
 



١زطي ه٘طي ٗهبزف ثاب     3131ق٢يس آيت ا٠ٓ ؾيسٗح٘س ثبهط نسض زض ثيؿت ٝ پٜزٖ شي آوؼسٟ ؾبّ 
اظ    »ؾيس حاياسض ناسض       «١زطي ق٘ؿي زض ق٢ط ًبظ٘يٚ ثسٛيب آٗس. پسضـ   3131ٗيالزي ٝ  3311

اظ ٗطزاٙ ثطرؿت٠ ػأا٘اي ٝ       »ػجسآحؿيٚ آّ يبؾيٚ«زاٛكٜ٘ساٙ ثعضٍ قيؼ٠ ػطام ٝ ٗبزضـ زذتط  
 ٗص١جي ػطام ثٞز.

ؾيساؾ٘بػياْ   «ق٢يس نسض زض ؾ٠ ؾبِٓي پسضـ ضا اظ زؾت زاز ٝ تحت ؾطپطؾتي ثطازض ثعضٍ آيت ا...   
ٝ زائي ذٞز پطٝضـ يبكت. زضٝؼ اثتسائي ذٞز ضا زض ٗسضؾ٠ )ٜٗتسي آٜكط( كطا ُطكت ٝ زض ١٘بٙ     »نسض

 31زٝضاٙ اثتسائي ثط كطاظ ٜٗجطي ٠ً زض نحٚ ًبظ٘يٚ هطاض زاقت ث٠ ايطاز ذُج٠ ٗي پطزاذات اٝ زض        
ؾبِٓي ثطاي ُصضاٛسٙ زٝضٟ ػبٓي حٞظٟ ث٠ ٛزق اقطف ضكت ٝ زض ٗحًط قيد ٗح٘سضيب آّ يابؾاياٚ     

 13ؾبِٓي ث٠ زضر٠ ارت٢بز ضؾيس ٝ زض ؾاٚ     31آيت ا٠ٓ ؾيس اؾ٘بػيْ ذٞئي قبُطزي ٛ٘ٞز. اٝ زض ؾٚ  
ؾبِٓي تسضيؽ ذٞز ضا زض زضٝؼ ػبٓي ثطاي زاٛف پػ١ٝبٙ حٞظٟ آؿبظ ًطز ٝ اظ ػبٓي تاطياٚ ًاطؾاي         

 تسضيؽ ثطذٞضزاض ُكت. 
 ١ا م حعة آسػٟٞ االؾالٗي٠ ضا تإؾيؽ ٛ٘ٞز. 3111اٝ زض ؾبّ 

ًتبة زض ظٗي٠ٜ ١بي ٗرتٔق ػٕٔٞ زيٜي ٝ ارت٘بػي ث٠ ضقت٠ تحطيط زض آٝضز ًا٠   11ق٢يس نسض ثيف اظ 
االثٜي  -1االؾالٕ يوٞزآحيبٟ  -1االؾؽ آُٜ٘وي٠ الاؾتوطاء  -1اهتهبزٛب  -3ثطذي اظ آٛبٙ ػجبضتٜس اظ:  

كسى كي آتبضياد   -8آؼبٖٓ آزسيس االنّٞ  -1كٔؿلتٜب  -6يحٞث حّٞ آٞالي٠  -3آطثٞي كي االؾالٕ 
آلتبٝي آٞايح٠ ُٗبٓؼبت ٝ پػ١ٝف ١بي قِطف ٝ ػ٘ايان اٝ زض        -31ثحٞت حّٞ ا٢٘ٓسي )ع(    -3

ٗؿبئْ ًالٙ ٗخْ ١ؿتي قٜبؾي   اٛؿبٙ قٜبؾي  ٗؼطكت قٜبؾي  كٔؿل٠ تبضيد  ٝاليت  پبؾاد ُاٞي     
 ثؿيبضي اظ قج٢بت پػ١ٝكِطاٙ ٗي ثبقس.

حبٝي ٛظطات اهتهبزي اٝ ثط ٗجبٛي كو٢ي اؾالٕ ثٞزٟ ٝ ايٚ ًتبة ٛرؿتيٚ تاالـ    »اهتهبز ٗب «ًتبة 
 ػٔ٘ي ثطاي اؾترطاد ٝ تسٝيٚ ٛظبٕ اهتهبزي اؾالٕ اظ احٌبٕ قطيؼت اؾت. 

اؾتبز اهتهبز زاٛكِبٟ هب١طٟ ث٠ زيساض ؾيسٗح٘سثبهط نسض زض   » ٗح٘س قٞهي آلٜزطي«ظٗبٛي ٠ً زًتط 
ٜٗعٓف زض ٛزق اقطف ضكت اظ اٝ پطؾيس٠ً زاٛف آٗٞذت٠ زضًسإ يي اظزاٛكِبٟ ١بي را٢ابٙ اؾات       
ؾيسٗح٘سثبهط پبؾد زاز ٠ً زض ١يچ زاٛكِب١ي تحهيْ ٌٛطزٟ ٝ ت٢ٜب زض ٗؿبرس ٛزق تحهياْ ًاطزٟ     

 اؾت. زًتط قٞهي ث٠ ٝي ُلت: حوب ٠ً ٗؿبرس ٛزق ث٢تط اظ زاٛكِبٟ ١بي اضٝپبؾت. 
١زطي ق٘ؿي ث٠ زؾتٞض نسإ حؿيٚ ٝي  3133كطٝضزيٚ  ١33زطي ه٘طي ُٗبثان ثب  3111زض ؾبّ 

 ر٘بزي االّٝ ث٠ ق٢بزت ضؾيسٛس. 11ٝ ذٞا١طـ ثٜت ا٢ٓسي زؾتِيط ٝ زض 
* ايٚ رعٝات ثؼس اظ ؾي ؾبّ اظ چبح اّٝ ٗزسزا چبح ٝ زض اذتيبض نبحت ٛظطاٙ ٝ زٝؾاتاساضاٙ اياٚ       

 ق٢يس ثعضُٞاض هطاض ٗي ُيطز.

 مختصری از زندگینامه شهید صدر
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 زض رٞاٗغ ؾطٗبي٠ زاضي  ٛوف اهتهبزي ثبٛي زض زٝ ٛٞع كؼبٓيت ٗكرم ٗي ُطزز:
يٌي كؼبٓيت ؾطٗبي٠ زاضي  يؼٜي ػ٘ٔي ٠ً زض ٝإ ُطكتٚ ثب ث٢طٟ اظ َطين ؾپطزٟ ٝ آِٛبٟ ٝإ زازٙ ثب                      
ث٢طٟ ثيكتط  اظ َطين تبٗيٚ پّٞ ثطاي اكطاز يب ٗٞؾؿبت تٞٓيسي ٝ ثبظضُبٛي تزؿٖ ُطزز. ٝ زيِط                       
ذسٗبت ثبٌٛي اؾت. ذسٗبتي ٠ً ثبٛي آ٢ٛب ضا زض ٗوبثْ ًبضٗعز اٛزبٕ ٗي ز١س  اظ هجيْ زضيبكت ؾلت٠                    
١ب ٝ پطزاذت چي ١ب  ٝ ذطيس ٝ كطٝـ اٝضام ث٢بزاض  ٝ زضيبكت ًٞپٚ ث٠ ًٝبٓت اظ ٗكتطيبٙ  ٛوف                       
ٝاؾ٠ُ زض تٜظيٖ ؾ٢بٕ پبضٟ اي اظ قطًت ١ب  اٛزبٕ ًبض١بيي ٗبٜٛس ُكٞزٙ اػتجبض  ٢ِٛساضي ثطذي اظ                   
ًبال١ب اظ ربٛت نبحجبٛف ٝ ثؿيبضي اظ ذسٗبت زيِط ٠ً ٠٘١ رٜج٠ ػٔ٘ي زاضز يؼٜي ٛكبٙ ز١ٜسٟ ًبض                   

 ٝ ًٞقف ٝ كؼبٓيت ٗؿتويٖ ثبٛي اؾت.
زض زٛيبي ؾطٗبي٠ زاضي ذسٗبت ٛٞع زٕٝ ثب ٠٘١ ا١٘يتي ٠ً زاضا ٗي ثبقس  زض ٗوبثْ كؼبٓيت ٛٞع اّٝ                      
زض زضر٠ زٕٝ ا١٘يت هطاض زاضز. ٛوف اهتهبزي ثبٛي زض رٞاٗغ ؾطٗبي٠ زاضي ٝ تبحيط ثٜيبزي اـ ضٝي                   
ظٛسُي اهتهبزي هبثْ ا١٘يت اؾت  زض ؿطة ٛوف ثبٛي ثيكتط ضٝي ١٘يٚ ٜٗظٞض اؾبؾي زٝض ٗي ظٛس                 
ذسٗبت ٛٞع زٕٝ ًكف ٝ ُؿتطـ تٌبٗٔي ١سف ١بي ٛرؿتيٚ ثبٛي ؾطٗبي٠ زاضي اؾت. ٝهتي                     
كؼبٓيت ١بي ٛٞع اّٝ ثبٛي ١ب رٜج٠ اؾبؾي پيسا ًٜس زض ثطضؾي زهين ٗي ثيٜيٖ زض ايٚ ٛٞع كؼبٓيت ١ب                     
زٝ ٗؿب٠ٓ ٢ٖٗ ٗٞضز ٛظط اؾت. يٌي ٗٞيٞع اهتهبز ذٞز ؾطٗبي٠  يؼٜي اظزيبز ؾطٗبي٠ ٝ ُؿتطـ آٙ ٝ                  
زيِطي ٗطثٌٞ ث٠ ٌٗتت اهتهبزي يؼٜي چبضچٞة ؾطٗبي٠ زاضي ث٠ ػٜٞاٙ ثٜيبز ٌٗتت اهتهبز زض رٞاٗغ    
ؾطٗبي٠ زاضي ث٠ ػجبضضت زيِط ايٚ ٗٞيٞع ٗطثٌٞ ٗي قٞز ث٠ ٛٞع ذسٗت ث٠ ؾطٗبي٠ ٠ً ٗجتٜي ثط                      
ٌٗتت اهتهبز ؾطٗبي٠ زاضي ٗي ثبقس ٝ چٜب٠ٌٛ تٞييح ذٞا١يٖ زاز ٗيبٙ ايٚ زٝ ٗؿب٠ٓ يي ٛٞع ضاث٠ُ                   

 زهين ٝ ١٘جؿتِي ٗحٌ٘ي ٝرٞز زاضز.
حبّ هجْ اظ آ٠ٌٛ حويوت ايٚ زٝ ٗؿئ٠ٔ ضا ثكٌبكيٖ الظٕ اؾت ث٠ زٝ ٗؼٜي ٗرتٔلي ٠ً اظ ؾطٗبي٠ ٗٞضز                

