ـ  تسا  هدوبروشنم  نیا  ناگدـننک  اـضما  زا  کـی  ره  نمـشد  مود  یناـهجگنج  یط  رد  هک  دوشیم 
 ، تسا رظن  دروـم  اـی  دریگیم  ماـجنا  یللملا  نیب  تینماو  حلـص  ظـفح  يارب  ياهـقطنم  ياـهداهن  هلیـسو  هـب  اـی  ياهقطنمياـههمانتقفاوم 

. دسرب تینما  ياروش  عالطا  هب  لماک  روط  هب  عقوم  رهرددیاب 

ات 60 هدام 55  یللملانیب (  یعامتجا  يداصتقا و  يراکمه  مهن  لصف 

لـصا هب  مارتحا  ساسارب  للملانیب  هناتـسود  زیماتملاسم و  طباور  نیمات  ياربهافر  تاـبث و  طیارـش  داـجیا  ترورـض  هب  هجوت  اـب  هدام 55 ـ 
نتخاس مهارف  یگدنز ،  حطـس  ندرب  الاب  فلا  درک . دـهاوخ  قیوشت  ار  ریز  روما  دـحتم  للم  نامزاس  للم ،  يراتخمدوخ  قوقح و  يواست 

یتشادـهب یعامتجا ،  يداصتقا ،  یللملانیب  لیاسم  لح  یعامتجاو ب  يداصتقا  ماظن  رد  هعـسوت  یقرت و  طیارـش  لوصح  وهمه  يارب  راک 
همه ياربیساسا  ياهيدازآ  رـشب و  قوقح  رثوم  یناهج و  مارتحا  یـشزومآو پ  یگنهرف  یللملانیب  يراکمه  اهنآ و  هب  طوبرم  لیاسمو 

رد هدام 55  رد  روکذمفادها  هب  لین  يارب  هک  دنوشیم  دـهعتم  اضعا  هیلک  هدام 56 ـ  بهذمای  نابز  سنج و  داژن  ثیح  زا  ضیعبت  نودـب 
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هب هک  فلتخم  یـصصخت  ياـهداهن  1 ـ  هدام 57 ـ  دـنروآ . لمع  هب  ار  یعمج  هتـسد  ای  يدرف  تامادـقادحتم  لـلم  ناـمزاس  اـب  يراـکمه 
 ، یـشزومآ یگنهرف ،  یعاـمتجا ،  يداـصتقا ،  ياـههنیمز  رد  دوخياههمانــساسا  قـبط  رب  سیــسات و  اـهروشک  نـیب  هماـنتقفاومبجوم 

دحتم للم  نامزاس  هب  هتسباو  هدامتاررقم 63  قبط  رب  دنشابیم ،  یللملانیب  عیـسو  ياهتیلووسمياراد  طبترم  ياههتـشر  ریاس  یتشادهب و 
هدام دش . دنهاوخ  هتخانش  صصخت  ياهداهن  ناونع  هب  سپ  نیازا  دنوشیم  دحتم  للم  هب  هتسباو  هنوگ  نیا  هک  یتاسسوم  2 ـ  دش . دنهاوخ 

تروص رد  نامزاس  هدام 59 ـ  درک . دهاوخ  ییاههیـصوت  یـصصخت  ياهداهن  ياهتیلاعفو  اههمانرب  ندرک  گنهامه  يارب  نامزاس  58 ـ 
هدام رد  روکذم  دصاقم  هب  لین  يارب  هک  يدیدجیصصخت  ياهداهن  هنوگره  داجیا  يارب  ار  عفنیذ  ياهروشکنیب  تارکاذم  تابجوم  زاین 

عمجم هدـهعرب  تسا  ررقم  لـصف  نیارد  هـک  روکذـم  ناـمزاس  فیاـظو  يارجا  تیلووـسم  هداـم 60 ـ  دـنکیم . مهارف  دشابيرورـض   55
لـصف رد  روکذـم  تاراـیتخا  ياراد  روظنم  نیدـب  هکتسا  یعاـمتجا  يداـصتقا و  ياروش  هدـهع  هب  یمومع  عـمجمرظن  تحت  یموـمع و 

. دشابیم 10

ات 72 هدام 61  یعامتجا (  يداصتقا و  ياروش  مهد  لصف 

3 دنوشیم . باختنایمومع  عمجم  طسوت  هک  دوب  دهاوخ  دحتم  للم  وضع  راهچو  هاجنپ  زا  بکرم  یعامتجا  يداصتقا و  ياروش  هدام 61 ـ 
هک يوضع  دنوشیمباختنا . لاس  هس  تدم  يارب  یعامتجا  يداصتقا و  ياروشوضع  ( 18  ) هدجه هلاس  همه  موس  دنب  تاررقم  تیاعر  اب   ـ
هب زا 27  یعامتجا  يداصتقایاروش و  ياضعا  هدـع  شیازفا  زا  سپ  باـختنا  نیتسخن  رد  3 ـ  دشابیمددجم . باختنا  لباق  ددرگیم  جراخ 

. دش دنهاوخ  باختنا  دیدج  وضع  دنوشیمباختنا 27  هتفای  نایاپ  ناشتمدـخ  هرود  هک  يوضع  ( 9  ) هن ياجهب  هک  ییاضعا  رب  هوـالع   54
ياروش وضع  ره  4 ـ  دباییم . همتاخ  دوشیم  ررقم  یمومع  عمجم  فرطزا  هک  يوحن  هب  مود  لاس  نایاپ  رد  رگید  وضع  ( 9  ) تمدخهرود

یعاـمتجا يداـصتقا و  ياروـش  1 ـ  هداـم 62 ـ  تاراـیتخا  فیاـظو و  تـشاد  دـهاوخ  اروـش  نارد  هدـنیامن  کـی  یعاـمتجا  يداـصتقا و 
ریاسویتشادـهب یـشزومآ ،  یگنهرف ،  یعامتجا ،  يداصتقا ،  روماهب  طوبرم  یللملانیب  لیاسم  هرابرد  ییاهشرازگ  تاعلاطمدـناوتیم و 

للم ياضعا  یمومع و  عمجمهب  روما  هنوگ  نیا  دروم  ردو  دروآ  مهارف  ار  نآ  هیهت  ای  ماجناتابجومای  دیامن  هیهت  ای  هداد  ماجنا  هطوبرم  روما 
هب یعقاو  مارتـحاقیوشت  روظنم  هب  دـناوتیم  یعاـمتجا  يداـصتقا و  ياروـش  2 ـ  دیامنب . ییاههیـصوت  طوبرمیـصصخت  ياهداهن  دـحتم و 
رد هک  يروماصوصخ  رد  دـناوتیم  یعاـمتجا  يداـصتقا و  ياروش  3 ـ  دیامنب . ییاههیصوتهمه  يارب  یـساسا  ياهيدازآ  رـشب و  قوقح 
رد دـناوتیم  یعامتجا  يداصتقا و  ياروش  4 ـ  دـیامن . هیهت  یمومع  عمجم  هب  میدـقت  ياربییاههمان  هلواقم  حرط  داد  رارق  نآ  تیحـالص 
ـ  1 هدام 63 ـ  دـیامنتوعددحتمللمفرطزاررقمدعاوققبطرب . یللملانیبياهـسنارفنک  درادرارق  نآ  تیحالـص  رد  هک  یلیاـسمصوصخ 
هب هک  ار  یطیارش  دنک و  دقعنمییاهدادرارق  هدام 57  رد  روکذم  یـصصخت  ياهداهن  زا  کیره  اب  دناوتیم  یعامتجا  يداصتقا و  ياروش 
ـ  2 دسرب . یمومع  عمجم  بیوصت  هب  دیاب  اهدادرارقهنوگ  نیا  دیامن . نیعم  دیدرگ ،  دهاوخ  دـحتم  للم  هبهتـسباو  طوبرم  داهن  نآ  بجوم 

دحتم للم  ياضعاو  یمومع  عمجم  هب  اهنآ  هب  هیـصوت  یـصصخت و  ياـهداهن  اـبهرواشم  قیرط  زا  دـناوتیم  یعاـمتجاو  يداـصتقا  ياروش 
ندروآ تسدــبيارب  دــناوتیم  یعاـمتجاو  يداــصتقا  ياروـش  1 ـ  هداـم 64 ـ  دزاـس . گـنهامهار  یـصصخت  تاســسوم  ياـهتیلاعف 

رد لـخاد  روما  هب  عجار  یمومععمجم  طـسوت  هک  ییاههیـصوت  دوخ و  ياههیـصوت  يارجاـیارب  هک  یتامادـقا  صوصخ  رد  ییاـهشرازگ 
دناوتیم یعامتجا  يداصتقا و  ياروش  3 ـ  دهدب . یتابیترتیصصخت  ياهداهن  دحتم و  للم  ياضعا  اب  تسا  هدمآلمع  هب  اروش  تیحالص 

رایتخا ردیتاعالطا  دناوتیم  یعامتجاو  يداصتقا  ياروش  هدام 65 ـ  دتـسرفب . یمومع  عمجم  هب  اهشرازگ  نیا  هرابرد  اردوخ  تاظحالم 
رد یعاـمتجا  يداـصتقا و  ياروـش  1 ـ  هداـم 66 ـ  دـنک . کـمک  اروـش  نآ  هب  تینماـیاروش  تساوـخرد  هب  دـهد و  رارق  تـینما  ياروـش 
اب دناوتیم  یعامتجاو  يداصتقا  ياروش  2 ـ  دهدیم . ماجنا  تسا  اروش  ناتیحالص  لخاد  هک  ار  یفیاظو  یمومع  عمجم  ياههیصوتيارجا 

يداصتقا ياروش  3 ـ  دهد . ماجنا  دنهاوخب  اروش  نآ  زا  یـصصختياهداهن  دـحتم و  للم  ياضعا  هک  ار  یتامدـخ  یمومععمجم  بیوصت 
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عمجم طـسوت  تسا  نکمم  اـی  وتسا  هدـش  راذـگاو  نآ  هدـهع  هب  روـشنم  نـیا  رگید  ياهتمـسقرد  هـک  ار  يرگید  فیاـظو  یعاـمتجاو 
ـ  2 دوب . دـهاوخ  يار  کـیياراد  یعاـمتجا  يداـصتقا و  ياروش  وضع  ره  1 ـ  هدام 67 ـ  يار  دـهدیم . ماجنادوش  لوحم  نادـب  یمومع 

ياروـش هداـم 68 ـ  راـک  نییآ  دوشیم . هتفرگ  هدـنهد  يار  رـضاح و  ياـضعایارآ  تیرثکا  اـب  یعاـمتجا  يداـصتقا و  ياروش  تامیمـصت 
هک يرگید  ياهنویـسیمک  هنوگرهنینچمهو  رـشب  قوقح  جیورت  یعامتجا و  يداصتقا و  لیاسميارب  ییاهنویـسیمک  یعامتجا  يداصتقا و 

يارب دـحتم  للم  ياضعازا  کـی  ره  زا  یعاـمتجا  يداـصتقا و  ياروش  هدام 69 ـ  دنکیم . سیـسات  دـشاب  يرورـضشفیاظو  يارجا  يارب 
وـضع هکنآ  نودـب  درک ،  دـهاوخ  توعدتسا  عفنیذ  نآ  رد  یـصاخ  وحن  هب  وضع  نآ  هک  یعوضومره  هب  طوبرم  تارکاذـم  رد  تکرش 
نودب یـصصخت  تاسـسوم  ناگدنیامن  هک  دهدبیتابیترت  دـناوتیم  یعامتجا  يداصتقا و  ياروش  هدام 70 ـ  دشابهتـشاد . يار  قح  روبزم 

ياهداهنتارکاذـم اروش و  دوخ  ناگدـنیامن  نینچمه  ددرگیمسیـسات و  نآ  طـسوت  هک  ییاهنویـسیمک  اروش و  تارکاذـمرد  يار  قـح 
لخاد روما  هب  هک  یتلود  ریغ  ياـهنامزاس  اـب  هرواـشميارب  دـناوتیم  یعاـمتجاو  يداـصتقا  ياروش  هدام 71 ـ  دنیوج . تکرـش  یـصصخت 
تروص رد  ویللملانیب  ياهنامزاس  هرابرد  تسا  نکمم  ریبادت  نیا  دیامنذاختا . بسانم  ریبادت  هنوگ  ره  دنراد  لاغتـشا  اروش  تیحالـصرد 

همان نییآ  یعاـمتجا  يداـصتقا و  ياروش  1 ـ  هدام 72 ـ  دـبای . میمعت  دـحتم  للم  عفنیذ  وضعاـب  تروشم  زا  سپ  یلم  ياـهنامزاس  هب  موزل 
رب مزال  عقاوم  رد  یعاـمتجا  يداـصتقا و  ياروش  2 ـ  دـنکیم . نیعمار  اروش  سییر  باـختنا  زرط  نآ  رد  دـیامنیم و  میظنت  ار  دوخیلخاد 

تیرثکا تساوخردهب  تاـسلج  لیکـشت  هب  طوبرم  تاررقم  لـماش  روبزمهماـن  نییآ  دـهدیم . هسلج  لیکـشت  دوخ  یلخاد  هماـن  نییآقبط 
. دوب دهاوخ  اروش  ياضعا 

 ( ات 74 هدام 73  راتخم (  دوخ  ریغ  ياهنیمزرس  هب  عجار  هیمالعا  مهدزای  لصف 

دناهدشن لیان  يراتخمدوختموکح  لماک  هجرد  هب  زونه  نآ  مدرم  هک  ار  ییاهنیمزرسهرادا  تیلووسم  هک  دحتم  للم  ياضعا  هدام 73 ـ 
نینکاس هافر  دربشیپ  دـهعت  دسانـشیم و  تیمـسرهب  ار  اهنیمزرـس  نیا  نینکاس  عفانم  تیولوا  لصا  دـنریگیمهدهع ،  هب  ای  دـنراد  هدـهعرب 

کی ناوـنعهب  روـشنم  نیا  رد  ررقم  حرـش  هب  یللملانیب  تـینما  حلـصهب و  طوـبرم  لوـصا  دودـح  رد  هـجرد و  یهتنم  هـب  ار  اهنیمزرـسنیا 
 ، يداصتقا یسایس ،  تفرـشیپ  هطوبرم  نینکاس  گنهرف  هب  هجوت  اب  فلا  دنوشیم : لبقتمروظنم  نیا  يارب  هدومن و  لوبق  سدقم  تیرومأم 

ب دـنیامن . تیامح  فاحجالباقم  رد  نانآ  زا  هدوب  هنـالداع  روبزم  نینکاـس  اـب  ناـشراتفر  . دـنیامن نیماـت  ار  ناـنآ  یـشزومآ  یعاـمتجا و 
مدرم نیمزرـس و  رهصاخ  لاوحا  عاضوا و  قبط  رب  دـنیامن و  تیاعر  ار  نینکاسیـسایس  لامآ  دـنهد و  هعـسوت  ار  يراتخم  دوخ  تموکح 
تینما حلـص و  مـیکحت  رد  پ  دـننکيرای . دازآ  یـسایس  تاسـسوم  یجیردـت  هعـسوت  رد  ار  نانآناشتفرـشیپ  فـلتخم  جرادـم  رب  اـنب  نآ 

یملع يداـصتقا و  یعاـمتجا ،  دـصاقم  هب  ـالمع  هکناروـظنم  هبو  دـنیامن  جـیورت  ار  ياهعـسوت  هدـنزاس  تامادـقا  ت  دنـشوکب . یللملانیب 
یللملانیبياهنامزاس اـب  یـضتقم  دراوم  عقاوم و  رد  رگیدـکی  اـبو  دـنیامن  قیوشت  ار  یملع  ياهـشهوژپ  دـنوش  لـیان  هداـم  نیا  ردروکذـم 

ریاـس راـمآ و  دـیامن  باـجیا  یـساسا  نیناوق  زایـشان  تاـظحالم  تینما و  تایـضتقم  هک  يدراوـم  رد  زج  ث  دـننک . يراـکمه  یـصصخت 
 ، دنتـسه نآ  لووسم  کی  ره  هک  تسا  ییاهنیمزرـس  یـشزومآو  یعامتجا  يداصتقا ،  طیارـش  هب  طوبرم  ینف و  هبنج  يارادهک  یتاعالطا 

للم نامزاس  ياضعا  هدام 74 ـ  دنتـسرفب . دحتم  للم  لک  ریبد  يارب  ابترم  عالطاتهج  لوصف 12 و 13  تاررقم  لومشم  ياهنیمزرس  زا  ریغ 
اهنآ دوخ  یلصا  كاخ  ورملق  رد  هچ  لصف و  نیا  تاررقملومشم  ياهنیمزرس  رد  هچ  اهنآ  یشم  طخ  هک  دننکیمتقفاوم  نینچمه  دحتم 

نـسح یلکلصا  ساسا  رب  ناهج ،  طاقن  ریاس  هافر  عفانم و  ثیح  زا  مزالتاظحالم  تیاـعر  اـب  یتراـجت  يداـصتقا و  یعاـمتجا ،  رومارد 
. دشاب راوتسا  يراوجمه 

ات 85 هدام 75  یللملانیب (  تمومیق  ماظن  مهدزاود  لصف 
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هب تسا  نکممهک  ییاهنیمزرـس  یتسرپرـس  هرادا و  يارب  تمومیق  یللملا  نیب  ماـظن  کـی  دوخ  رظن  تحت  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  هدام 75 ـ 
تحت ياهنیمزرـس  ماـن  هبسپ  نیا  زا  اهنیمزرـس  نیا  دـیامنیم . رارقرب  دریگ  رارق  نآ  هرادا  تحت  ادـعب  صاـخ  ياـه  هماـن  تقفاوم  بجوم 

نیا کی  هدام  رد  جردـنم  حرـش  هب  دـحتم  للمفادـها  قبط  رب  تمومیق  ماظن  یـساسا  ياهفدـه  هدام 76 ـ  دش . دـهاوخ  هدـناوخ  تمومیق 
نینکاس یشزومآ  یعامتجا و  يداصتقا ،  یسایس ،  تفرشیپ  هب  کمک  یللملانیب ب  تینما  حلـص و  میکحت  فلا  زا : تسا  ترابع  روشنم 

عاضوا و هب  هجوت  اب  اضتقا  بسحرب  لالقتـسا  اـی  يراـتخم  دوخ  تموکح  يوس  هب  ناـنآ  یجیردتتفرـشیپ  تمومیق و  تحت  ياـهنیمزرس 
رد تسا  نکمم  هک  یتاررقم  قبط  رب  دـشابهدش و  زاربا  هنادازآ  وحن  هب  هک  روبزم  مدرم  تالیامت  نآ و  مدرم  نیمزرـس ،  ره  صاـخ  لاوحا 
 ، داژن ثیح  زا  زیامت  نودـب  همهيارب  یـساسا  ياهيدازآ  رـشب و  قوقح  هب  مارتحا  قیوشت  پ  دـشاب . هدـش  ینیب  شیپ  تمومیقدادرارق  ره 

روما رد  ناـسکی  راـتفر  نیماـت  ت  دنـشابیمدنمزاین . رگیدـکی  هب  ناـهج  لـلم  هک  ینعم  نیا  ییاسانـش  قیوشتو  بهذـم  اـی  ناـبز  سنج ، 
روبزم عابتا  يارب  تلادـع  يارجا  رد  ناسکی  راتفرنینچمه  اهنآ و  عابتا  دـحتم و  للم  ياضعا  ماـمت  يارب  يراـجتو  يداـصتقا  یعاـمتجا ، 

ییاهنیمزرس لماش  تمومیق  ماظن  1 ـ هدام 77 ـ  هدام 80 . تاررقمتیاعر  اب  دوش و  دراو  یللخ  روکذم  ياهفدـه  لوصح  هبهکنآ  نودـب 
هک ییاهنیمزرـس  فلا  دـندرگ : ماظن  نیا  عبات  تمومیق  ياـهدادرارقبجوم  هب  تسا  نکمم  دـنراد و  رارق  ریز  ياـههورگ  ردهک  دوشیم 
ـ  2 ددرگ . ازجم  نمشد  ياهروشک  زا  مودیناهج  گنج  هجیتن  رد  تسا  نکمم  هک  ییاهنیمزرس  ب  دنتـسه . یتسرپرـس  ماظن  عبات  نونکا 

نییعت يدعب  همانتقفاوم  کی  بجوم  هب  3 ـ  دوش . هداد  رارق  ماظن  نیا  تحت  اهنآهرادا  لووسم  ياهروشک  هدارا  لیم و  هب  هکییاـهنیمزرس 
لماش تمومیق  ماظن  هدام 78 ـ  دمآ . دنهاوخرد  تمومیق  ماظنتحت  یطیارش  هچ  اب  هدش  دای  ياههورگ  زا  ییاهنیمزرس  هچهک  دش  دهاوخ 

. دشابیم تیمکاح  يواست  لصا  هب  مارتحا  ساسارب  اهنآ  نیب  طباور  دناهدمآ و  رد  دـحتم  للم  نامزاس  تیوضعهب  هک  تسین  ییاهنیمزرس 
دراو نآ  رب  هکیحالصا  رییغت و  هنوگره  نینچمه  دریگیم و  رارق  تمومیقماظن  تحت  هک  ینیمزرـس  ره  يارب  تمومیق  طیارـش  هدام 79 ـ 

هک يدروم  رد  هدنیامن ،  لودهلمج  زا  عفنیذ  امیقتـسم  ياهتلود  نیب  هک  تفرگ  دهاوخ  رارقياههمانتقفاوم  عوضوم  روکذم  طیارـش  دیآ 
رد هچنآ  يانثتسا  هب  هدام 80 ـ  دسریم . بیوصتهب  83 و 85  داوم بجوم  هب  ددرگیم و  دقعنم  دشاب ،  دحتمللم  نامزاس  وضع  تلود  نآ 

دروایم رد  تمومیق  ماـظن  تحت  ار  ینیمزرـسو  دوشیم  هدـقعنم  و 81  داوم 77و 79  قبط  رب  هک  تمومیقصاـخ  ياـهدادرارق  زا  کـی  ره 
دوش ریبـعت  يروـط  دـیابن  لـصف  نیا  تاررقم  زا  کـی  چـیهییاهدادرارق  نینچ  داـقعنا  ناـمز  اـت  دریگ و  رارق  تقفاوـم  دروـمتسا  نکمم 
للم ياضعاهک  یللملانیب  دوجوم  دانـسا  تاررقم  رد  ای  یمدرم  اـی  يروشکچـیه  قوقح  رد  يوحن  هب  میقتـسم  ریغ  روط  هب  اـی  امیقتـسمهک 

هرکاذم و قیوعت  ریخاتتابجوم و  هک  ددرگ  ریـسفت  يروط  دیابن  هدام  نیا  لوا  دـنب  2 ـ  دهدبيرییغت . دنـشاب  نآ  فرط  تسا  نکمم  دحتم 
هدام 77 رد  ررقم  حرـش  هب  ار  اهنیمزرـس  ریاسو  یتسرپرـس  تحت  ياهنیمزرـس  ندادرارق  تمومیق  ماظنتحت  هب  رظاـن  ياـهدادرارق  دـقع 

ودش دـهاوخ  هرادا  تمومیق  تحت  نیمزرـس  نآ  قبط  رب  هک  دوبدـهاوخ  یطیارـش  لماش  دروم  ره  تمومیق  دادرارق  هدام 81 ـ  دنک . مهارف 
هدـیمان هدـننک  هراداماقم  سپ  نیا  زا  هک  ماـقم  نیا  دـیامنیم . نییعت  تشاد  دـهاوخهدهع  هب  تمومیق  تحت  نیمزرـس  هرادا  هک  ار  یماـقم 

قوس هقطنمدـنچ  ای  کی  تسا  نکمم  تمومیق  دادرارق  ره  رد  هدام 82 ـ  دشاب . نامزاس  دوخای  تلود  دـنچ  ای  کی  تسا  نکمم  دوشیم 
ياهدادرارق ای  دادرارق  هب  هکنیانودب  دشاب  دادرارق  نآ  عوضوم  تمومیق  تحت  نیمزرـسزا  یتمـسق  ای  مامت  لماش  هک  دوش  نییعت  یـشیجلا 

هلمج زا  یـشیجلا  قوس  قطانم  هب  طوبرم  دـحتم  للم  فیاـظو  هیلک  1 ـ هداـم 83 ـ  دوش . دراو  ياهمطل  هداميارجا 43  رد  هدـقعنم  صاخ 
رد روکذم  یـساسا  ياهفده  2 ـ  دوشیم . ماجنا  تینما  ياروش  طسوت  نآ  یلاـمتحاو  حالـصاو  رییغت  تمومیق و  دادرارق  طیارـش  بیوصت 

هکنیانودـب تمومیق و  ياهدادرارق  تیاعر  اب  تینما  ياروش  3 ـ  دوب . دهاوخ  هیاعرلا  مزال  یـشیجلا  قوس  هقطنمره  مدرم  هرابرد  هدام 76 
یعامتجا و يداصتقا ،  یـسایسروما ،  رد  تمومیق  ماظن  قبط  رب  دـحتم  للم  هک  یفیاظويارجا  رد  دـیآ  دراو  ياهمطل  تینما  تایـضتقم  هب 

تسا فلکم  هدننک  هرادا  ماقم  هدام 84 ـ  درک . دهاوخ  هدافتساتمومیق  ياروش  ياهکمک  زا  تسا  راد  هدهع  یشیجلا  قوس  قطانم  شزومآ 
هرادا ماـقم  روـظنم  نیا  هـب  دـیامن . اـفیا  یللملانـیب  تـینماو  حلـص  ظـفح  رد  ار  دوـخ  مهـس  تموـمیق  تـحت  نیمزرـسهک  دـیامن  تـبقارم 
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مظنظـفح و یلحم و  عاـفد  يارب  نینچمه  تسا و  هتفرگ  هدـهع  ربتینما  ياروـش  لـباقم  رد  هک  یتادـهعت  يارجا  رد  تـسا  نکممهدـننک 
ـ  هدام 85 دیامن . هدافتسا  تمومیقتحت  نیمزرس  يایازم  رگید  تالیهست و  بلطوادياوق و  زا  تمومیق ،  تحت  نیمزرـس  لخاد  رد  نوناق 

دادرارق طیارـش  بیوصت  هلمجنم  دناهدشن  دادملق  یـشیجلا  قوس  هک  یقطانم  هیلک  تمومیقياهدادرارق  دروم  رد  دـحتم  للم  فیاظو  1 ـ 
رد دـیامنیملمع  یمومع  عمجم  رظن  تحت  هک  تمومیق  ياروش  2 ـ  دوشیم . ماجنا  یمومع  عمجم  طسوتنآ  حالـصا  رییغت و  تمومیق و 

. درک دهاوخکمک  یمومع  عمجم  هب  فیاظو  نیا  يارجا 

 ( ات 91 هدام 86  تمومیق (  ياروش  مهدزیس  لصف 

هدـننک هرادا  ياضعا  فلا  دوب : دـهاوخ  لیذ  رد  روکذـم  حرـش  هبدـحتم  لـلم  ياـضعا  زا  بکرم  تمومیق  ياروش  1 ـ هداـم 86 ـ  بیکرت 
. دنتسین راد  هدهع  ار  یتمومیق  تحت  نیمزرس  هراداو  هدش  رکذ  هدام 23  رد  ناشمان  هک  ییاضعا  زا  هدع  نآ  تمومیق ب  تحت  ياهنیمزرس 

هدـع عومجمهک  دـح  نآ  اـت  دـنوشیم  باـختنا  هلاـس  هس  هرود  کـی  ياربیمومع  عمجم  فرط  زا  مزـال  دادـعت  هب  هک  رگید  ياـضعا  پ 
زا کی  ره  2 ـ  ددرگ . میـسقت  اضعاریاس  تمومیق و  تحت  ياهنیمزرـس  هدـننک  هرادا  ياضعانیب  يواست  روط  هب  تمومیق  ياروش  ياضعا 

تارایتخاو فیاظو  دیامنیم . نییعت  تینمایاروش  رد  دوخ  هدنیامن  تمس  هب  ار  یصاخ  تیحالـصدجاو  صخـش  تمومیق  ياروش  ياضعا 
میلـست هدـننک  هرادا  ماقم  هک  ار  ییاهـشرازگ  فلا  دـنناوتیم : دوخ  ماجنا  ردتمومیق  ياروش  نآ ،  رظن  تحت  یمومع و  عمجم  هدام 87 ـ 

زا هک  دنهد  یبیترت  پ  دـنیامن . یگدیـسرهدننک  هرادا  ماقم  تروشم  اب  ار  اهنآ  لوبق و  ار  تایاکـش  ب  دـنهد . رارق  یـسررب  درومدرادیم 
تامادـقا و نیا  ت  دـیآ . لمع  هب  دـیدزاب  ابوانتمتسا  طوبرم  هدـننک  هرادا  ماقم  تقفاوم  دروم  هک  یتاقوارد  تمومیق  تحت  ياهنیمزرس 

يداصتقا یسایستفرشیپ ،  هرابرد  ياهمانشسرپ  تمومیق  ياروش  هدام 88 ـ  دنهد . ماجنا  تمومیقدادرارق  طیارش  قبط  رب  ار  رگید  تامادقا 
رد لخاد  تمومیق  تحت  نیمزرـس  رههدـننک  هرادا  ماقم  درک و  دـهاوخ  هیهت  تمومیق  تحت  نیمزرـسره  نینکاس  یـشزومآ  یعامتجا و  ، 
ـ  1 هدام 89 ـ  يار  درک . دهاوخ  میدقت  یمومع  عمجم  هب  هنالاسشرازگ  روکذـم  عون  زا  ياهمانـشسرپ  ساسا  رب  یمومععمجم  تیحالص 

هدـنهد يار  رـضاحياضعا و  تیرثکا  يار  اـب  تمومیق  ياروش  تامیمـصت  2 ـ  دوب . دـهاوخيار  کـی  ياراد  تمومیق  ياروش  وـضع  ره 
باـختنا بیترت  نآ  نمـض  هک  دـیامنیم  میظنتار  دوخ  یلخاد  هماـن  نییآ  تمومیق  ياروـش  1 ـ  هدام 90 ـ  راک  نییآ  دـش . دـهاوخ  ذاختا 

هماـن نییآ  دـهدیم . هسلج  لیکـشت  دوخ  یلخادهماـن  نییآ  قبط  رب  ترورـض  بسح  رب  تمومیق  ياروـش  2 ـ  دوشیم . نییعتاروـش  سییر 
تروص رد  تمومیق  ياروـش  هدام 91 ـ  دوب . دـهاوخ  اروش  ياضعاتیرثکا  تساوخرد  هب  تاسلج  لیکـشت  هب  طوبرم  تاررقملماش  روبزم 