 ٛظط ٗب  نٞضت ُطكت٠ اؾت  اقبضٟ ًٜيٖ:
ؾطٗبي٠ ث٠ ٗؼٜي ٗوهٞز ػجبضت اظ اٗٞآي اؾت ٠ً ٗيتٞاٙ زض ًبض تٞٓيس حطٝت رسيس آ٢ٛب ضا قطًت زاز.                    
اظ ايٚ ضٝ ٝ ثط ايٚ اؾبؼ ٝؾبئْ تٞٓيس ٝ ٗٞاز اٝٓي٠ ؾطٗبي٠ حؿبة ٗي قٞز ٝ ٗوساض هبثْ تٞر٢ي اظ                        
پّٞ ؾطٗبي٠ ٛوسي ث٠ حؿبة ٗي آيس ظيطا اُط پّٞ ظيبز ٝ هبثْ تٞر٠ ثبقس زض تبؾيؿبت تٞٓيسي ٗرتٔق              
ٗي تٞاٛس ٛوف زاقت٠ ثبقس  ٝٓي ؾطٗبي٠ ٛوسي پطاًٜسٟ ٝ ًٞچي ١ط چٜس ؾطٗبي٠ اؾت ٝٓي ٛ٘ي تٞاٛس                   

 چٜيٚ ٛوكي ايلب ًٜس.
ٝٓي ؾطٗبي٠ ث٠ ٗؼٜبيي ٠ً زض ٌٗتت اهتهبزي آٗسٟ ٗبٓي اؾت ٠ً رسا اظ ًبض ٝ ػْ٘ ٝؾي٠ٔ اي ثطاي                      
اظزيبز حطٝت ثبقس يؼٜي ٝهتي ؾطٗبي٠ قس ثبيس ٠ٛ ت٢ٜب  ٝؾي٠ٔ تٞٓيس رسيس ُطزز ث٠ٌٔ ٝؾي٠ٔ تٞٓيس                        

 ٌٗٔيتي رسيس ثطاي ٗبٓي زض ٗوبثْ ٌٗٔيت ؾطٗبي٠ اـ ٛيع ثبيس ثبقس.
 ثب ايٚ تٞييح ٗي تٞاٛيٖ زٝ ٗؿب٠ٓ: انْ ؾطٗبي٠ ٝ ؾطٗبي٠ اظ ٛظط ؾطٗبي٠ زاضي ضا تكطيح ٛ٘بئيٖ.
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اٗب ٗؿب٠ٓ ذٞز ؾطٗبي٠ زض هؿ٘ت ٗطثٌٞ ث٠ كؼبٓيت اّٝ ًبض ثبٛي ؾطٗبي٠ زاضي ػجبضت اظ ؾ٢ٖ ُصاضي                   
 ثبٛي زض ًبض ُؿتطـ اهتهبزي ٝ ث٠ زؾت آٝضزٙ حساًخط اٌٗبٙ تٞٓيس اؾت.

ايٚ ػْ٘ اظ َطين ُطز آٝضزٙ پّٞ ١بي ًٖ اظ نبحجبٛف اٛزبٕ ٗي ُيطز ٗوساض١بي ٛبچيع ٠ً ثط احط                      
ًٞچي ثٞزٙ ٗجٔؾ ث٠ ت٢ٜبيي ٝ ث٠ َٞض پطاًٜسٟ ١يچ ٠ُٛٞ ٛوف ٗخجتي زض ًبض تٞٓيس ٛ٘ي تٞاٛس زاقت٠                     
ثبقس ايٚ ٗجٔؾ ١ب ٝهتي ثب ١ٖ ر٘غ قس ٛيطٝي تٞٓيسي ػظي٘ي ضا تكٌيْ ٗي ز١س ٝ پطٝثبّ ذٞز ضا ثط                      
هؿ٘ت ٢ٗ٘ي اظ تٞٓيس ارت٘بػي ٗي ُؿتطاٛس يؼٜي اظ پّٞ ثي حبنْ ث٠ نٞضت ؾطٗبي٠ ٛوسي انيْ زض 
ٗي آيس ٝ ايٚ ًبض ثبٛي اؾت ٠ً پّٞ ٗتلطم ضا ر٘غ ًطزٟ ٝ زض ضا٢١بي ٗٞٓس ث٠ ًبض ٗي ُيطز ٝ زض                          
ضقس اهتهبزي ؾ٢ٖ ثؿعايي زاضز ٗب زض تؼجيط١بي ذٞز ايٚ ٛوف ضا ٠ً ثبٛي زض ظٛسُي اهتهبزي ايلب                    
ٗي ًٜس ٛوف ٢ٖٗ ٝ انيْ ثبٛي ٗي ٛبٗيٖ ٝ ايٚ ٛوف ضا ثٜبي اهتهبز ًبض ثبٛي ٗي زاٛيٖ ٝ                             
ٗوهٞزٗبٙ اظ ايٚ تؼجيط ٠ً ايٚ ًبض ٢ٖٗ ٝ انيْ ثبٛي اؾت ث٠ ايٚ ٗؼٜي اؾت ٠ً ايٚ ًبضي اؾت                       
كي ٛلؿ٠ ٢ٖٗ ٝ ٗكطٝع ٝ زض ١ط حبّ يي ًبض يطٝضي اؾت ٝ ثب هُغ ٛظط اظ هبٓت ١بي ٌٗتت ١بي                       
اهتهبزي رٞاٗغ  ١ط ربٗؼ٠ اي ٛيبظٜٗس ث٠ ٗٞؾؿ٠ اي اؾت ٠ً ايٚ ػْ٘ ٢ٖٗ ضا اٛزبٕ ز١س تب ٗوبزيط                     
پّٞ ٜٗلي زض ًبض اهتهبز ضا ثب ١ط زيس اهتهبزي ٠ً ثبقس ث٠ ٗوبزيط ٗخجت تجسيْ ؾبظز ٓيٌٚ ثب ٠٘١                        
ا١٘يتي ٠ً ايٚ اٗط زاضز ٝ رٜج٠ ٌٗتت اهتهبزي ذبني ١ٖ زض آٙ تلبٝت ٛ٘ي ًٜس ثبٛي ١ب  زض رٞاٗغ      
ؾطٗبي٠ زاضي ثطاي تحون ثركيسٙ ث٠ آٙ  اظ ضٝـ ١بي ٗص١جي ذٞز اؾتلبزٟ ٗي ًٜٜس يؼٜي ضٝقي ضا                  
٠ً ثطاي تحون ثركيسٙ ث٠ ايٚ اٗط ٢ٖٗ ث٠ ًبض ٗي ثطٛس اظ ضيك٠ ٛظطي٠ ؾطٗبي٠ زاضي ٝ ٗص١ت                         
اهتهبزي ؾطٗبي٠ زاضي آ٢ٛب ؾطچك٠٘ ٗي ُيطز  ظيطا ثبٛي ١ب ثطاي ُطز آٝضزٙ پّٞ ١بي پطاًٜسٟ                     
ٛيبظٜٗس ث٠ ٝؾي٠ٔ اي ١ؿتٜس ٠ً ثساٙ ٝؾي٠ٔ ثتٞاٜٛس ايٚ ٗجبٓؾ پطاًٜسٟ ضا  اظ تهطف نبحجبٛف ث٠                       
نٜسٝم ػ٘ٞٗي ثبٛي ثٌكبٜٛس ٝ تب ٝهتي نبحجبٙ ايٚ پّٞ ١ب ثط َجن ٗص١ت ؾطٗبي٠ زاضي اظ آظازي                   
ًبْٗ ثي هيس ٝ قطٌ ث٢طٟ ٜٗسٛس  ٝ رع ثطاي ؾٞز ٝ اظزيبز حطٝت زض ٗؿيط ظٛسُي ؾطٗبي٠ زاضي                          
حطًت ٛ٘ي ًٜٜس  ثسي٢ي اؾت ت٢ٜب ضا١ي ٠ً ثبٛي ١ب ثطاي كطيلتٚ ٗطزٕ ث٠ ؾپطزٟ ُعاضي زض اذتيبض                    
زاضٛس  زازٙ ؾٞز ٝ ث٢طٟ اؾت. اظ ايٜزبؾت ٠ً ثبٛي ؾطٗبي٠ زاضي ٗي ًٞقس ١سف انٔي اـ ضا ضٝي                    
اؾبؼ ث٢طٟ پبي٠ ُصاضي ًٜس ٝ ث٠ ًؿبٛي٠ٌ ؾپطزٟ ٗي ُصاضٛس ث٠ ٛؿجت چٜس زضنس اظ اضظـ ؾپطزٟ                      
ث٢طٟ ٗي پطزاظٛس تب اِٛيعٟ ٗبزي آٛبٙ ثطاي ؾپطزٟ ُعاضي توٞيت قٞز. چيعي ٠ً ١ؿت پيٞؾت٠ ٗي                    
ًٞقس ٗوساض زضنس ث٢طٟ ضا  ث٠ اٛساظٟ اي ًٖ ًٜس ٠ً ثيٚ ث٢طٟ اي ٠ً ث٠ ؾپطزٟ ١ب ٗي ز١س  ثب                             
ؾٞز١بيي ٠ً اظ َطين ث٠ ًبض ُطكتٚ ايٚ ؾطٗبي٠ ١ب ث٠ زؾت ٗي آٝضز يب ث٢طٟ اي ٠ً ث٠ ٝإ ١بي ذٞز              

 ثبيس ثپطزاظز كبن٠ٔ ظيبزي  ٝرٞز زاقت٠ ثبقس.
اٗب ٗؿب٠ٓ ٢ٖٗ ثبٛي اظ ٛظط ٗص١ت اهتهبزي ؾطٗبي٠ زاضي اـ زض ايٚ اؾت ٠ً ٠ٛ ت٢ٜب ٗجبٓؾ پطاًٜسٟ                    
ضا ث٠ يي ؾطٗبي٠ ث٠ ٗؼٜي ٝاهؼي ٗي ضؾبٛس ث٠ٌٔ ث٠ ٗؼٜي ٝ ٗل٢ٕٞ ٗص١ت ؾطٗبي٠ زاضي آٙ ضا                          
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زُطُٞٙ ٗي ؾبظز ٝ زض ٛتيز٠ ث٠ َٞض زائٖ ضٝاثٍ ؾطٗبي٠ زاضي ضا زض رٞاٗغ ؾطٗبي٠ زاضي ػ٘ين تط ٝ                     
 ضيك٠ زاض تط ٗي ُطزاٛس.

ثطاي اي٠ٌٜ ثساٛيٖ ثبٛي  چ٠ِٛٞ ايٚ ػْ٘ پطا١٘يت ضا اٛزبٕ ٗي ز١س  الظٕ اؾت هسضي زضثبضٟ ايٚ                     
 ضٝاثٍ زض رٞاٗغ ؾطٗبي٠ زاضي ثيكتط ثطضؾي ًٜيٖ.