هدافتــسا تساـهنآ  زا  کـی  ره  هـب  طوـبرم  هـک  يروـمادروم  رد  یــصصخت  ياـهداهن  یعاـمتجا و  يداـصتقا و  ياروشکـمک  زا  اـضتقا 
. درکدهاوخ

ات 96 هدام 92  يرتسگداد (  یللملانیب  ناوید  مهدراهچ  لصف 

يانبم رب  هک  تسویپهمانـساسا  قبط  رب  روبزم  ناوید  دوب . دـهاوخ  دـحتم  للمیلـصا  ییاضق  نکر  يرتسگداد  یللملا  نیب  ناوید  هدام 92 ـ 
ياضعا مامت  1 ـ  هدام 93 ـ  دنکیم . هفیظو  ماجناتـسا  روشنم  نیا  کفنیال  زج  هدش و  میظنت  یللملانیبيرتسگداد  یمیاد  ناوید  همانـساسا 

تـسین دـحتم  للم  وضع  هک  يروشک  ره  2 ـ  دنتـسه . يرتسگداد  یللملا  نیب  ناوید  همانـساسا  ناگدـننکلوبق  دوخ  يدوخ  هب  دـحتم  للم 
یللملانیبناوید همانساسا  ددرگیم  نیعم  یمومع  عمجم  طسوتتینما  ياروش  هیصوت  بسح  رب  دروم  ره  رد  هک  یطیارـشلوبق  اب  دناوتیم 

میمـصت زا  تسا  نآ  نیفرط  زا  یکی  يو  هک  ییاوعدره  رد  تسا  دـهعتم  دـحتم  لـلم  وضع  ره  1 ـ  هدام 94 ـ  دـیامن . لوبق  ار  يرتسگداد 
دنک فلخت  تسا  هدـش  راذـگاو  وا  هدـهع  رب  ناویديار  بسح  رب  هک  یتادـهعت  ماـجنا  زا  ییاوعد  فرط  هاـگ  ره  2 ـ  دیامن . تیعبتناوید 
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ییاههیـصوتدهد صیخـشت  يرورـض  هک  یتروص  رد  تسا  نکممروبزم  ياروش  دـیامن و  عوجر  تینما  ياروـش  هب  دـناوتیمرگید  فرط 
دهاوخن دحتمللم  ياضعا  عنام  روشنم  نیا  تاررقم  زا  کی  چیه  هدام 95 ـ  دریگب . یتامادقاهب  میمصت  ناوید  يار  يارجا  يارب  ای  هدومن و 
اههاگداد ریاس  هب  دـیدرگ  دـهاوخدقعنم  هدـنیآ  رد  هک  ییاـهدادرارق  اـی  دوجوم  ياـهدادرارقبجوم  هب  ار  دوخ  تاـفالتخا  لـح  هک  دـش 

یللملانـیب ناوـید  زا  یقوـقح  هلأــسم  ره  دروــمرد  دــنناوتیم  تـینما  ياروــش  اــی  یموــمع  عــمجم  1 ـ  هداـم 96 ـ  دـنیامن . راذــگاو 
زا ياهزاجا  نینچ  انایحا  تسانکمم  هک  یـصصخت  ياهداهن  دـحتم و  للم  ناکرا  ریاـس  2 ـ  دـنیامنب . یتروشم  رظن  تساوخرديرتسگداد 

ناـشیاهتیلاعف دودـح  رد  هحورطم  یقوقحلـیاسم  دروم  رد  ار  هاـگداد  یتروـشم  رظن  دـنناوتیم  زین  دنـشابهدرک  لیـصحت  یموـمع  عـمجم 
. دنهاوخب

 ( ات 101 هدام 97  هناخریبد (  مهدزناپ  لصف 

هیـصوت ربانبیمومع  عمجم  طسوت  لـکریبد  ددرگیم . لیکـشت  ناـمزاسجایتحا  دروم  نادـنمراکو  لـک  ریبد  کـی  زا  هناـخریبد  هدام 97 ـ 
تاـسلج ماـمت  رد  تمــس  نـیا  رد  لـکریبد  هداـم 98 ـ  تـسا  ناـمزاس  يرادا  ماـقم  نیرتیلاــعلک  ریبد  ددرگیم . نـییعت  تـینما  ياروـش 

هک ار  يرگیدفیاظو  هیلک  درک و  دـهاوخ  هفیظو  ماجنا  تمومیق  ياروشو  یعامتجا  يداصتقا و  ياروش  تینما ،  ياروش  یمومععمجم ، 
هدام داد . دـهاوخ  یمومععمجم  هب  نامزاس  راک  هرابرد  ياهنالاس  شرازگ  لکریبد  داددـهاوخ . ماجنا  دـنیامن  لوحم  وا  هب  روکذـم  ناکرا 

دیامن دـیدهت  یللملانیبتینما  حلـص و  ظفح  تسا  نکمم  وا  هدـیقع  هب  هک  یعوضومره  هب  ار  تینما  ياروش  رظن  دـناوتیم  لـکریبد  99 ـ 
روتـسدبسک نامزاس  زا  جراخ  ماقم  ای  تلود  چیه  زا  دوخ  هفیظوماجنا  رد  دـحتم  للم  نادـنمراک  لکریبد و  1 ـ  هدام 100 ـ  دنک . بلج 

نیرومأم ناونع  هب  ناشتیعقومیفانم  هک  یلمع  ره  زاو  دنتـسه  ناـمزاس  لووسم  طـقفنانآ  تفریذـپ  دـنهاوخن  یتاروتـسد  درک و  دـنهاوخن 
لکریبد ياهتیلووسم  یللملانیبارصحنم  هبنج  هک  دوشیم  دهعتم  دحتم  للم  وضع  ره  2 ـ  درک . دنهاوخ  يراددوخدشاب  یللملانیب  یمسر 

1ـ هداـم 101 ـ  دـنهد . رارق  ذوـفن  تحت  ناـشفیاظويارجا  رد  ار  ناـنآ  هـک  دـیاین  رب  ددـصرد  درامـش و  مرتـحمار  ناـمزاس  نادـنمراک  و 
هب یبسانم  نادنمراک  2 ـ  دنوشیمباختنا . ددرگیم  عضو  یمومع  عمجم  طسوت  هک  یتاررقمقبط  رب  لکریبد  هلیسو  هب  نامزاس  نادنمراک 

. دـش دـنهاوخ  هداد  صیـصخت  دـحتم  للم  ناکراریاس  هب  موزل  تروص  رد  تمومیق و  ياروش  یعامتجاو ،  يداصتقا  ياروش  هب  میاد  روط 
زا شیب  هک  یصخاشنانآ  تمدخ  طیارش  نییعت  نادنمراک و  مادختـسا  رد  3 ـ  داد . دنهاوخ  لیکشت  ار  هناخریبد  زا  یتمـسقنادنمراک  نیا 

ساسا رب  نادـنمراک  مادختـسا  تیمهاهب  دـشابیم . یتسرد  تیحالـص و  ییاراـک و  هجرد  نیرتیلاـعنیمات  دـش  دـهاوخ  ظوحلم  زیچ  ره 
. دیدرگ دهاوخ  لوذبم  مزال  هجوت  رتعیسو  هچ  رهییایفارغج  تامیسقت 

 ( ات 105 هدام 102  هفلتخم (  تاررقم  مهدزناش  لصف 

دقعنم دـحتم  للمياضعا  زا  کی  ره  طسوت  روشنم  نیا  ندـش  ارجالا  مزال  زاسپ  هک  یللملانیب  هماـنتقفاوم  ره  هماندـهع و  ره  هدام 102 ـ 
هک یللملانیبهمانتقفاومای  هماندهع  ره  ياهفرط  زا  کی  چـیه  2 ـ  ددرگ . رـشتنم  نآ  طسوت  وتبث  هناخریبد  رد  رتدوز  هچ  ره  دـیاب  ددرگ 

دانتـسا همانتقفاوم  ای  هماندـهعنآ  هب  دـحتم  للم  ناـکرا  لـباقم  رد  دـنناوتیمن  دـشاب  هدیـسرنتبث  هب  هداـم  نیا  لوا  دـنب  تاررقم  قبط  رب 
همانتقفاومره قبط  رب  اهنآ  تادـهعت  روشنم و  نیا  بجوم  هب  دـحتمللم  ياـضعا  تادـهعت  نیب  ضراـعت  تروص  رد  هدام 103 ـ  دنیوج .
یقوقحتیلها زا  اضعا  زا  کی  ره  كاخ  رد  ناـمزاس  هدام 104 ـ  دوب . دهاوخ  مدقم  روشنمنیا  بجوم  هب  اهنآ  تادـهعت  رگید  یللملانیب 

دوخ اضعا  زا  کی  ره  كاـخ  رد  ناـمزاس  هدام 105 ـ  ددرگیم . عتمتم  تسا  يرورـضنآ  فادـها  هب  ندیـسر  فیاظو و  ماجنا  يارب  هک 
دحتم و للم  ياضعا  ناگدـنیامن  2 ـ  دوب . دهاوخ  رادروخرب  تسا  يرورـضنآ  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  هک  ییاهتینوصم  تازایتمازا و 
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القتسم تسا  نامزاس  هب  طوبرم  هک  ار  ناشفیاظو  دنناوتبهک  نیا  يارب  مزال  ياهتینوصم  تازایتما و  زا  وحن  نیمههب  زین  نامزاس  نیرومأم 
ییاههیـصوت هدام  نیا  مود  لوا و  ياهدـنبيارجا  تاـییزج  نییعت  يارب  دـناوتیم  یمومع  عمجم  3 ـ  دوب . دنهاوخ  رادروخرب  دـنهد  ماجنا 

. دنک داهنشیپ  اضعا  هب  روظنم  نیدب  ییاههمانهلواقم  ای  دیامنب 

ات 107 هدام 106  تینما (  هب  عجار  یتقوم  تابیترت  مهدفه  لصف 

هب عورـش  دشابرداق  دوخ  صیخـشت  هب  تینما  ياروش  هک  هدام 43  رد  روکذـمصاخ  ياهدادرارق  ندـش  ارجالا  مزال  نامز  اـت  هدام 106 ـ 
اضما هب  وکسم  رد  ربتکا 1943  رد 30 هک  تلم  راهچ  هیمالعا   ) ناگدننک اضما  دـیامنب ،   43 هدام رد  روکذم  ياهتیلووسم  ندش  راد  هدـهع 
حلـص ظفح  يارب  هک  یلمع  ره  هب  دـحتم  للم  مانهب  كرتشم  مادـقا  روظنم  هب  روکذـم  هیمـالعا  مجنپ  دـنب  تاررقمقبط  رب  هسنارف  دیـسر و 

ـ  هدام 107 درک . دـنهاوخ  قفاوت  تروشم و  دـحتم  للم  ياضعا  ریاساب  موزل  تروص  رد  رگیدـکی و  اب  دـشاب  يرورـض  یللملانیبتینماو 
روشنم نیا  ناگدننک  اضمازا  یکی  نمـشد  مود  یناهج  گنج  یط  هک  يروشک  هرابردهک  یمادقا  ره  هب  روشنم  نیا  تاررقم  زا  کی  چیه 

. دوشیمن نآ  ماجنا  عنام  ای  دنکیمندراو  یللخ  هدش  زیوجت  ای  ذاختا  گنج  نیا  رثا  رب  مادقا  نآلووسم  ياهتموکح  طسوت  هدوب ، 

 ( ات 109 هدام 108  تاحالصا (  مهدجه  لصف 

يار بجوم  هب  هکدش  دـهاوخ  ارجالا  مزال  دـحتم  للم  ياضعا  مامت  يارب  ینامزدـیایم  لمع  هب  روشنم  نیا  رد  هک  یتاحالـصا  هدام 108 ـ 
قبط رب  دـشاب  تینما  ياروش  ياضعاهیلک  لـماش  هک  دـحتم  لـلم  موس  ود  طـسوت  دریگ و  رارق  لوبقدروم  یمومع  عمجم  ياـضعا  موس  ود 

اب هک  یلحم  خـیرات و  رد  تسانکمم  روشنم  نیا  رد  رظن  دـیدجت  روـظنم  هب  1 ـ هدام 109 ـ  دشاب . هدیـسر  بیوصتهب  اهنآ  یـساسا  نیناوق 
للم ياضعا  زا  یمومع  سنارفنک  کـی  دـشدهاوخ ،  نیعم  تینما  ياروش  وضع  ( 9  ) هن يارآ  یمومععمجم و  ياـضعا  زا  موـس  ود  يارآ 
يارآ بجوم  هب  هک  روـشنم  نیا  رد  يرییغت  ره  تشاد 2 ـ  دهاوخيار  کی  دحتم  للم  وضع  ره  روبزم  سنارفنک  رد  ددرگلیکـشت . دحتم 
مامت لماشهک  دحتم  للم  ياضعا  زا  موس  ود  طسوت  هک  دیدرگ  دهاوخارجالا  مزال  ینامز  دشاب  هدش  هیـصوت  سنارفنک  ياضعازا  موس  ود 

نیمهد زا  لبق  یـسنارفنک  نینچ  کی  هاـگره  3 ـ  دشاب . هدیـسر  بیوصت  هب  اهنآ  یـساسانیناوق  قبط  رب  دـشاب  تینما  ياروش  میاد  ياضعا 
دیاـب سنارفنک  نیا  توعد  داهنـشیپ  دـشاب ،  هدـشن  لیکـشتروشنم  نیا  ندـش  ارجـالا  مزـال  زا  سپ  یموـمع  عـمجم  هنالاسهیـسالجا  هرود 
تفه اب  تینمایاروش  ارآ و  تیرثکا  اب  یمومع  عمجم  هک  یتروص  رد  دریگرارق و  یمومع  عمجم  روکذم  هیـسالجا  هرود  هسلج  روتـسدرد 

. دش دهاوخ  لیکشت  روبزم  سنارفنک  دریگب ،  نآ  لیکشت  هب  میمصت  قفاوم  يار 

 ( ات 111 هدام 110  اضما (  بیوصت و  مهدزون  لصف 

ـ  2 دیـسر . دهاوخبیوصت  هب  اهنآ  زا  کی  ره  یـساسا  نوناق  دـعاوق  قبط  ربهدـننک  اضما  ياهروشک  هلیـسو  هب  روشنم  نیا  1 ـ  هدام 110 ـ 
هک یتقو  ار  لکریبدو  هدـننک  اضما  ياهروشک  هیلک  روکذـم  تلود  ددرگ و  میلـستاکیرمآ  هدـحتم  تالایا  تلود  هب  دـیاب  بیوصت  دانـسا 

هسنارف نیچيروهمج ،  ار  نآ  بیوصت  دانسا  هک  نآ  زا  سپ  روشنم  نیا  تخاس 3 ـ  دهاوخ  علطمیبیوصت  دنس  ره  لوصو  زا  دش  باختنا 
اـضما ياهروشک  ریاس  تیرثکاو  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  یلامـش و  دـنلریا  ریبک و  يایناتیربتلود  یتسیلایـسوس ،  يوروش  ریهامج  داحتا  ، 
هدـحتم تالایا  تلود  طسوت  تسا  هدـش  میلـستهک  بیوصت  دانـسا  زا  یـسلجم  تروص  دـش . دـهاوخ  ارجالامزال  دـندرک ،  میلـست  هدـننک 

 ، ینیچ ياـهنتم  زا  روـشنم  نـیا  هدام 111 ـ  دـش . دنهاوخهداتـسرف  هدـننک  اضما  ياـهروشک  هیلک  يارب  نآ  زا  ياهخـسن  ومیظنت  اـکیرمآ 
تشونورو هدش  عیدوت  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  تلود  یناگیاب  ردتسا  يواسم  رابتعا  ياراد  نآ  ییایناپسا  یسیلگنا و  یـسور ،  يوسنارف ، 
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ناگدنیامن روکذم  بتارم  هبانب  دش . دهاوخ  هداتـسرف  هدننک  اضما  ياهروشک  ریاس  ياهتلوديارب  روبزم  تلود  طسوت  عقوم  هب  نآ  قدصم 
هب جنپ  لهچ و  دصهن و  رازهکی و  نئوژ  مشـش  تسیبزور و  رد  وکـسیسنارفناس  رهـش  رد  دندومن ،  اضما  ار  روشنمنیا  دحتم  للم  ياهتلود 

لمع هب  روشنم  نیا  رد  هک  یتاحالـصا  هدام 108 ـ  تاحالـصا  مهدجه  لصف  ات 109 )  هدام 108  تاحالصا (  مهدجه  لصف  دیـسراضما 
رارق لوبقدروم  یمومع  عمجم  ياضعا  موس  ود  يار  بجوم  هب  هکدـش  دـهاوخ  ارجالا  مزال  دـحتم  لـلم  ياـضعا  ماـمت  يارب  ینامزدـیایم 
هدام دشاب . هدیـسر  بیوصتهب  اهنآ  یـساسا  نیناوق  قبط  رب  دشاب  تینما  ياروش  ياضعاهیلک  لماش  هک  دـحتم  للم  موس  ود  طسوت  دریگ و 

هن يارآ  یمومععمجم و  ياضعا  زا  موس  ود  يارآ  اـب  هک  یلحم  خـیرات و  رد  تسانکمم  روشنم  نیا  رد  رظن  دـیدجت  روظنم  هب  1 ـ 109 ـ 
وـضع ره  روبزم  سنارفنک  رد  ددرگلیکـشت . دـحتم  للم  ياضعا  زا  یمومع  سنارفنک  کـی  دـشدهاوخ ،  نیعم  تینما  ياروش  وضع  ( 9)
دـشاب هدـش  هیـصوت  سنارفنک  ياـضعازا  موس  ود  يارآ  بجوم  هب  هک  روـشنم  نیا  رد  يرییغت  ره  تشاد 2 ـ  دهاوخيار  کی  دـحتم  للم 

قبط رب  دـشاب  تینما  ياروش  میاد  ياضعا  مامت  لماشهک  دـحتم  لـلم  ياـضعا  زا  موس  ود  طـسوت  هک  دـیدرگ  دـهاوخارجالا  مزـال  یناـمز 
زا سپ  یمومع  عمجم  هنالاسهیسالجا  هرود  نیمهد  زا  لبق  یـسنارفنک  نینچ  کی  هاگره  3 ـ  دشاب . هدیسر  بیوصت  هب  اهنآ  یساسانیناوق 

عمجم روکذم  هیـسالجا  هرود  هسلج  روتـسدرد  دـیاب  سنارفنک  نیا  توعد  داهنـشیپ  دـشاب ،  هدـشن  لیکـشتروشنم  نیا  ندـش  ارجالا  مزال 
 ، دریگب نآ  لیکـشت  هب  میمـصت  قفاوم  يار  تفه  اـب  تینماـیاروش  ارآ و  تیرثـکا  اـب  یمومع  عمجم  هک  یتروص  رد  دریگرارق و  یموـمع 

. دش دهاوخ  لیکشت  روبزم  سنارفنک 

شیرتا نیو ـ  هماندهع 1969 

 ( ات 5 هدام 1  همدقم (  لوا  شخب 

شقن هب  هجوت  اب  رـضاح  هماندـهع  فرط  ياـهروشک  تادـهاعم  قوقح  صوصخ  رد  نیو  هماندـهع 1969  شیرتا  نیو ـ  هماندهع 1969 
هب للملا و  نیب  یقوقح  عبانم  زا  یکی  ناونع  هب  تادهاعم  نوزفا  زور  تیمها  صیخشت  اب  یللملا ،  نیب  طباور  خیرات  رد  تادهاعم  یـساسا 
هک نیا  كرد  اب  اهنآ ،  یتموکح  متـسیس  یعامتجا و  ماظن  زا  رظن  عطق  اهتلم  نیب  زیمآ  تملاـسم  يراـکمه  هعـسوت  يارب  يا  هلیـسو  ناونع 

نیا دـییاتاب  تسا ،  هتفرگ  رارق  لوبق  دروم  یناهج  تروص  هب  تادـهعت  ندوب  روآ  مازلا  هدـعاق  تین و  نسح  لصاو  هنادازآ  تیاضر  لصا 
هک یطیارـش  داجیا  ياربللم  نامزاس  وضع  ياهتلم  میمـصت  ندروآ  رطاخ  هب  اب  دوش ،  لصف  لـح و  تادـهاعم ،  هب  طوبرم  تاـفالتخا  هک 

سکعنم للملا  نیب  قوقح  لوصا  نتـشاذگ  رظن  رد  اـب  درک . ظـفح  ار  تادـهاعم  زا  یـشان  تادـهعت  هب  مارتحا  تلادـع و  ناوتب  نآ  تحت 
اهروشکتیمکاح و يواست  لصا  دوخ ،  تشونرـس  نییعت  رد  اهنآ  قح  واهتلم  قوقح  يواست  لصا  دـننام  دـحتم ،  للم  ناـمزاس  روشنمرد 

تیعونمم لصا  اهروشک ،  یلخاد  روما  رد  هلخادـم  مدـع  لصا  اهنآ ،  لالقتـسا  اهروشکیلخاد و  روما  رد  هلخادـم  لصا  اهنآ ،  لالقتـسا 
هک نیا  هب  داقتعا  اب  دارفا ،  همه  یـساسا  ياهیدازآ  رـشب و  قوقح  یناهج  تیاعر  مارتحا و  لصا  و  روز ،  لامعا  اـی  روز  لاـمعا  هب  دـیدهت 
رد هک  يوحن  هب  للم  نامزاس  دـصاقم  هب  لین  رد  تسا ،  هتفریذـپ  ققحت  هماندـهع  نیا  رد  هک  تادـهاعم  قوقح  هنایقرتم  هعـسوت  نیودـت و 

کمک اهتلم ،  نیب  يراکمه  هب  یبایتسد  هناتـسود و  طباور  هعـسوت  یللملا ،  نیب  تینما  حلـص و  ظفح  ینعی  هدـش  نایب  دـحتم  لـلم  روشنم 
نانچمه دوشیمن  هماندهع  نیا  دافم  لومـشم  هک  یلیاسم  دروم  رد  یفرع  للملا  نیب  قوقح  دعاوق  هک  هتکن  نیا  دـییات  اب  و  درک ،  دـهاوخ 

تادهاعم رب  رظان  رـضاح  هماندهع  رـضاح  هماندـهع  ورملق  هدام 1  همدـقم  لوا  شخب  دـناهدرک  قفاوت  ریز  حرـش  هب  دوب ،  دـهاوخ  يراـج 
هک یللملا  نیب  قفاوت  زا  تسا  ترابع  هدهاعم )  فلا ( ـ  رـضاح  هماندهع  رظن  زا  تاحالطصا 1 ـ  دربراک  هدام 2  تسا  اهتلود  نیب  هدقعنم 

يدنـس ردهک  نیا  زا  معا  نآ و  صاخ  ناونع  زا  رظنفرـص  دشاب ،  للملا  نیب  قوقح  لومـشم  هدـش و  دـقعنم  یبتک  تروص  هب  اهروشکنیب 
نیب مادقا  نآ  يانعم  هب  قاحلا )  و (  بیوصت )  لوبق ( ، )  ذیفنت ( ، )  ب ( ـ  دشاب ،  هدشسکعنم  مه  هب  طبترم  دنس  دنچ  ای  ود  رد  ای  دحاو 
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هب ار  دوخ  تیاـضر  یللملا  نیب  هصرع  رد  يروشک  نآ ،  هلیـسو  هب  هدوب و  روبزم  نیواـنعزا  یکی  دـجاو  دروـم  بسح  هب  هک  تسا  یللملا 
رداص روشک  کی  حـلاص  عجرم  هلیـسو  هب  هک  تسا  يدنـس  يانعم  هب  مات )  تاراـیتخا  ج ( ـ  دـنکیم . زاربا  هدـهاعم  کـی  لاـبق  رد  مازتلا 
تهج کی  هدهاعم ،  کی  نتم  رابتعا  دییاتای  لوبق ،  هرکاذم ،  تهج  روشک  نآ  یگدنیامن  يارب  یـصاخشاای  صخـش  نآ  قبط  دوشیم و 

( ـ  د ددرگیم . نییعت  هدهاعم  کی  دروم  رد  يرگید  مادـقاره  ماجنا  تهج  ای  و  هدـهاعم ،  کی  لابق  رد  مازتلا  هب  تلودنآ  تیاضر  مالعا 
بیوصت لوبق ،  ذیفنت ،  اضما ،  عقوم  رد  ترابع  ره  هب  ای  مان  ره  تحت  روشک  کیهک  ياهبناج  کی  هینایب  زا  تسا  ترابع  دهعت )  دـیدحت 

هدهاعم تاررقم  زا  یضعب  یقوقح  راثآلیدعت  ای  لومش  مدع  رب  ریاد  ار  دوخ  دصق  نآ  هلیسو  هب  ودنکیم  رداص  هدهاعم  کی  هب  قاحلا  ای 
تکرـش هدـهاعم  نتم  ندـش  هتفریذـپ  میظنترد و  هک  يروشک  زا  تسا  ترابع  هدـننک )  هرکاذـم  روشک  ه ( ـ  درادیمنایب . دوخ  هب  تبـسن 

زامعا دشاب ،  هدومن  مالعا  هدهاعم  کی  لابق  رد  مازتلا  هب  ار  دوختیاضر  هک  يروشک  زا  تسا  ترابع  دهاعتم )  روشک  و ( ـ  دشاب . هدومن 
کی لابق  رد  مازتلا  هب  ار  دوختیاضر  هک  يروشک  زا  تسا  ترابع  هدـهاعم  فرط )  ز ( ـ  ریخ . ای  دـشاب  هدـش  ارجالا  مزال  هدـهاعم  هکنیا 

. دشابنهدهاعم فرط  هک  يروشک  زا  تسا  ترابع  ثلاث )  روشک  ح ( ـ  دشاب . ارجالا  مزال  وا  اب  طابترا  ردهدـهاعم  هدومن و  مالعا  هدـهاعم 
 ، هماندـهع نیا  رد  تاحالطـصا  دربراک  هب  عجار  دـنب 1  دافم  یلودـلانیبنامزاس 2 ـ  کـی  زا  تسا  تراـبع  یللملا )  نیب  ناـمزاس  ط ( ـ 
رد لخاد  هک  یللملا  نیب  ياهقفاوت  هدام 3  درادن . روشک  ره  یلخاد  قوقحرد  اهنآ  یناعم  رد  ای  تاحالطـصا ،  نآ  زا  هدافتـسا  رد  يریثات 

صاخـشا ریاس  اـهروشک و  نیب  هدـقعنم  یللملا  نیب  ياـهقفاوت  رب  رظاـن  رـضاح  هماندـهع  هک  تیعقاو  نیا  دنتـسین . رـضاح  هماندـهع  ورملق 
تسین یبتکریغ  یللملا  نیب  ياهقفاوت  ای  للملا و  نیب  قوقحعوضوم  صاخشا  ریاس  نامه  نیبامیف  ياهقفاوت  ای  للملا ،  نیب  قوقح  عوضوم 

هماندـهع رد  سکعنم  دـعاوق  زا  کی  ره  لومـش  روکذـم ب ـ  ياـهقفاوت  یقوقح  شزرا  فلا ـ  تشاد  دـهاوخن  لـیذ  دراوم  رد  يریثاـت  ، 
دعاوقنآ لومـشم  هماندهع  نیا  زا  غراف  للملا و  نیب  قوقح  بجومهب  ثحب  دروم  ياهقفاوت  هک  يدراوم  رد  روکذم ،  ياهقفاوترب  رـضاح 

صاخـشاریاس هدـش و  داجیا  اهنآ  نیب  یللملا  نیب  اهقفاوت  بجومهب  هک  اهروشک  طباور  زا  هتـسد  نآ  رب  هماندـهع  نیا  لومـش  ج ـ  دنـشاب .
دعاوق زا  هتسد  نآ  رب  ریثات  نودب  رضاح  هماندهع  ندشن  قبـسام  هب  فطع  هدام 4  دنتـسهاهقفاوت . نآ  فرط  زین  للملا  نیب  قوقح  عوضوم 

 ، دوب دـنهاوخ  اهنآ  لومـشم  هماندـهع  نیا  زالقتـسم  لـلملا و  نیب  قوقح  بجوم  هب  دوجوم ،  تادـهاعم  هکرـضاح  هماندـهع  رد  جردـنم 
. دشاب هدشدقعنم  اهنآهب  تبـسن  هماندهعنیا  ندشارجالامزالزا  سپ  اهروشک  هلیـسو  هب  هک  دوشیم  یتادهاعم  لماش  طقفصاخ  هماندـهع 
رب هماندهع  نیا  یللملا  نیب  نامزاس  کی  بوچراهچ  رد  هدش  هتفریذپ  تادهاعمو  یللملا  نیب  ياهنامزاس  هدنهد  لیکشت  تادهاعم  هدام 5 
 ، دوش هتفریذپ  یللملا  نیب  نامزاسکی  بوچراهچ  رد  هک  ياهدهاعم  ره  دشاب و  یللملا  نیبنامزاس  کی  سیـسات  دنـس  هک  ياهدهاعم  ره 

. دنک دراوياهمطل  نامزاس ،  نآ  هب  طوبرم  تاررقم  زا  مادکچیه  هب  هکنآ  یب  دش  دهاوخ  لامعا 

اهنآ ندش  ارجالامزال  تادهاعم و  داقعنا  مود  شخب 

 ( ات 18 هدام 6  تادهاعم (  داقعنا  لوا  لصف 

رد صخـش  کی  مات  تاراـیتخا  هداـم 7  دراد . ار  تادـهاعم  داـقعنا  تیلها  يروشک  ره  تادـهاعم ،  داـقعنا  يارب  اـهروشک  تیلها  هدام 6 
رد مازتلا  هب  روشک  نآ  تیاضر  مالعاروظنم  هب  ای  هدهاعم  کی  نتم  هب  ندیـشخب  رابتعا  ای  نتفریذـپروظنم  هب  روشک  کی  هدـنیامن  یتروص 

لمع هوحن  زا  ای ب  و  دنک ،  هیارا  دوخندوب  رایتخالا  مات  دروم  رد  یـضتقم  بسانم و  كرادم  فلا  هک  دوشیم  هدرمـشهدهاعم  کی  لابق 
نآ هدـنیامن  روکذـم  دـصاقم  ياربار  صخـش  نآ  ات  تسا  هدوب  نیا  اهنآ  دـصق  هک  دوش  مولعمرگید  لاوحا  عاضوا و  ای  عفنیذ  ياـهروشک 
هک ییاهتمس  بسح  رب  لیذ  رد  روکذم  صاخـشا  2 ـ  دـنیامن . رظن  فرـص  مات  تارایتخا  كرادـم  هیارا  موزلزا   ) و هدومن ،  یقلت  روشک 
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ياسور فلا  دـنوشیم  بوسحم  شیوخ  روشک  هدـنیامن  دـنهدهیارا ،  ندوب  رایتخالا  ماـت  رب  لاد  یکرادـم  دـشاب  مزـال  هکنآ  یب  ودـنراد 
ياهتایه ياسور  هدـهاعم ب  کیداقعنا  هب  طوبرم  لامعا  مامت  ماجنا  روظنم  هب  هجراخ ،  روماـیارزو  ياـهتموکح و  ياـسور  اـهروشک ، 

ار اـهنآ  همانراوتـسا  هک  يروشک  هدادهمانراوتـسا و  اـهنآ  هب  هک  يروشک  نیب  هدـهاعم  کـی  نتم  نتفریذـپروظنم  هب  کـیتاملپید   ) یـسایس
هب نآ  ياـهناگرا  زا  یکی  اـی  یللملا ،  نیب  ناـمزاس  کـیای  یللملا ،  نیب  سنارفنک  کـی  هـب  اـهروشک  هـک  یناگدـنیامن  تـسا ج  هتفریذـپ 

زوجم نودب  هک  یمادقا  يدعب  دـییات  هدام 8  دـشاب . هدرک  یفرعمناگرا  ای  نامزاس  ای  سنارفنک  نآ  رد  هدـهاعم  کی  نتم  نتفریذـپروظنم 
نیا يارب  هطوبرم  روـشک  هدـنیامن  هدام 7 ،  بجومهب  هک  یـصخش  هلیـسو  هب  هدـهاعم  کی  داـقعنا  هب  طوبرم  مادـقا  دـشاب . هتفرگ  تروص 

نتم 1 شریذپ  هدام 9  دریگ . رارق  دییات  دروم  روشک  نآ  هلیسو  هب  ابقاعتمهکنآ  رگم  تشاد  دهاوخن  یقوقح  رثا  دوشیمن ،  بوسحمروظنم 
دناهدرک تکرـشنآ  میظنت  رد  هک  ییاهتلود  همه  تیاضر  اـب  هدـهاعم  کینتفریذـپ  تسا ،  هدـش  ررقم  دـنب 2  رد  هک  هچنآ  يانثتـسا  هب   ـ
هدــنهد يار  رــضاح و  ياـهتلود  موـس  ود  ياراـب  یللملا  نـیب  سنارفنک  کــی  رد  هدــهاعم  کــی  نـتم  شریذــپ  2 ـ  دـباییم . قـقحت 

کی نتم  نتم  هب  ندیشخب  رابتعا  هدام 10  دنیامن . میمـصت  ذاختا  يرگیدهدـعاق  لامعا  يارب  تیرثکا  نیمه  اب  هکنآ  رگم  دریگیمتروص 
تقفاوـمدروم رد  اـی  هدـش و  ررقم  هدـهاعم  نـتم  رد  هـک  ياهویـش  هـب  فـلا  دوشیمهدرمـش  یعطق  ربـتعم و  اـنوناق  لـیذ  قرط  هـب  هدـهاعم 

نتم فاراپ  ای  فیلکتبسک  اب  نامزمه  قیرط  زا  ياهویـش ،  نینچ  بایغ  رد  ای ب  دـناهدرک ،  تکرـش  نآ  میظنت  رد  هک  تسا  ییاهروشک 
تیاضر مالعا  ياهشور  هدام 11  اهروشکنآ . ناگدنیامن  طسوت  دشاب  هدهاعم  نتم  هدنریگرب  رد  هکیسنارفنک  ییاهن  همانعطق  ای  هدهاعم ، 

کی هدـنهد  لیکـشت  دانـسا  هلدابم  اضماقیرط ،  زا  هدـهاعم ،  کی  لابق  رد  مازتلا  هب  روشک  کی  تیاـضر  هدـهاعم  کـی  لاـبق  رد  مازتلا  هب 
مالعا هدام 12  دوشیم . مالعا  دـشاب ،  هتفرگ  رارق  قفاوتدروم  هک  يرگید  هلیـسو  ره  هب  ای  قاـحلا ،  بیوصت ،  شریذـپ ،  ذـیفنت ،  هدـهاعم 

نآ هدنیامن  ياضما  قیرطزا  هدهاعم  کی  لابق  رد  مازتلا  هب  روشک  کی  تیاضر  اضما 1 ـ  قیرط  زا  هدهاعم  کی  لابق  رد  مازتلا  هب  تیاضر 
تباث رگید  يوحن  هب  ب ـ  دوب . دهاوخيرثا  نینچ  دـجاو  اضما  هک  دـشاب  هدرک  ررقم  هدـهاعم  فلا ـ  هکدوشیم  زاربا  یتروصرد  روشک ، 
يارب روشک  دصق  ای ج ـ  دناهدرک  قفاوت  دشاب ،  هتـشاد  يرثا  نینچ  دیابیم  اضما  هک  نیا  صوصخ  ردهدـننک  هرکاذـم  ياهروشک  هک  دوش 

دـنب 1 دافم  يارجا  روظنم  هب  2 ـ  دـشابهدش . نایب  تارکاذـم  نیح  رد  ای  دوش ،  مولعم  نآ  هدـنیامنمات  تارایتخا  زا  اضما  هب  رثا  نیا  ياطعا 
ـ  ب دوشیمبوسحم . هدـهاعم  ياـضما  هلزنم  هب  فاراـپ  صوصخ ،  نیارد  هدـننک  هرکاذـم  ياـهروشک  قفاوت  توبث  تروـص  رد  فـلا ـ 

هدـهاعم یعطقياـضما  دوش ،  دـییات  طوبرم  روشک  هلیـسو  هب  هک  یتروص  ردهدـنیامن  کـی  هلیـسو  هب  فیلکت  بسک  اـب  ناـمزمه  ياـضما 
اهروشک تیاضر  نآ  هدنهد  لیکـشت  دانـسا  هلدابم  قیرط  زا  هدهاعم  کی  لابق  رد  مازتلا  هب  تیاضر  مالعا  هدام 13  دش . دهاوخ  بوسحم 

دشاب هدرک  ررقم  هدهاعم  دانسا  فلا  ددرگیم  مالعا  ریز  تروص  هب  دیایم  دوجو  هب  دانسا  هلدابمهلیـسو  هب  هک  ياهدهاعم  لابق  رد  مازتلا  هب 
هدـهاعم دانـسا  هلداـبم  هکصوصخ  نیا  رد  اـهروشک  نآ  هک  دوش  تباـث  رگید  وـحن  هب  اـی ب  تشاد  دـهاوخ  يرثانینچ  اـهنآ  هلداـبم  هک 

بیوصت 1 ای  یلوبق  ذیفنت ،  قیرط  زا  هدهاعم  کی  لابق  رد  مازتلا  هب  تیاضر  هدام 14  دنشاب . هدرک  قفاوت  دشاب ،  هتشاد  يرثا  نینچ  دیابیم 
یتیاضر نینچ  مالعا  هدهاعم  فلا ـ  ددرگیم  مالعا  ریز  تروص  هب  ذـیفنت ،  قیرطزا  هدـهاعم  کی  لابق  رد  مازتلا  هب  روشک  کی  تیاضر   ـ

قفاوت ذـیفنت  موزل  صوصخ  ردهدـننک  هرکاذـم  ياهروشک  هک  دوش  تباـث  يرگید  وحن  هب  ب ـ  دـشاب . هدومن  ینیبشیپ  ار  ذـیفنت  قیرط  زا 
هب هدهاعم  ياضما  رب  ریاد  هطوبرم  روشک  دـصق  ای د ـ  دـشاب  هدرکاضما  ذـیفنت  طرـش  هب  ار  هدـهاعم  هطوبرم  روشک  هدـنیامن  ج ـ  دـناهدرک .

مازتلا هب  روشک  کی  تیاضر  مالعا  2 ـ  دشاب . هدش  نایب  تارکاذم  نیحرد  ای  دوش  مولعم  روشک  نآ  هدـنیامن  مات  تارایتخا  زا  ذـیفنتطرش 
رد مازتلا  هب  تیاضر  هدام 15  دریگیم . تروص  ذیفنتدروم ،  رب  رظان  طیارـش  ناونع  تحت  بیوصت  ای  یلوبق  قیرطزا  هدهاعم  کی  لابق  رد 
ـ  فلا ددرگیم  مالعا  ریز  روص  هب  قاحلاقیرط  زا  هدـهاعم  کی  لابق  رد  مازتلا  هب  روشک  کی  تیاضر  قاحلا  قیرط  زا  هدـهاعم  کی  لابق 

ياهروشک هک  دوش  تباث  يرگید  وحن  هب  ب ـ  دـشاب . هدومن  ینیب  شیپ  ار  هدـهاعمهب  قاحلاهلیـسو  هب  روشک  نآ  تیاـضر  مـالعا  هدـهاعم 
قفاوت ادعب  هدهاعم  ياهفرط  همه  ای ج ـ  دـناهدرک  قفاوت  هدـهاعمهب  قاحلا  قیرط  زا  روشک  نآ  تیاضر  مالعا  صوصخ  ردهدـننک  هرکاذـم 
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ای دییات  یلوبق ،  بیوصت ،  دانسا  عیدوت  ای  هلدابم  هدام 16  ددرگ . مالعا  هدهاعم  هب  قاحلا  اب  تسا  نکمم  روشک  ناتیاضر  هک  دنـشاب  هدرک 
هلزنمهب یتروص  رد  قاحلا  اـی  دـییات  یلوبق ،  بیوصت ،  دانـسا  دـشابهدرک ،  ررقم  ار  يرگید  شور  هدـهاعم  هک  يدراوم  رد  زج  هب  قاـحلا 

دزن دانسا  دوش ب ـ  هلدابم  دهاعتم  ياهروشک  نایم  دانسا  فلا ـ  هک  دوشیم  بوسحمهدهاعم  کی  لابق  رد  مازتلا  هب  روشک  تیاضر  مالعا 
هدام 17 ددرگ . غالبا  نیما  اـی  دـهاعتم  ياـهروشکهب  دانـسا  دـشاب ،  هدـش  قفاوت  دروم  نیا  رد  هک  یتروص  رد  اـی ج ـ  ددرگ ،  عیدوت  نیما 

کی تیاضر  ات 23 ،  ياههدام 19  دافم  ظفح  اـب  نآ 1 ـ  فلتخم  تاررقم  باختنا  ای  هدـهاعم  کی  زا  یتمـسق  لابق  رد  مازتلا  هب  تیاـضر 
ياهروشکریاس اـی  دـهدب ،  ار  ياهزاـجا  نینچ  هدـهاعم  هک  تسارثوم  یتروص  رد  طـقف  هدـهاعم  کـی  زا  یتمـسق  لاـبق  رد  مازتلاهب  روشک 

ار نآ  فلتخم  تررقم  نیب  باختناقح  هک  ياهدـهاعم  لابق  رد  مازتلا  هب  روشک  کـی  تیاـضر  2 ـ  دنیامن . تقفاوم  دروم  نیا  رد  دـهاعتم 
تـسا هدش  زاربا  هدـهاعم  تاررقم  زا  کیمادـک  صوصخرد  روبزم  تیاضر  دوش  حیرـصت  هک  تسا  رثوم  یتروصرد  طقف  دـنادیم  زاجم 

یتامادقا زا  تسا  مزلم  روشک  کی  نآ  ندش  ارجالا  مزال  زا  لبق  هدهاعم  کی  روظنم  فده و  هب  ندز  همطل  زا  يراددوخ  هب  مازلا  هدام 18 
بیوصت ای  یلوبق ،  ذیفنت ،  طرـش  هب  ار  هدـهاعم  فلا ـ  هاگره  دزرو ،  يراددوخ  دـنکیم  دراو  همطل  هدـهاعمکی  روظنم  فدـه و  هب  هک 

 ، دیامن حیرصتهدهاعم  هب  قاحلا  مدع  رب  ریاد  ار  شدصق  هک  ینامز  ات  دشابهدرک ،  هلدابم  ار  هدهاعم  هدنهد  لیکشت  دانسا  ای  هدومناضما و 
مزال هک  نیارب  طورـشم  دـشاب ،  هدرک  هدـهاعم  ندـش  ارجالا  مزال  هب  لوکوماحیرـصت  ار  هدـهاعم  لابق  رد  مازتلا  هب  دوخ  تیاـضر  اـی ب ـ 

. دتفین ریخات  هب  لوقعمان  روط  هب  نآ  ندش  ارجالا 

 ( ات 23 هدام 19  دهعت (  دیدحت  مود -  لصف 

هب تبـسن  دوخ  دهعت  دناوتیم  هدهاعم  کیهب  قاحلا  ای  دـییات  یلوبق ،  بیوصت ،  اضما ،  ماگنه  روشک  کی  دـهعت  دـیدحت  میظنت  هدام 19 
هک دشاب  هدرک  ررقم  هدهاعم  ب ـ  دشاب . هدرک  عونمم  ار  دـهعت  دـیدحت  هدـهاعم  فلا ـ  هک  یتروص  رد  رگم  دـنک  دودـحمار  هدـهاعم  نآ 
 ) و فلا )  ياهدنب (  لومـشم  دراوم  ریغ  رد  ای ج ـ  تسا ،  زاجم  تسین ،  ثحب  دروم  دهعت  لماش  هک  صاخدراوم  رد  طقف  دـهعت  دـیدحت 

يدهعت دیدحت  دهعت 1 ـ  دیدحت  اب  تفلاخم  ای  لوبق  هدام 20  دشابهتشاد . تریاغم  هدهاعم ،  روظنم  فده و  اب  دهعت  دیدحتهک  یتقو  ب ) 
رد نآ  موزل  هکنآ  رگم  درادـنمزال  ار  دـهاعتم  ياهروشک  ریاس  يدـعب  تقفاوم  دـشاب ،  هدشهدرمـش  زاـجم  هدـهاعم  کـی  رد  احیرـص  هک 
هک دوش  مولعم  هدـهاعم  روظنم  فدـه و  زین  وهدـننک  هرکاذـم  ياـهروشک  دودـحم  دادـعت  زا  هک  يدروم  رد  2 ـ  دشاب . هدش  دیق  هدـهاعم 

تساهدهاعم لابق  رد  مازتلا  هب  اهنآ  زا  کی  ره  يرورض  طرـشهدهاعم  فرط  ياهروشک  مامت  هب  تبـسن  نآ  تیلک  رد  هدهاعمندوب  يراج 
 ، دشاب یللملا  نیبنامزاس  کی  سیـسات  دنـس  هدهاعم  هک  يدروم  رد  3 ـ  دریگ . رارقهدهاعم  ياهفرط  همه  لوبق  دروم  دیاب  دـهعت  دـیدحت 
رد 4 ـ  دـشاب . هدرک  ررقم  ار  يرگیدبیترت  هدـهاعم  هک  نیا  رگم  تسا ،  ناـمزاس  نآ  تیحالـصیذناکرا  لوـبق  هب  طوـنم  دـهعت  دـیدحت 

روشک کی  دهعت  دیدحت  لوبق  فلا ـ  دشاب  هدشن  ررقم  يرگید  وحن  هب  هدهاعم  ردو  هدوبن  قوف  رد  روکذم  ياهدـنب  لومـشم  هک  يدراوم 
دیدحت اب  دهاعتم  روشک  کی  تفلاخم  ب ـ  دنوش . بوسحمهدهاعم  فرط  رگیدکی  لباقم  رد  اهنآ  هب  تبسن  دهاعتمرگید  روشک  هلیسو  هب 

 ، تسا هدومن  دودـحم  ار  دوـخ  دـهعت  هک  يروـشکو  هدـننک  فلاـخم  روـشک  نیب  دـهاعم  ندـش  ارجـالا  مزـال  زا  عناـمروشک  کـی  دـهعت 
رب ریاد  ار  تلود  کی  تیاضر  هک  یمادـقا  ج ـ  دـشاب . هدومن  زارباار  نآ  فلاخم  روظنم  اعطق  هدـننک  تفلاـخم  روشک  هکنآ  رگمدوشیمن 

رگید روـشک  کـی  لقادــح  هـک  نآ  ضحم  هـب  دــشابدهعت ،  دــیدحت  نمــضتم  اـفاضم  هدوـمن و  سکعنم  هدــهاعم  کـیلابق  رد  مازتـلا 
هدرکن ررقم  يرگیدوحن  هب  هدهاعم  هچنانچ  ياهدنب 2 و4  يارجا  روظنم  هب  تشاد 5 ـ  دهاوخ  ینوناق  رثا  دریذپب ،  ار  دهعت  دیدحتدهاعتم 
خیرات زا  سپ  هام  هدزاود  نایاپ  اتریخا  روشک  هک  دوشیم  یقلت  هدش  لوبق  رگید  روشک  بناجزا  یتقو  روشک  کی  دـهعت  دـیدحت  دـشاب ، 

 ، دــــشاب رخوـــمهک  مادــــکره  هدــــهاعم ،  لاـــبقرد  مازتـــلاهبدوخ  تیاــــضر  مــــالعا  ناــــمزات  اــــی  دــــهعت  دــــیدحت  زا  یهگآ 
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فرط هب  تبـسن  هک  دهعت  دیدحت  نآ 1 ـ  اب  تفلاخم  دهعت و  دـیدحت  یقوقح  راثآ  هدام 21 دشابهدرکنزاربادهعتدیدحتهبتبسنیتفلاخم .
نامه هب  وتمـسق  نآ  هدومن  مادـقا  دـهعت  دـیدحت  هک  يروشک  يارب  فلا ـ  دـشاب  هتفرگ  تروص   23  ، 20  ، 19 داوم قبط  هدـهاعم  رگید 
فرط يارب  دیامنیملیدعت و ب ـ  رگید ،  فرط  اب  يو  هطبار  رد  تسا  هتفرگ  رارق  دهعتدیدحت  عوضوم  هک  ار  هدـهاعم  تاررقم  زا  نازیم 

لیدـعت دـنکیم ،  هدافتـسادهعت  دـیدحت  زا  هک  يروـشک  لاـبق  رد  نازیم  ناـمه  اـت  ار  هدـهاعمتاررقم  زا  تمـسق  ناـمه  هدـهاعم ،  رگید 
اب هک  يروـشک  رگا  3 ـ  دیامنیمن . لیدـعت  هدـهاعم  ياهفرط  ریاسيارب  ار  هدـهاعم  تاررقم  دوخ  يدوخ  هب  دـهعت  دـیدحت  2 ـ  دیامنیم .

تمسق نآ  دنکن ،  تفلاخم  هدومن  مادقادهعت  دیدحت  هب  هک  يروشک  دوخ و  نیب  هدهاعم  ندش  ارجالامزال  اب  هدرک  تفلاخم  دهعت  دیدحت 
دهعت و دیدحت  زا  فارصنا  هدام 22  دش . دهاوخن  لامعااهنآ  نیب  تسا ،  هدش  عقاو  دهعت  عوضوم  هک  هدهاعم  تاررقمزا  نازیم  نامه  هب  و 

تـشاد درتسم  نامز  ره  رد  ناوتیم  ار  دهعت  دـیدحت  دـیامنررقم ،  ار  يرگید  هوحن  هدـهاعم  هک  يدراوم  رد  زج  هب  نآ 1 ـ  اب  تفلاـخم  زا 
يرگید هوحن  هدهاعم  هک  يدراوم  رد  زج  هب  2 ـ  درادن . ترورض  فارصنانآ  يارب  تسا  هتفریذپ  ار  دهعت  دیدحت  هک  يروشک  تیاضرو 

ررقم ار  يرگید  هوحن  دـهاعم  هک  يدراوـم  رد  زج  هب  تشاد 3 ـ  درتسمنامز  ره  رد  ناوتیم  ار  دـهعت  دـیدحت  اب  تفلاخم  دـیامنررقم ،  ار 
یقوقح رثا  دجاو  دهاعتم  رگیدروشک  دروم  رد  یتقو  اهنت  دهعت  دیدحت  زا  فارـصنا  فلا ـ  دشاب  هدـش  قفاوت  يرگید  هوحن  يور  ایدـیامن 

تسا یقوقح  رثا  دجاویتقو  اهنت  دهعت  دیدحت  هب  تبـسن  تفلاخم  زا  فارـصنا  ب ـ  دشاب . هدش  غالبا  رگیدروشک  نآ  هب  رما  نیا  هک  تسا 
نتفریذپ دهعت ،  دیدحت  دهعت 1 ـ  دیدحت  شور  هدام 23  دشاب . هدش  غالبا  تسا ،  هدومن  مادقا  دهعتدیدحت  هب  هک  يروشک  هب  رما  نیا  هک 

ار هدـهاعم  نآ  هب  نتـسویپ  قح  هک  ییاهروشکریاس  دـهاعتم و  ياهروشک  هب  دوش و  میظنت  ابتک  دـیابنآ  هب  تبـسن  تفلاخم  ای  و  حـیرص ، 
مزال دشاب ،  هتفرگ  تروص  بیوصت  ای  لوبق  ای  ذـیفنتهب  طورـشم  ياضما  ماگنه  رد  دـهعت  دـیدحت  هک  یتروص  رد  2 ـ  ددرگ . غالبا  دراد 

رد دیامندییات . امـسر  ار  دوخ  مادقا  هدهاعم ،  لابق  رد  مازتلا  هب  تیاضرمالعا  ماگنه  دـنکیم ،  مادـقا  دـهعت  دـیدحت  هب  هک  يروشکتسا 
زا لبق  دهعت  دیدحت  اب  تفلاخم  ای  حیرص  یلوبق  رگا  3 ـ  دش . دهاوخ  هتفرگ  رظن  رد  دییاتخیرات  نامه  دهعت  دیدحت  خـیرات  يدروم  نینچ 

دیاب نآ  اب  تفلاخم  ای  دهعت  دیدحت  زا  فارصنا  تسین 4 ـ  تفلاخم  اییلوبق  نآ  ددجم  دییات  هب  یجایتحا  دشاب ،  هدمآ  لمع  هب  دهعتدییات 
. دوشمیظنت ابتک 

ات 25 هدام 24  تادهاعم (  تقوم  يارجا  ندش و  ارجالا  مزال  موس -  لصف 

هک یقیرط  هب  اـی  تسا و  هدـشررقم  هدـهاعم  رد  هک  یخیراـت  رد  تروـص و  هـب  هدـهاعم  کـی  تادـهاعم 1 ـ  ندـش  ارجالا  مزال  هدام 24 
نیارد یقفاوت  اـی  هدرکن  ررقم  ار  رما  نیا  هدـهاعم  یتروـص  رد  2 ـ  ددرگیم . ارجالا  مزال  دنـشاب ،  هدرکقفاوت  هدننک  هرکاذـم  ياهروشک 
ارجالا مزال  دننک  مالعاار  نآ  لابق  رد  مازتلا  هب  دوخ  تیاضر  هدننک  هرکاذم  ياهروشکمامت  هک  نآ  ضحم  هب  هدهاعم  دشاب ،  هدـشن  دروم 
ارجـالا مزـال  خـیرات  زا  دـعب  یخیراـت  رد  هدــهاعم  کـیلابق  رد  مازتـلا  هـب  روـشک  کـی  تیاـضر  مـالعا  هـک  یتروـص  رد  3 ـ  ددرگیم .

هوحنهدـهاعم هک  يدراوم  رد  رگم  دوب  دـهاوخ  ارجالا  مزال  رخومخـیرات  ناـمز  زا  روشک  نآ  يارب  هدـهاعم  دریگ ،  تروص  هدـهاعمندش 
 ، هدـهاعم هب  تبـسن  مازتلا  هب  اهروشک  تیاضرتوبث  نآ ،  نتم  رابتعا  دـییات  رب  رظاـن  هدـهاعم  تاررقم   - 4 دـشاب . هدرک  ررقم  ار  يرگید 

هدـهاعم ندـش  ارجـالا  مزـال  زا  لـبق  اـموزل  هـک  یتاـعوضومریاس  نـیما و  فیاـظو  دـهعت ،  دـیدحت  ندــش ،  ارجـالا  مزالخــیرات  هوـحن و 
رد نآ  زا  یتمـسق  ای  هدـهاعم  کی  تقوـم 1 ـ  يارجا  هدام 25  دوبدـنهاوخ . هیاعرلا  مزال  هدـهاعم  نتم  نتفریذـپ  ناـمز  زا  دوشیمحرطم ، 

ياهروشک اـی ب ـ  دـیامن ،  ررقم  ار  يرما  نینچ  دوخ  هدـهاعم  فلا ـ  هک  دـش  دـهاوخ  ارجا  اـتقوم  نآ  ندـش  ارجـالامزال  زا  لـبق  یتروص 
ای دـیامنررقم و  ار  يرگید  هوـحن  هدـهاعم  هک  يدراوـم  رد  زج  هب  2 ـ  دنـشاب . هدرک  قفاوتدروم  نیا  رد  يرگید  قیرط  هب  هدـننک  هرکاذـم 

اتقوم هدهاعم  اهنآ  نیبام  هکيرگید  ياهروشک  هب  يروشک  هک  یتروص  رد  دنشاب ،  هدرکقفاوت  يرگید  وحن  هب  هدننک  هرکاذم  ياهروشک 
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روکذـم روشک  اب  طابترا  رد  نآ  زا  یتمـسقای  هدـهاعم  تقوم  يارجا  درادـن ،  ار  هدـهاعم  هب  نتـسویپ  دـصقهک  دـهدب  عالطا  دوشیم  ارجا 
. دش دهاوخ  فقوتم 

تادهاعم ریسفت  ارجا و  تیاعر ،  موس  شخب 

 ( ات 27 هدام 26  تادهاعم (  تیاعر  لوا -  لصف 

ارجا تین  نسح  اب  اهنآ  طسوت  دـیاب  وتسا  روآدـهعت  نآ  ياـهفرط  يارب  ییارجـالا  مزـال  هدـهاعم  ره  تادـهاعم  ندوب  روآ  مازلا  هدام 26 
روصق يارب  یهیجوت  ناونعهب  دوخ  یلخاد  قوقح  هب  دـناوتیمن  هدـهاعم  فرط  کی  تادـهاعم  تیاـعر  یلخاد و  قوقح  هدام 27  ددرگ .

تشاد دهاوخن  هدام 46  رب  يریثات  هدعاق  نیا  دیامندانتسا . هدهاعم  يارجا  رد  دوخ 

 ( ات 30 هدام 28  تادهاعم (  يارجا  مود -  لصف 

تاررقم دوش ،  طابنتـسا  يرگیددصق  رگید  قرط  زا  ای  هدهاعم و  زا  هک  يدراوم  يانثتـسا  هب  تادـهاعم  ندـشن  قبـسام  هب  فطع  هدام 28 
یتیعـضو ای  هتفرگ  تروص  هدهاعم  ندش  ارجالا  مزالخیات  زا  لبق  هک  ياهعقاو  ای  یقوقح  لمع  اب  طابترا  رد  فرطکی  يارب  هدهاعم  کی 

زا هک  يدراوم  يانثتـسا  هب  تادهاعم  ینیمزرـس  ورملق  هدام 29  تسینروآدهعت  دـشاب ،  هتفای  همتاخ  هدـهاعم  ندـش  ارجالا  مزال  زالبق  هک 
يارجا هداـم 30  تـسا  روآدـهعت  يو  ورملقیماـمت  رد  فرط  ره  يارب  هدـهاعم  دوـش  طابنتــسا  يرگیددـصق  رگید  قرط  زا  اـی  هدــهاعم 

ياهروشک تادهعتو  قوقح  دـحتم ،  للم  روشنم  هدام 103  تیاعر  اـب  1 ـ  دنـشاب . دحاو  عوضوم  رب  رظان  هک  رگیدکی  بقاعتم  تادـهاعم 
رد 2 ـ  دـش . دـهاوخ  نییعت  ریزياهدـنب  قبط  ددرگیم  دـقعنم  يدـحاو  عوضوم  صوـصخ  ردو  رگیدـکی  بقاـعتم  هک  یتادـهاعم  فرط 

بوسحم يدعب  ای  یلبقهدهاعم  اب  ریاغم  دیابن  هکنآ  ای  تسا و  يدعب  ای  یلبق  هدهاعمکی  لومـشم  هک  دنک  حیرـصت  ياهدهاعم  هک  يدروم 
يدعب هدهاعمياهفرط  یلبق  هدهاعم  ياهفرط  همه  هک  يدروم  رد  3 ـ  دوب . دهاوخ  كالم  يدعب  ای  یلبق  ) رگید هدهاعم  نآ  تاررقم  دوش ، 

دوشیم ارجا  يدودح  ات  طقف  یلبقهدهاعم  دشاب ،  هدـشن  قلعم  هدام 59  بجوم  هب  نآ  يارجاای  هدشن و  خسف  یلبق  هدهاعم  یلو  دنـشاب  زین 
نیب فلا ـ  دـشابن  یلبق  هدـهاعم  ياهفرطهمه  لماش  يدـعب  هدـهاعم  ياهفرط  هک  يدروم  رد   4 دـشاب . قبطنم  يدـعبهدهاعم  اب  نآ  دافم  هک 

تسا و هدـهاعم  ود  ره  فرط  هک  يروـشک  نـیب  ب ـ  دـش . دـهاوخ  تیاـعر  دـنبرد 3  روکذـم  هدـعاق  هدـهاعم ،  ود  ره  فرط  ياهروشک 
كرتـشم تادـهعت  قوـقح و  رب  مکاـح  دنتـسه ،  نآ  فرطروـشک  ود  ره  هـک  ياهدـهاعم  تـسا ،  اـهنآ  زا  یکی  فرط  طـقفهک  يروـشک 

داقعنا ببـس  هب  روشک  کی  يارب  تسا  نکمم  هک  تیلووسمهب  طوبرم  هلأسم  ره  رب  ای  هدام 41  رب  يریثات  قوف  دنب 4  5 ـ  دوب . دهاوخاهنآ 
دیآ شیپ  دشابرگید ،  ياهدهاعم  بوچراهچ  رد  رگید  روشک  کی  لابق  ردروشک  نآ  تادهعت  ریاغم  نآ  تاررقم  هک  ياهدهاعم  يارجاای 

تشاد دهاوخن  ، 

 ( ات 33 هدام 31  تادهاعم (  ریسفت  موس  لصف 

ترابع و قایـس  رد  نآ  تاحالطـصا  هب  دیاب  هکيا  یلومعم  يانعم  اب  قبطنم  تین و  نسح  اب  هدـهاعم  کی  ریسفت 1 ـ  یلک  هدعاق  هدام 31 
هک نتمرب  هوالع  ترابع ،  قایـس  هدـهاعم ،  کـی  ریـسفت  روظنم  هب  2 ـ  دش . دهاوخ  ریـسفت  دوش ،  هداد  هدـهاعم  فدـه  عوضوموترپ و  رد 
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اب طابترا  رد  هدهاعمياهفرط  هیلک  نیب  هک  هدـهاعم  هب  طوبرم  قفاوت  هنوگره  فلا ـ  رب  تسا  لمتـشم  دوشیم  زین  میامـض  همدـقم و  لماش 
ياهفرط طسوت  هدش و  میظنت  هدهاعم  داقعنااب  طابترا  رد  فرط  دنچ  ای  کی  طسوت  هک  يدنـس  عون  ره  تسا ب ـ  هدـش  لصاح  نآ  داقعنا 
هنوگره فلا ـ  دشدهاوخ  هجوت  زین  ریز  دراوم  هب  ترابع ،  قایس  اب  هارمه  تسا 3 ـ  هدش  هتفریذپ  هدهاعم  هب  طوبرم  يدنسناونع  هب  رگید 