ضٝاثٍ ؾطٗبي٠ زاضي ضا اُط ثكٌبكيٖ زض حويوت ػجبضتؿت اظ اي٠ٌٜ ؾطٗبي٠ ضا ثسٝٙ ًبض  ث٠ رطيبٙ                      
اٛساذت٠  ثبػج اظزيبز ٝ ضقس حطٝت ُطزز. ٝ ايٚ اظزيبز ٝ ضقس حطٝت تب ٝهتي زض هبٓت يي ٌٗتجي                         

 اهتهبزي هطاض ِٛيطز  ٗل٢ٞٗي ٛرٞا١س زاقت.
٢ٖٗ ٛيؿت ٠ً ايٚ ٌٗتت اهتهبزي زض اٗط تٞظيغ حطٝت چ٠ ٛظطي زاقت٠ ثبقس  ٛظطـ ١ط چ٠ ٗي                      
ذٞا١س ثبقس  ٢ٖٗ ايٚ اؾت ٠ً زض هبٓت يي ٌٗتت اهتهبزي ضقس ًٜس. ظيطا اُط ٗب حطٝت ضا اظ ١ط ٛٞع                     
چبضچٞة ٌٗتت ١بي اهتهبزي  رسا ؾبظيٖ ٝ كوٍ ٛظط ث٠ اظزيبز حطٝت زاقت٠ ثبقيٖ  ٌٗ٘ٚ ٛيؿت                    

 حطٝتي ضا ٠ً اظ ُطزـ ًبض ٝ ػْ٘ ذبضد قسٟ  تحْ٘ اظزيبزـ ضا ثٌٜيٖ.
ٝٓي ١طُبٟ ٜٗظٞض ظيبز ًطزٙ حطٝت ٗكرم ثبقس يؼٜي اظزيبز ٝ ضقس ٗبّ قرم ٗؼيٚ ٜٗظٞض ثبقس                   
ٗي تٞاٛيٖ ثپصيطيٖ يؼٜي هجّٞ ًٜيٖ كالٙ قرم ثسٝٙ اي٠ٌٜ ثب حطٝتف ًبضي اٛزبٕ ز١س ت٢ٜب ثطاي                   
اي٠ٌٜ ؾطٗبي٠ زاض اؾت حطٝتف اكعٝٙ ُطزز ثسٓيْ اي٠ٌٜ ضٝاثٍ ؾطٗبي٠ زاضي ايُٜٞض اهتًب ٗي ًٜس.                   

 ثٜبثطايٚ ٗي تٞاٛيٖ ا١٘يت ٛظبٕ ٝ ٌٗتت اهتهبزي ضا زض ثبٛي ؾطٗبي٠ زاضي ث٠ ذٞثي زضى ًٜيٖ.
 ا١ساف تبؾيؽ ثبٛي زض ٛظبٕ ؾطٗبي٠ زاضي ضا زض اٗٞض ظيط ٗي تٞاٙ ذالن٠ ًطز:

١سف اّٝ: زض ثٞرٞز آٝضزٙ ؾطٗبي٠ اي ٠ً ثب هسضت ؾطٗبي٠ زاضي  ٗبٌٓيت ؾطٗبي٠ زاض ضا كبضؽ اظ                        
١ط٠ُٛٞ ػْ٘ ٝ ًٞقكي ُؿتطـ ز١س. ٗبٌٓيت ؾطٗبي٠ زاضي ٠ً ثسٙ ػْ٘ ُؿتطـ ٗي يبثس  اظ ًزب                 
كطا١ٖ آٗسٟ  ايٚ ٗبٌٓيت اظ ضاٟ ر٘غ آٝضي ٗجٔؾ ١بي ًٞچٌي كطا١ٖ آٗسٟ ٝ اظ آ٢ٛب ؾطٗبي٠ تكٌيْ                     
قسٟ ٝ ؾطٗبي٠ ٗي تٞاٛس ٗٞٓس ثبقس ٝ ثطاي نبحجبٙ پّٞ ١بي ًٞچي ؾٞز حبثتي ث٠ ٛبٕ ث٢طٟ زاقت٠                      

 ثبقس.
١سف زٕٝ: زض ثٞرٞز آٝضزٙ ٗبٌٓيت ١بي ذهٞني ثعضٍ  تب ربيي ٠ً نبحجبٛف ثتٞاٜٛس ظٛسُي                     
اهتهبزي ضا ض١جطي ًطزٟ ٝ ثطاي ٠٘١ ذٍ ٗكي تؼييٚ ًٜٜس ٝ ثطا١ي ٠ً ٗي ذٞا١ٜس ثٌكبٜٛس ظيطا                      
كطا١ٖ آٝضزٙ ٗجبٓؾ ١ِٜلت  اظ پّٞ ١بي پطاًٜسٟ  ١٘ب٠ِٛٞٛ اظ ٛظط تٞٓيس ٛيطٝي رسيسي ثطاي ؾطٗبي٠                 
پسيس ٗي آٝضز  ١٘بُٛٞض ثطاي ًؿبٛي ٠ً ثٌبض ر٘غ آٝضي پّٞ ١ب زؾت ظزٟ اٛس يؼٜي نبحجبٙ ثبٛي ١ب             
ثسؾت ٗي ز١س ايٚ هسضت ثبػج ٗي قٞز ؾطٗبي٠ زاضي زض زؾت آ٢ٛب ر٢ف ثعضُي ث٠ ذٞز زازٟ                       

 ٗبٌٓيت ١بي ذهٞني ثعضٍ تكٌيْ ُطزز.
١سف ؾٕٞ: زض ٗؿٍٔ ًطزٙ ٛظبٕ ؾطٗبي٠ زاضي حطيم  ث٠ ٝؾبئي ٠ً ثتٞاٛس ثب ١ط ذُطي ٠ً اظ ٛبحي٠   
ؾٞز١بي زضذٞاؾتي اـ ث٠ ػٜٞاٙ ث٢طٟ ٝإ ١ب  ٗٞار٠ اؾت  ذٞز ضا حلظ ًٜس ظيطا ثبٛي ٝهتي ؾپطزٟ                   
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١ب ضا اظ نبحجبٛف زضيبكت ًطز ٝ ث٢طٟ اي ثطاي آ٢ٛب زض حسي ٠ً نبحجبٙ اٗٞاّ ضا ثؿپطزٙ ٗبّ                         
١بقبٙ هبٛغ ًطزٟ ثبقس  هطاض زاز  ثالكبن٠ٔ ذٞز ثبٛي  قطٝع ٗي ًٜس ١٘بٙ ٗجبٓـي ضا ٠ً ٛعزـ ر٘غ                   
قسٟ ثب ث٢طٟ اي ثيكتط زض حسي ٠ً توبيب١بي ٝإ اهتًب ًٜس  ث٠ ٝإ زازٙ ثسيٚ تطتيت ثطاي ؾطٗبي٠                     

 زاضي ؾٞزي حبثت  زٝض اظ ًبض ٝ كبضؽ اظ ١ط ٠ُٛٞ ذُطي تبٗيٚ ٗي ُطزز.
١سف چ٢بضٕ: زض ضؾبٛسٙ ٛيطٝي الظٕ ًٌ٘ي ث٠ تبؾيؿبت تٞٓيسي ؾطٗبي٠ زاضي يؼٜي ضؾبٛسٙ ٗبّ                   
يطٝضي ثطاي ُؿتطـ ٛيطٝي اؾتخ٘بض ٝ ًكبٛسٙ هسضت ؾطٗبي٠ زاضي ضا ث٠ اٝد ذٞز ٗي ثبقس   ظيطا                    
نبحجبٙ تبؾيؿبت ؾطٗبي٠ زاضي ثب زايط ًطزٙ ثبٛي  پكت ُطٗي ٗحٌ٘ي ثسؾت ٗي آٝضٛس  ؾطچك٠٘               
رٞقبٛي ٠ً ت٘بٕ ٛ٘ي قٞز ٝ اظ ضاٟ ٝإ ١بيي ٠ً ث٠ آ٢ٛب اٗساز ٗي ضؾس زائ٘ب ٗي تٞاٜٛس ؾٞز ؾطٗبي٠                        
زاضي ذٞز ضا ُؿتطـ زازٟ ٝ ضٝاثٍ ؾطٗبي٠ زاضي ضا ضيك٠ زاضتط ًٜٜس ٝ زض ظٛسُي اهتهبزي ٗطزٕ ثيكتط 

 كطٝ ضٝٛس.
ثبيٚ تطتيت ٛوف ٢ٖٗ ثيٜف اهتهبزي ثبٛي زض ربٗؼ٠ ؾطٗبي٠ زاضي ٗؼٕٔٞ ٗي ُطزز ٝ ثب ١سف ١بي                    
ٌٗتجي اـ ثبٛي ؾطٗبي٠ زاضي ٗي تٞاٛس ايٚ ٝظيل٠ ضا زض ًٜبض ٝظيل٠ انٔي اـ اٛزبٕ ز١س ٝ تب ٗي                      
تٞاٛس ١ط زٝ ٝظيل٠ ضا ث٠ نٞضت ث٢ٖ ٝاثؿت٠  ثب ٝاثؿتِي ٗحٌٖ ٝ ؿيطهبثْ تلٌيي زض ذالّ تبحيط                      
ٗتوبثْ زض يٌسيِط  پيبزٟ ًٜس ظيطا ث٠ ١٘بٙ اٛساظٟ ٠ً كؼبٓيت ثبٛي ؾطٗبي٠ زاضي زض اظزيبز حطٝت زض                     
ربٗؼ٠ ٗٞحط اؾت ث٠ ١٘بٙ اٛساظٟ ٛيع ٛظبٕ ؾطٗبي٠ زاضي ضا ُؿتطـ ٗي ز١س ٝ ضٝاثٍ ؾطٗبي٠ زاضي ضا                    

 ثب ٠٘١ اذتالف ١ب ٝ تٜبهى ١بيف ضيك٠ زاضتط ٗي ُطزاٛس.
٢ٗ٘تطيٚ پطؾكي ٠ً اًٜٞٙ ُٗطح اؾت ايٚ اؾت ٠ً آيب اؾالٕ زض ٗٞضز ثبٛي ؾطٗبي٠ زاضي چ٠ ٛظط                   

 زاضز ٝ چ٠ِٛٞ ثبيس ثبٛي ٗتؼ٢س اؾالٗي تكٌيْ ُطزز.
 ثسي٢ي اؾت اؾالٕ ثبٛي ؾطٗبي٠ زاضي ضا ث٠ نٞضتي ٠ً قطح زازيٖ ٛ٘ي پصيطز  ظيطا:

اٝال: ثب احٌبٕ قطيؼت اؾالٗي ٗربٓق اؾت ٝ هبٛٞٙ ٗسٛي كو٠ اؾالٕ ثب ً٘بّ نطاحت ٝإ ثب ث٢طٟ ضا                    
 ٜٗ٘ٞع ًطزٟ اؾت.