دیوم هک  هدهاعم  يارجا  رد  يدعب  هیور  عون  ره  نآ ب ـ  تاررقم  يارجا  ای  هدـهاعم  ریـسفتصوصخ  رد  هدـهاعم  ياهفرط  نیب  یتآ  قفاوت 
ارجا لباق  هدهاعم  ياهفرطنیب  طباور  رد  هک  للملا  نیب  قوقح  طبترم  هدعاق  ره  ج ـ  دشاب . نآ  ریـسفت  صوصخ  رد  هدهاعم  ياهفرطقفاوت 

روبزمحالطـصا هب  ینعم  نامه  تسا ،  هدوب  حالطـصا  کی  زا  یـصاخيانعم  هدهاعم  ياهفرط  دـصق  دوش  تباث  هک  یتروص  رد  4 ـ  دشاب .
داقعنا رب  رظان  لاوحا  عاضواو و  یتامدقم  ياهراک  هلمجنم  ریـسفت ،  یلیمکت  لیاسو  زا  ریـسفت  یلیمکت  لیاسو  هدام 32  دش . دهاوخ  هداد 

ـ  فلا هدام 31 . قبط  نآ  ریسفت  هک  یتروص  رد  هدهاعميانعم  نییعت  ای  و  هدام 31 ،  يارجا  زا  ذختم  يانعم  دییاتروظنم  هب  ناوتیم  هدهاعم 
ریسفت هدام 33  دومن . هدافتسا  دشابلوقعمان ،  ای  موهفم  یب  اراکشآ  هک  دوش  ياهجیتن  هب  رجنم  ای ب ـ  دنک ،  اقلا  موهفمیب  ای  مهبم  ییانعم 

کی ره  رد  نآ  نتم  دشاب ،  هدشقیدصت  نابز  دنچ  ای  ود  هب  ياهدهاعم  رابتعا  هک  یتقو  1 ـ  دنراد . رابتعا  نابز  دنچ  ای  ود  هب  هک  یتادهاعم 
نتم فالتخا  تروص  رد  دننک  قفاوت  هدـهاعمياهفرط  ای  دـیامن ،  ررقم  هدـهاعم  هکنآ  رگم  دوب  دـهاوخ  ربتعمناسکی  وحن  هب  اهنابز  نآ  زا 

یتروص رد  اهنت  تسا  هدـش  قیدـصت  اهنآ  هب  هدـهاعمنتم  رابتعا  هک  ییاهنابز  زا  ریغ  ینابز  هب  هدـهاعم  نتم  2 ـ  دوب . دهاوخكالم  ینیعم 
هک تسا  نـیا  رب  لـصا  3 ـ  دنـشاب . هدرک  قفاوت  هنوگنآ  دـهاعتم  ياهفرطای  دـشاب ،  هدرک  ینیب  شیپ  ار  نآ  هدـهاعم  هک  دـش  دـهاوخربتعم 

رارقكالم کی  دنب  بجوم  هب  یـصاخ  نتم  هک  يدروم  زج  هب  4 ـ  دنتسه . يدحاو  يانعم  ياراد  نایمامت ،  رد  هدهاعم  کی  تاحالطـصا 
 ، دشابن عفر  لباق  (32  ) و ( 31  ) داوم لامعا  قیرط  زا  هک  دـهد  ناشن  ینعم  رد  اریفالتخا  هدـهاعم  ربتعم  نوتم  هسیاـقم  هچناـنچ  دریگیم ، 

. دزاسیم رارقربروبزم  نوتم  نیب  ار  قیفلت  رتهب  هدهاعم  فده  عوضومهب و  رظن  هک  تشاد  دهاوخ  هدیزگرب  ییانعم 

ات 38 هدام 34  ثلاث (  ياهروشک  تادهاعم و  مراهچ -  لصف 

. دنکیمن داجیا  یقوقحای  تادهعت  يو  تیاضر  نودب  ثلاث  روشک  يارب  هدهاعم  کی  ثلاث  ياهروشک  اب  طابترا  رد  یلک  هدعاق  هدام 34 
دهعت داجیاثلاث  روشک  کی  يارب  یتروص  رد  هدهاعم  کی  تاررقم  دنکیم . داجیا  یتادـهعت  ثلاث  روشک  يارب  هک  یتادـهاعم  هدام 35 

ار نآ  حیرـص  روط  هب  ابتکثلاث و  روشک  دشاب و  روبزم  تاررقم  قیرط  زا  روشک  نآ  ياربدهعت  داجیا  هدهاعم  ياهفرط  دصق  هک  دیامنیم 
روشک کی  يارب  یتروص  رد  هدـهاعم  کـی  تاررقم  1 ـ  دـنکیم . داجیا  یقوقح  ثلاث  ياهروشک  يارب  هک  یتادـهاعم  هدام 36  دریذپب .

هک اـهروشکزا  یهورگ  هب  اـی  ثلاـث ،  روشک  هب  قح  نآ  ياـطعا  روبزمتاررقم  زا  هدـهاعم  ياـهفرط  دـصق  هک  دـیامنیم  قح  داـجیاثلاث 
دوشن زارحا  نآ  فالخ  هکینامز  ات  دیامن ،  تقفاوم  نآ  اب  زین  ثلاث  روشک  دوخ  دشاباهروشک و  همه  هب  ای  دراد ،  قلعت  نادب  ثلاث  روشک 
لامعا ار  یقح  کـی  دـنب  يارجا  رد  هک  يروشک  2 ـ  دـیامن . ررقم  يرگید  بیترت  هدـهاعم  هکنآ  رگمتسا  ثلاث  روشک  تیاضر  لـصا  ، 

هدام 37 دـنک . تیاعر  تسا ،  تباث  هدـهاعم  اب  قابطنا  رد  هک  ار  یطیارـشای  هدـهاعم  رد  ینیب  شیپ  طیارـش  صوصخ  نیا  رد  دـیابدنکیم 
داجیا ثلاث  روشککی  يارب  يدهعت  هدام 35  بجوم  هب  هک  يدروم  رد  ثلاث 1 ـ  ياهروشک  قوقح  ای  تادهعت  لیدعت  حرج و  ای  عوجر 

دوش تباث  هکنآ  رگم  دوب  دهاوخلیدعت  حرج و  ای  عوجر  لباق  ثلاث  روشک  هدـهاعم و  ياهفرطتیاضر  اب  اهنت  روبزم  دـهعت  دـشاب ،  هدـش 
هچنانچ دشاب  هدـش  داجیاثلاث  روشک  کی  يارب  یقح  هداـم 2  قبط  هک  يدروم  رد  2 ـ  دـناهدرک . قفاوت  يرگیدبیترت  صوصخ  رد  اهنآ 
هدهاعم ياهفرط  دوشن ،  لیدعت  حرج و  ثلاثروشک  تیاضر  نودـب  ای  دوشن و  عوجر  قح  نآ  زا  هک  تساهدوب  نیا  دوصقم  هک  دوش  تباث 

روشک يارب  یللملا  نیب  فرع  ساسا  رب  هک  هدهاعم  رد  يدـعاوق  هدام 38  دیامن . لیدـعت  حرج و  نآ  رد  ای  عوجر و  قحنآ  زا  دـناوتیمن 
ناونع هب  هک  هدـهاعم  کی  رد  جردـنم  هدـعاقکی  هک  تسین  نآ  زا  عنام  داوم 34 و 47  تابیترت  زا  مادک  چـیه  دـنوشیم  روآ  مازلا  ثلاث 
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. ددرگ روآمازلا  ثلاث  روشک  يارب  تسا ،  هدش  هتخانش  للملا  نیب  قوقحرد  یفرع  هدعاق 

ات 41 هدام 39  تادهاعم (  لیدعت  حرج و  حالصا  مراهچ  شخب 

هک يدراوم  رد  زج  دشابیمحالـصا ،  لباق  هدـهاعم  ياهفرط  تقفاوم  اب  هدـهاعم  کی  تادـهاعم  حالـصا  هب  طوبرم  یلک  هدـعاق  هدام 39 
تادهاعم حالصا  هدام 40  دوب . دهاوخ  يرجمیتقفاوم  نینچ  صوصخ  رد  مود  شخب  دعاوق  دشاب ،  هدرکنیعم  ار  يرگید  بیترت  هدهاعم 

ریزياهدنب تاررقم  عبات  هبناج  دنچ  تادهاعم  حالـصا  دـشابهدومن ،  نیعم  ار  يرگید  بیترت  هدـهاعم  هک  يدراوم  رد  زج  هبناج 1 ـ  دنچ 
زا مادک  ره  ودوش  غالبا  دهاعتم  ياهروشک  همه  هب  دیاب  هدهاعم  ياهفرطیمامت  نیب  هبناج  دنچ  هدهاعم  حالصا  داهنـشیپ  عون  ره  تسا 2 ـ 

تروص داهنشیپ  نآ  اب  طابترارد  دیابیم  هک  یمادقا  صوصخ  رد  میمصت  ذاختا  فلا ـ  دنکتکرـش  ریز  روما  رد  تشاد  دهاوخ  قح  اهنآ 
قح دشاب ،  هتشاد  ار  ياهدهاعم  هب  قاحلا  قح  هک  يروشک  ره  هدهاعمحالصا 3 ـ  يارب  ياهمانتقفاوم  عون  ره  داقعنا  هرکاذم و  ب ـ  دریگ .
هب یلو  هدوب  هدـهاعمفرط  البق  هک  ار  يروشک  حالـصا ،  هب  طوبرم  همانتقفاوم  تشاد 4 ـ  دهاوخ  زین  ار  هدش  حالـصا  هدهاعم  هب  قاحلا 

يروشک ره  5 ـ  دوب . دهاوخ  يرجم  يروشکنینچنیا  دروم  رد  هدام 30  ب   ) دنب 4 دنکیمن . دهعتم  دوشیمن ،  قحلم  روبزم  همانتقفاوم 
ياهدهاعم فرط  ره  لابق  رد  ب ـ  دش و ،  دهاوخ  بوسحم  هدش  حالـصا  هدـهاعم  هب  یحالـصاهمانتقفاوم  ندـش  ارجالا  مزال  زا  سپ  هک 

حرج ياـههمانتقفاوم  هدام 41  دـش . دـهاوخ  بوسحمهدـشن  حالـصا  هدـهاعم  فرط  درادـن  یحالـصا  هماـنتقفاوملابق  رد  يدـهعت  هک 
رد طقف  هبناـج  دـنچ  هدـهاعم  کـی  فرط  دـنچ  اـی  ود  1 ـ  ددرگیمدـقعنم . اهفرط  زایـضعب  نیب  طقف  هک  هبناـج  دـنچ  تادـهاعم  لیدـعتو 

هدهاعم طسوت  یلیدعت  حرج و  نینچ  ناکما  فلا ـ  هک  دننک  دقعنم  دوخنیب  هدهاعم  لیدعت  حرج و  يارب  ياهمانتقفاوم  دناوتیمیتروص 
رد يریثات  لیدـعت  حرج و  هک 1 ـ نیا  رب  طورـشمدشاب  هدومنن  عونمم  ار  روبزم  لیدـعت  حرج و  دـهاعم ،  اـی ب ـ  دـشاب ،  هدـشنینیب  شیپ 

یتابیترت هب  روبزم  لیدعتو  حرج  و 2 ـ  دشابهتشادن ،  نانآ  تادهعت  ماجنا  رد  ای  و  هدهاعم ،  قبط  هدهاعمياهفرط ،  ریاس  قوقح  زا  هدافتسا 
صوصخ رد  3 ـ  دنشاب . هتـشاد  تنیابم  نآ ،  تیلکرد  هدهاعم  فده  عوضوم و  رثوم  يارجا  اب  اهنآ  زا  فلخت  هکدوشن  طوبرم  هدهاعم  زا 

ینبم دوـخ  دـصق  دـیاب  ثحبدروـم  ياـهفرط  دـیامن ،  ررقم  ار  يرگید  بیترت  هدـهاعم  هکيدراوـم  رد  زج  فـلا )  دنب 1 (  لومـشم  دروم 
. دنیامن غالبا  هدهاعمياهفرط  ریاس  هب  ار  همانتقفاوم  زا  یشان  تالیدعت  حرجنینچمه و  همانتقفاوم و  داقعنارب 

تادهاعم يارجا  قیلعت  خسف و  يرابتعا ،  یب  مجنپ  شخب 

 ( ات 46 هدام 42  یلک (  تابیترت  لوا  لصف 

لامعا قیرط  زا  اهنت  هدـهاعم  کیلابق  رد  مازتلا  هب  روشک  کی  تیاضر  ای  هدـهاعم  کی  رابتعا  تادهاعم 1 ـ  ذوفن  همادا  رابتعا و  هدام 42 
نامه تاررقم  لامعا  ساسارب  اـهنت  نآ  زا  فرط  کـی  جورخ  اـی  هدـهاعم  کـی  در  اـی  خـسف  2 ـ  دشابیم . ضارتعالباق  رـضاح  هماندهع 

زا یـشان  تادهعت  هدام 43  تسا  يرجم  هدـهاعمکی  يارجا  قیلعت  دروم  رد  هدـعاق  نیمه  دریگیم . تروصرـضاح  هماندـهع  اـی  هدـهاعم 
يارجا قیلعت  ای  هدهاعم  ياهفرطزا  یکی  جورخ  زین  هدهاعم و  کی  در  ای  خسف ،  يرابتعا ،  یب  هدهاعم  کی  زا  لقتـسم  للملا و  نیب  قوقح 
جردنم تادهعت  ماجنا  رد  روشک  کی  هفیظو  رد  يریثاتهجو  چیه  هب  دشاب ،  هدهاعم  دوخ  تاررقم  ای  رضاح  هماندهعلامعا  زا  یشان  هکنآ 
يریذپ کیکفت  هدام 44  تشاد  دـهاوخن  تسا ،  اهنآ  تیاـعر  هب  مزلمروبزم  هدـهاعم  زا  لقتـسم  لـلملا و  نیب  قوقح  قبط  هک  هدـهاعمرد 
تاررقم زا  یـشان  هک  نآ  يارجا  قیلعت  اـی  هدـهاعم  کـیزا  جورخ  اـی  در ،  رب  ریاد  ار  دوـخ  قـح  دـناوتیم  فرط  ره  هدهاعم 1 ـ  تاررقم 

ار يرگیدبیترت  روبزم  هدـهاعم  هک ،  نآ  رگم  دـنک  لامعا  هدـهاعمیمامت  صوصخ  رد  اهنت  دـشاب ،  رـضاح  هماندـهع  هدام 56  ایهدهاعم 
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قیلعت ای  هدهاعمکی و  زا  جورخ  ای  خـسف ،  يرابتعا ،  یب  يانبم  هب  دانتـسا  2 ـ  دننک . قفاوتيرگید  وحن  هب  هدهاعم  ياهفرط  ای  دـیامن  ررقم 
هب تبسن  دناوتیم  طقف  هدام 60  ای  لیذ  ياهدنبرد  هدش  ینیب  شیپ  طیارش  رد  زج  دشاب ،  هدش  هتفریذپرضاح  هماندهع  قبط  هک  نآ  يارجا 
نآ هب  ناوتیم  داوم  نامه  صوصخ  رد  اهنت  دـشابطبترم ،  یـصخشم  داوم  هب  طقف  ثحب  دروم  يانبم  رگا  3 ـ  دریگ . ماجنا  هدهاعمیمامت 

ای درک  طابنتسا  ناوتب  هدهاعم  زا  ب ـ  دنشاب . کیکفتلباق  هدهاعم  هیقب  زا  ارجا  ثیح  زا  ار  روبزم  داوم  فلا ـ  هک  نیا  هب  طونمدرک  دانتـسا 
هدـهاعم لک  هب  تبـسن  مازتلا  هب  رگید  ياهفرط  ای  فرطتیاـضر  یـساسا  ياـنبم  ثحب  دروم  داوم  شریذـپ  هک  دوشتباـث  يرگید  وحن  هب 
هبدانتسا قح  هک  يروشک  داوم 49 و 50  لومشم  دراوم  رد  4 ـ  دشابن . هنالداع  ریغ  هدـهاعم  تابیترت  هیقب  يارجا  همادا  و ج ـ  تساهدوبن ، 
کیکفت و 53  و 52  داوـم 51  لومــشم  دراوـم  رد  5 ـ  دـنک . لاـمعا  صخـشمداوم  زا  روـبزم  قـح  دـناوتیم  دراد  ار  اـشترا  اـی  بـلقت 

يارجا قیلعت  ای  هدهاعم  کی  زا  جورخ  ای  خـسف ،  يرابتعا ،  یب  يانبم  هب  دانتـسا  قح  نداد  تسد  زا  هدام 45  تسین  زاجم  هدهاعمتاررقم 
ای ات 50   46 داوم بجوم  هب  نآ ،  يارجا  قیلعت  ای  هدهاعم  کی  زا  جورخای  خسف ،  يرابتعا ،  یب  يارب  ییانبم  رب  دـناوتیمن  روشک  کی  نآ 

هدوب و ارجالا  مزال  اـیربتعم  هدـهاعمدرومبسح  هک ،  دـشابهدرک  لوبق  احیرـص  فلا ـ  تاـیعقاو  زاسپرگم  دـیامن  دانتـسا  و 62  داوم 60 
همادا راــبتعا  اــب  قـفاوم  دروــم ،  بـسح  ار ،  روــشک  نآ  دــیاب  شراــتفر  هوــحن  لــیلد  هـب  ب ـ  اــی ،  دــبای  هـمادا  دــناوتیم  نآ  يارجا 

تشاد بوسحم  هدهاعميارجاایذوفن 

 ( ات 53 هدام 46  تادهاعم (  يرابتعا  یب  مود  لصف 

هک تـیعقاو  نـیا  رب  هـیکت  اـب  دـناوتیمن  روـشک  کـی  تادــهاعم 1 ـ  داـقعنا  تیحالــص  صوـصخ  رد  یلخاد  قوـقح  تاررقم  هدام 46 
تادهاعمداقعنا تیحالـص  صوصخ  رد  يو  یلخاد  قوقح  تاررقمهب  تبـسن  يزواجت  هدـهاعم  کی  لابق  رد  مازتلا  هب  يو  تیاضرمالعا 

هک دوش  طوبرم  یلخاد  قوقحزا  ياهدعاق  اب  هدوب و  زراب  روبزم  زواجت  هکنآ  رگم  دیامندانتسا  دوخ ،  تیاضر  يرابتعا  یب  هب  تسا ،  هدوب 
تـسا هدرک  لمع  دروم  نیارد  تین  نسح  لومعمهیور و  قبط  هک  يروشک  رب  هک  تسا  زراب  یتقو  زواجت  تسا 2 ـ  یساسا  تیمها  ياراد 

هدنیامن کی  رایتخا  رگا  روشک  کی  تیاضر  مالعا و  يارب  مزال  تارایتخا  رد  صاخ  ياهتیدودـحم  هدام 47  دشاب . نشور  ینیعروط  هب  ، 
تیدودحم نیا  تیاعر  مدـع  دوش ،  عقاوصاخ  تیدودـحم  عوضوم  نیعم  ياهدـهاعم  لابق  رد  مازتلاهب  روشک ،  کی  تیاضر  مالعا  يارب 

نیا تیاضر ،  مالعا  زا  شیپ  هک  نآ  رگم  دوش  عقاو  دانتـسا  درومهدش  زاربا  تیاضر  يرابتعا  یب  ناونع  هب  دناوتیمن  روبزمهدـنیامن  طسوت 
طوبرم یتیعضو  ای  تیعقاو  هب  هابتشا  هک  یتروص  رد  هابتشا 1 ـ  هدام 48  دشاب . هدیسرهرکاذم  فرط  ياهتلود  رگید  یهاگآ  هب  تیدودحم 

ار هدهاعم  هبتبسن  مازتلا  هب  يو  تیاضر  یساسا  يانبم  رما  نیا  تساهدوب و  دوجوم  هدهاعم  داقعنا  نامز  رد  روشک  کی  روصت  هب  هکدشاب 
2 دنک . دانتسا  دوخ  هابتشا  هب  هدهاعم ،  هب  تبسن  مازتلا  هب  دوخ  تیاضر  ندوب  يرابتعا  یبناونع  هب  دناوتیم  روشک  نآ  دشاب  هداد  لیکـشت 

هابتشا ناکما  زا  دیابیميو  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  لاوحا  عاضوا و  ای  دشاب  هدرککمک  هابتشا  زورب  هب  دوخ  راتفر  اب  روبزم  روشک  هچنانچ   ـ
نآ رابتعا  رد  يریثات  دوشیمهدهاعم  نتم  تارابع  هب  طوبرم  ارصحنم  هک  یهابتـشا  3 ـ  دوب . دهاوخنعوضوم  رب  رظان  دنب 1  دوبیم ،  هاگآ 

هرکاذـمفرط رگید  روشک  هنابلقتم  راتفر  رثا  رب  يروشک  هاگره  بلقت  هدام 49  دوب . دهاوخ  مکاح  هدامدافم 79  تروص  نآ  رد  درادن و 
ياشترا هدام 50  دیامندانتسا . بلقت  هب  هدهاعم  لابق  رد  مازتلا  هب  دوخ  تیاضر  ندوبرابتعا  یب  ناونع  هب  دناوتیم  دزاس ،  دقعنم  ياهدهاعم 

ای میقتـسم  روط  هب  هاوخ  يو  هدنیامن  هب  هوشر  قیرط  زاهدـهاعم  کی  لابق  رد  مازتلا  هب  يروشک  تیاضر  مالعا  هاگره  روشک  کی  هدـنیامن 
ندوب راـبتعایب  ناونع  هب  دـناوتیم  روبزم  روشک  دـشاب ،  هدـش  لیـصحت  هرکاذـم ،  فرط  رگید  روشک  کـی  طـسوتو  میقتـسم  ریغ  روـطهب 
مازتلا هب  روشک  کی  تیاضر  مالعا  رگا  روشک  کی  هدنیامن  رابجا  هدام 51  دیامن . دانتسا  اشترا  هب  هدهاعم  لابق  رد  مازتلا  هب  دوخ  تیاضر 

رثا هنوگ  چـیه  ياراد  دـشاب  هدـش  لیـصحت  وا  هیلعتادـیدهت  ای  تامادـقا  قیرط  زا  روشک  نآ  هدـنیامن  رابجا  رثا  ربهدـهاعم  کی  لاـبق  رد 
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روز و لامعا  ای  دـیدهت  هلیـسو  هب  نآ  داـقعنا  هک  ياهدـهاعم  روز  لاـمعا  اـی  دـیدهت  هلیـسو  هب  روشک  کـی  راـبجا  هداـم 52  تسینیقوقح 
هدعاق کی  اب  ضراعتم  تادـهاعم  هدام 53  دوب . دهاوخ  لطاب  دشاب ،  هدشلیـصحت  دـحتم  للم  جردـنم  یللملا  نیب  قوقح  لوصا  ضقنرد 

 ، دـشاب ضراعت  رد  ماع  للملا  نیب  قوقح  هرمآ  هدـعاق  کی  اب  داقعنا  ناـمز  رد  هک  ياهدـهاعم  هرمآ  دـعاوق   ) ماـع لـلملا  نیب  قوقح  هرمآ 
اهروشک یللملا  نیب  هعماج  عامجا  هلیـسو  هب  هک  تسایاهدـعاق  ماع  للملا  نیب  قوقح  هرمآ  هدـعاق  رـضاح ،  هماندـهعروظنم  هب  تسا  لطاب 

هتفریذپ و دشابیملیدعت ،  لباق  یگژیو  نامه  اب  ماع  للملا  نیب  قوقح  يدعبهدعاق  کی  طسوت  اهنت  هک  ریذـپانفلخت  ياهدـعاق  ناونعهب 
تسا هدش  هتخانش  تیمسر  هب 

ات 64 هدام 54  تادهاعم (  يارجا  لیدعت  خسف و  موس  لصف 

فرط کی  جورخ  ای  هدهاعم  خسف  هدهاعم  ياهفرط  تیاضر  اب  ای  هدهاعم  تاررقم  بجوم  هب  نآ  زا  جورخ  ای  هدهاعم  کی  خـسف  هدام 54 
هرواشم زا  سپ  اهفرط  هیلک  تیاضر  اـب  ناـمز  ره  رد  اـی ب ـ  هدـهاعم ،  تاررقم  بجوم  هب  فلا ـ  دوب  دـهاوخنکمم  لـیذ  قرط  هب  نآ  زا 

ندش ارجالامزال  تهجمزالدادعتزارتمکهب  هبناج  دنچ  هدهاعم  کی  فرط  ياهروشک  دادـعت  شهاک  هدام 55  دهاعتم . ياهروشک  رگیداب 
زا رتمک  هب  نایاهفرط  دادعت  هک  لیلد  نیا  هب  اهنت  هبناج  دنچ  هدهاعم  کی  دیامن ،  ررقم  ار  يرگید  بیترت  هدـهاعم  هک  يدراوم  رد  زج  نآ 

يواح هک  ياهدـهاعم  زا  جورخ  ای  در  هدام 56  دباییم . همتاخ  تسا ،  هتفای  لیلقت  دراد  ترورـضنآ  ندش  ارجالا  مزال  يارب  هک  يدادـعت 
زا جورخ  در  درادندوجو و  خسف  هب  طوبرم  تاررقم  نآ  رد  هک  ییاههدـهاعم  تسین 1 ـ  نآ  زا  جورخ  ای  در  خـسف ،  صوصخرد  یتاررقم 

دـصق هدـهاعم  ياـهفرط  هک  دوـش  ملـسم  فـلا ـ  هک  نآ  رگم  دـش  جراـخ  نآ  زا  ناوـتیمن  تسیندر و  لـباق  تسا ،  هدـشن  ینیب  شیپ  نآ 
طابنتـسا ار  نآ  زا  جورخای  در  قح  ناوتب  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  هدـهاعم  تیهام  ای ب ـ  دـنریذپب ،  ار  نآ  زا  جورخ  اـی  درناـکما  دناهتـشاد 

کی يارجا  قیلعت  هدام 57  دوش . غالبا  جورخ  ای  در  زا  شیپ  هام  هدزاودلقاال  دیاب  دنب 1  قبط  نآ  زا  جورخ  ای  هدهاعم  در  دصق  2 ـ  درک .
صاخ فرطکی  ای  هدهاعم  ياهفرط  همه  لابق  رد  ار  هدهاعم  کی  يارجا  نآ  ياهفرط  تیاضر  بجوم  هب  ایهدهاعم  تاررقم  قبط  هدهاعم 

سپ هدهاعم  ياهفرط  هیلک  تیاضر  اب  نامز  ره  رد  ای ب ـ  هدهاعم ،  دوخ  تاررقم  قبط  فلا ـ  درگ  قلعم  لیذ  دراوم  رد  دناوتیم  هدـهاعم 
ـ  هدهاعم 1 ياهفرط  زا  یضعب  طقف  قفاوت  بجوم  هب  هبناج  دنچ  هدهاعم  کی  يارجا  قیلعت  هدام 58  دهاعتم  ياهروشک  رگید  اب  هرواشمزا 
هب دوخ  نیب  اهنت  اتقومار و  هماندهع  تاررقم  يارجا  هتخاس و  دقعنم  ياهمانتقفاومدـنناوتیم  هبناج  دـنچ  هدـهاعم  کی  فرط  دـنچ  ای  ود 

هدهاعم بجوم  هب  ثحب  دروم  قیلعت  ای ب ـ  دشابهدش ،  ینیب  شیپ  هدهاعم  دوخ  رد  یقیلعت  نینچ  ناکما  فلا ـ  رگا  دنروآ  رد  قیلعت  لاح 
هدناسرن و بیسآ  هدهاعم  قبط  هدهاعمياهفرط  رگید  قوقح  هدافتسا  هب  هدهاعم  يارجا  قیلعت  هک 1 ـ  نیا  رب  طورشم  دشابهدیدرگن  عونمم 

هچنانچ فلا ،   ) دنب 1 لومـشم  دراوم  رد  دشاب 1 ـ  هتـشادن  تنیابم  هدهاعم  فدهو  عوضوم  اب  و 2 ـ  ددرگن ،  نانآ  تادـهعتماجنا  زا  عنام 
وهمانتقفاوم داقعنا  رب  ینبم  دوخ  دصق  زا  ار  هدهاعم  ياهفرطرگید  دیاب  ثحب  دروم  ياهفرط  دـشاب ،  هدرکن  نیعم  يرگیدبیترت  هدـهاعم 

هب هدهاعم  کی  يارجا  یحیولت  قیلعت  ای  خسف  هدام 59  دنیامن . علطم  دنراد  اراهنآ  يارجا  قیلعت  دصق  هک  هدهاعم  تاررقم  زا  هتـسد  نآ  زا 
ترداـبم دـحاو  عوضوم  صوصخ  رد  يرخومهدـهاعم  داـقعنا  هب  هدـهاعم  کـی  ياـهفرط  هیلک  هک  یتـقو  رخوم 1 ـ  هدـهاعم  داـقعنا  ببس 

دصق هک  دوش  ملـسميرگید  وحن  هب  ای  دوش  طابنتـسا  رخوم  هدهاعمزا  فلا ـ  رگا  دش  دهاوخ  بوسحم  هدش  خسف  مدقم  هدهاعمدنزرویم 
مدقمهدهاعم تاررقم  اب  ياهنوگ  هب  رخوم  هدهاعم  تاررقم  ای ب ـ  دـشاب ،  رخوم  هدـهاعم  تاررقمعبات  عوضوم  هک  تسا  هدوب  نیا  اهفرط 
يرگیدوحن هب  ای  دوش ،  طابنتسا  رخوم  هدهاعم  دافم  زا  رگا  2 ـ  دشاب . نکمم  ریغ  هدهاعمود  ره  نامزمه  يارجا  هک  دشاب  قابطنا  لباق  ریغ 

کی خسف  هدام 60  دـیدرگ . دـهاوخ  یقلت  قلعم  هدـهاعم  يارجا  طقف  تسا ،  هدوبهدـهاعم  قیلعت  اهنت  دـهاعتم  لود  دـصق  هک  دوش  تباـث 
هدـهاعم رگید  فرط  نیفرطزا ،  یکی  يوـس  زا  هبناـج  ود  هدـهاعم  کـی  یـساسا  ضقن  ضقن 1 ـ  هجیتـن  رد  نآ  يارجا  قیلعت  اـی  هدـهاعم 
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دنچ هدهاعم  کی  یساسا  ضقن  2 ـ  دیامن . دانتسانآ  زا  یشخب  ای  لماک  قیلعت  ای  خسف ،  يانبم  ناونع  هب  روبزمضقن  هب  ات  درادیم  زاجمار 
زا یـشخب  ای  مامت  يارجا  قیلعت  هب  یعمجتقفاوم  اب  ات  دهدیم  قح  هدهاعم  ياهفرط  رگید  هب  فلا ـ  هدهاعم  ياهفرطزا  یکی  طسوت  هبناج 

نیب طباور  رد  ای 2 ـ  رگید ،  يوسزا  فلختم  روشک  ییوس و  زا  دوخ  نیب  طباور  رد  هاوخ  نآ 1 ـ خسف  هب  تبسن  ای  و  دننک ،  مادقا  هدهاعم 
نآ هب  دانتـسا  اب  ات  دهدیم  قحتسا  هدید  نایز  هدهاعم  ضقن  زا  هژیو  هب  هک  یفرط  هب  ب ـ  دنیامنتردابم . هدننک  اضما  ياهروشک  یمامت 
هب هدهاعم  ياهفرط  زا  کی  ره  هب  ج ـ  دروآ . ردقیلعت  لاح  هب  فلختم  روشک  دوخ و  نیب  طباور  رد  ار  هدـهاعميارجا  زا  یـشخب  ای  مامت  ، 
نآ طرش  هب  دیامن ،  قلعم  دوخ  اب  طابترا  رد  ار  هدهاعمزا  یـشخب  ای  مامت  يارجا  نآ ،  هب  دانتـسا  اب  ات  دهدیم  قحفلختم  روشک  يانثتـسا 

يارجا ردار  رگید  ياهفرط  زا  مادـک  ره  تیعـضو  فرط ،  کی  طسوت  ناتاررقم  یـساسا  ضقن  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  هدـهاعم  تیهاـمهک 
هدـهاعم کی  یـساسا  ضقن  رـضاح ،  هداـم  روظنم  هب  3 ـ  دزاـس . نوگرگد  هیاـپ  زا  دنوشیمیـشان ،  هدـهاعم  زا  هک  يو  تادـهعت  يدـعب 

ققحت يارب  هک  یتاررقم  زا  فلخت  ای ب ـ  دشابن ،  رـضاحهماندهع  دییات  دروم  هک  یقیرط  هب  هدهاعم  زا  ضارعا  فلا ـ  زا  دوشیملیکـشت 
يرجم زین  هدهاعم  ضقن  تروص  ردهک  هدهاعم  تاررقم  زا  کی  چیه  رابتعا  هب  ریخا  ياهدـنب  4 ـ  دشاب . یساسا  هدهاعمفده  ای  عوضوم 

رـشب هبنج  هک  یتادـهاعم  رد  هک  ناسنا  دارفازا  تیامح  هب  طوبرم  تاررقم  رب  قوف ،  ات 3  ياهدنب 1  5 ـ  دنناسریمنبیسآ . دوب ،  دنهاوخ 
روبزم تادهاعمتیامح  دروم  صاخشا  هیلع  هنایوج  یفالت  تامادقاعنم  رب  رظان  هک  یتاررقم  اصوصخ  دوشیم ،  هدیناجنگدنراد  هناتـسود 
یشان هدهاعم  يارجا  ناکما  مدع  رگا  1 ـ  دنکیم . نکمم  ریغ  ار  هدهاعم  يارجا  هک  یطیارـش  ثودح  هدام 61  دشابیمن . يراج  تسا ، 
يارجا ناکمامدع  هب  دـناوتیم  هدـهاعم  فرط  ره  دـشاب  ریذـپانبانتجاهدهاعم  يارجا  يارب  هک  دـشاب  یعوضوم  یمیادمادـهنا  ای  وحم  زا 

زا جورخای  خسف  يانبم  ناونع  هب  دـناوتیمن  هدـهاعم  ناکما  مدـع  2 ـ  درک . دانتـسا  نآ  زا  جورخای  هدهاعم  خـسف  يانبم  ناونع  هب  هدـهاعم 
ره ضقنای  هدهاعم  تادهعتضقن  زا  یشان  دوخ  ناکما  مدع  هاگره  دریگ  رارق  فرطکی  دانتسا  دروم  نآ  يارجا  قیلعت  ای  هدهاعم و  کی 

رییغت لاوحا 1 ـ  عاـضوا و  یـساسا  رییغت  هداـم 62  دـشاب . فلختم  فرط  يوس  زا  هدـهاعم  رگید  ياـهفرطلابق  رد  یللملا  نیب  رگید  دـهعت 
هب دناوتیمن  دشاب ،  هدشنینیب  شیپ  هدهاعم  ياهفرط  طسوت  نآ  ثودـح  هک  هدـهاعمداقعنا  نامز  رد  دوجوم  لاوحا  عاضوا و  رد  یـساسا 

یـساسا ياـنبم  روـبزم  لاوـحاو  عاـضوا  دوـجو  فـلا -  هـک  نآ  رگم  دریگ  رارق  دانتــسا  دروـم  هدـهاعمزا  جورخ  اـی  خـسف  ياـنبم  ناوـنع 
بجوم هب  هکدشاب  یتادهعت  داعبا  رد  یساسا  ینوگرگد  رییغت ،  نیا  رثا  و ب ـ  دشاب ،  هدهاعم  هب  تبـسن  مازتلا  هب  هدهاعم  ياهفرطتیاضر 
هدهاعم زا  جورخ  ای  خـسف  يانبم  ناونع  هبدـناوتیمن  لاوحاو  عاضوا  یـساسا  رییغت  لیذ ،  دراوم  رد  2 ـ  دنوش . ارجا  دیابیم  زونه  هدـهاعم 

 ، هدهاعم تادهعت  ضقن  زا  یشان  یساسا  رییغت  رگا  ای ب ـ  دیامنیم ،  نییعت  ار  زرم  هک  دشاب  ياهدهاعم  رگا  فلا ـ  دوشعقاو  دانتسا  دروم 
بجوم هب  رگا  3 ـ  دنکیم . دانتـسا  رییغت  نآ  هب  هک  دشاب  یفرط  يوس  زا  هدهاعمرگید  ياهفرط  لابق  رد  یللملا  نیب  رگید  دهعت  ره  ضقنای 

جورخ ای  خسف  يانبم  ناونع  هب  لاوحا  عاضوایساسا و  رییغت  هب  هک  دشاب  هتـشاد  قح  هدهاعم ،  ياهفرطزا  یکی  رکذلا  ریخا  ياهدنب  زا  یکی 
عطق هدام 63  دـنک . دانتـسا  زین  هدـهاعم  يارجا  قیلعت  يانبم  ناونعهب  رییغت  نآ  هب  اـت  تشاد  دـهاوخ  قح  اـفاضم  دـیامن ،  دانتـساهدهاعم  زا 
عطق دـشاب ،  ریذـپانبانتجا  تادـهاعم  يارجایارب  یلوسنک  ای  کیتاملپید  طباور  دوجو  هک  يدراوم  رد  زج  یلوسنک  ای  کیتاملپید  طباور 

دراذگیمن تسا ،  هدـش  رارقرب  هدـهاعم  بجوم  هب  هک  اهنآ  یقوقحطباور  رد  يریثات  هدـهاعم  ياهفرط  نیب  یلوسنک  ای  کیتاملپیدطباور 
ماع لـلملا  نیب  قوقح  دـیدج  هرمآ  هدـعاق  کـی  رگا  هرمآ  دـعاوق   ) ماـع لـلملا  نیب  قوقح  دـیدج  هنارمآ  هدـعاق  کـی  سیـسات  هدام 64 

. ددرگیم خسفنم  لطاب و  دشابروبزم ،  هدعاق  اب  ضراعت  رد  يدوجوم  هدهاعم  ره  ددرگسیسات ، 

 ( ات 68 هدام 65  اهشور (  مراهچ  لصف 

ساـسا رب  هک  یفرط  ددرگ 1 ـ  تیعبت  نآ  قیلعت  ای  هدـهاعم و  کی  زا  جورخ  ای  خـسف ،  يراـبتعا ،  یب  دراوم  رد  دـیاب  هک  یـشور  هدام 65 
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هدهاعم رابتعا  یفن  يارب  يرگید  يانعمهب  ای  هدـهاعم  کی  هب  تبـسن  مازتلا  رب  ریاد  دوخ  دـصق  مالعارد  یبیع  هب  رـضاح  هماندـهع  تاررقم 
ار هدهاعم  ياهفرط  رگید  دـیاب  دـنادرگ ،  قلعم  ار  شیارجاای  هتـشاد و  مالعا  ار  نآ  زا  دوخ  جورخ  ای  دـیامن ،  خـسفار  نآ  ات  دـنک  دانتـسا 

رگا 2 ـ  دندرگ . صخـشم  دیاب  اهنآ  لیالد  رکذ  اب  دریگ  ماجنا  دیابیميو  داهنـشیپ  هب  هک  یتامادـقا  راطخا  نیا  رد  دـنک . هاگآ  شیاعدازا 
ياهفرط زا  کی  چـیه  دوب ،  دـهاوخن  روبزم  راطخا  تفایرد  زا  هام  هس  زا  رتمک  صاخيروف  دراوم  يانثتـسا  هب  هک  یتلهم  ياـضقنا  زا  سپ 

هب لـمع  دروـم  رد  هدــش  ررقم  هداـم 67 رد  هـک  يوـحن  هـب  دـناوتیم  تـسا  هدرک  راـطخا  هـب  مادـقاهک  یفرط  دـنکن ،  یـضارتعا  هدـهاعم 
هب لسوت  اب  دیاب  هدـهاعم  ياهفرط  دزاس ،  حرطمیـضارتعا  هدـهاعم  ياهفرط  زا  کی  ره  رگید  بناج  زا  رگا  3 ـ  دیامن . مادقا  شتاداهنشیپ 

تادـهعت اـی  قوـقح  رد  ریخا  ياهدــنب  زا  کـی  چــیه  4 ـ  دـنیامن . وجتــسج  ار  یلح  هار  دــحتم  لـلم  روـشنم  هداـم 33  ردروکذـم  قرط 
يریثات دـنکیم ،  دـهعتم  ناشتافالتخا  لصف  لح و  صوصخ  ردار  اهنآ  هک  دـشاب  ییارجـالا  مزـال  تاررقم  زا  یـشان  هک  هدـهاعمياهفرط 

هک تسین  نیا  زا  عنام  دـشاب  هدرکن  لاـسرا  ار  دـنب 1  ردهراشا  دروم  راـطخا  يروشک  هک  نیا  هدام 45  دافم  ظـفح  اـب  تشاد 5 ـ  دهاوخن 
لح ياهشور  هدام 66  دیامن . تردابم  روبزم  راطخا  هب  تسا ،  نآ  ضقنیعدم  ای  هدهاعم  يارجا  راتـساوخ  هک  يرگید  فرط  هب  خساپرد 

هدشن تفای  یلح  هار  چـیه  ضارتعا  مالعاخـیرات  زا  هام  هدزاود  زا  سپ  هدام 65  دـنب 2  بجوم  هب  رگا  شزاس  يرواد و  ییاضق ،  لـصف  و 
کی بجوم  هب  دـناوتیم  داوم 53 و64  ریـسفت  ای  ارجا  اب  هطبار  ار  فالتخا  فرط  ره  فلا ـ  دـش . دـهاوخ  يوریپ  ریزياهـشور  زا  دـشاب ، 

اب فـالتخا  ياـهفرط  هک  نآ  رگم  دـیامنحرطم  يرتـسگداد  یللملا  نیب  ناوید  رد  میمـصت  ذاـختا  روـظنمهب  ار  يوـعد  یبـتک  تساوـخداد 
داوم زارگید  یکی  ریـسفت  ای  ارجا  اب  هطبار  رد  فالتخا  فرط  ره  ب ـ  دـننک . عاـجرا  يرواد  هب  ار  نآ  هک  دـنیامنقفاوت  كرتشم  تیاـضر 

همیمـض رد  هک  ار  یـشور  دـحتم ،  للم  نامزاس  لک  ریبد  هب  صوصخ  نیا  رد  ییاضاقتمیلـست  اـب  دـناوتیم  رـضاح  هماندـهع  مجنپ  شخب 
يارجا قیلعت  ای  هدهاعم  کی  زا  جورخ  ای  خسف ،  يرابتعا ،  یب  مالعا  دانـسا  هدام 67  دنک . بیقعت  تساهدش ،  ینیب  شیپ  رـضاح  هماندهع 

قیلعت هدهاعم ،  کیزا  جورخ  ای  خسف  يرابتعا ،  یب  مالعا  تهج  یمادـقا  ره  2 ـ  دشاب . یبتک  دیاب  هدام 65  دنب 1  رد  ررقم  راطخا  نآ 1 ـ 
سکعنم ياهفرط  رگید  هب  هک  دریگتروص  يدنـس  قیرط  زا  دـیاب  هدام 65  ای 3  ياهدـنب 2  دافمای  هدـهاعم  نآ  تاررقم  قبط  نآ  يارجا 
هدـنیامن زا  تسا  نکمم  دـشاب ،  هدـشن  اضما  هجراـخروما  ریزو  اـی  تلود ،  سییر  روشک ،  سییر  هلیـسو  هب  روبزمدنـس  رگا  دـشاب . هدـش 

داوم 65 و 67 رد  ررقم  دانسا  اهراطخا و  دادرتسا  هدام 68  دیامن . هیاراار  دوخ  رایتخالا  مات  دنس )  ) ات دوش  توعد  دنس  هدننک  لاسراروشک 
. دشابیم دادرتسا  لباق  نآ  ذوفن  خیرات  زا  شیپ  نامز  ره  ردتسا  هدش  ینیب  شیپ  داوم 65 و 67  رد  هک  يدنس  ای  راطخا 

ات 72 هدام 69  هدهاعم (  کی  يارجاقیلعت  ای  خسف ،  يرابتعا ،  یب  راثآ  مجنپ  لصف 

. دـشابیم لـطاب  تسا ،  هدـش  ققحمرـضاح  هماندـهع  بجوم  هب  نآ  راـبتعا  مدـع  هک  ياهدـهاعم  هدـهاعم 1 ـ  يرابتعا  یب  راـثآ  هدام 69 
فلا دشاب . هتفرگ  تروصیلامعا  ياهدهاعم  نانچ  رب  هیکت  اب  هک  یتروص  رد  اذهعم  2 ـ  درادن . یقوقح  رابتعا  لطابهدهاعم  کی  تاررقم 
بایغ رد  هک  ياهنوگهب  ار  عضو  دوخ  لـباقتم  طـباور  رد  تسا  نکمم  هک  اـجنآات  دـهاوخب  هدـهاعم  رگید  فرط  زا  دـناوتیم  فرط  ره   ـ

عقاو دانتـسا  دروم  هدـهاعم  يرابتعایب  هک  نآ  زا  لبق  تین و  نسح  ساـسا  رب  هک  یلاـمعا  ب ـ  دـیامنهداعا . تشادیم  دوجو  روبزم  لاـمعا 
ای  51 داوم 49 و 50 ،  لومشم  دراوم  رد  3 ـ  دهدیمنتسد . زا  ار  دوخ  تیعورشم  هدهاعم ،  يرابتعا  یب  فرص  هبتسا  هتفرگ  ماجنا  دوش 
یب تروص  رد  4 ـ  دوب . دـهاوخن  يرجم  قوف  دـنب 2  دـشابیميو ،  هب  باستنا  لباق  رابجا  ای  اشترا  بلقت ،  لاـمعا  هک  یفرطهب  تبـسن   52

اب روشک  نآ  نیبامیف  طباور  ردرکذـلاریخا  تاررقم  هبناج  دـنچ  هدـهاعم  کی  هب  تبـسن  مازتلاهب  صخـشم  روشک  کـی  تیاـضر  يراـبتعا 
دیامن ررقم  ار  يرگید  بیترت  هدهاعم  هک  يدراوم  رد  زج  هدهاعم 1 ـ  کی  خسف  راثآ  هدام 70  دوب . دهاوخيرجم  هدهاعم  ياهفرط  رگید 
هدهاعم ياهفرط  فلا ـ  رضاح  هماندهع  قبط  ای  نآ  تاررقم  بجوم  هب  هدهاعمکی  خسف  دننک  قفاوت  يرگید  وحن  هب  هدهاعم  ياهفرط  ای  ، 
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يارجا لیلد  هب  هک  هدـهاعمياهفرط  یقوقح  تیعـضو  اـی  فیلاـکت ،  قوقح ،  رب  يرثا  ب ـ  دـیامنیمفاعم ،  نآ  يارجا  همادا  دـهعت  زا  ار 
ار دوخ  جورخای  دنکیم  در  ار  ياهبناج  نینچ  هدهاعم  يروشک  هک  یتقو  تشاد 2 ـ  دهاوخن  دشاب ،  هدشداجیا  نآ  خسف  زا  لبق  هدهاعم و 

يرجم جورخ ،  ای  درنآ  ذوفن  خـیرات  زا  هدـهاعم ،  رگید  ياـهفرط  زا  کـی  ره  روشکنآ و  نیب  طـباور  رد  دـنب 1  درادیم ،  مالعا  نآ  زا 
ياهدهاعم دروم  رد  تسا 1 ـ  ضراعت  رد  ماع  للملا  نیب  قوقح  هرمآ  هدـعاق  کی  اب  هک  ياهدـهاعم  يرابتعایب  راثآ  هدام 71  دوب . دهاوخ 

هدهاعم تاررقم  ربهیکت  اب  هک  ار  یمادقا  ره  جیاتن  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  فلا ـ  دنفلکم  هدهاعم  ياهفرط  دشاب ،  لطاب  هدام 53  قبط  هک 
هرمآ هدـعاق  اب  ار  نیبامیف  لباقتم  طباور  و ب ـ  دـنربب ،  نیب  زا  دـشاب  ماـع  لـلملا  نیب  قوقح  هرمآهدـعاق  اـب  ضراـعت  رد  هتفرگ و  تروص 

ياهفرط فلا ـ  روبزم  خاسفنا  ددرگیمخـسفنم ،  لـطاب و  هداـم 64  قبط  هک  ياهدـهاعم  دروم  رد  2 ـ  دـنهد . قابطنا  ماعللملا  نیب  قوقح 
لیلد هب  هک  هدـهاعمياهفرط  یقوقح  تیعـضو  ای  فیلاکت ،  قوقح ،  رب  يرثا  ب ـ  دـیامنیمفاعم ،  نآ  يارجا  همادا  دـهعت  زا  ار  هدـهاعم 

یقوقح تیعـضو  ای  تادهعت  قوقحدعب ،  هب  خاسفنا  خیرات  زا  اذهعم  تشاد  دهاوخن  دـشاب ،  هدـشداجیا  خاسفنا  زا  لبق  هدـهاعم و  يارجا 
راثآ هدام 72  دشاب . هتـشادن  ضراعت  ماع  للملا  نیب  قوقحدیدجهرمآ  هدعاق  اب  هسفنلایف  اهنآ  ظفح  هک  دـش  دـهاوخظفح  يدـح  ات  روبزم 

 ، دـننک قفاوت  يرگید  وحن  هب  هدـهاعم  ياهفرطای  دـیامن  ررقم  يرگید  بیترت  هدـهاعم  هک  يدراوم  رد  زج  هدـهاعم 1 ـ  کی  يارجا  قیلعت 
اهنآ نـیب  هـک  ار  هدـهاعم  ياـهفرط  زا  هتــسد  نآ  فـلا ـ  رــضاح  هماندــهع  بجوـم  هـب  اـی  نآ  تاررقم  ساـسا  رب  هدــهاعميارجا  قـیلعت 

رد يریثات  نآ  رب  هفاضا  ب ـ  دیامنیم . فاعم  لباقتم  طباور  رد  هدهاعميارجا  دـهعت  زا  قیلعت  هرود  رد  تسا ،  هدـش  قلعم  هدـهاعميارجا 
ياهفرط قیلعت  هرود  رد  تشاد 2 ـ  دهاوخن  تساهدش ،  داجیا  اهنآ  نیب  هدهاعم  بجوم  هب  هک  هدـهاعم  ياهفرطنیب  دوجوم  یقوقح  طباور 

. دنزروفاکنتسا دوشیم ،  هدهاعم  يارجا  يریگرس  زا  عنام  هکیتامادقا  ماجنا  زا  دیاب  هدهاعم 

 ( ات 75 هدام 73  هقرفتم (  تاررقم  مشش  شخب 

نکمم هک  ياهلأـسم  چـیه  هب  رـضاح  هماندـهع  تاررقم  هنامـصخ  طـباور  عورـش  اـی  تلود  تیلووسم  اـهتلود ،  ینیـشناج  دراوم  هدام 73 
هنامـصخطباور عورـش  تلع  هب  ای  تلود ،  کی  یللملا  نیب  تیلووسملیلد  هب  ای  اهتلود  ینیـشناج  ثیح  زا  هدهاعم  کی  اب  طابترا  ردتسا 

ای یلوسنک  ای  کیتاملپید  طباور  عطق  تادـهاعم  داقعنا  یلوسنک و  کیتاملپید و  طباور  هدام 74  دزادرپیمن . دوش ،  حرطم  اـهروشک  نیب 
هـسفنلا یف  هدـهاعم  کی  داقعنا  ددرگیمن ،  اهروشکنآ  نیب  هدـهاعم  داقعنا  زا  عنام  روشک ،  دـنچ  ای  ود  نیب  طباورهنوگ  نیا  دوجو  مدـع 

کی اب  طابترا  رد  هک  یتادـهعت  زواجتم  روشک  کـی  عضو  هدام 75  درادـن . یلوسنک  ای  کیتاملپید  طباور  هب  طوبرم  تیعـضورد  يریثات 
روشک نآ  زواجت  لابق  رد  دحتم  للم  روشنماب  قبطنم  هک  دندرگ ،  داجیا  یتامادقا  ببـس  هب  زواجتم  روشککی  يارب  تسا  نکمم  هدـهاعم 

. دوب دنهاوخن  رضاح  هماندهع  تاررقم  زا  رثاتم  دنریگیمتروص ، 

ات 85 هدام 76  تادهاعم (  تبث  تاحیحصت و  اهراطخا ،  انما ،  متفه  شخب 

يرگید وحن  هب  ای  هدهاعم  دوخ  رد  هدننک  هرکاذـمياهروشک  طسوت  تسا  نکمم  هدـهاعم  يارب  نیما  نییعت  تادهاعم 1 ـ  يانما  هدام 76 
نیما فیاظو  2 ـ  دـشاب . نامزاس  نآ  يرادا  ماقم  نیرتالاب  ای  یللملا ،  نیبنامزاس  ای  روشک ،  دـنچ  اـی  کـی  دـناوتیم  نیما  دریگتروص .

تیعقاو نیا  هژیو  هب  دنک . تیاعر  اریفرط  یب  بناج  دوخ  فیاظو  يارجا  رد  تسا  فظوم  نیماو  دراد ،  یللملا  نیب  تیـصوصخ  هدهاعم 
هدـش لصاح  وا  فیاظو  لامعا  صوصخ  رد  نیمااب  روشک  کی  نیب  یفالتخا  ای  هدـشن و  ارجالا  مزـال  اـهفرط  زایـضعب  نیب  رد  هدـهاعم  هک 
فرط ای  دشابهدرک  ذاختا  ار  يرگید  بیترت  هدهاعم  هک  يدراوم  رد  زج  انما 1 ـ  فیاظو  هدام 77  دراذگب . رثا  نیما  دهعت  رد  دیابن  تسا ، 

طوبرم دانـسا  هدـهاعم و  یلـصا  نتم  يرادـهاگن  فلا ـ  رب  لمتـشم  اصوصخ  نیما  فیاظو  دنـشاب ،  هدومن  قفاوت  يرگید  وحن  هب  هدـهاعم 
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ياهنابز هب  هدهاعم  زا  يرگیدنوتم  هیهت  یلصا و  نتم  زا  قدصم  ياههخسن  هیهت  ب ـ  دوشیم . هداد  لیوحت  يو  هب  هک  ياهمان  تارایتخاهب 
هیلک تفایرد  ج ـ  دـنوش . قحلم  هدـهاعم  هب  دـنرادقح  هک  ییاهروشک  هب  هدـهاعم و  ياهفرط  هب  اهنآ  ساـکعناو  موزل  دروم  رگید  یفاـضا 

هنوگره تحص  ای  اضما  تحص  یسررب  هدهاعم د ـ  هب  طوبرم  تابتاکم  اهراطخا و  دانسا ،  یمامتيرادهگن  لوصو و  هدهاعم ،  ياهاضما 
ياـهفرط نتخاـس  علطم  عوضوم ه ـ  هب  رظن  دروم  ياـهروشکهجوت  بلج  موزل  تروـص  رد  هدـهاعم و  هب  طوـبرم  هبتاـکمای  راـطخا  دـنس ، 

نتخاـس عـلطم  هدـهاعم و ـ هب  طوـبرم  تاـبتاکم ،  اـهراطخا و  تامادـقا ،  زا  دـنراد  ار  هدـهاعم  هب  قاـحلاقح  هـک  ییاـهروشک  هدـهاعم و 
ارجالا مزال  يارب  هک  يدادعت  هب  قاحلاای  دییات  یلوبق ،  ذیفنت ،  دانسا  اب  اهاضما  هک  نیا  زا ،  دنرادار  هدهاعم  هب  قاحلا  قح  هک  ییاهروشک 
یفیاظو ماجنا  ج ـ  دحتم . للم  نامزاس  هناخریبد  رد  هدهاعم  تبث  تسا ز ـ  هدـش  هداد  لیوحت  ای  لصا  تسا و  جایتحادروم  هدـهاعم  ندـش 

ماجنا صوصخرد  نیما  روشک و  کی  نیب  يرظن  فـالتخا  هک  یتروص  رد  تسا 2 ـ  هدیدرگ  نیعمرـضاح  هماندهع  تاررقم  رگید  رد  هک 
یهاگآ هب  موزل  تروص  ردای  دـهاعتم و  ياهروشک  هدـننک و  اضما  ياـهروشک  عـالطا  هبار  هلأـسم  دـیاب  نیما  دـنک ،  روهظ  نیما  فیاـظو 

رـضاح هماندـهع  ای  هدـهاعم  هک  يدراوم  رد  زج  تاـبتاکم  اـهراطخا و  هدام 78  دـناسرب . هطوبرم  یللملا  نیبنامزاس  رادتیحالـص  ناـکرا 
هک یتروص  رد  فلا ـ  دریگ  ماجنا  روشک  کی  طسوت  رـضاحهماندهع  بجوم  هب  هک  ياهبتاکم  ای  راـطخا  ره  دـیامن ،  ررقميرگید  بیترت 
رد اهنت  ب ـ  دـش . دـهاوخ  سکعنميو  هب  امیقتـسم  نیما ،  دوجو  تروص  رد  و  بطاخم ،  روشکهب  امیقتـسم  دـشاب ،  هتـشادن  دوجو  ینیما 

تفایرد نیما  طسوت  یـضتقم  دراومرد  ای  بطاخم و  روشک  طسوت  هک  دش  دهاوخ  بوسحمهدش  غالبا  ثحب  دروم  روشک  طسوت  یتروص 
ررقمعالطا روبزم  روشک  هک  دش  دهاوخ  یقلت  بطاخم  روشکهب  هدش  غالبا  ینامز  زا  طقف  نیما ،  هب  ساکعنا  تروص  رد  ج ـ  دشاب . هدـش 

هچنانچ تادهاعم 1 ـ  قدصم  ياههخسن  ای  نوتم  تاهابتشا  حیحـصت  هدام 79  دـیامن . تفایرد  نیما  طسوت  ار  هداـم 77  زا  ه )  دنب 1 (  رد 
 ، تسا یهابتـشا  يواح  هدهاعمنتم  هک  دـنیامن  قفاوت  دـهاعتم  ياهروشک  هدـننک و  اضمایاهروشک  هدـهاعم  کی  نتم  رابتعا  دـییات  زا  سپ 

ذاختا هابتشا  حیحـصت  يارب  ار  يرگید  میمـصتروبزم  لود  هک  نآ  رگم  تفرگ  دهاوخ  ماجنا  ریز  هحورـشمفرط  زا  یکی  هب  نآ  حیحـصت 
ای دنس  هلدابم  ای  هیهت  قیرط  زا  ب ـ  راتخم ،  ناگدنیامن  هلیسو  هب  حالصافاراپ  نتم و  رد  یضتقم  حالصا  ساکعنا  قیرط  زا  فلا -  دنیامن 

یـشور قبط  هدـش  حیحـصت  لماک  نتم  کی  هیهت  قیرط  زا  ای ج ـ  تسا ،  هدـش  سکعنم  قفاوت  دروم  یحیحـصتنتم  اـهنآ  رد  هک  يدانـسا 
داهنـشیپ هابتـشا و  يو  دـشابهدش ،  هتفرگ  رظن  رد  ینیما  هدـهاعم  يارب  هـک  یماـگنه  تسا 2 ـ  هدـش  تیاـعر  یلـصا  نتم  صوصخ  ردهک 

رسیم یحالصا  داهنشیپ  هب  ضارتعا  نآ  فرظهک  ار  یتلهم  داد و  دهاوخ  عالطا  دهاعتم  ياهروشک  هدننک و  اضما  ياهروشک  هب  ار  حالصا 
نآ حالصاار و  نتم  نیما  دشاب ،  هتفرگن  تروص  یضارتعا  چیه  فلا ـ  تلهم  ياضقنا  زا  سپ  هک  یتروص  رد  دومن ،  دهاوخنییعت  تسا ، 
هک ییاهروشک  يارب  هدهاعمياهفرط و  تهج  ار  نآ  زا  یتشونور  میظنت و  ار  نتم  حالـصاهسلج  تروص  سپـس  دومن و  دهاوخ  فاراپ  ار 

هدننک و اضما  ياهروشکهب  ار  نآ  نیما  دشاب ،  هتفرگ  تروص  یـضارتعا  هچنانچ  ب ـ  درک ،  دـهاوخ  لاسرا  دـنراد ،  ار  نآ  هب  قاحلا  قح 
دییات نابز  دنچ  ای  ود  هب  نتم  رابتعاهک  يدروم  رد  افاضم  ياهدنب 1 و2  رد  جردنم  دعاوق  3 ـ  دومن . دهاوخسکعنم  دهاعتم  ياهروشک  هب 

نتم 4 ـ  دش . دهاوخ  لامعا  دوش ،  حیحصت  دیاب  دهاعتمياهروشک  قفاوت  بسح  هک  دسریم  رظن  هب  یصقن  اهنآ  قابطنا  رد  سپـس  هدش و 
میمـصت يرگید  وحن  هبدهاعتم  لود  هدننک و  اضما  ياهروشک  هک  نآ  رگم  دش  دهاوخصقان  نتم  نیـشناج  ادـتبا  نامه  زا  هدـش  حیحـصت 