حبٛيب: ايٚ ثبٛي ثب ثٜيبز١بي اهتهبز اؾالٗي ؾبظُبض ٛيؿت ٝ ١يچ ُبٟ ثب ٝرٞز ايٚ ثبٛي ٛ٘ي تٞاٙ ضٝح                   
 تؼبٓيٖ اؾالٗي ضا زض تٞظيغ حطٝت ٝ ثٌبض ُطكتٚ آٙ تحون ثركيس.

ضٝي ايٚ انْ كٌط )ثبٛي ثسٝٙ ضثب( پسيس آٗس تب ثتٞاٛس َطح ثبٛي اؾالٗي ضا پيبزٟ ًٜس اٛسيك٠ ثبٛي                     
ثسٝٙ ضثب ثطاي اش١بٙ ؿطة ظزُبٛي ٠ً تؿٔيٖ نطف ٝيغ كبؾس ٗٞرٞزٛس ٝ چيعي رع اٛسيك٠ ؿطثي ضا                   
زض ظٛسُي ٝ ٗٞؾؿبت ارت٘بػي قبٙ ٛ٘ي پصيطٛس ؾرت ؾِٜيٚ آٗس تب ربيي ٠ً يي كطز ٗؿٔ٘بٛي ٠ً              
ٗؿيط اٛحطاكي ٗٞرٞز زض ربٗؼ٠ اؾالٗي ٗبٙ اٝ ضا زض ًكٞضـ ٝظيط ًطزٟ ثٞز  اظ ايٚ ؾِٜيٜي ٝ                        

 قِلتي پطزٟ ثطزاقت ٝ ثب ٠٘١ ثچِي ٝ ؾبزُي اـ ث٠ ذٞز ٗٚ ُلت:
يي زايطٟ  ”ٗٚ ٝهتي اؾٖ ثبٛي ثسٝٙ ضثب ضا قٜيسٕ ث٢٘بٙ اٛساظٟ تؼزت ًطزٕ ٠ً ًؿي اظ قٜيسٙ                    ”
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 “تؼزت ًٜس.“ چ٢بضئؼي
 ثبيس ث٠ َٞض اؾبؾي زٝ زيسُبٟ ٗرتٔق ضا اظ ١ٖ رسا ؾبظيٖ:“ ثبٛي اؾالٗي”ثطاي قٜبذت َطح 

آق(زيسُبٟ ًؿي ٠ً ٗي ذٞا١س َطح ثبٛي ثسٝٙ ضثب ضا زض ي٘ٚ َطح ًبٗٔي ثطاي ربٗؼ٠ ثطيعز يؼٜي                   
ثؼس اظ اي٠ٌٜ ضقت٠ ض١جطي ًبْٗ ضا زض ٠٘١ قئٞٙ ارت٘بػي ثسؾت ُطكت٠ آِٛبٟ ٗي ذٞا١س ثطاي ثبٛي                    

 ٛوك٠ اؾالٗي اـ ضا ث٠ ػٜٞاٙ رعيي اظ تكٌيالت ًبْٗ اؾالٗي ثطاي ٠٘١ ربٗؼ٠ َطاحي ًٜس.
ة(زيسُبٟ ًؿي ٠ً ٗي ذٞا١س ٛوك٠ ثبٛي اؾالٗي ضا ثُٞض ٗؿتوْ اظ ؾبيط رٜج٠ ١بي ارت٘بػي َطح                  
ضيعي ًٜس يؼٜي ثب كطو ازا٠ٗ ٝيغ كبؾس ٝ چبضچٞة ارت٘بػي ؿيطاؾالٗي ٠ً زض ربٗؼ٠ حبًٖ اؾت ٝ                  
ٗٞؾؿبت ضثٞي زيِط ٠ً اظ ثبٛي ١ب ٝ ؿيطثبٛي ١ب ٝرٞز زاضز ٝ ثب ُؿتطـ ٛظبٕ ؾطٗبي٠ زاضي ٠ً ث٠                     

 ت٘بٕ ٗؼٜي زض ظٛسُي اهتهبزي ٝ ظٛسُي كٌطي ٝ اذالهي ٗطزٕ ضؾٞخ ًطزٟ اؾت.
ايٚ زٝ زيسُبٟ ثب ١ٖ اذتالف اؾبؾي زاضٛس ظيطا ثٜب ثط زيسُبٟ زٕٝ ت٢ٜب ثبيس زض َطح ثبٛي اؾالٗي ثطاي      
ٛرؿتيٚ اقٌبّ ٝ اذتالكي ٠ً ثيٚ ثبٛي ؾطٗبي٠ زاضي ٝ اؾالٕ ٝرٞز زاضز  ضاٟ حْ پيسا ًطز يؼٜي                      

 ثطاي ٗربٓلتي ٠ً ايٚ ثبٛي ثب احٌبٕ اؾالٕ ٝ هبٛٞٙ ٗسٛي كو٠ اؾالٗي زاضز.
زض ايٜزب ثبيس ًٞقف ١ب ضا ثٌبض ُطكت تب ضا١ي ثسؾت آٝضز ٠ً ٝإ زازٙ ٝ ٝإ ُطكتٚ ثطاي ث٢طٟ ٛجبقس    
ٝ زض ػيٚ حبّ ثبٛي ثتٞاٛس زض ٛظبٕ ؿيط اؾالٗي ٜٗكب حطًت ٝ تالـ ثطاي ظٛسُي ث٢تط ثبقس ٝ ثتٞاٛس                
ثب ثبٛي ١بي زيِطي ٠ً ثٌبض١بي ضثٞي ؾطُطٜٗس  ضهبثتف ضا حلظ ًٜس ٝ تب ؾطحس ثط پب قسٙ ثبٛي                     

 اؾالٗي ًبْٗ ػ٘ٔف ضا ازا٠ٗ ز١س.
حبًٖ اؾت  اٌٗبٙ پصيط ٛيؿت ٝ “ َبؿٞتي”ٝٓي حْ اقٌبّ زٕٝ زض هبٓت ايٚ زيسُبٟ ٗحسٝز  ٠ً ٛظبٕ 

ٛ٘ي تٞاٙ ٛوف ثبٛي ضا زض ايٚ ٛظبٕ ٝ كؼبٓيت ١بيف ضا  ثب ٛظبٕ اهتهبز اؾالٗي تُجين زاز ٝ يب                          
٠ً زض “ ثبٛي ثسٝٙ ضثب”پيبزٟ ًطز. حتي ٗؿئ٠ٔ حطٗت ضثب زض ايٚ “ ثبٛي ثسٝٙ ضثب”اهتهبز اؾالٕ ضا  زض 

ربٗؼ٠ ؿيطاؾالٗي ٝ زض ٛظبٕ ؿيطاؾالٗي هطاض ُطكت٠ ث٠ نٞضت ٗٞزاي هبٛٞٛي اـ  هبثْ احتعاض ٛيؿت                 
١ط چٜس ١يچِبٟ زض ايٚ كطو ٗل٢ٕٞ ٗص١جي اـ اظ ٛظط اهتهبزي زض قٌْ ايٚ ثبٛي  تزؿٖ ٛرٞا١س               

 زاقت.
ظيطا ١سف اظ حْ اقٌبّ ٛرؿتيٚ چيعي رع ايٚ ٛيؿت ٠ً ث٠ ت٢ٜبيي ثتٞاٙ ربٗؼ٠ ضا اظ ضٝـ                          

٠ً زض اٛسيك٠ ٝ كو٠ اؾالٕ ٜٗ٘ٞع تٔوي قسٟ ٛزبت ثركيس ٝ رٔٞ ٗؼبٗالت                     “  ضثٞي”ؿيطهبٛٞٛي  
ٛبٗكطٝع ٛبقي اظ ٗجبزالت ضثٞي ضا ُطكت. ٝٓي ٛتبيذ ٝاهؼي ايٚ ١سف ٝ ٗوبنسي ٠ً اظ حطٗت ٝ                       
ٜٗ٘ٞػيت ٠ٛٞ٘ٛ ١بي ٗؼبٗالت ضثٞي ٜٗظٞض اؾت ٝهتي حبنْ ٗي قٞز ٠ً ث٠ ضيك٠ ًٚ ؾبذتٚ                     
ٗل٢ٕٞ ػ٘ٞٗي آٙ )اؾتخ٘بض( ٜٗت٢ي قٞز  ٝهتي ٠ً اهتهبز اؾالٗي ثُٞض ًبْٗ اظ ١ط ٛظط زض ٠٘١ اثؼبز                  
ظٛسُي پيبزٟ ُطزز  ظيطا ٛظبٕ اؾالٗي ارعائف ث٢ٖ ٝاثؿت٠ اؾت ٝ تحون ١ط رعئي اظ آٙ ظٗي٠ٜ ضا ثطاي  
ٗٞكويت رعء زيِط زض ٗوبٕ ػْ٘  كطا١ٖ ٗي ؾبظز ٝ ثبػج ٗي قٞز ٛوف ٗٞضز ٛظط اؾالٕ زض ذبضد                      
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 ايلبء ُطزز.
اٗب ثٜبثط زيسُبٟ اّٝ  ٠ً ١سف ايزبز ثبٛي اؾالٗي زض ربٗؼ٠ اؾالٗي ثبقس ٠ٛ ايزبز ثبٛي اؾالٗي زض                   
يي ربٗؼ٠ ؿيطاؾالٗي  ايٚ ًبكي ٛيؿت ٠ً اظ اقٌبّ اّٝ  ت٢ٜب ذٞز ضا ٛزبت ثركيٖ ث٠ٌٔ ثبيس زض                     
حْ ١ط زٝ اقٌبٓي ٠ً ثيٚ ثبٛي ؾطٗبي٠ زاضي ٝ اؾالٕ ٝرٞز زاضز  ًٞقف ث٠ ػْ٘ آٝضيٖ  ٝ ثٌٞقيٖ                   
تب ثبٛي اؾالٗي ٝاهؼي ضا ٠ً ثرف انيْ ٝ ٢ٗ٘ي اظ تكٌيالت ًبْٗ اهتهبز ربٗؼ٠ اؾالٗي ضا حبئع                   

 اؾت ٠ٛ كوٍ تـييط اؾٖ ٛؿجت ث٠ ثبٛي ؾطٗبي٠ زاضي  تحون ثركيٖ.
ضٝي ايٚ انْ اظ آؿبظ زٝ ٛٞع كؼبٓيت ثبٛي ؾطٗبي٠ زاضي ضا اظ ١ٖ رسا ٗي ؾبظيٖ كؼبٓيت ثطاي تحون                     

 ا١ساف ؾطٗبي٠ زاضي  ٝ كؼبٓيت ثطاي اٛزبٕ ذسٗبت ثبٌٛي چٜبٛچ٠ ؾبثوب ُلتيٖ.
 اٗب كؼبٓيت ذسٗبت ثبٌٛي ث٠ قطَي ٗزبظ اؾت ٠ً زض آ٢ٛب ٌٛبت ظيط ضػبيت قٞز:

(ثبيس ٝاهؼب رٜج٠ ذسٗت زاقت٠ ثبقس ٝ اُط پٞٓي زضيبكت ٗي قٞز زهيوب زض ٗوبثْ ػ٘ٔي ٠ً اٛزبٕ ٗي                    3
 قٞز ثبقس. ػٜٞاٙ ًبضٗعز ٛجبيس پٞقكي ثطاي زضآٗس١بي ؾطٗبي٠ زاضي ٝ اؾتخ٘بضي هطاض ُيطز.