رد یهابتـشا  رگا  6 ـ  دش . دـهاوخ  مالعا  دـحتم  للم  نامزاس  هناخریبدهب  تسا ،  هدیـسر  تبث  هب  هک  ياهدـهاعم  نتم  حالـصا   - 5 دنریگب .
ياهروشک تهج  نآ  زا  یتشونورو  هدرک  میظنت  نآ  حالـصا  صوصخ  رد  ياهسلج  تروص  نیمادوش  هدید  هدهاعم  کی  قدـصم  هخـسن 

هب ندـش  ارجالا  مزـال  زا  سپ  تادـهاعم  تادـهاعم 1 ـ  راـشتنا  تبث و  هدام 80  دـیامنیم . لاسرا  دـهاعتم  ياهروشکيارب  هدـننک و  اضما 
ـ  2 دـندرگ . رـشتنم  هدـش و  قباوس  رد  تبث  ای  یناگیاب ،  هناخریبد ،  تبث  دروم ،  بسح  ات  دـندرگیم  لاسرا  دـحتم  للمنامزاس  هناـخریبد 

ياهروشک هیلک  ياضما  تهج  رـضاح  هماندـهع  اضما  هدام 81  دـیامنیم . ریخادـنب  رد  ررقم  تامادـقا  ماجنا  هب  زاجم  ار  وا  نیما  باـصتنا 
هب هدــش  قـحلم  فرط  ره  تـهج  زین  و  یمتا ،  يژرناـیللملا  نـیب  سناژآ  اــی  یــصصخت  ياهیگدــنیامن  اــی  دــحتم  لــلمنامزاس  وـضع 
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توعدهماندـهع هب  قاحلا  يارب  دـحتم  للم  نامزاس  یمومع  عمجمطسوت  هک  رگید  روشک  ره  ای  يرتسگداد و  یللملا  نیب  ناویدهمانـساسا 
رقم رد  لیروآ 1970  ات 20 سپس  و  شیرتا ،  هجراخ  روما  ترازو  رد  ربماونخیرات 1969  ات  دشابیم ،  حوتفم  ریز ،  وحن  هب  تسا  هدیدرگ 
للم نامزاس  لـکریبدهب  بیوصت  دانـسا  تسا  بیوصت  هب  طورـشم  رـضاح  هماندـهع  بیوصت  هدام 82  كرویوین  رد  دـحتم  للم  ناـمزاس 

هدام 81 رد  روکذـم  ياههورگزا  مادـک  ره  هب  قلعتم  روشک  ره  قاحلا  يارب  رـضاح  هماندـهع  قاـحلا  هدام 83  دش . دهاوخ  هدرپس  دـحتم 
یس رد  رضاح  هماندهع  ندش 1 ـ  ارجالا  مزال  هدام 84  دش . دهاوخ  هدرپس  دحتم  للم  نامزاس  لکریبد  هب  قاحلادانـسا  دوب  دهاوخ  حوتفم 

زا مادک  ره  يارب  رـضاح  هماندـهع  2 ـ  دـشدهاوخ . ارجالا  مزال  قاـحلا  اـی  بیوصت  دنـس  نیمجنپ  یـسندرپس و  خـیرات  زا  سپ  زور  نیما 
زا سپ  زور  نیما  یس  رد  دنوش ،  قحلم  نآ  هب  ای  دننکذیفنت  قاحلا ،  ای  بیوصت  دنس  نیمجنپ  یـس و  ندرپس  زا  سپار  نآ  هک  ییاهروشک 
 ، ینیچ یـسیلگنا ،  نوتم  هک  هماندـهع  نیا  یلـصا  هخـسن  ربتعم  نوتم  هدام 85  دـش . دـهاوخ  ارجالا  مزال  قاحلا ،  ای  بیوصت  دنـسندرپس 
مات ناگدنیامن  دـیدرگ . دـهاوخ  لیوحت  دـحتم  للم  نامزاس  لک  ریبد  هب  دنتـسهربتعم  ناسکی  روط  هب  نآ  یـسور  يوسنارف و  ییایناپـسا ، 

تسیب و نیو  دناهدومن . اضما  اررضاح  هماندهع  دناهدوب ،  زاجم  یضتقم  وحن  هب  دوخ  عوبتمياهتلود  يوس  زا  هک  ریز  هدننک  اضما  رایتخالا 
يدالیم هن  تصـشو و  دـصهن  رازهکی و  هم ،  هام  موس  تسیب و  خـیرات  رد  هماندـهع  يدـالیم (  هن  تصـش و  دـصهن و  رازهکی و  هاـم  موس 

وگنک ایبملک ،  یلیـش ،  جوبماک ،  لیزرب ،  يویلوب ،  سوادابراب ،  نیتناژرآ ،  ناتـسناغفا ،  تساهدـیدرگ  اـضما  ریز ،  ياـهروشک  بناـجزا 
 ، راکـساگادام اـیربیل ،  اـینک ،  اـکییاماج ،  ناریا ،  سارودـنه ،  ناـیوگ ،  ـالامتاوگ ،  اـنغ ،  دـنالنف ،  روداوکا ،  اکیراتـسک ،  لـیوازارب ،  )

 (. ایبماز يوالسگوی و  هیوگورا ،  وگابوت ،  ادینیرت ،  نادوس ،  نیپیلیف ،  ورپ ،  هیرجین ،  لاپن ،  شکارم ،  کیزکم ، 

يرتسگداد یللملا  نیب  ناوید  همانساسا 

 ( ات 33 هدام 1  ناوید (  لیکشت  رد  لوا  لصف 

نیا تاررقم  قبطهدش  سیسات  نامزاس  ییاضق  مهم  نکر  ناونع  هب  دحتم  للمروشنم  بجوم  هب  هک  يرتسگداد  یللملا  نیب  ناوید  هدام 1 ـ 
زا تسا  تراـبع  يرتسگداد  یللملا  نیب  ناوید  هدام 2 ـ  ناوید  لیکشت  رد  لوا  لصف  دومن . دهاوخهفیظو  ماجنا  هتفای و  لیکـشت  همانـساسا 
ره هدوباراد و  ار  یقالخا  ماقم  نیرتیلاع  هک  دـندرگیم  باختنا  یناسکنایم  زا  اهنآ  تیلم  هب  هجوت  نودـب  هک  لقتـسم  تاضق  تایهکی 

دنشاب قوقح  ملع  رد  نیرحبتمهلمج  زا  ای  دنشابیم و  مزال  دوخ  روشک  رد  ییاضق  یلاعلغاشم  ماجنا  يارب  هک  دنشاب  یطیارش  دجاو  کی 
رد هکنیانودـب  وضع  هدزناـپ  زا  تسا  بکرم  روبزم  ناوید  1 ـ  هدام 3 ـ  دراد . ییازس  هب  ترهـش  یللملا  نیب  قوقح  رد  اهنآ  صـصخت  هک 

هعبت ددرگ  بوسحم  تلودکی  زا  شیب  هعبت  تسا  نکمم  هک  یسک  دروم  نیا  رد  2 ـ  دشاب . تلود  کی  هعبت  رفن  کی  زا  شیب  اهنآ  نایم 
یللملا نیب  ناوید  اـضعا  1 ـ  هدام 4 ـ  دنکیملامعا . ار  دوخ  یـسایس  یندم و  قوقح  اجنآ  رد  الومعم  هکدـش  دـهاوخ  بوسحم  يروشک 

یمیاد ناوـید  هب  طوـبرم  یلم  تاجتـسد  هلیـسوهب  اـهنآ  یماـسا  هـک  یـصاخشا  ناـیم  زا  تـینما  ياروـش  یموـمععمجم و  ار  يرتـسگداد 
درادن هدنیامنيرواد  یمیاد  ناوید  رد  هک  دـحتم  للم  اضعا  دروم  رد   - 2 دنیامنیم . باختنا  ریز  تاررقم  قبط  دندرگیم  داهنشیپيرواد 
هلواقم هدام 44  بجوم  هب  هک  یطیارـشقبط  روظنم و  نیا  يارب  اهنآ  ياهتلود  هک  دش  دنهاوخداهنـشیپ  یلم  تاجتـسد  هلیـسو  هب  نابلطواد 

ـ  3 دـندرگیمنیعم . تسا  ررقم  يرواد  یمیاد  ناوید  اضعا  ياربیللملا  نیب  تافالتخا  زیماـتملاسم  هیوست  هب  عجار   1907 خروم ههال  همان 
ناوید اضعا  باختنا  رد  دـناوتیمتسین  دـحتم  للم  نامزاس  وضع  یلو  تسا  همانـساسانیا  فرط  هک  يروشک  نآ  بجوم  هب  هک  یطیارش 

هدام دوشیم . نییعت  تینما  ياروش  هیصوت  هب  یمومععمجم  طسوت  دشاب  هتـشادن  دوجو  صوصخم  همانتقفاوم  هکیتروص  رد  دنک  تکرش 
نیا هدـننک  اـضمایاهتلود  هعبت  هک  ار  يرواد  یمیاد  ناوید  اـضعا  دـحتم  لـلمنامزاس  لـکریبد  تاـباختنا ،  خـیرات  زا  لـبق  هاـم  هس  1 ـ  5 ـ 

هب ینیعم  تدم  رد  ات  دیامنیم  توعدابتک  دناهدش  نیعم  هدام 4  مود  هرقف  قبط  هک  ار  یلم  تاجتسد  اضعا  نینچمه  دنشابیم و  همانـساسا 
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ياهتـسد چیه  2 ـ  دـننک . تردابم  دنـشابیم  زیاـح  ار  يرتسگداد  یللملا  نیب  ناوید  تیوضع  ماـقم  لاغتـشا  تیعقومهک  یـصاخشا  یفرعم 
تـسین نکمم  دروم  چیه  رد  ودنک  یفرعم  دشاب  هتـسد  نآ  دوخ  تیلم  زا  اهنآ  رفن  ود  اهتنم  هکرفن  راهچ  زا  شیب  دروم  چیه  رد  دـناوتیمن 

اب ناـبلطواد  نییعتهب  مادـقا  زا  لـبق  هک  دوشیم  هیـصوت  یلم  هتـسد  ره  هب  هدام 6 ـ  دومن . دزماـن  یلاـخ  ياهیـسرکدادعت  ربارب  ود  زا  شیب 
نیب ياهناتـسگنهرف  یلم ،  تابعـشو  یلم  ياهناتـسگنهرف  قوقح و  ياههدکـشناد  زا  ییاضقياههاگتـسد و  ییاـضق ،  ناوید  نیرتیلاـع 

هب هـک  ار  یناـسک  یماـسا  زا  یتروـص  لـک  ریبد  1 ـ  هداـم 7 ـ  دـننک . تروشم  دنـشابیم  قوـقح  ملع  رد  تاـعلاطمصوصخم  هک  یللملا 
هب هک  يدروم  ردرگم  دوب  دـنهاوخ  باختنا  لـباق  صاخـشا  نیا  طـقف  دـیامنیممیظنت . یجهت  فورح  بیترت  هب  دـناهدش  یفرعم  قیرطنیا 

هدام 8 دناسریم . تینما  ياروشو  یمومع  عمجم  عالطا  هب  ار  تروص  نیا  لک  ریبد  تسا 2 ـ  هدشینیب  شیپ  هدام 12  زا  مود  هرقف  بجوم 
رد دیاب  ناگدننک  باختنا  باختنا ،  ره  رد  هدام 9 ـ  دیامنیم . باختنا  ار  ناوید  اضعا  القتـسم  کی  ره  تینما  ياروش  یمومع و  عمجم   ـ

ررقم طیارـشياراد  اصخـش  دـیاب  طـقف  هن  دـنوشیم  نیعم  يرتـسگداد  یللملا  نیب  ناوید  تیوضع  يارب  هک  یـصاخشا  هک  دـنریگبرظندم 
بختنم یناسک  1 ـ  هدام 10 ـ  دنـشاب . زین  ناهج  ییاضق  ياهبولـسا  نیرتمهم  اهندمت و  گرزبماسقا  هدنیامن  دـنناوتب  اعومجم  هکلب  دنـشاب 

يارب هاوخ  تینما  ياروـش  يار  رد  2 ـ  دـناهدوبمات . تیرثکا  ياراد  تینما  ياروش  رد  مه  یمومع و  عمجمردمه  هک  دـندرگیم  بوسحم 
تینما ياروــش  مـیاد  ریغ  مـیاد و  ياــضعا  نـیب  یقرفچــیه  هداـم 12  رد  ررقم  نویــسیمک  اـضعا  نـییعت  يارب  هاوـخو  تاــضق  باــختنا 

اهنآ نیرتنسم  طقف  دوش  هداد  تلود  کی  عابتا  زا  رفنکیزا  شیب  هب  تینما  ياروش  یمومع و  عمجم  ارآ  هاـگره  3 ـ  دش . دهاوخنهتشاذگ 
مود و باختنا  هب  قوف  روکذم  قیرط  هب  دـنامب  یقاب  یلاخاهیـسرک  زاب  تاباختنا  لوا  هسلج  زا  سپ  هاگ  ره  هدام 11 ـ  ددرگیم . باختنا 

دنامب یلاخ  ییاهیـسرکزاب  تاباختنا  هسلج  نیموس  زا  سپ  هاـگره  هدام 12 ـ  ددرگیم . ترداـبم  زین  موس  تاـباختنا  هب  موزل  تروصرد 
وضع شش  زا  بکرم  یکرتشم  نویـسیمک  تینمایاروش  تساوخرد  هب  هاوخو  یمومع  عمجم  تساوخردهب  هاوخ  عقوم  ره  رد  تسا  نکمم 

هب اررفن  کی  مسا  یلاخ  یـسرک  يارب  ات  دوش  لیکـشت  دنکیم  نیعمتینما  ياروش  ار  رگید  رفن  هس  یمومع و  عمجم  ار  اهنآزا  رفن  هس  هک 
كرتشم نویـسیمک  2 ـ  دـننک . داهنـشیپ  تینما  ياروـش  هب  یموـمع و  عـمجمهب  هناگادـج  باـختنا  روـظنم  هب  ار  نآ  نیعم و  ماـت  تیرثـکا 

مسا هکنیا  ولو  دراد  روظنم  یماسا  تروصرد  دشاب  نویسیمک  ارآ  قافتا  زیاح  هدوب و  ررقم  طیارشياراد  هک  ار  یصخش  ره  مسا  دناوتیم 
دهد صیخشت  كرتشم  نویسیمک  هاگره  3 ـ  دشابن . دوجوم  دناهدشیفرعم  هدام 7  بجوم  هب  هک  یصاخشا  یماسا  تروصرد  صخش  نآ 

هک یتدمرد  ار  یلاخ  ياهیـسرک  دـناهدش  نیعم  البق  هک  يرتسگداد  یللملا  نیب  ناوید  اضعا  ددرگ  قفوم  باختنا  نیماتهب  دـناوتیمن  هک 
ـ  4 دننکیم . رپ  دـناهدوب  يارياراد  تینما  ياروش  رد  یمومع و  عمجم  رد  هک  یـصاخشانایم  زا  دوشیم و  نیعم  تینما  ياروش  فرط  زا 

يرتـسگداد یللملا  نـیب  ناوـید  اـضعا  1 ـ  هداـم 13 ـ  دوب . دـهاوخ  عطاـق  اـهنآنیرتنسم  يار  دوش  میـسقت  اـیواستم  تاـضق  ارآ  هاـگره 
نیعم ناوید  اضعالوا  باختنا  رد  هک  یتاضق  دروم  رد  کلذـعم  دوب  دـنهاوخزین  ددـجم  باختنا  لباق  هدـش و  باختنا  لاـس  تدميارب 9 

هک ار  یتاضق  2 ـ  دوشیم . ریذپهمتاخلاس  رخآ 6  رد  رگید  رفن  جنپ  تیرومأم  لاس و  ياضقنارد 3  اهنآ  زا  رفن  جنپ  تیرومأم  دندرگیم 
هلیـسو هب  تاباختنا  نیلوا  متخزا  سپ  اروف  دـحتم  للم  لکریبد  دـبای  همتاخ  هلاس  شـش  هلاسهس و  یتامدـقم  هرود  رد  دـیاب  اهنآ  تیرومأم 

نیـشناج نییعت  زا  سپ  دوب و  دنهاوخ  یقاب  دوخ  لغـشرد  تسا  هدـشن  نیعم  اهنآ  نیـشناج  هک  مادام  ناوید  اضعا  3 ـ  دنکیم . نیعم  هعرق 
یللملا نـیب  ناوـید  اـضعا  زا  یکی  يافعتــسا  تروـص  رد  4 ـ  درک . دنهاوخیگدیـسر  تسا  هدـش  عوـجر  اـهنآ  هب  ـالبق  هک  ییاـهراکبزین 

وـضعیسرک غـالبا  نیا  ضحم  هب  ددرگ ،  غـالبا  دـحتم  لـلم  لـکریبد  هباـت  دوشیم  هداد  روبزم  ناوـید  سییر  هب  افعتـسا  نآ  يرتـسگداد 
هک دـیایم  لمع  هب  یقیرط  نامه  هب  لیذبیترت  تیاعر  دـیق  اـب  یلاـخ  ياهیـسرک  ندرک  رپ  هدام 14 ـ  دوشیم . بوسحم  یلاخ  یفعتـسم 

هدام بجوم  هب  هک  ار  یتوعد  یـسرک  ندـش  یلاخ  خـیراتزا  هام  کی  فرظ  رد  دـیاب  دـحتم  للم  لکریبد  تسا  ررقمیلوا  تاـباختنا  يارب 
هب بختنم  وضع  تیرومأـم  تدـم  هدام 15 ـ  دـش . دـنهاوخ  نیعم  تینما  ياروشهلیـسو  هب  تاباختنا  خـیرات  هدروآ و  لمع  هب  هدـش  ررقم  5

ناوید اـضعا  1 ـ  هدام 16 ـ  دوب . دـهاوخ  وا  فلـس  تدـم  هیقبنامه  تسا  هدـشن  ماـمت  وا  تیرومأـم  تدـم  زونه  هک  يرگیدوضع  ياـج 
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تروـص رد  2 ـ  دشاب . هتـشاد  ياهفرح  هبنج  هکدندرگ  لغتـشم  یلغـش  هب  ای  دنریگب و  هدهعب  يرادا  ای  یـسایستیرومأم  چـیه  دـنناوتیمن 
ای یترواشم و  ای  یگدنیامنتمـس  يراک  چـیه  رد  دـنناوتیمن  ناوید  اضعا  1 ـ  هداـم 17 ـ  تسا  یعطق  ناوید  مکح  دروم  نیا  رد  دـیدرت 
زا یکی  تلاکو  ای  ترواشم و  ای  یگدـنیامن و  تمـسنآ  رد  اقباس  هک  يراک  چـیه  هیوست  رد  دـنناوتیمن  اـهنآ  2 ـ  دنشاب . هتـشاد  تلاکو 

دناهتـشادهلخادم يرگید  ناونع  ره  هب  اـی  یقیقحت و  تاـیه  کـیای  یللملا و  نیب  اـی  یلم و  همکحم  کـی  تیوـضع  تمـس  هب  اـیو  نیفرط 
دومنلصفنم دوخ  لغـش  زا  ناوتیمن  ار  ناوید  اضعا  1 ـ  هدام 18 ـ  دوب . دـهاوخ  عطاق  ناوید  مکح  دـیدرت  تروص  رد  3 ـ  دننک . تکرش 

هب امسر  ار  بتارم  ناوید  رادرتفد  2 ـ  دشابیمن . ررقم  طیارـش  دجاو  وضع  نآ  رگیدهک  دـنهد  يار  اقفتم  اضعا  ریاس  هک  یتروص  رد  رگم 
ارجا رد  ناوید  اضعا  هدام 19 ـ  دوشیمبوسحم . یلاخ  لصفنم  وضع  یـسرک  غالبا  نیا  ضحم  هب  3 ـ  دهدیم . عالطادحتم  للم  لکریبد 
ینلع هسلجرد  دوخ  لغـش  يدصت  زا  لبق  دیاب  ناوید  وضع  ره  هدام 20 ـ  دوب . دنهاوخ  یـسایس  ياهتینوصمو  ایازم  ياراد  دوخ  فیاظو 

یللملا نیب  ناوـید  1 ـ  هدام 21 ـ  داد . دـهاوخ  ماجنا  نادـجو  تیاهن  يور  زا  یفرطیبلامک و  رد  ار  دوخ  لـغاشم  هک  دـیامن  دـهعت  امـسر 
ره راد و  رتـفد  ناوید  تسا 2 ـ  زیاج  اهنآ  باختنادـیدجت  دـیامنیم . نیعم  لاس  هس  تدـم  يارب  ار  دوخ  سییربیان  سییر و  يرتسگداد 

ناوید کلذـعم  دوب  دـهاوخههال  رد  يرتـسگداد  یللملا  نیب  ناوید  رقم  1 ـ  هدام 22 ـ  دیامنیم . نیعمدـشاب  مزال  هک  ار  يرگید  دـنمراک 
یللملا نیب  ناوید  رادرتـفد  سییر و  2 ـ  دیامنهفیظو . يارجا  ددرگ و  رقتـسم  رگید  ياج  رد  دنادب  بسانمهک  یتروص  رد  دـناوتیم  روبزم 

تالیطعت ماـگنه  رگم  دوب  دـهاوخ  لاغتـشالاح  رد  هشیمه  يرتسگداد  یللملا  نیب  ناوید  1 ـ  هدام 23 ـ  دوب . دـنهاوخمیقم  ناوید  رقم  رد 
نیا تدم  وخـیرات  دـنراد  بترم  اهیـصخرم  نتفرگ  قح  ناوید  اضعا  2 ـ  دـیامنیم . نیعم  ناوید  دوخ  ار  نآ  تدـم  وتاقوا  هک  ییاـضق 
مدع ای  یصخرم و  دراوم  رد  زج  3 ـ دومن . دهاوخ  نیعم  اضعا  یلصا  هناخ  ههال و  نیب  تفاسم  نتفرگ  رظن  رد  اب  ناوید  دوخ  ار  اهیصخرم 

یللملا نیب  ناوـید  اـضعا  دـهدیم  صیخـشت  ناوـیدسییر  ار  نآ  تحـص  هک  يرگید  مهم  تلع  هب  اـی  یـشوخانتلع  هـب  روـضح  ناـکما 
دهد صیخشت  ناوید  اضعا  زا  یکی  یـصاخ  تلع  هب  رظن  هاگره  1 ـ  هدام 24 ـ  دنـشاب . روبزم  ناوید  رایتخا  تحت  هشیمه  دیاب  يرتسگداد 

سییر نیب  يدراوم  نینچ  رد  هاگره  2 ـ  دناسریم . سییر  عالطا  هب  ار  بتارم  دیامن  تکرش  ینیعمراک  کی  هب  یگدیـسر و  رد  دیابن  هک 
مکح نآ ،  سییر  ناوید و  اضعا  ناـیم  قفاوت  مدـع  تروص  رد  3 ـ  دوب . دـهاوخ  عطاق  ناوید  دوخ  يار  دـشاب  رظن  فالتخاناوید  وضع  و 

بجوم هب  هکنیا  رگم  دـهد  ماجنا  ینلع  هسلجرد  ار  دوختاراـیتخا  دـیاب  يرتسگداد  یللملا  نیب  ناوید  1 ـ  هدام 25 ـ  تسا  یعطق  هاگداد 
زا رتمک  هب  يرتسگداد  یللملا  نیب  ناوید  لیکـشت  يارب  رـضاح  تاضق  هدع  هکنیا  دـیق  اب  2 ـ  دشاب . هدش  حیرصت  نیا  زا  ریغ  همانـساسانیا 

تکرش زا  تسا  نکمم  عاضوا  بسح  رب  تبونهب و  تاضق  زا  رفن  دنچ  ای  کی  هک  دراد  ررقم  دناوتیم  روبزمناوید  همانماظن  دسرن  هدزاود 
نیب ناوـید  1 ـ  هدام 26 ـ  دوب . دـهاوخ  یفاـکرفن  هن  باـصن  دـح  ددرگ  لیکـشت  دـناوتب  ناوید  هکنیا  يارب  3 ـ  دـندرگ . فاعمتاسلج  رد 

هب ات  دـهد  لیکـشت  دـشاب  رفن  هس  زابکرم  لقا  هک ال  هبعـش  دـنچ  ای  کـی  دوخ  صیخـشت  هب  اـنب  عقومره  رد  دـناوتیم  يرتسگداد  یللملا 
رد دناوتیم  روبزم  ناوید  2 ـ  دـیامن . یگدیـسر  تاطابتراو  تیزنارت  هب  عجار  ای  راک و  هب  عجار  يواعد  هب  الثمنیعم  هقبط  کی  زا  يواعد 

نیعم يوعد  نیفرط  تیاضر  اب  ناوید  دوخار  هبعـش  نیا  تاضق  هدـع  دـهد . لیکـشت  ياهبعـش  نیعم  راـککی  هب  یگدیـسر  يارب  عقوم  ره 
هلیسو هب  هک  یمکح  ره  هدام 27 ـ  داد . دنهاوخ  مکح  دنیامن  اضاقتنیفرط  هک  یتروص  رد  هدام  نیا  رد  روکذـم  ياههبعـش  3 ـ  دیامنیم .

رد روکذم  ياههبعـش  هداـم 28 ـ  دـشاب . هداد  ناویددوخ  هک  دوب  دـهاوخ  یمکح  هلزنم  هب  دوش  هداد  و 29   26 هدام رد  روکذـم  ياههبعش 
روما عیرس  تفرشیپ  روظنم  هب  هدام 29 ـ  دنیامن . هفیظويارجا  هتشگ و  دقعنم  ههال  زا  جراخ  رد  نیفرط  تیاضراب  دنناوتیم  هدام 26 و 29 

یگدیـسرنیفرط تساوخرد  تروص  رد  ات  داد  دهاوخ  لیکـشتیضاق  جـنپ  زا  بکرم  هبعـش  کی  يرتسگداد  یللملا  نیب  ناوید  هلاس  همه 
1 هدام 30 ـ  دنریگب . دنک  تکرشهمکاحم  رد  دناوتن  هک  ار  یضاق  ره  ياج  ات  دش  دهاوخنیعم  زین  یـضاق  رفن  ود  هوالعب  دیامن . يراصتخا 
. دـنیامنیم نیعم  ار  دوخ  یـسردادنییآ  اصوصخم  تارایتخا و  فیاظو و  ماجنا  زرط  همان  نییآ  بجوم  هب  يرتسگداد  یللملا  نیب  ناوید   ـ

يار قح  نتـشادنودب  نآ  ياههبعـش  رد  ای  ناوید  دوخ  رد  هک  دـیامن  ینیبشیپ  ار  ینینواـعم  دوجو  دـناوتیم  روبزم  ناوید  هماـن  نییآ  2 ـ 
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هک ییاوعد  هب  یگدیسر  رد  تشاد  دنهاوخ  قح  دنرادار  يوعد  نیفرط  زا  کی  ره  تیلم  هک  یتاضق  1 ـ  هدام 31 ـ  دنناسر . مه  هب  روضح 
ره دشاب  يوعدفارطا  روشک  تیلم  زا  یضاق  کی  روبزم  ناوید  رد  رگا  2 ـ  دنیامن . تکرش  تسا  حرطم  يرتسگداد  یللملا  نیب  ناویدرد 

ناکمالا یتح  دیاب  صخش  نیا  . دنک تکرش  همکاحم  رد  یضاق  ناونع  هب  ات  دیامن  نیعم  دوخباختنا  هب  ار  یـصخش  دناوتیم  رگید  فرط 
يوعدفارطا تیلم  زا  سکچیه  ناوید  تاـضق  ناـیم  رد  هاـگره  3 ـ  دـناهدش . یفرعم  هدام 4 و5  قبط  هکددرگ  باختنا  یناـسک  ناـیم  زا 

رد هدام  نیا  دافم  4 ـ  دنک . نیعم  تسا  روکذم  شیپ  هرقف  رد  هک  یقیرط  هب  یـضاقرفن  کی  دناوتیم  اهنآ  زا  کی  ره  دشاب  هتـشادن  دوجو 
هبعـش هک  ناوید  اـضعا  زا  رفن  ودزا  موزل  تروص  رد  کـی و  زا  ناوید  سییر  دراوـم  نیا  رد  دـشدهاوخ  تیاـعر  زین  و 29  هدام 26  دروم 
اـضعا نایم  رد  رگا  دننک و  راذگاو  دنراد  ار  عفنیذفارطا  تیلم  هک  ییاضعا  اب  ار  دوخ  ياج  هک  درک  دـهاوخاضاقت  دـنهدیم  لیکـشتار 

فارطاهک یتاضق  هب  ار  دوخ  ياج  دنک  تکرـش  همکاحم  رد  دناوتنوضع  نآ  ندوب  تروص  رد  ای  دـشابن و  يوعد  فارطا  تیلمزا  يوضع 
ثیح زا  اهنآ  ماـمت  دنـشابهعفنملا  كرتشم  فرط  نیدـنچ  همکاـحم  کـی  رد  هاـگره  5 ـ  داد . دـنهاوخ  دـناهدرک  نیعم  اـصوصخم  يوعد 
هرقف رد  روکذم  وحن  هب  هک  یتاضق  تساعطاق 6 ـ  ناوید  مکح  دیدرت  تروص  رد  دوب . دنهاوخ  فرطکی  مکح  رد  قوف  تاررقم  يارجا 

هرابرد همانساسا  نیا  هدام 20 و 24  تاررقم  نینچمهو  هداـم 17  زا  مود  هرقف  هدام 2 و  تاررقم  دیاب  دـنوشیم  نیعمهدام  نیا  و 3و 4   2
ناوید اـضعا  1 ـ  هدام 32 ـ  درک . دـنهاوخ  تکرـش  يار  ار  دوخ  ناراطقمهاب  لـماک  يواـست  هیاـپ  رد  روبزم  تاـضق  ددرگ . تیاـعراهنآ 
يارب ناوید  سییر  بیان  3 ـ  دوشیمتخادرپ . هنایلاس  صوصخم  هداـعلا  قوف  ناوید  سییر  هب  2 ـ  دومندنهاوخ . تفایرد  هنایلاس  يررقم 

بجوم هب  هک  ناوید  اضعا  زا  ریغ  تاضق  تشاددهاوخ 4 ـ  تفایرد  صوصخم  هداعلا  قوف  دهدیم  ماجنا  ار  تسایر  لغـش  هک  يزور  ره 
قح هداـعلا و  قوف  يررقم و  5 ـ  دومن . دـنهاوخ  تفایرد  ياهمحزلاقح  دـنیامنیم  هفیظو  ماجنا  هک  زور  ره  يارب  دـنوشیمنیعم  هدام 31 

يررقم 6 ـ  دروآ . نییاپ  تاضق  تیرومأم  تدمرد  ناوتیمن  ار  اهنآ  نازیم  دیامنیم  نیعم  یمومع  عمجم  ار  قوف  رد  روکذـم  ياههمحزلا 
یللملا نیب  ناوید  تاـضق  هراـبرد  نآ  بجوم  هب  هک  ار  یطیارـش  7 ـ  درک . دـهاوخ  نییعتناوید  داهنـشیپ  هب  اـنب  یمومع  عمجم  ار  رادرتفد 

يرادرتفد تاضق و  رفس  جراخمدیاب  نآ  قبط  هک  ار  یطیارش  نینچمه  ددرگیم و  رارقربهفیظو  ناونع  هب  یغلبم  نآ  رادرتفد  يرتسگداد و 
قح هداــعلا و  قوــف  يررقم و  تسا 8 ـ  هدیـسریمومع  عـمجم  بیوـصت  هب  هک  دوـمن  دـهاوخ  نیعم  ياهماـن  نییآ  ددرگ  درتـسم  اـهنآ  هب 

نیعم یمومع  عمجم  فرط  زاهک  يوحن  هب  يرتسگداد  یللملا  نیب  ناوید  جراخم  هدام 33 ـ  دنشابیم . فاعمتایلام  هنوگ  ره  زا  اههمحزلا 
. دوب دهاوخ  دحتمللم  نامزاس  هدهعب  دوشیم 

 ( ات 38 هدام 34  يرتسگداد (  یللملا  نیب  ناوید  تیحالص  مود  لصف 

رد ررقم  طیارـش  قبط  دناوتیم  روبذـم  ناوید  2 ـ  دـننک . عوجر  يرتسگداد  یللملا  نیب  ناوید  هب  دـنناوتیم  ياهتلود  طـقف  1 ـ  هدام 34 ـ 
ار یتاعالطازین  دـنهاوخب و  تاعالطا  یمومع  یللملا  نیب  ياههسـسومزا  تسا  هدـش  عوجر  ناوید  هب  هک  يواعد  دروم  رد  دوخهماـن  نییآ 

دنس ریـسفتهدیدرگ  عوجر  ناوید  هب  هک  ییاوعد  نمـض  رد  هاگره  3 ـ  درک . دهاوخ  تفایرددـنهدیم  ناوید  هب  رکتبم  تاسـسوم  نیا  هک 
رتفد ددرگ  هثحابم  حرطم و  تساهدش  لوبق  دنس  نآ  بجوم  هب  هک  یللملا  نیب  دادرارق  ریسفتای  یمومع و  یللملا  نیب  هسسوم  کی  سیسات 

عوجرقح همانـساسا  نیا  هدننک  اضما  ياهتلود  1 ـ  هدام 35 ـ  دناسرب . هسـسوم  نآ  عالطا  هب  ار  همکاحم  یبتکتاسلجتروص  دـیاب  ناوید 
ياههماندهع صاخ  تاررقم  تیاعراب  دناوتیم  ياهتلود  ریاس  نآ  بجوم  هب  هک  یطیارـش  2 ـ  دنراد . ار  يرتسگداد  یللملا  نیب  ناوید  هب 

فارطا يارب  طیارـش  نآ  رد  دروم  چـیه  رد  هکنیانودـب  دـش  دـهاوخ  نیعم  تینما  ياروش  فرط  زا  دـننک  عوـجرروبزم  ناوـید  هب  يراـج 
ناوید ددرگ  عقاويوعد  فرط  دـشابیمن  دـحتم  للم  وضع  هک  یتلود  هاگره  3 ـ  ددرگ . دیلوت  ناوید  لباقم  رد  يواست  مدـعکی  يوعد 

رد تلود  نآ  رگا  کلذـعمدومن  دـهاوخ  نیعم  ددرگ  لمتحم  ناوید  جراـخم  رد  تلود  نآدـیاب  هک  ار  ياهیمهـس  يرتسگداد  یللملا  نیب 
هب تبـسن  يرتـسگداد  یللملا  نیب  ناوید  1 ـ  هدام 36 ـ  تشاد  دهاوخن  دروم  مکح  نیا  يارجا  رگیددـشاب  هتـشاد  تکرـش  ناوید  جراخم 
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بجومهب اـی  دـحتم  لـلم  روشنم  بجوم  هب  هک  یـصاخ  دراوم  هب  تبـسننینچمه  دـننکیم و  عوجر  نآ  هب  يوعد  فارطا  هک  يروـماهیلک 
رد دـنناوتیم  همانـساسا  نیا  هدـننک  اضما  ياهتلود  2 ـ  دراد . یگدیـسر  تیحالـصتسا  هدـش  ینیب  شیپ  يراج  ياهدادرارق  هماندـهع و 
هب طوبرم  هتـشادییاضق و  هبنج  هک  یتافالتخا  مامت  هب  تبـسن  ار  يرتسگداد  یللملا  نیب  ناوید  يرابجا  تواضق  هک  دـنراد  مالعا  عقومره 

دنیامنیم لوبق  یـصاخ  دادرارق  نودبو  دوخ  يدوخ  هب  ددرگ  لبقتم  ار  دـهعت  نیا  هک  يرگید  تلودره  لباقم  رد  دـشاب  لیذ  تاعوضوم 
کی ضقن  توبث ،  تروص  رد  هک  يرما  ره  تقیقح  ج  دـشاب . یللملا  نیب  قوقح  عوضوم  هک  هلأـسم  ره  هماندـهع ب  کـی  ریـسفت  فـلا 

ياههیمالعا 3 ـ  دوش . هداد  یللملا  نیب  دـهعت  کـی  ضقن  يارب  دـیاب  هک  یتـمارغ  نازیم  عوـن و  د ) ددرگیم . بوـسحم  یللملا  نیب  دـهعت 
لمع هب  ینیعم  تدم  يارب  ای  واهنآ  زا  یضعب  اب  ای  تلود و  دنچ  اب  هلباقتم  هلماعم  طرش  هب  ایو  دیق  چیه  نودب  تسا  نکمم  الاب  رد  روکذم 

همانـساسانیا و ناگدـننک  اضما  هب  ار  نآ  تشونور  هیلاراشم  دندرگیممیلـست و  دـحتم  للم  ناـمزاس  لـکریبد  هب  اـههیمالعا  نیا  4 ـ  دیآ .
یمیادناوید همانـساسا  هداـم 36  بجوـم  هـب  هـک  ییاــههیمالعا  5 ـ  درادیم . لاــسرا  يرتـسگداد  یللملا  نـیب  ناوـید  رتـفد  هـب  نـینچمه 

تاضق هک  دوب  دـهاوخنآ  مکح  رد  همانـساسا  نیا  ناگدـننک  اضما  نیب  طباور  ردتسا  ربتعم  زونه  هدـش و  رداـص  یللملا  نیب  يرتسگداد 
فالتخا تروص  رد  تسا 6 ـ  هدش  لوبقاهنآ  تاررقم  قبط  رب  اههیمالعا و  نآ  رد  روکذم  تدم  هیقبيارب  يرتسگداد  یللملا  نیب  يرابجا 

عاجرا تسا  ربتعم  زونههک  يدادرارق  اـی  هماندـهع  کـی  بجوم  هب  هاـگره  هداـم 37 ـ  تسا  عطاـق  ناویدمکح  ناوید  تیحالـص  هب  عجار 
. ددرگ لیکـشت  یللملا  نیب  يرتسگداد  یمیاد  ناوید  ای  للم  هعماج  فرط  زا  یتسیاب  هک  دـشاب  هدـشینیبشیپ  یتاضق  تاـیه  هب  فـالتخا 

نیب ناوید  1 ـ  هدام 38 ـ  يرتسگداد .  یللملا  نیب  ناوید  زادوب  دهاوخ  ترابع  تاضق  تایه  نآ  همانـساسا  نیا  ناگدـننک  اضما  هب  تبـسن 
ار ریز  نیزاوم  دـیامن . لصف  لح و  یللملا  نیب  قوقح  قبط  رب  دوشیم  عوجر  وا  هب  هک  ار  یتافالتخادراد  تیرومأم  هک  يرتسگداد  یللملا 

نیفرطهک تسا  هدـش  نیعم  يدـعاوق  نآ  بجوم  هب  هک  یـصوصخو  یمومع  زا  معا  ار  یللملا  نیب  ياههماندـهع  فـلا  درکدـهاوخ . ارجا 
لوبق یقوقح  لصا  کی  لثم  لومعمياهیور  لیلد و  هلزنم  هب  یللملا  نیب  فرع  موسر و  ب  دناهتخانش . تیمـسر  هب  ار  دعاوق  نیا  فالتخا 

نیرتهتسجربدیاقع ییاضق و  تامیمصت  هدام 59  مکح  تیاعر  اب  تسا د ) ندـمتم  لـلم  لوبقم  هک  یقوقح  یمومع  لوصا  تسا ج  هدـش 
یللملا نیب  يرتسگداد  ناوید  هک  ار  یقح  هداـم  نیا  تاررقم  یقوقح 2 ـ  دـعاوق  نییعت  ياربیعرف  لیاسو  هلزنم  هب  ار  فلتخم  للم  نیغلبم 

. دروایمن دراو  یللخ  دهدمکح  نوناق  قبط  يواست  يوحن  هب  نآ  هرابرد  نیفرط  ياضاقتتروص  رد  دناوتیم  نآ  بجوم  هب  دراد و 

 ( ات 64 هدام 39  یسرداد (  نییآ  موس ـ  لصف 

نایرج مامت  هک  دـنیامنتقفاوم  يوعد  نیفرط  هاگره  تسا  یـسیلگنا  هسنارف و  يرتسگداد  یللملا  نیب  ناوید  یمـسر  ياهنابز  هدام 39 ـ 
نابز هب  راک  نایرج  مامت  هک  دنیامن  قفاوتيوعد  نیفرط  هاگره  دش  دهاوخ  اضما  هسنارف  نابز  هب  زینمکح  دیآ  لمع  هب  هسنارف  نابز  هب  راک 
دوش لامعتـسا  دیاب  هک  ینابز  نییعت  يارب  یتقفاوم  ندوبن  تروص  رد  2 ـ  دوشیم . هداد  یسیلگنا  نابز  هب  زین  مکح  دیآلمع  هب  یـسیلگنا 

هسنارف و هب  زین  ناوـیدمکح  دـنرب و  راـکب  دـنهدیم  حـیجرت  هک  ار  ناـبز  ود  نیا  زا  کـیره  دوـخ  تاریرقت  رد  دـنناوتیم  يوـعد  نیفرط 
هب ناوـید  3 ـ  دوـب . دـهاوخ  ربـتعم  صن  ود  نیا  زا  کیمادـک  هک  دـنکیم  نیعم  ناوـید  دوـخ  تروـصنیا  رد  دـش . دـهاوخ  هداد  سیلگنا 
ای دروم  اضتقا  هب  يواعد  1 ـ  هدام 40 ـ  درب . راک  هب  یسیلگنا  ای  هسنارف  زا  ریغ  ینابز  فرط  نآ  هک  داد  دهاوخ  هزاجا  یفرط  ره  تساوخرد 

تروص ود  ره  رد  دوشیم . عوجر  ناوید  هب  دوشیمهداد  راد  رتفد  هب  هک  یتـساوخداد  هلیـسو  هب  اـی  يوعد و  نیفرطقفاوت  غـالبا  هلیـسو  هب 
ار عوضوم  هدربمان  زین  و  3 ـ  دنکیم . غالبا  یعفنیذ  رهب  ار  لاحضرع  اروف  رادرتفد  2 ـ  ددرگ . نیعم  يوعد  نیفرط  فالتخا و  عوضومدیاب 
. دناسریم دنراد  ناوید  هب  عوجر  قح  هک  ییاهتلودعالطا  هب  نینچمه  دحتم و  للم  اضعا و  عالطا  هب  دحتمللم  نامزاس  لکریبد  هلیـسو  هب 
هک ار  یتامادقادنکیم  باجیا  لاوحا  عاضوا و  هک  دهد  صیخشت  هک  یتروصرد  دراد  رایتخا  يرتسگداد  یللملا  نیب  ناوید  1 ـ  هدام 41 ـ 

فالتخا و نیفرطهب  اروف  دیاب  تامادقا  نیا  نییعت  یعطق  مکح  رودص  ات  2 ـ  دهد . ماجنا  دیآلمع  هب  اتقوم  نیفرط  قوقح  ظفح  يارب  دیاب 
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اهنآ فرط  زا  هک  تسا  یناسک  هدـهعب  يرتسگداد  یللملا  نیب  ناوید  رد  نیفرط  یگدـنیامن  1 ـ  هدام 42 ـ  ددرگ . غـالبا  تینما  ياروش  هب 
ناگدنیامن 3 ـ  دنریگب . کمک  يرتسگداد  يالکو  یقوقحنیرواشم و  زا  ناوید  رضحم  نحـص و  رد  دنناوتیم  نیفرط  2 ـ  دنوشیمنیعم .

اهنآ فیاظو  هنادازآ  ماجنا  ياربهک  دوب  دـنهاوخ  ییاهتینوصم  اـیازم و  ياراد  ناوید  رـضحمو  نحـص  رد  نیفرط  يـالکو  نارواـشم و  و 
حیاول غالبا  زا  تسا  تراـبع  یبتک  نییآ  یهافـش 2 ـ  يرگیدو  یبتک  یکی  دراد  هلحرم  ود  یگدیـسر  نییآ  1 ـ هدام 43 ـ  دـشابیم . مزال 

هب رادرتفد و  هلیسو  هب  غالبا  يوعد 3 ـ  هب  طوبرم  كرادم  حیاول و  غالبازا  نینچمه  فرطب و  یضاق و  هب  اهنآ  باوج  اضتقالادنعو  لباقتم 
هب دیاب  دهدیمنیفرط  زا  یکی  هک  قاروا  هنوگره  قدصم  تشونور  4 ـ  دیایم . لمع  هب  دوشیم  نیعم  ناویدفرط  زا  هک  یتدم  رد  بیترت 

يالکو قوقح  نیرواشم  ناگدنیامن و  ناسانشراکو و  دوهش  تاراهظا  عامتسا  زا  تسا  ترابع  یهافش  نییآ  5 ـ  دوش . غالبا  رگید  فرط 
هعجارم یتلودهب  امیقتسم  يرتسگداد  یللملا  نیب  نیفرط  يالکو  نارواشمو و  ناگدنیامن  زا  ریغ  یسک  ره  هب  غالبا  يارب  هدام 44 ـ  يواعد 

عمجلـحم رد  یکرادـم  یتسیاـب  هک  يدراوـم  رد  بیترت  نیمه  2 ـ  دوش . میلـست  یتسیابیمتلود  نآ  كاـخ  رد  غـالبا  هک  درک  دـهاوخ 
رد دـمایم . لمع  هب  سییر  بیان  تسایر  تحتوا  تبیغ  تروص  رد  تسایر و  تحت  یگدیـسر  هدام 45 ـ  دنکیم . قدـص  زین  دوش  يروآ 

رگم تسا  ینلع  یگدیـسر  هسلج  هدام 46 ـ  دوب . دهاوخ  رـضاح  تاضق  نایم  زایـضاق  نیرتیمیدـق  هدـهعب  تسایر  ود  ره  تبیغ  تروص 
ـ  1 هدام 47 ـ  دوش . لیکـشت  یچاشامت  روضح  نودب  هسلج  هک  دیامنتساوخرد  نیفرط  هکنیا  ای  دریگب  يرگید  میمـصت  ناویددوخ  هکنیا 

یمـسر دنـس  رابتعا  هسلجتروص  نیا  طـقف  2 ـ  دـسریم . رادرتـفد  سییر و  اـضما  هب  هک  دـشدهاوخ  هیهت  ياهسلج  تروـص  هـسلج  ره  رد 
زاکی ره  دیاب  هک  ییاهتلهم  تابیترت و  نییعت  يوعد و  نایرجندرک  هرادا  يارب  يرتسگداد  یللملا  نیب  ناوید  هدام 48 ـ  تشاد  دهاوخ 

لمع هب  دشابیـضتقم  هلدا  هماـقا  يارب  هک  ار  یمادـقا  ره  رداـص و  ییاهرارقدـیامنب  ناوید  زا  ار  دوخ  ياـضاقت  نیرخآ  نآ  قبط  رب  نیفرط 
كرادـم ماـمت  هک  دـهاوخب  نیفرط  ناگدـنیامن  زا  هسلج  عورـشزا  لـبق  یتح  دـناوتیم  يرتـسگداد  یللملا  نیب  ناوید  هدام 49 ـ  درواـیم .
دناوتیم ناوید  هدام 50 ـ  تشاد  دهاوخ  رظن  روظنم  ناوید  ار  هتکن  نیا  عانتماتروص  رد  دیامن . هیارا  ار  دوخ  تاحیـضوت  هیلک  میدـقتار و 
باختنا ناوید  دوخ  هک  ياهسسوم  ای  نویسیمکای و  رتفد  ای  تایه  ای  صخش  ره  هب  ار  یتروشم  رما  کیای  قیقحت و  کی  دشاب  مزال  هاگره 

هک دـیایم  لمع  هب  یتابیترت  قبط  رب  ناسانـشراک  ودوهـش  زا  یـضتقم  تالاوس  هیلک  همکاـحم  ناـیرج  رد  هدام 51 ـ  دیامن . عوجردـنکیم 
دانـسا و ررقم  دـعاوم  رد  هـکنآ  زا  سپ  هدام 52 ـ  تشاد  دـهاوخررقم  هداـم 30  رد  روکذـم  هماـن  نییآ  رد  يرتسگداد  یللملا  نیب  ناوید 

نودبدهاوخب نیفرط  زا  یکی  هک  ار  يدیدج  كردم  ای  تداهـشره  دناوتیم  ناوید  دـیدرگ  عامتـسا  دوهـش  تاراهظا  تفایردكرادـم و 
لیـالد زاربا  زا  اـی  دوشنرـضاح  یگدیــسر  هـسلج  رد  نـیفرط  زا  یکی  رگا  1 ـ  هداـم 53 ـ  دـیامن . در  دـهدب  وا  هـب  رگید  فرط  تیاـضر 

نیا ناوـید  هکنیا  زا  لـبق  2 ـ  دـهدبمکح . وا  ياـهتساوخرد  قبط  رب  هک  دـیامن  اـضاقت  ناوید  زادـناوتیم  رگید  فرط  دـیامن  يراددوخ 
رظن هطقن  زا  مه  روبزم  ياهتساوخردهکلب  دراد  یگدیسر  تیحالص  هدام 36 و 37  قبط  طقف  هن  هکددرگ  نیمطم  دیاب  دریذـپب  ار  اضاقت 

ار یلیاسو  مامت  نیفرطيالکو  نیرواشم و  ناگدـنیامن و  هک  یتقو  1 ـ  هدام 54 ـ  دشابیم . ساسا  اب  حیحـص و  یلمعرظن  زا  مه  یقوقح و 
قاتا هب  تروشم  يارب  نارواد  تایه  سپـس  2 ـ  دیامنیم . مالعا  ار  همکاحم  متخ  سییر  دـندرب  راکبناوید  رظن  تحت  دـننادیم  دـیفم  هک 

رـضاح تاـضق  تیرثکا  هب  نارواد  ماـکحا  هدام 55 ـ  دنامبيرـس . هدـمآ و  لـمع  هب  هناـمرحم  دـیاب  نارواد  هرواـشم  3 ـ  دنوریمرواشم .
دیاب مکح  1 ـ  هدام 56 ـ  دوب . دـهاوخ  عطاق  دـشابیم  وانیـشناج  هک  یـسک  اـی  سییر و  يار  ارآ  يواـست  تروص  رد  2 ـ  دوشیمرداص .

هاگره هدام 57 ـ  ددرگ . دیق  مکح  رددیاب  دناهدرک  تکرـش  مکح  رودـص  رد  هک  یتاضق  یماسا  2 ـ  دشابدنتسم ) لدتسم و  .) دشاب هجوم 
ـ  هدام 58 دنک . مکح  همیمض  ار  دوخیصخش  هدیقع  حرش  تشاد  دهاوخ  قح  یضاق  ره  دشابهدشن  رداص  تاضق  ارآ  قافتا  هب  الک  مکح 

هدـناوخ دنـشاب  هدـش  توعداـجنآ  هب  رقملا  بسح  فرط  ناگدـنیامن  هک  ینلع  هسلجرد  دـسرب و  رادرتـفد  سییر و  اـضما  هـب  دـیاب  مـکح 
ماکحا هداـم 60 ـ  تسا  روآ  مازلا  هدوب  مکح  عوضوم  هک  يدرومردو  فـالتخا  نیفرط  هراـبرد  طـقف  ناوـید  ماـکحا  هدام 59 ـ  دوشیم .

نآ یفرط  ره  تساوخرد  هب  دـناوتیمناوید  مکح و  دودـح  ینعم و  دروم  رد  فالتخا  تروصرد  تسا  فانیتسا  لباق  ریغ  یعطق و  ناوید 
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رثاهیـضق رد  هک  يرما  کی  فشک  تروص  رد  رگم  دومن  اضاقتناوید  زا  ناوتیمن  ار  مکح  رد  رظندـیدجت  1 ـ هدام 61 ـ  دیامن . ریسفت  ار 
هیحان زا  دناهتـشادنعالطا و  رما  نآ  دوجو  زا  دیامنیم  رظندیدجت  ياضاقت  هکیفرط  ناوید و  دوخ  مکح ،  رودـص  زا  لبق  هتـشاد و  یعطق 

رداص ناوید  فرطزا  هک  دوشیم  عورـش  یمکح  قبط  رب  رظندیدجت  نییآ  تسا 2 ـ  هدوبن  عالطا  مدعنیا  يارب  يریصقت  مه  روبزم  فرط 
ثیح نیا  زا  هدرک و  هراشا  دشابیمرظندیدجت  ناکما  يارب  مزال  تایفیک  ياراد  هک  ار  يدیدجرما  دوجو  اتحارـص  نآ  بجوم  هب  هدـش و 

ـ  4 دزاس . فقوتم  مکحیلبق  يارجا  هب  ار  رظندیدجت  نییآ  عورش  دناوتیم  ناوید  3 ـ  درادیم . مالعا  لوبق  لباق  اررظندیدجت  تساوخرد 
چیه مکح  خـیرات  زا  لاس  هد  ياـضقنا  زا  سپ  5 ـ  دیآ . لمع  هب  دـیدج  رما  فشکخـیرات  زا  هام  فرظ 6  رد  دیاب  رظندـیدجت  تساوخرد 

زا یکی  هب  هدـمآ  لمعهب  هک  یتواضق  هک  دـهدب  صیخـشت  یتلود  هاـگره  1 ـ  هدام 62 ـ  دوب . دهاوخن  ریذپناکما  رظندـیدجتتساوخرد 
عطاق ناوید  يار  اـضاقت  نیا  دروم  رد  2 ـ  دهدب . لاحـضرع  ناوید  هب  هیـضق  رد  تلاخد  يارب  دناوتیمدوشیم  طوبرم  نآ  یقوقح  قیالع 

 ، دناهتشادتکرش فالتخا  نیفرط  زا  ریغ  رگید  ياهتلود  دادرارق  ناردهک  دشاب  يدادرارق  ریسفت  هب  طوبرم  رما  هاگره  1 ـ  هدام 63 ـ  تسا 
دوـش و همکاـحم  دراو  هـک  دراد  قـح  اـهتلود  نـیا  زا  کـی  ره  2 ـ  دـناسرب . اـهتلودنآ  عـالطا  هب  ار  بتارم  گـنرد  نودـب  دـیاب  راد  رتفد 
زا کـی  ره  هدام 64 ـ  دوب . دـهاوخ  روآمازلا  زین  وا  هرابرد  دـیایم  لمع  هبناوید  مکح  بجوم  هب  هک  يریـسفت  قح  نیا  لاـمعا  تروصرد 

. دیامن ررقم  يرگیدبیترت  ناوید  هکنیا  رگم  دش  دهاوخ  لمحتم  ار  دوخ  هبطوبرم  همکاحم  جراخم  يوعد  فارطا 

 ( ات 68 هدام 65  یتروشم (  ارآ  رد  مراهچ  لصف 

ار اضاقت  نینچهزاجا  وا  هب  دـحتم  للم  روشنم  هک  ياهسـسوم  ای  ناـمزاس  رهياـضاقت  هب  ییاـضق  هلأـسم  ره  رد  دـناوتیم  ناوید  هدام 65 ـ 
يار نآ  دروـم  رد  هک  یلیاـسم  2 ـ  دـهدب . یتروشم  يار  دروآ  لـمع  هب  ار  مادـقا  نیا  دـناوتیمروشنم  نآ  تاررقم  قبط  رب  اـی  دـهدیم و 

. دوش هداد  حرش  حیرص  ترابع  اب  دیاب  لیاسم  نآ  روبزملاحضرع  ردو  نایب  یبتک  لاحضرع  نمـض  دیاب  دوشیمهتـساوخ  ناوید  یتروشم 
یلاحضرع اروف  رادرتفد  1 ـ هدام 66 ـ  ددرگ . همیمض  لاحضرع  هب  دیاب  دشابهلیسم  ندرک  نشور  بجوم  تسا  نکمم  هک  یکرادم  عونره 

هب 2 ـ  دیامنیم . غالبا  دنراد  ناوید  رد  يوعد  هماقا  قحهک  ییاهتلود  مامت  هب  هدمآ  لمع  هب  یتروشم  يار  تساوخردنآ  بجوم  هب  هک  ار 
هب هک  یللملا  نیب  نامزاسکی  ای  ناوید و  رد  يوعد  هماقا  قح  هک  یتلود  ره  هب  میقتسمو  صوصخم  غالبا  بجوم  هب  دیاب  رادرتفد  هوالع ، 

ناوید هک  دهد  عالطا  دـشاب  هتـشاد  ارمزال  تاعالطا  نداد  ییاناوت  ناوید  سییر  صیخـشت  هب  ناویدهک  یتروص  رد  ای  ناوید و  صیخـشت 
يارب هک  ینلع  هسلج  رد  ار  اـهنآ  یهافـش  تاـنایب  اـی  وتفاـیرد  یبـتک  ياـههیراهظا  دـیامنیم  نیعم  سییر  هک  يدـعومرد  تـسا  رـضاح 
لمع وا  هب  تبسن  هدام  نیا  مود  هرقفرد  روظنم  صوصخم  غالبا  هک  اهتلود  نیا  زا  یکی  هاگره  3 ـ  دنک . عامتسا  دباییم  لیکشت  روظنمنیا 

ـ  4 دوب . دهاوخ  عطاق  ناوید  يار  اضاقت  نیا  دروم  رددنک  لیم  راهظا  یهافـش  تاحیـضوت  نایب  هب  ای  یبتک و  هیراهظانداد  هب  تسا  هدماین 
ياهنامزاس اب  اهتلودتاحیـضوت  حـیاول و  هک  دوشیم  هداد  هزاجا  دـناهداد  یهافـشتاحیضوت  ای  یبتک  حـیاول  هک  ییاههسـسوم  ای  اـهتلود 

دروم دوشیم  نیعم  سییر  فرط  زانآ  ندوبن  ریاد  تروص  رد  ناوید و  فرط  زا  صوصخب  درومره  رد  هک  یتدم  رد  قیرط و  هب  ار  رگید 
اهنآ دوخ  هک  یتاسـسوم  اـهتلود و  هب  ار  یبـتک  ياههیراهظایـضتقم  دـعوم  رد  رادرتـفد  روـظنم  نیا  يارب  دـنهدرارق و  رظن  راـهظا  ثحب و 

هب ـالبق  بتارم  درادیممـالعا و  ینلع  هسلج  رد  ار  دوخ  یتروشم  يار  ناوید  هدام 67 ـ  درادیم . لاسرا  دناهتـشاد  میدقت  ییاههیراهظازین 
عالطا دنشابیم  عفنیذ  امیقتسم  هک  یللملا  نیب  تاسیـسات  ناگدنیامن  هب  رگید و  ياهتلود  دحتم و  للمنامزاس  اضعا  ناگدنیامن  لکریبد و 

ياهحورطم تاـفالتخا  دروم  رد  ار  همانـساسا  نیا  تاررقمدوخ  یتروـشم  فیاـظو  يارجا  نیح  رد  دـیاب  ناوـید  هداـم 68 ـ  دوشیم . هداد 
. دنک تاعارم  ناکما  دحرس  ات  دنادیم  لامعا  لباقهک 

 ( ات 70 هدام 69  تاحالصا (  مجنپ ـ  لصف 
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طونم طورشم و  یلوتسا  ررقم  دحتم  للم  روشنم  تاحالصا  يارب  هک  دیایملمع  هب  یقیرط  نامه  هب  همانساسا  نیا  تاحالـصا  هدام 69 ـ 
اضما ار  همانساسا  نیا  هک  دیامنیم  ذاختاییاهتلود  تکرـش  يارب  تینما  ياروش  هیـصوت  هب  انب  یمومععمجم  هک  دوب  دهاوخ  یتامیمـصت  هب 

همانساسا نیا  رد  تسا  مزالوا  صیخشت  هب  هک  ار  یتاحالـصا  دناوتیم  ناوید  هدام 70 ـ  دشابیمن . دحتم  للم  نامزاس  وضعیلو  دـناهدرک 
. دوش عقاو  ذاختا  دروم  هدامتاررقم 69  قبط  ات  دیامن  داهنشیپ  دحتم  للم  نامزاس  لکریبدیبتک  غالبا  هلیسو  هب  دیآ  لمع  هب 

نیو هماندهع  همیمض 

زا بکرم  هک  ار  ناگدنهدشزاس  زا  یتسرهف  دـحتم  للم  نامزاس  لک  ریبد  هماندهع 1 ـ  هدام 66  ب )  دـنب (  هب  طوبرم  شزاس ـ  شور  1 ـ 
هماندهع فرط  ای  دحتم  للم  نامزاس  وضع  روشکره  زا  روظنم  نیدب  دومن . دهاوخ  يرادـهگن  هیهت و  دشابتیحالـص ، دـجاو  نانادـقوقح 

دروم تسرهف  دنوشیم  داهنـشیپ  وحن  نیدب  هک  دارفا  یماسا  دیامن . داهنـشیپار  هدنهد  شزاس  رفن  ود  یماسا  ات  دش  دـهاوخ  توعدرـضاح 
قاـفتا روط  هب  هک  یتـسپ  لاغـشا  يارب  هک  يدرف  تمدـخ  تدـم  هلمجنم  ناگدـنهد  شزاـس  تمدـخ  تدـم  داد . دـهاوخ  لیکـشت  ار  رظن 