(ًبضي ٠ً ثبٛي اٛزبٕ ٗي ز١س ٝ زض ٗوبثٔف ًبضٗعز ٗي ُيطز اظ ٛظط ارت٘بػي ظيبٛي ث٠ ثبض ٛيبٝضز ٝ                     1
 ثب ٗهبٓح ربٗؼ٠ ١٘ب١َٜ ثبقس.

(ٗؼبٗالت ثبٛي زض ٗٞضز ايٚ ذسٗبت ثب كو٠ اؾالٗي  ٗـبيطت ٛساقت٠ ٝ ثب ًٗبٗيٚ آٙ زهيوب ُٜٗجن                   1
 ُطزز.

اٗب كؼبٓيت ثبٛي ثطاي تحون ا١ساف ؾطٗبي٠ زاضي چٜب٠ٌٛ هجال اقبضٟ ًطزيٖ زٝ رٜج٠ زاضز  يٌي اظ ٛظط               
ذٞز ؾطٗبي٠ ٝ زيِطي اظ ٛظط َطظ كٌط ٝ ٌٗتت اهتهبزي  ثبٛي زض ربٗؼ٠ اؾالٗي ٛوف انٔي اـ ضا                   
٠ً زض ٛظبٕ ؾطٗبي٠ زاضي  زاضز ثب هُغ ٛظط اظ رٜج٠ ٛظبٕ ٝ ٌٗتت ؾطٗبي٠ زاضي اـ  حلظ ٗي ًٜس.                       
ٝٓي ٗبٜٛس ثبٛي ؾطٗبي٠ زاضي كؼبٓيت ١بي ذٞز ضا اظ ضيك٠ ٛظبٕ اهتهبز ؾطٗبي٠ زاضي زض ظٗي٠ٜ كٌطي                   

 ٝ ضٝحي ربٗؼ٠ ؾطٗبي٠ زاضي  ا٢ٓبٕ ٛ٘ي ُيطز.
ث٠ٌٔ ث٠ ربي اؾتلبزٟ اظ ٝؾبئْ ؾطٗبي٠ زاضي ثطاي تحون ثركيسٙ ث٠ ١سف ضقس حطٝت ٝ ؾطٗبي٠  اظ                    
ٝؾبئٔي ٠ً ٗتٜبؾت ثب آ١َٜ اؾالٗي اؾت  اؾتلبزٟ ٗي ًٜس. ثسيٚ تطتيت ربٗؼ٠ ث٠ ١٘بٙ ٛتبيذ ضقس                  
اهتهبزي اـ ٠ً اظ ثبٛي ؾطٗبي٠ زاضي ٗي ضؾيس اظ ًبض١بي ايٚ ثبٛي ٗي ضؾس  ٝٓي زض هبٓت اهتهبز                    
اؾالٗي ٝ ٗحسٝز ث٠ حسٝز ٝ ٗوطضاتي ٠ً اؾالٕ زض ايٚ ٗٞاضز ٝيغ ًطزٟ اؾت. ٝ ايٚ اٗط ٛكب٠ٛ يي                      
تحّٞ ٝ زُطُٞٛي ثعضُي زض كؼبٓيت ١بي ثبٌٛي اؾت ٠ً ٗي تٞاٙ تحّٞ ُٗٔٞة ضا زض ٌٛبت ظيط                      

 ذالن٠ ًطز:
(ًبض ر٘غ آٝضي پّٞ ٝ ثٌبض ُطكتٚ آٙ ضا زض ربٗؼ٠ اؾالٗي ثبيس زٝٓت ذٞزـ اظ َطين ثبٛي ضؾ٘ي                   3

ث٠ ػ٢سٟ ثِيطز ٝ اربظٟ اؾتخ٘بض ثبٌٛي ث٠ ١يچ ػٜٞاٙ ث٠ كطز يب ر٘ؼيت ذبني ٛس١س تب ثسيٚ ٝؾي٠ٔ                       
١سف ضقس اهتهبزي  اظ ٗل٢ٕٞ ؾطٗبي٠ زاضي اـ  رسا ُطزز ٝ ًبض ر٘غ آٝضي پّٞ  يي ػْ٘ ارت٘بػي 
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ثبقس ٠ً زٝٓت اؾالٗي ث٠ ًٝبٓت اظ نبحجبٙ ؾ٢بٕ زض آٙ تهطف ٗي ًٜس ٝ ١ط ٛٞع هسضت رسيسي ٠ً                 
اظ آٙ ثٞرٞز آيس  ٗبّ قرم يب اكطاز ذبني ٛرٞا١س ثٞز ٝ زيِط ٗخْ آ٢ٛب ٠ً هسضت ثب٢ٌٛب ضا ثسؾت                      
آٝضزٟ ٝ ظٗبٕ اٗٞض ظٛسُي اهتهبزي ٗطزٕ ضا زض ربٗؼ٠ ؾطٗبي٠ زاضي زض زؾت ٗي ُيطٛس  ػْ٘ ٛرٞا١س                   

 قس.
(زٝٓت ٛجبيس زض ر٘غ آٝضي اٗٞاّ ٝ ٗجبٓؾ پطاًٜسٟ ٝ يب پّٞ ١بي شذيطٟ قسٟ ث٠ ػٜٞاٙ ضاٟ ؾٞز حبثت                      1

ث٠ اؾٖ ث٢طٟ ثبٌٛي چٜب٠ٌٛ ثبٛي ١بي ؾطٗبي٠ زاضي  اٛزبٕ ٗي ز١ٜس  ٗطزٕ ضا ثلطيجس. ذٍ ٗكي                       
ؾيبؾت زٝٓت زض ايٚ ظٗي٠ٜ ثبيس تطًيجي اظ ٝاهؼيت ١ب يب حوبيوي اظ اهتهبز اؾالٗي ٝ ٝاهؼيت ١بيي اظ                    

 ؾطچك٠٘ هبٛٞٙ ُعاضي اؾالٕ ا٢ٓبٕ ُطكت٠  ثبقس.
 ٗؿبئٔي ٠ً اظ اهتهبز اؾالٗي ثبيس ضػبيت قٞز ثبيٚ قطح اؾت:

آق(ث٢طٟ ثبٌٛي ٗزبظ ٛيؿت ظيطا ث٢طٟ زض حويوت يي ٛٞع ٗعزي اؾت ٠ً ٛظبٕ ؾطٗبي٠ زاضي ثطاي                    
ٝإ ز١ٜسٟ هبئْ اؾت ٝٓي زض ثيٜف اؾالٗي ٗعز ٝهتي هبٛٞٛي اؾت ٠ً زض ٗوبثْ اظ زؾت زازٙ شذيطٟ                    
ًبض ٗٞضز هطاضزاز ثطاي اٛتلبع اظ آٙ ثبقس  ٝ ؾطٗبي٠ ٛوسي ًبض شذيطٟ قسٟ اي ٛيؿت ٠ً توٞيت قٞز                      
ظيطا ٝهتي پّٞ ١ِٜبٕ پطزاذت ٝإ  ت٘بٗب ثبظُطزز  چيعي توٞيت ٛكسٟ اؾت اظ ايٜطٝ حؿبة ث٢طٟ ١يچ                  

 ٠ُٛٞ ٗزٞظي اظ ٛظط اؾالٕ ٛساضز.
 ة(اؾالٕ  شذيطٟ ًطزٙ ظض ٝ ؾيٖ ضا ٠ً زض ضاٟ ذسا  اٛلبم ٛكٞز تحطيٖ ًطزٟ  هطآٙ ٗي ُٞيس:

 “ًؿبٛي ضا ٠ً ظض ٝ ؾيٖ اٛسٝظٛس ٝ زض ضاٟ ذسا اٛلبم ٌٜٜٛس ث٠ ػصاة زضزٛبى ٗػزٟ ثسٟ”
َال ٝ ٛوطٟ زض حويوت زٝ ٠ٛٞ٘ٛ پّٞ ٛوس اؾت. ٝ پّٞ ٛوس كوٍ ثطاي اٛلبم ٝ ١عي٠ٜ اؾت پؽ شذيطٟ                       

 ًطزٙ آٙ حطإ اؾت.
ٗل٢ٕٞ شذيطٟ يي اٗط ٗتؼبضكي اؾت ٠ً ثط ٝكن زضر٠ اٌٗبٛبت ُطزـ ٗبّ زض ظٛسُي اهتهبزي ٝ ث٠                    
ٗيعاٙ تٞاٛبيي چطذبٛسٙ ٝ ثٌبض ُطكتٚ آٙ  اٛساظٟ ُيطي ٗي قٞز ٝ ث٠ ١ط ٗوساض اٌٗبٙ تحطى ٗبّ                      
ظيبزتط ٝ هسضت ثط كطٗبٛس١ي ضٝي آٙ ُؿتطزٟ تط ثبقس  ضاًس ُصاقتٚ آٙ زض كبن٠ٔ ٛؿجتب ًٞتب١ي                       
شذيطٟ حؿبة ٗي قٞز زض نٞضتي ٠ً ١طُبٟ اٌٗبٙ ُطزـ آٙ ٗحسٝزتط  ٝ هسضت كطٗبٛس١ي ضٝي آٙ                  
ً٘تط  ٝ ظٛسُي اهتهبزي تب اٛساظٟ اي  ضاًس ثبقس  ػٜٞاٙ شذيطٟ ٗبّ ث٠ ٗست ظٗبٛي ثيكتط نسم ٗي                    
ًٜس ٝ قبيس ػٔت اي٠ٌٜ زض تؼٔن ظًبت ث٠ َال ٝ ٛوطٟ  ُصقت يٌؿبّ ٛعز نبحجف ث٠ حبّ ضًٞز ٗبّ                     