راک تسا  هتفای  همتاخ  وا  تمدخ  تدم  هک  يا  هدنهد  شزاس  . دوب دهاوخ  دیدمت  لباق  لاس  جنپ  دوشیم ، داهنـشیپ  تسا  هدنام  يدـصتالب 
ریبد هب  هدام 66  قبط  هک  ییاضاقت  هک  یتقو  2 ـ  داد . دهاوخهمادا  هدش  لوحم  يو  هب  لیذ  دنب  بجوم  هب  هک  یفیاظو  اب  طابترا  رد  ار  دوخ 

ییاهروشک ای  روشک  دیامنیم  حرطم  تسا  هتفای  لیکشت  ریز  بیترتهب  هک  یشزاس  نویسیمک  رد  ار  فالتخا  لکریبد  دوشیممیلـست ، لک 
روشک هعبت  هدنهد  شزاس  کی  فلا ـ  دیامنیم  باختنا  ریز  بیترت  هب  ار  هدـنهد  شزاس  ود  دـنهدیم  لیکـشت  ار  فالتخا  فرط  کی  هک 

نآ و ب جراخ  زا  ای  دوش  باختنا  کی  دنب  رد  روکذـمتسرهف  زا  تسا  نکمم  هک  فالتخا  فرط  ياهروشک  زا  یکی  ای  فالتخا  فرط 
روشک دوش . باختناروکذم  تسرهف  زا  دیابیم  هدوبن و  فالتخا  فرط  ياهروشکای  فالتخا  فرط  روشک  هعبت  هک  هدنهد  شزاس  کی   ـ
هدـنهد شزاس  راهچدـنکیم  باـختنا  ار  هدـنهد  شزاـس  بیترت و  نیمه  هب  دنهدیملیکـشت  ار  فـالتخا  رگید  فرط  هک  ییاـهروشک  و 

سپ زور  تصش  دنوش . بوصنم  تساهدرک  تفایرد  ار  اضاقت  للم  نامزاس  لکریبد  هک  یخیرات  زازور  فرظ 60  رد  دیاب  نیفرط  بختنم 
ررقم تلهم  رد  رگا  دیزگ . دنهاوخربسیئر  ناونع  هب  تسرهف  نامه  زا  ار  یمجنپ  صخـش  روبزمهدنهد ، شزاس  راهچ  باصتنا  نیرخآ  زا 

باصتنا هب  روبزم ، تلهم  ياضقنازا  سپ  زور  تصـش  ات  لکریبد  دـشاب  هدـشن  بوصنم  ناگدـنهدشزاس  زا  یکی  ای  سیئر  باصتنا  يارب 
ار للملانیب  قوقح  نویـسیمک  ياضعا  زا  یکی  هاوخ  وتسرهف  رد  جردنم  صاخـشا  زا  یکی  هاوخ  دناوتیم  لکریبد  درک . دـهاوخ  مادـقا 

شزاس زا  یکی  تسپ  هاگره  دـشابیم . دـیدمت  لباق  اهتلهم  زا  مادـک  رهفالتخا  نیفرط  قفاوت  تروص  رد  دـیامن . نیعم  سیئر  ناونعهب 
تسا هدش  تیاعر  يودب  باصتنا  صوصخرد  هک  دش  دهاوخ  ماجنا  یصاخ  تابیترت  نامه  قبط  نیـشناج  باصتنا  دنامب  یلاخ  ناگدنهد 

ره دناوتیم  نویسیمک  فالتخا  نیفرط  قفاوت  تروص  رد  تفرگ  دهاوخ  میمصتدوخ  یگدیسر  نییآ  صوصخ  رد  شزاس  نویـسیمک  3 ـ 
يارآ تیرثکا  هب  نویسیمک  ياههیصوت  وتامیمصت  دیامن . میلـست  نآ  هب  ابتک  ای  اهافـش  ار  دوخ  تایرظنات  دنک  توعد  ار  هماندهع  فرط 
لـصف لـح و  هک  دـیامن  يریبادـت  هنوگره  هجوتم  ار  فـالتخا  ياـهفرط  دـناوتیم  نویـسیمک  4 ـ دوشیم . بیوـصتو  ذاـختا  نآ  هناـگجنپ 

یسررب و ار  تاداریا  اهاعدا و  دومندهاوخ . عامتـسا  ار  فالتخا  ياهفرط  تاراهظا  نویـسیمک  5 ـ  دنکیم . لیهست  ار  ناشفالتخا  هناتـسود 
زا سپ  هام  هدزاود  فرظ  نویسیمک  6 ـ  دیامنیم . يرای  فالتخا  هناتـسود  لصف  لح و  يارب  ار  اهنآ  هک  درک  دهاوخیتاداهنـشیپ  نانآ  هب 

دهاوخ فـالتخا  ياـهفرط  یهاـگآ  هب  دوشیم و  میلـستلکریبد  هب  نویـسیمک  شرازگ  دومن . دـهاوخ  هیهت  ار  دوخراـک  شرازگ  لیکـشت 
روآ مازلافالتخا  ياـهفرط  يارب  هیـضق  یقوقح  ياـههبنج  عیاـقو و  صوصخ  رد  هلـصاح  ياـهیریگ  هجیتن  هلمجنم  روبزم  شرازگ  دیـسر .

ـ  7 ددرگ . لیهـست  فالتخاهناتـسود  لصف  لح و  ات  دوشیم  داهنـشیپ  اـهفرط  هب  یـسرربتهج  هک  تسا  ییاههیـصوت  ناـیب  طـقف  تسین و 
دحتم للم  نامزاس  ار  نویـسیمک  جراخم  دروآیم . مهارف  دـشابیم  دـنمزایننآ  هب  شزاس  نویـسیمک  هک  ار  یتالیهـست  اهکمک و  لکریبد 
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رابجا تیعونمم  هب  طوبرم  هیمالعا  تادـهاعم  قوقح  هرابرد  دـحتم  للم  نامزاس  سنارفنک  ياههمانعطق  اـههیمالعا و  2 ـ  دیامنیم . نیمات 
ره هک  لصا  نیا  دـییات  اب  تادـهاعم  قوقح  صوصخ  رددـحتم  للم  نامزاس  سنارفنک  تادـهاعم  داقعنا  رد  يداصتقا  اـی  یـسایس  یماـظن 

يواست لصا  نیا  رب  دـیکات  اـب  ددرگارجا ، تیننسح  اـب  اـهنآ  بناـج  زا  دـیاب  هدوب و  روآ  دـهعت  نآنیفرط  يارب  ییارجـالا  مزـال  هدـهاعم 
دنـشاب رادروخرب  لماک  يدازآ  زا  دیاب  هدهاعم  داقعنا  هبطوبرم  یمادـقا  ره  ماجنا  تهج  اهروشک  هک  نیا  هب  داقتعا  اب  اهروشک . تیمکاح 

و دننک ، دقعنمیتادهاعم  اهروشک  رگید  نوگانوگ  تاقییـضت  راشف و  تحتدناهدوب  روبجم  اهروشک  هتـشذگ  رد  هک  نیا  زا  فسات  زاربا  اب 
ـ  1 دیامن . لامعا  هدهاعم  کیداقعنا  اب  طابترا  رد  ار  یتاقییضت  نینچ  دناوتن  يروشک  چیه  هیتآ  رد  هک  نیا  زا  نانیمطا  لوصح  هب  لیامت  اب 
رد رگید  يروشکندرک  روبجم  روظنم  هب  روشک  کی  هک  ار  يداصتقا  ای  یـسایس  یماظن  زا  معا  راشف  هنوگره  لامعا  ای  دـیدهت  هب  لـسوت 

موکحم امـسر  دربیم ، راـکهب  هدارا  يدازآ  اـهروشک و  تیمکاـح  يواـست  لوصا  فـالخربو  هدـهاعم  داـقعنا  هب  طوبرم  تامادـقا  ماـجنا 
نامزاس سنارفنک  دشاب . تادـهاعم  قوقح  هب  عجار  سنارفنکییاهن  نامیپ  زا  یـشخب  رـضاح  هیمالعا  هک  دریگیم  میمـصت  2 ـ  دیامنیم .

ای للملانیب  قوقح  هنایقرتم  هعـسوتو  نیودت  هب  طوبرم  هبناج  دنچ  تادـهاعم  هک  نیا  داقتعا  اب  تادـهاعم  قوقح  صوصخ  رد  دـحتم  للم 
دنشاب و حوتفم  ناهج  ياهروشک  همه  تکراشم  يارب  دیاب  تسا  یعفن  دجاو  یللملا  نیب  هعماج  هیلک  يارب  ناشفدهو  عوضوم  هک  ییاهنآ 

وـضع هک  ییاهروشکزا  ات  دهد ، هزاجا  یمومع  عمجم  هب  تادـهاعم  قوقحصوصخ  رد  نیو  هماندـهع  داوم 82 و 83  هک  نیا  هب  هجوتاـب 
یللملا نـیب  ناوـید  همانـساسا  هـب  اـی  دنتـسینیمتا و  یللملا  نـیب  سناژآ  اـی  نآ  یعرف  صاـخ  ياـهنامزاسزا  یکی  اـی  دـحتم  لـلم  ناـمزاس 

هک دـنکیم  توعد  یمومع  عـمجم  زا  1 ـ  دـنریذپب . ار  روبزم  هماندـهع  تیوضع  ات  دـیامن  توعد  اصوصخم  دـناهدشنقحلم ، يرتسگداد 
هماندهع رد  نکمم  دادعت  نیرتشیب  تکراشم  ات  دـهد  رارقیـسررب  دروم  دوخ  هیـسالجا  نیمراهچ  تسیب و  رد  ار  همانتوعد  لاسرا  هلأسم 
هیمالعا روظنم  ات  دنـشوکبدحتم  للم  نامزاس  وضع  ياـهروشک  هک  تسا  راودـیما  2 ـ  ددرگ . نیمأـت  تادـهاعم  قوقح  صوصخ  رد  نیو 

ـ  4 دـیامن . بلج  رـضاح  هیمالعا  هب  ار  یمومع  عمجم  هجوت  دـنکیم  اضاقت  دـحتم  للم  نامزاس  لک  ریبد  زا  3 ـ  دنشخب . ققحت  ار  رـضاح 
هب طوبرم  همانعطق  دشاب . تادهاعم  قوقح  صوصخ  رد  دحتم  للم  سنارفنک  ییاهن  نامیپ  زا  یـشخب  رـضاح  هیمالعا  هکدریگیم  میمـصت 
دای اب  تادـهاعم  قوقح  صوصخ  رد  دـحتم  للم  ناـمزاس  سنارفنک  سنارفنک  تادـهاعم  قوقح  صوصخ  رد  نیو  هماندـهع  کـی  هداـم 

لصف داوم  يداهنشیپ  حرطدوخ  ربماسد 1966  خروم 5   3166 ( 12  ) هرامـش همانعطقرد  دـحتم  للم  نامزاس  یمومع  عمجم  هک  نیا  يروآ 
حرط داوـم  هکنیا  هب  هجوـت  اـب  تـسا  هتـشادمیلست  سنارفنک  هـب  ار  نآ  هیـسالجا  نیمهدـجیه   ) لـلملانیب قوـقح  نویـسیمک  شرازگ  مود 

هب ملع  اب  یللملا  نیب  نامزاس  نیدنچ  ای  ود  نیبامیفای  یللملا  نیب  ياهنامزاس  اهروشک و  نیب  هدقعنم  تادهاعمهب  اهنت  نویسیمک  يداهنـشیپ 
یللملا نیب  ياهنامزاسعیـسو  هبرجت  هک  نیا  يوزرآ  اب  و  دـنراد ، دروم  نیا  رد  یفلتخمیلمع  ياهدروخرب  یللملا  نیب  ياـهنامزاس  هک  نیا 

نیب هدقعنم  تادهاعمعوضوم  دنکیم  هیـصوت  دحتم  للم  نامزاس  یمومع  عمجم  هب  دریگ . رارق  هدافتـسادروم  نسحا  وحن  هب  هنیمز  نیا  رد 
هب ات  دهد  عاجرا  للملانیب  قوقح  نویـسیمکهب  اددـجم  ار  یللملا  نیب  نامزاس  نیدـنچ  ای  ود  نیبامیف  ای  یللملا  نیب  ياهنامزاس  اهروشک و 
ای یـسایس  یماظن  راـبجا  تیعونمم  هب  طوبرم  هیمـالعا  هب  عجار  هماـنعطق  دوش . عقاو  هبلاـطم  دروم  هدـمع  یللملا  نیب  ياـهنامزاس  تروشم 

یماظن رابجا  تیعونمم  هب  طوبرم  هیمالعا  هک  تادهاعم  قوقح  صوصخ  رد  دحتم  للم  نامزاس  سنارفنک  تادـهاعم  داقعنا  رد  يداصتقا 
نامزاس یمومع  عمجم  زا  تسا 1 ـ  هدرک  بیوصت  سنارفنک  ییاهننامیپ  زا  یشخب  ناونع  هب  ار  هدهاعم  داقعنا  تهج  يداصتقا  ای  یـسایس 

هب نینچمه  سنارفنک و  رد  هدـننک  تکرـشرگید  ياهروشک  وضع و  ياهروشک  هیلک  یهاگآ  هب  ار  روبزم  هیمالعا  دراد  اضاقت  دـحتم  للم 
. دنیامن ریثکت  غیلبت و  رتهدرتسگهچ  ره  ار  هیمالعا  دراد  اضاقت  وضع  ياهروشک  زا  2 ـ  دناسرب . دحتم  للم  نامزاس  مهم  ياهناکرا 

یللملانیب ياهلاس  اه و  ههد  دحتم  للم  نامزاس  صاخ  ياهتبسانم 

ههد نیموس  ههد 1990  یگنهرف  هعسوت  یناهج  ههد  مارآ 1988ـ1977  سونایقا  ایـسآ و  يارب  تاطابترا  لقن و  لمحههد و  1985ـ1966 
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دـحتم 1990ـ2000 للم  نامزاس  للملانیب  قوقح  ههد  یعیبط 1990ـ1999  بیاصم  شهاـک  يارب  یللملانیب  ههد  ههد 1990  حالس  علخ 
يارب تاطابترا  لقن و  لمح و  ههد  نیمود  دحتم 1991ـ2000  للم  هعسوت  ههد  نیمراهچ  رامعتسا 1991ـ2000  ینک  هشیر  یللملانیب  ههد 

اقیرفا 1993ـ2002 يارب  یتعنص  هعسوت  ههد  نیمود  ردخم 1993ـ2002  داوم  زا  هدافتسا  ءوس  هیلعرب  دحتم  للم  ههد  اقیرفآ 1991ـ2000 
مدرم یللملانیب  ههد  يداژن 1944ـ2004  ضیعبت  یتسرپ و  داژن  اـب  هزراـبم  ههد  نیموس  مارآ 1933ـ2003  سونایقا  ایـسآ و  نالولعم  ههد 

شزرو و یللملانیب  لاس  هداوناخ 1994  یللملانیب  ناـمزاس  رـشب 1994  قوقح  شزومآ  يارب  دـحتم  للم  ههد  ناهج 1995ـ2005  یموب 
یتدیقع  ) يرابدرب يارب  دحتم  للم  لاس  کیپملا 1995  نامرآ 

یصوصخ

ناریا یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  زا 

یندم نوناق  زا 

یندم روما  رد  بالقنا -  یمومع و  ياههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  زا 

هامدادرم 1310 بوصم  جاودزا -  هب  عجار  نوناق  زا 

يدعب ياههیحالصا  اب  هامریت 1319  مود  بوصم  یبسح -  روما  نوناق  زا 

یمالسا ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  هام 1369  نابآ  بوصم 29  راک -  نوناق  زا 

هامتشهبیدرا 1339 بوصم 12  ینیمأت -  تامادقا  نوناق  زا 

یندم روما  رد  بالقنا  یمومع و  ياههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  زا  یجراخ  ياهتلود  عابتا  زا  نیمات  ذخا 

رهم 1367 بوصم 14  روشک -  ياهزرم  زا  زاجم  ریغ  صاخشا  ناگدنهدروبع  تازاجم  نوناق 

ناریا رد  هجراخ  عابتا  تماقا  دورو و  نوناق  هدام 18  ییارجا  هماننییآ 

یگدنیامن نآ  رد  ناریا  تلود  هک  یکلامم  رد  يواعد  رد  تلاکو  یهاوگ  عجرم  نییعت  همان  نییآ 

ناریا یمالسا  يروهمج  یتعنص  يراجت ـ  دازآ  قطانم  رد  یجراخ  عابتا  دیداور  رودص  ییارجا  همان  نییآ 

بوصم 1351 همانرذگ  نوناق  هدام 24  صوصخ  رد  همانبیوصت 

تماقا دورو و  هب  عجار  نوناق  ییارجا  هماننییآ  ( 5  ) هدام هب  ( 2  ) هرصبت قاحلا  صوصخ  رد  همانبیوصت 

ناریا رد  هجراخ  عابتا  تماقا  دورو و  نوناق  هدام 19  ییارجا  همان  نییآ 

یجراخ ياههیامرس  تیامح  بلج و  نوناق  ششوپ  تحت  یجراخ  يراذگ  هیامرس  شریذپ  طباوض 

یجراخ ياهتکرش  یگدنیامن  ای  هبعش  تبث  هزاجا  نوناق  ییارجا  همان  نییآ 
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یجراخ ياههیامرس  تیامح  بلج و  نوناق  لومشم  ياهیراذگهیامرس  اب  هطبار  رد  همانبیوصت 

لاس 1328 بوصم  هجراخ -  عابتا  كالمتسا  همان  نییآ 

لاس 1342 هامرهم  بوصم  هجراخ -  عابتا  كالمتسا  هب  عجار  همانبیوصت 

لاس 1344 هامدادرم  بوصم  ناریا -  رد  هناگیب  عابتا  كالمتسا  هب  عجار  ییارجا  همان  نییآ 

هیامرس تیامح  بلج و  نوناق  ششوپ  تحت  یجراخ  يراذگهیامرس  شریذپ  طباوض  هب  یترابع  قاحلا  صوصخ  رد  همانبیوصت 

ناریا یمالسا  يروهمج  ورملق  زا  یجراخ  ياهالاک  روبع  لقن و  لمح و  نوناق  ییارجا  همان  نییآ  هیحالصا 

هامدادرخ 1352 بوصم 12  هناگیب -  عابتا  تماقا  دورو و  نوناق  ییارجا  همان  نییآ 

بوصم 1382 یجراخ –  يراذگ  هیامرس  تیامح  قیوشت و  نوناق  ییارجا  همان  نییآ  حالصا  هب  عجار  همان  بیوصت 

هب آ بوسنم  نانکراک  لنسرپ و  یجراخ ، ناراذگ  هیامرس  يارب  هلاس  کی  ررکم  دورو  يازیو  رودص  هب  عجار  همان  بیوصت 

1386 10 16 یلاغشا -  نیطسلف  نیمزرس  هب  یناریا  عابتا  رفس  تیعونمم  صوصخرد  همانبیوصت 

یمومع

دیاتراپآ تیانج  تازاجم  عنم و  یللملانیب  نویسناونک  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  قاحلا  نوناق 

نوماریپ یصوصخ  قوقح  يزاستخاونکی  یللملانیب  هسسؤم  نویسناونک  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  قاحلا  نوناق 

يدالیم ربماتپس 1956  بوصم 7  تسا -  یگدرب  هباشم  هک  یتابیترت  تایلمع و  یشورفهدرب و  یگدرب و  عنم  یلیمکت  دادرارق 

همدقم

ات 2 هدام 1  یگدرب (  ریظن  تابیترت  موسر و  لوا -  شخب 

 ( ات 4 هدام 3  یشورفهدرب (  مود -  شخب 

ات 6 هدام 5  یگدرب (  ریظن  موسر  تابیترت و  یگدرب و  موس -  شخب 

 ( هدام 7 تافیرعت (  مراهچ -  شخب 

 ( هدام 8 دادرارق (  نیا  فارطا  نیب  تاعالطا  لدابت  تاطابترا و  ويراکمه  مجنپ -  شخب 

 ( ات 14 هدام 9  ییاهن (  تاررقم  مشش -  شخب 

نادرگناور ياهوراد  ردخم و  داوم  قاچاق  اب  هزرابم  يارب  دحتم  للم  نامزاس  نویسناونک  هب  قاحلا  نوناق 

 ( روشک تاررقم  نیناوق و  للملا (  نیب  زا 56نیناوق  هحفص 50 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نادرگناور داوم  نویسناونک 

دادرخ 1355 اب 25  ربارب  هم 1976  هخروم 15  یمالسا -  سنارفنک  نامزاس  يایازم  اهتینوصم و  همانتقفاوم 

هامنابآ 1350 بوصم 23  یجراخ -  ياهروشک  هیلع  تیانج  هحنج و  نیبکترم  تازاجم  نوناق 

هامتشهبیدرا 1339 بوصم 14  نیمرجم -  دادرتسا  هب  عجار  نوناق 

 ( ات 11 هدام 1  دادرتسا (  طیارش  لوا  لصف 

 ( ات 26 هدام 12  دادرتسا (  بیترت  مود  لصف 

هامدادرم 1313 بوصم 17  ناریا -  رواجم  يدحرس  قطانم  زا  يرارف  نیمرجم  ییازج  بیقعت  هب  عجار  نوناق 

كدوک قوقح  نویسناونک 

نیب نویسناونک  هب  طوبرم  یسمش  يرجه   1357  ) يدالیم لکتورپ 1978  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  قاحلا  نوناق 

روشک ییامیپاوه  نویسناونک  ینابزجنپ  ربتعم  نتم  هب  طوبرم  لکتورپ  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  قاحلا  نوناق 

یللملا م نیب  يروشک  ییامیپاوه  تمدخ  رد  هک  ییاههاگدورف  رد  زیمآتنوشخ  ینوناقریغ  لامعا  زا  يریگولج  لکتورپ 

يروشک ییامیپاوه  تمدخ  رد  هکییاههاگدورف  رد  زیمآتنوشخ  ینوناق  ریغ  لامعا  زا  يریگولج  لکتورپ  بیوصت  نوناق 

هداج قیرط  زا  الاک  یللملانیب  لقن  لمح و  دادرارق  نویسناونک 

يروشک یللملانیب  ییامیپاوه  نویسناونک  حالصا  هب  عجار  همانهلواقم 

امیپاوهرد رگید  یباکترا  لامعایخرب  میارجهبعجار و  نویسناونک 

امیپاوه رد  رگید  یباکترا  لامعا  یخرب  میارج و  هب  عجار  ویکوت  نویسناونک  هب  ناریا  تلود  قاحلا  نوناق 

يروشک ییامیپاوه  تینما  هیلع  ینوناق  ریغ  لامعا  زا  يریگولج  نویسناونک 

یللملانیب يراجت  يرواد  نوناق 

كدوک قوقح  نویسناونک  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  قاحلا  هزاجا  نوناق 

رهم 1343 بوصم 21  یسایس -  طباور  هرابرد  نیو  دادرارق  هب  طوبرم  نوناق 

یکرمگ تافلخت  زا  يریگولج  سسجت و  يریگشیپ  روظنم  هب  يرادا  لباقتم  ياهکمک  یللملا  نیب  نویسناونک 

هداج قیرط  زا  الاک  یللملا  نیب  لقن  لمح و  دادرارق  نویسناونک  لکتورپ 

تیکلام زا  تیامح  يارب  سیراپ  نویسناونک  رد  هدمآ  لمع  هب  تاحالصا  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  قاحلا  نوناق 
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یللملانیب ياهقفاوت  داقعنا  میظنت و  یگنوگچ  همان  نییآ  هیحالصا 

یسایس نیرومأم  تینوصم  اب  هطبار  رد  ییاضق  یلاع  ياروش  همانشخب 

نیمهتم دادرتسا  هب  عجار  دانسا  قاروا و  میظنت  هیهت و  هوحن  اب  هطبار  رد  يرتسگداد  ترازو  همانشخب 

اریا یسایس  ناگدنیامن  هب  قلعتم  یصخش  مزاول  یسایس و  تالومحم  ینوناق  هحیال  دنب 3  هب  هرصبت  کی  قاحلا  نوناق 

یجراخ یناریا و  یسایس  ناگدنیامن  هب  قلعتم  یصخش  مزاول  یسایس و  تالومحم  هب  عجار  ینوناق  هحیال 

کیتاملپید نیرومأم  هلمج  نم  یللملانیب  تیامح  دروم  صاخشا  هیلع  میارج  تازاجم  يریگولج و  هب  عجار  نویسناونک 

ناجیابرذآ يروهمج  تلود  ناریا و  یمالسا  يروهمج  تلود  نیب  نیمرجم  دادرتسا  همانتقفاوم 

رویرهش 1371 بوصم 29  لییارسا -  میرحت  دروم  رد  یمالسا  هدحاو  نوناق 

رویرهش 1371 بوصم 29  لییارسا -  میرحت  دروم  رد  یمالسا  هدحاو  نوناق  بیوصت  نوناق 

نابآ 1368 مهد  بوصم  اکیرمآ -  تلود  یتسیرورت  تامادقا  اب  هلباقم  دیدشت  نوناق 

نیو دادرارق  ياهتیفاعم  اهتینوصم و  زا  ناریا  رد  اکیرمآ  یماظن  ناراشتسم  هدافتسا  هزاجا  وغل  ینوناق  هحیال 

تافالتخا يرابجا  لح  هب  طوبرم  يرایتخا  لکتورپ  یسایس و  طباور  هرابرد  نیو  دادرارق 

یسایس طباور  هرابرد  نیو  دادرارق 

ناجیابرذآ يروهمج  تلود  ناریا و  یمالسا  يروهمج  تلود  نیب  سبح  هب  نیموکحم  لاقتنا  همانتقفاوم 

یللملانیب ياهقفاوت  داقعنا  میظنت و  یگنوگچ  هماننییآ 

ام هلمج  نم  یللملانیب  تیامح  دروم  صاخشا  هیلع  میارج  تازاجم  يریگولج و  هب  عجار  نویسناونک  هب  طوبرم  نوناق 

همج روشک  ود  يزرم  قطانم  نانکاس  رورم  روبع و  لیهست  دروم  رد  خروم 26111368  مهافت  تشاددای  ییارجا  هماننییآ 

یلوسنک تامدخ  هفرعت  نییعت  همان  نییآ 

ورک يروهمج  تلود  ناریا و  یمالسا  يروهمج  تلود  نیب  يراذگ  هیامرس  زا  لباقتم  تیامح  قیوشت و  همانتقفاوم  نوناق 

1382 بوصم ناتسکیجات –  يروهمج  تلود  ناریا و  یمالسا  يروهمج  تلود  نیب  ییاوه  لقن  لمح و  همانتقفاوم  نوناق 

عماجم اه و  نامزاس  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  تیوضع  نوناق  هب  هرصبت  ود  قاحلا  نوناق  دروم  رد  همان  بیوصت 

 - لامش یللملا  نیب  لقن  لمح و  نالاد )  ) رودیرک هب  عجار  یتلود  نیب  همانتقفاوم  ( 10  ) هدام هب  عجار  همان  بیوصت 

حب یهاشداپ  تلود  ناریا و  یمالسا  يروهمج  تلود  نیب  ییاوه  لقن  لمح و  همانتقفاوم  ممتم  یحالصا و  لکتورپ  نوناق 
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الئوزنو يراویلوب  يروهمج  تلود  ناریا و  یمالسا  يروهمج  تلود  نیب  يراکمه  عماج  دادرارق  نوناق 

انغ يروهمج  تلود  ناریا و  یمالسا  يروهمج  تلود  نیب  یناگرزاب  همانتقفاوم  نوناق 

ضیعبت لاکشا  هیلک  عفر  یللملانیب  نویسناونک  ( 8  ) هدام هیحالصا  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  قاحلا  نوناق 

طخ یللملانیب  نویسناونک  اب  طابترا  رد  لکتورپ 1988  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  قاحلا  نوناق 

رزخ يایرد  ییایرد  تسیز  طیحم  زا  تظافح  بوچراچ  نویسناونک  نوناق 

رد دحتم  للم  نامزاس  بوچراچ  نویسناونک  دروم  رد  وتویک  لکتورپ  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  قاحلا  نوناق 

یمالسا ا يروهمج  تلود  نیب  تمدخ  یسایس و  ياههمانرذگ  ناگدنراد  يارب  ههام  کی  دیداور  وغل  صوصخرد  همانبیوصت 

1999 نکپ 1378 ( ، رد  هدش  دقعنم  ( UPU  ) یناهج یتسپ  هیداحتا  هرگنک  نیمود  تسیب و  تابوصم  ماکحا و  بیوصت  نوناق 

يزرواشک اذغ و  يارب  یهایگ  یکیتنژ  ریاخذ  یللملانیب  هدهاعم  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  قاحلا  نوناق 

تلود نیب  تمدخ  یسایس و  ياههمانرذگ  ناگدنراد  يارب  ههام  کی  دیداور  وغل  تاررقم  يرارقرب  هب  عجار  همانبیوصت 

تایناخد لرتنک  دروم  رد  یناهج  تشادهب  نامزاس  بوچراچ  نویسناونک  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  قاحلا  نوناق 

ناریا و یمالسا  يروهمج  تلود  نیب  يراذگهیامرس  زا  لباقتم  تیامح  قیوشت و  همانتقفاوم  نوناق 

كوا تلود  ناریایمالسايروهمج و  تلود  نیب  يرفیک  یندم و  روما  رد  ییاضق  تدضاعم  یقوقح و  طباور  هدهاعم  نوناق 

ییایرد زرم  ناونع  هب  رانکدنورا  ردنب  هب  عجار  همانبیوصت 

مج تلود  ناریا و  یمالسا  يروهمج  تلود  نیب  یئازج  یندم و  تاعوضوم  رد  یئاضق  طباور  تدضاعم و  همانتقفاوم  نوناق 

تاعارتخا تبث  رد  يراکمه  هدهاعم  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  قاحلا  نوناق 

ییاسانش روظنم  هب  یکیتسالپ  هرجفنمداوم  يراذگتمالع  نویسناونک  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  قاحلا  نوناق 

سزیقرق يروهمج  تلود  ناریا و  یمالسا  يروهمج  تلود  نیب  یئازج  یندم و  روما  رد  یقوقح  تدضاعم  همانتقفاوم  نوناق 

تیوک تلود  ناریا و  یمالسا  يروهمج  تلود  نیب  يراذگهیامرس  زا  لباقتم  تیامح  قیوشت و  همانتقفاوم  نوناق 

مکاحم تیحالص 

یجراخ ياهتلود  هیلع  یندم  يواعد  هب  یگدیسر  يارب  ناریا  یمالسا  يروهمج  يرتسگداد  تیحالص  نوناق 

ياهتلود هیلع  یندم  يواعد  هب  یگدیسر  يارب  ناریا  یمالسا  يروهمج  يرتسگداد  تیحالص  نوناق  حالصا  نوناق 
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 
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