 ٝهتي شذيطٟ ث٠ حؿبة ٗي آٗس ٠ً ٗبّ يي ؾبّ ت٘بٕ زض زؾت نبحجف ٗؼُْ ث٘بٛس.
اٛسيك٠ حطٗت شذيطٟ  ٝ اٛسٝذتٚ َال ٝ ٛوطٟ ثط ٗجٜبي َطظ تلٌطي اؾت ٠ً اؾالٕ ٛؿجت ث٠ ٛوسي٠ٜ                    
زاضز زض ٛظط اؾالٕ ٗجبزالت زض انْ ضٝي اقيبء نٞضت ٗي ُطكت٠  ٝهتي پّٞ ٛجٞز رٜؿي ضا ٗي زازٛس                   
ٝ زض ٗوبثْ رٜؽ زيِطي ٗي ُطكتٜس ظيطا ٗجبز٠ٓ زٝ رٜؽ ت٢ٜب ضا١ي اؾت ٠ً ثطاي تٞٓيس ًٜٜسٟ                        

 ٛيبظـ ضا ٛؿجت ث٠ ًبال١بي زيِط ٗطتلغ ٗي ؾبظز.
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ثؼس اظ اي٠ٌٜ پّٞ پيسا ٗي قٞز ٗوهٞز اظ آٙ  ايٚ ٛجٞز ٠ً ٗجبز٠ٓ ًبال ضا ٗتٞهق ؾبظز  ث٠ٌٔ تؿ٢ئي                       
اؾت زض ًبض ٗجبزالت ثٞز  ث٠ ربي اي٠ٌٜ ٗجبز٠ٓ ثيٚ ُٜسٕ ٝ پٜج٠ نٞضت ُيطز  ًكبٝضظ ُٜسٕ  ُٜسٕ ضا                    
ث٠ پّٞ تجسيْ ٗي ًٜس ٝ اظ آٙ پّٞ پٜج٠ ٗي ذطز پؽ ٗجبز٠ٓ ثيٚ ُٜسٕ ٝ پٜج٠ ١ٜٞظ ١ؿت ٝٓي ايٚ                         

 ٗجبز٠ٓ ٠ً هجال ثب يي ػْ٘ اٛزبٕ ٗي قس حبال ثب زٝ ػْ٘ نٞضت ٗي ُيطز.
يب حطٝت اٛسٝظي قٞز ٝ كطٝقٜسٟ ُٜسٕ  ُٜسٗف ضا ثپٞٓي ثلطٝقس            “  ُٜذ”ٝٓي ١ِٜبٗي ٠ً پّٞ ٝؾي٠ٔ      

٠ً آٙ ضا شذيطٟ ًٜس ٝ اظ آٙ پّٞ زيِط پٜج٠ ذطيساضي ٌٜٛس  ٗؼٜي ايٚ ػْ٘ ايٜؿت ٠ً پٜج٠ يب ث٠ تؼجيط                
ًٔي تط رعئي اظ تٞٓيس ًٔي ربٗؼ٠  ثبيس اظ ٝضٝز ث٠ ثبظاض ػبرع ُطزز. ٝ ٛتٞاٛس ٛوف ذٞز ضا زض ٗجبز٠ٓ                         
ثپّٞ ٛوس ايلبء ًٜس ٝ زض ٛتيز٠ ٛتٞاٛس ػْ٘ تٞٓيس ذٞز ضا اظ ٛٞ آؿبظ ًٜس. ٝ زض ٗوبثْ ثطاي ًؿي ٠ً پّٞ                     
ٛوس ضا  اٛسٝذت٠ اٌٗبٛبت تبظٟ اي ثطاي اؾتخ٘بض ٝ ضهبثت زض ثبظاض پسيس آيس ٠ً هجال ثطاي اٝ اُط ٗجبز٠ٓ ث٠                      

 نٞضت نحيح اٛزبٕ ٗي ُطكت  ٌٗ٘ٚ ٛجٞز.
د(تكطيغ ظًبت زض اؾالٕ ٠ً يٌٜٞع ٗبٓيبتي ثطاٛسٝذتٚ ظض ٝ ؾيٖ  ٗي ثبقس ثبيٚ زٓيْ اؾت ٠ً  ٛؿجت          
هبثْ ٗالحظ٠ اي اظ ٛوسي٠ٜ )ظض ٝ ؾيٖ( ث٠ ٗست يي ؾبّ ث٠ حبّ تؼُيْ  ُصاضزٟ قسٟ  حبّ اُط ثب                        
تٞر٠ ث٠ آٛچ٠ ؾبثوب ُلتيٖ ٠ً ٗيعاٙ يي ؾبّ ٌٗ٘ٚ اؾت ثب قطائٍ ظٛسُي اهتهبزي ظٗبٙ تكطيغ                     
ٗطثٌٞ ثبقس ٝ آٛچ٠ زض ثحج ١بي ذٞز اظ اهتهبز اؾالٗي ٗتصًط قسيٖ ٠ً ظًبت يي ٗٞيٞع هبثْ                     
ُؿتطـ اؾت ٝ ثطاي حبًٖ قطع هبثْ تُجين ثب ٠٘١ حطٝت ١بيي اؾت ٠ً ٗهٔحت ثساٛس  ٗي تٞاٛيٖ                  
ثبيٚ كٌط اؾالٗي زض ر١ٞط ٝ ثبَٚ ػ٘ٞٗي آٙ ثطؾيٖ  ٝ آٙ اي٠ٌٜ ثب شذيطٟ ًطزٙ پّٞ  اظ َطين ٝيغ  
ٗبٓيبت ثط پّٞ ضاًس  ٗجبضظٟ ًٜيٖ. ٝ ايٚ ٗٞضز يٌي اظ ٗٞاضزي اؾت ٠ً ذالء هبٛٞٛي زاضز ٝ ثبيس ٝؾي٠ٔ                     
ضؤي ٝ ٛظطحبًٖ قطع ثط َجن ٗهبٓح ظٗبٙ پط قٞز ٝ اّٝ االٗط ػٞاْٗ ُطزـ اهتهبز اؾالٗي ضا زض                     
حسٝز نالحيتف زض ايٜزب پيبزٟ ًٜس. ثٜبثطايٚ ثٜيبز ٗزت٢س ٗي تٞاٛس ثطَجن نالحيتف ٗبٓيبت ٛبٗجطزٟ               
ضا ٝيغ ٛ٘بيس. ٝ ث٠ ١يچ ٝر٠ الظٕ ٛيؿت ايٚ ٗبٓيبت اظ زؾت ٗطزٕ ر٘غ آٝضي قٞز ث٠ٌٔ ٗي تٞاٙ آٙ                 
ضا ث٠ نٞضت ١بي رسيس زيِطي تحهيْ ًطز. ١٘چٞٙ ضٝقي ٠ً ثؿيبضي اظ ٗبٓيبت ١ب ٝ ًبضٗعز١بي                  
زٝٓتي  اظ ضاٟ چؿجبٛسٙ ت٘جط ٗبٓيبتي ث٠ ٛب٠ٗ ١ب يب هطاضزاز١ب ٝ ؿيطٟ زضيبكت ٗي ُطزز. ١٘بٙ ضٝي٠ ضا زض                    

 ٗٞضز زضيبكت ٗبٓيبت اٛسٝذت٠ ١بي ٛوسي ٗي تٞاٙ ثٌبض ثطز.
ٝ يي ٛٞع   “  ايخبض”ز(اذالم ٝ تطثيت اؾالٗي  يي ٗؿٔ٘بٙ ضا زض ربٗؼ٠ اؾالٗي ثط احؿبٙ  ٝ ُصقت                

ػٞو ُعيٜي ثط ذالف ُٜٗن ػٞو ١بي ٗبزي ٝ ٗبٓي تطثيت ٗي ًٜس  ٗؿٔ٘بٙ زض انُالح هطآٙ ث٠       
تزبضت ؿيطهبثْ ذؿطاٙ )تزبضٟ ٓٚ تجٞز( ػبزت ًطزٟ ٝ ثب تكٞيوي ٠ً هطآٙ ث٠ ٗؿبػست ٗؿتًؼلبٙ ٝ                 
ٝإ زازٙ ث٠ ٗحتبربٙ ثب ضٝح ثطازضي ٝ ٢ٗطثبٛي ٝ ثطاي ضؾيسٙ ث٠ حٞاة ٝ ارط ٗـلطت  ث٠ ػْ٘ آٝضزٟ                     
اؾت  اي٢ٜب ٠٘١  ظٗي٠ٜ اي كطا١ٖ ٗي ؾبظز ٝ ضٝحي٠ ٗ٘تبظي ٗي ز١س ٠ً زض آٙ ظٗي٠ٜ ذبل  اِٛيعٟ                     
١بي ذيطذٞا١ي ضقس ًطزٟ  قٞم ٝ ضؿجت ثؿيبضي اظ ٗطزٕ ثطاي ضؾيسٟ ث٠ ذيط  تحطيي ٗي ُطزز.                    
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ٛجبيس كٌط ًطز ايٚ يي كطيي٠ ايسئبٓيؿتي زض ربٗؼ٠ اؾالٗي اؾت ٝ قٞا١س كطاٝاٛي ثط ايٚ حويوت                     
ٝرٞز زاضز  يٌي اظ آ٢ٛب ٝرٞز نٜسٝم ١بي هطو آحؿ٠ٜ اؾت ٠ً اظ چٜسي هجْ اظ اٛوالة اؾالٗي زض 
ايطاٙ پبي٠ ُطكت ٝ ثب توٞيت احؿبؾبت ذيطذٞا١ب٠ٛ ٝ ُصقت ٝ ايخبض ثؿيبضي اظ ٗطزٕ  هؿ٘ت ١بيي اظ                   
اٗٞاّ ذٞز ضا ثسٝٙ تٞهغ ث٢طٟ ثبيٚ نٜسٝم ١ب ضيرتٜس اُط ايٚ ًبض يٌي اظ آحبض تطثيت اؾالٗي ثبقس                      
آ٢ٖٛ ثطاي ًؿبٛي ٠ً ١ٜٞظ زض ؾبي٠ ٛظبٕ اؾالٗي ظٛسُي ٌٛطزٟ اٛس  چطا ٛجبيس اٛتظبضات ثيكتطي اظ آحبض                  

 تطثيت اؾالٗي زض هبٓت ٛظبٕ پيكطكت٠ آٙ زاقت.
  قٌْ تطًيجي ٛظطي٠ اي ضا ٠ً ثبٛي اؾالٗي ثطاي ضؾيسٙ ث٠ ٛوف              1(ثؼس اظ آ٠ٌٛ زض ٌٛت٠ ق٘بضٟ       1

كؼبّ اهتهبزي اـ زض ظٛسُي  ضٝي آٙ تٌي٠ ٗي ًٜس  تٞييح زازٟ قس اًٜٞٙ ٗي پطزاظيٖ ث٠ ضا١ي ٠ً               
ثبٛي اؾالٗي ثٞؾي٠ٔ آٙ  پّٞ ١بي پطاًٜسٟ ضا ثسٝٙ ٝػسٟ ث٢طٟ ٝ ثسٝٙ ثٌبض ثؿتٚ ضٝـ ١بي ؾطٗبي٠    

 زاضي ر٘غ آٝضي ٗي ًٜس.
ثطاي قطٝع ًبض ثبٛي اػالٙ ٗي ًٜس ١ط ًؽ ثرٞا١س ١ط ٗوساض پٞٓي ضا ٗي تٞاٛس زض ثبٛي ث٠ اٗبٛت                      

 ثؿپبضز ٝ ثبٛي حبيط اؾت ؾپطزٟ ١ب ضا ثپصيطز هجّٞ ثبٛي ث٠ زٝ نٞضت ٗي تٞاٛس ثبقس:
نٞضت اّٝ: ث٠ ػٜٞاٙ ٝإ ثب تً٘يٚ پطزاذت آٙ اظ َطف ثبٛي زض ايٜهٞضت ثبٛي ثس١ٌبض ٗي قٞز ٝ                    

 ٝزيؼ٠ ُعاض اظ ٗعايبي ثبٛي اؾالٗي ث٠ قطح ظيط اؾتلبزٟ ٗي ًٜس:
آق(حلظ ٝ ٢ِٛساضي ٗبّ زض ثبٛي  يؼٜي ثبٛي ث٠ ٝزيؼ٠ ُعاض اَ٘يٜبٙ ٗي ز١س ٝ تؼ٢س ٗي ًٜس پّٞ                    
اٝ ضا ؾبٖٓ ٢ِٛساضز ٝ ٗتؼ٢س ٗي قٞز ١ط ٝهت َطف ثرٞا١س يب ١ط ٝهت هطاضزازـ اهتًب ًٜس ث٠ اٝ                        

 ٗؿتطز ُطزاٛس.
پيٞؾت٠ زض  “  ثط احط ثبال ضكتٚ ؾُح ظٛسُي     ”ة(اضظـ حويوي پّٞ ضا حلظ ٗي ًٜس  تٞييح آ٠ٌٛ پّٞ            

تٜعّ اؾت ٝ تٞضٕ پّٞ  ػبْٗ تٜعّ زائ٘ي هسضت ذطيس ٛوسي٠ٜ )ظض ٝ ؾيٖ( ٗي ُطزز ٝ زض ٛتيز٠ تٜعّ                     
زض هي٘ت ٝاهؼي پّٞ پسيس ٗيأيس. اُط قرم ثرٞا١س پ٢ٓٞبيف ضا ثطاي يي ٗست َٞالٛي ٛعز ذٞز                     
٢ِٛساضز  زض حويوت نٞضت ظب١ط اؾٌٜبؼ ١بيف حلظ قسٟ اٗب اضظـ حويوي آ٢ٛب پؽ اظ ٗستي اظ                    
زؾت ضكت٠ اؾت. ٝ اظ ايٜزب اٗتيبظ ٢ٗ٘ي ٠ً ثطاي ٢ِٛساضي اٝضام ث٢بزاض زض ثبٛي ث٠ نٞضت ٝإ ؾپطزٟ    

١ط ”  اؾٌٜبؼ”ٗي قٞز  ظب١ط ٗي ُطزز ظيطا ثبٛي اضظـ ٝاهؼي آ٢ٛب ضا تً٘يٚ ٗي ًٜس. اٝضام ٛوسي                  
اؾت ٝٓي ٗخْ آٙ كوٍ ثطٍ اؾٌٜبؼ ٛ٘ي ثبقس ث٠ٌٔ اؾٌٜبؼ ٛكبٙ ز١ٜسٟ هي٘ت “ ٗخٔي”چٜس اظ اقيب 

حويوي ٝ ٝاهؼي آٛؿت ثٜبثطايٚ ١طُبٟ ثبٛي ١ِٜبٕ پطزاذت ٗخْ  هطاض ثط ايٚ ثبقس ٠ً هي٘ت ١ِٜبٕ                    
زضيبكت آٙ ضا ثپطزاظز  ضثب ٛرٞا١س ثٞز ٝ هي٘ت ٝاهؼي ثط اؾبؼ َال ٗي ثبقس پؽ هي٘ت پّٞ  هي٘ت                     

 نطف آٙ ث٠ َال ذٞا١س ثٞز.
د(ضؾيسٙ ث٠ ارط ٝ حٞاة اذطٝي زض ربيي ٠ً ٗجٔـي ضا ثطاي ٝإ ث٠ ٗحتبربٙ ٝ ثيٜٞايبٙ اذتهبل زازٟ            
ٗي قٞز زض ايٜهٞضت ٗجٔؾ ٗعثٞض ضا زض نٜسهي ٗرهٞل ث٠ ١٘يٚ ٜٗظٞض ٢ٛبزٟ ٝ ١يچ ٠ُٛٞ حوي                     
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 ثطاي ؾپطزٟ ُصاض ذبضد اظ ايٚ اٗٞض ث٠ ػ٢سٟ ثبٛي اظ ث٢طٟ يب ًبضٗعز ٛرٞا١س ثٞز. 
نٞضت زٕٝ: اي٠ٌٜ ٗؼبٗالت ث٠ نٞضت ًٗبضث٠ يب ٝاُصاضي ث٠ ثبٛي زض آيس ٝ اظ ثبٛي ثرٞا١يٖ ثطاي                     
ُطزـ پّٞ آٛطا زض يٌي اظ تبؾيؿبت اهتهبزي ثٌبض ثطز. زض ايٜهٞضت ٝزيؼ٠ ُعاض َجن هطاضزازي ٠ً ثب                  
ثبٛي ضٝي آٙ تٞاكن ذٞا١س ًطز ٛؿجت ث٠ زضنسي اظ ؾٞز حبنْ اظ آٙ ًبض اهتهبزي ضا ثطاي ذٞز                      
اذتهبل زازٟ ثوي٠ ضا ث٠ ثبٛي ٝا ٗي ُصاضز  ثبٛي اُط ذٞز ٗؿتوي٘ب ًبض اهتهبزي ضا زؾت ٗيعٛس ثوي٠                    
ؾٞز ثطاي ذٞزـ ذٞا١س ثٞز ٝ اُط ايٚ ًبض ضا ث٠ يٌي اظ ٗكتطيبٛف ثط اؾبؼ هبٛٞٙ ًٗبضث٠ ٝاُصاض                      
ًٜس  ؾٞز ثيٚ ٗكتطي ٝ نبحت ٗبّ توؿيٖ ٗي قٞز ٝ ثبٛي ٗي تٞاٛس حن زالٓي ٝ ٝاؾ٠ُ زائٖ ثيٚ                     
زٝ َطف )نبحت ٗبّ  ٝ ًؿي ٠ً آٙ ضا ث٠ ًبض ُطكت٠( ضا زضيبكت ًٜس ٗيعاٙ حن ثبٛي ث٠ ٗوساض ًبضي      

 ٠ً زض ايٚ ػْ٘ ٝاؾُِي اٛزبٕ ٗي ز١س.
ٗؼٖٔ اؾت زض نٞضت زٕٝ  زيِط ٝزيؼ٠ ُعاض زض ثبٛي تً٘يٜي ثطاي پٞٓف زض ثبٛي ٛرٞا١س زاقت ٝ                    
ثبيس ذؿبضت ١بي ثسٝٙ تؼسي ٝ تلطيٍ ضا ٠ً پيف ٗي آيس  تحْ٘ ًٜس  ظيطا ٝزيؼ٠ ُعاض زض ايٜهٞضت                    

 زض ؾٞز ؾ٢يٖ اؾت ٝ ؾٞز ثسٝٙ ًبض  يب تحْ٘ ذُط ٗؼٜي ٛساضز.
ٝ زض ١ط نٞضت ٗجٔؾ ؾپطزٟ اظ ٗبٓيبت شذيطٟ ًطزٙ ٗؼبف اؾت. ثٜب ثط آٛچ٠ ٠ً شًط قس زاٛؿتيٖ ػْ٘                     
ُطزآٝضي اٗٞاّ ضا  ثبٛي اظ ضاٟ اِٛيعٟ ١بي كطاٝاٛي اٛزبٕ ٗي ز١س ٠ً زض ٝاهغ اِٛيعٟ ١ب اٛزبٕ ايٚ                       
ػْ٘ ضا ث٠ ػ٢سٟ ٗي ُيطز ٝ نبحجبٙ ٗبّ ضا ثؿپطزٙ اٗٞآكبٙ كطاٝاٙ ٗي ذٞاٛس. اِٛيعٟ ١بي ٛبٗجطزٟ                   

 ضا ٗي تٞاٙ ث٠ قطح ظيطا اظ آٛچ٠ ُلت٠ قس ذالن٠ ًطز:
 (٢ِٛساي پّٞ ٝ تً٘يٚ حلظ آٙ زض نٞضتي ٠ً ؾپطزٟ ث٠ قٌْ اّٝ اٛزبٕ قٞز.3
 (٢ِٛساضي هي٘ت ٝاهؼي پّٞ زض ٝهتي ٛتٞاٛس نبحت ٗبّ پّٞ ضا ٛعز ذٞزـ حلظ ًٜس.1
(ضؾيسٙ ثؿٞز ث٠ ٛؿجت ٗؼيٚ زض ربئي ٠ً ؾپطزٟ ثهٞضت زٕٝ ثبقس ٝ نبحت ٗبّ ذٞز ضا ثطاي                       1

 تحْ٘ يطض ٝ ذؿبضت اتلبهي اـ آٗبزٟ ؾبظز.
ٝ زض پبيبٙ ٛزبت اظ ٗبٓيبت اٛسٝذت٠ اي ٠ً ثبػج ًٖ قسٙ پّٞ ٗي قٞز زض ٝهتي قرم ثرٞا١س                       

 پ٢ٓٞبيف ٛعز ذٞزـ حلظ ًٜس.
ثبيٚ اِٛيعٟ ١بيي ٠ً ذبنيت ٗبٓي زاضز يي ٛٞع اِٛيعٟ زيِط اظ اِٛيعٟ ١بي ضٝحي ضا ٗي اكعاييٖ ٝ ٛيع  
ضؾبٓت اٛؿبٛي ٠ً كطز ٗؿٔ٘بٙ زض ربٗؼ٠ اؾالٗي زاضز ٝ ذٞز ضا ٗؿئّٞ ٗي زاٛس ٝ ٝظيل٠ زاضز زض ضقس                    

٠ً هطآٙ كطٗٞزٟ ايبك٠ ٗي      “  ١ط چ٠ ٗي تٞاٛس اظ ٛيطٝ ثٌبض ثطز        ”اهتهبزي ربٗؼ٠ اـ ؾ٢يٖ ثبقس ٝ        
ًٜيٖ ايٚ احؿبؼ ٗؿئٞٓيت ثعضُتطيٚ اِٛيعٟ زض يي ربٗؼ٠ اٛوالثي اؾالٗي اؾت ٠ً كطظٛساٙ اٛوالة               
ثرٞا١ٜس آٛطا ض١جطي ًٜٜس ٝ ا١ساف ثٜٔس ذٞز ضا پيبزٟ ؾبظٛس ٝ ٛيع اِٛيعٟ احؿبٙ ٝ ايخبض )ٛيٌي ٝ                          
ُصقت( ٝ ثطآٝضزٙ ٛيبظ ٗؿتًؼلبٙ ضٝي ظٗيٚ  تب ثتٞاٜٛس ٝإ ثي ث٢طٟ اي اظ ثبٛي زضيبكت ًٜٜس. اظ                      

 ذهٔت ١بي اٛوالثي اؾت.



  بانک در جامعه اسالمی

02 

(ٝهتي ًبض ر٘غ آٝضي پّٞ اٛزبٕ قس ٝ ثبٛي اؾالٗي تٞاٛؿت ثط َجن آٛچ٠ شًط قس ٠٘١ ٗجبٓؾ                       1 
 پطاًٜسٟ ضا ُطزآٝضز تحت كطٗبٙ هطاض ز١س زض ٗوبٕ ُطزـ آٙ زٝ ٛوف ٗي تٞاٛس زاقت٠ ثبقس:

ٛوف اّٝ: ٛؿجت ث٠ ؾپطزٟ ١بيي ٠ً ثهٞضت اّٝ ٗؼب٠ٔٗ قسٟ زض ايٜهٞضت ثبٛي ٗي تٞاٛس ٛوف ذٞز                   
 ضا ث٠ نٞضت ظيط ايلب ًٜس:

(ٝإ ثسٝٙ ث٢طٟ ث٠ ٛيبظٜٗساٛي ٠ً زض ظِٛي ذهٞني احتيبد ث٠ ٗهطف ٝإ زاضٛس  ثس١س آجت٠ ثب تٞر٠                   3
 ث٠ پبضٟ اي ًبض١بي احتيبَي ٝ تً٘يٜي ٠ً اَ٘يٜبٙ ث٠ ثبظُكت ٝإ  حبنْ قٞز.

(ثٌبض ُطكتٚ اٗٞاّ زض يٌي اظ ٗٞؾؿبت تٞٓيسي ٠ً ١٘ب١َٜ ثب چبضچٞة ١بي اؾالٗي ربٗؼ٠ ثبقس                  1
ٝهتي ثبٛي ذٞز ػْ٘ اهتهبزي ضا قرهب ث٠ ػ٢سٟ ُطكت ؾٞز١ب  ٠٘١ ثطاي اٝ يؼٜي ثطاي زٝٓت                      
اؾالٗي ٗي قٞز ٝ اُط ثب اقربل يب ٗٞؾؿبت شيهالح ثطاي اٛزبٕ تبؾؿيؿبت اهتهبزي هطاضزاز                    

 ثؿت ؾٞز ثيٚ َطكيٚ ثط َجن ٛؿجتي ٠ً زض هطاضزاز ثب ١ٖ تٞاكن ًٜٜس  تٞظيغ ٗي قٞز.
(ثب ٝإ ثي ث٢طٟ زازٙ ث٠ ًؿبٛي ٠ً اظ حساهْ ٝؾبيْ ٗؼيكت زؾتكبٙ ًٞتبٟ اؾت ثب قٜبذتي ٠ً اظ                     1

اٗبٛت ٝ ٓيبهتكبٙ زاضيٖ ٝإ ثبٛي  آ٢ٛب ضا ثطاي ثٞرٞزآٝضزٙ تبؾيؿبت تٞٓيسي ًٞچي ً٘ي ٗي ًٜس                  
١بيي ثبقس ٝ تطتيجبتي ثطاي آ٢ٛب اتربش قٞز ٠ً حؿٚ ُطزـ           ث٠ اٗسضظ١ب ٝ ض١جطي     ثكطَي ٠ً ٗوطٝٙ    

 تبؾيؿبتكبٙ تً٘يٚ ًٜس ٝ پيٞؾت٠ ضٝي آ٢ٛب ٛظبضت قٞز.
ٛوف زٕٝ: ٛؿجت ث٠ ؾپطزٟ ١بيي اؾت ٠ً ثهٞضت زٕٝ ث٠ ثبٛي تحٞيْ قسٟ زض ايٜزب ثبٛي ثبيس زض                      
ثٌبض ُطكتٚ ايٚ اٗٞاّ زض يٌي اظ ٗٞاضز ؾٜٞٗس تٞٓيسي  اهسإ ًٜس اُط ايٚ ًبض ضا ذٞز قرهب تؼ٢س ًطز              
ؾٞز ثيٚ اٝ ٝ نبحت ٗبّ توؿيٖ ٗي ُطزز ٝ اُط ث٠ قرم يب ٗٞؾؿ٠ اي ٝاُصاض ًطز  ثبٛي ٛوف                        
ٝاؾ٠ُ زاضز ٝ ارطتف ضا  زضيبكت ٗي ًٜس اٗب ؾٞز حبنْ  ثيٚ قرم ػبْٗ ٠ً ٗؿتوي٘ب زؾت ثٌبض                    

 قسٟ ٝ نبحجبٙ ؾپطزٟ ثبيس توؿيٖ قٞز.
ٝ ثب ايلب ٛوف ثبٛي زض ربٗؼ٠ اؾالٗي ث٠ زٝ ٛوف ٠ً ٛبٗجطزيٖ ثهٞضت ًبْٗ ٝ نحيح آٙ  ؾطٗبي٠                      
زاضي ث٠ ٗؼٜبي ذٞز ؾطٗبي٠  ث٠ ٗيعاٙ هبثْ تٞر٢ي ضقس ٗي ًٜس ٝ ثب ُؿتطـ ؾطٗبي٠ ٗي تٞاٙ                        
ثؿيبضي اظ تبؾيؿبت تٞٓيسي كطا١ٖ ؾبذت٠ ًبض تٞٓيس ًطز. ٝ زض ٛتيز٠ ُطايف ثٌبض اظ ٛبحي٠ ًؿبٛي٠ٌ                   
ثبٛي آ٢ٛب ضا ث٠ ًبض زػٞت ٗي ًٜس ثب تٞر٠ ث٠ اي٠ٌٜ زػٞت ثٌبض آ٢ٛب ث٠ حؿبة ث٢طٟ ثبٌٛي زازٙ ٛجٞزٟ                  
ث٠ٌٔ ثط ٗجٜبي زاقتٚ ًلبيت ٝ ًبضزاٛي زض اٗط تٞٓيس ٝ ٛيبظي ٠ً زاقت٠ اٛس ثٞزٟ اؾت  تٞظيغ ػبزال٠ٛ                     
حطٝت نٞضت ٗي ُيطز ٝ ثسيٚ ٝؾي٠ٔ ؾطٗبي٠ ًبٗال زض زؾت ًبضًٜبٙ ٝ ًبضزاٛبٙ ٗٞٓس هطاض ٗي ُيطز ٝ       
ثبٛي زض ٠٘١ ايٚ ٗٞاضز ٛوف ض١جطي ٝ اضقبز ٝ ظيط ٛظط زاقتٚ آ٢ٛب ضا زاضز ٝ ثرف ٢ٗ٘ي اظ اضظـ                       
١بي تٞٓيس قسٟ ٝ حطٝتي ٠ً زض زؾتطؼ هطاض زاضز ؾطٗبي٠ ١بيي اؾت ٠ً ث٠ ٛبٕ ؾٞز يب ضثح زض زؾت                       

 ًبضًٜبٙ ٝ ذٞز ػبْٗ ١ب اؾت.
ٝ زيِط ثبٛي ث٠ تبؾيؿبت ؾطٗبي٠ زاضي َلئي ٠ً زض ربٗؼ٠ ؾطٗبي٠ زاضي  ٝاؾ٠ُ ثيٚ تٞٓيس ًٜٜسٟ ٝ                   
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ٗهطف ًٜٜسٟ ثٞز  ٝإ ٛ٘ي ز١س  ٝ ثسيٚ ٝؾي٠ٔ اي٠ِٜٛٞ تبؾيؿبت َلئي الؿط ٗي قٞز ٝ كبن٠ٔ ثيٚ                    
تٞٓيس ًٜٜسٟ ٝ ٗهطف ًٜٜسٟ ًٖ ٗي قٞز  هي٘ت ًبال١بي تٞٓيسي ث٠ هي٘ت ٝاهؼي اـ ٛعزيَ ٗي                     
ُطزز  يؼٜي اظ ١عي٠ٜ ١بي ذبضد اظ تٞٓيس  ٠ً ثطاي آٗبزٟ ًطزٙ ًبال زض ثبظاض زض ٛظط ُطكت٠ قسٟ ٗي                       
ًب١س ٝ زض ٛتيز٠ اقٌبٓي ضا ٠ً ثبٛي ؾطٗبي٠ زاضي ثيٚ ٗهبٓح ؾطٗبي٠ زاضي ضثٞي ٝ ٗهبٓح ؾطٗبي٠                    

 زاضي ثبظضُبٛي ٝ تٞٓيسي ثٞرٞز آٝضزٟ ثٞز اظ ٗيبٙ ثط ٗي زاضز.
ظيطا ١ط هسض تٞر٠ ث٠ تٞٓيس ٝ ثبظضُبٛي ثيكتط قٞز ٝ ث٠ زٛجبّ ؾطٗبي٠ ثيكتط تالـ ث٠ ػْ٘ آيس  ؾطٗبي٠            
زاض ضثبذٞاض  هي٘ت ث٢طٟ اـ ضا ثطاي رٔت ؾٞز ثيكتط ثبال ٗي ثطز ٝ ١طُبٟ ثبظاض ثبظضُبٛي ضاًس ثبقس                       
هي٘ت ث٢طٟ ضا ثبٛي ١ب ٗٞاكن هبٛٞٙ ػطي٠ ٝ توبيب  پبييٚ ٗي آٝضٛس ٝ ايٚ تٜبهى ؾطٗبي٠ زاضي اؾت                   
ٝٓي زض ربٗؼ٠ اؾالٗي ايٚ َٞض ٛيؿت ٝهتي ثبٛي ًبض١بيف ضا ث٠ ًبضزاٛبٙ ٝاُصاضزٟ ٝإ ثي ث٢طٟ ث٠                    
كوطا ثس١س  تبؾيؿبت تٞٓيسي ًٞچي ث٠ نالح ثبٛي تطتيت ٗي ز١ٜس  ٝ ١ط چوسض ثيكتط ث٠ ٗٞاضز                      
تٞٓيسي تٞر٠ قٞز  ثبٛي ثيكتط ؾطٗبي٠ ذٞا١س زاقت  ث٠ نٞضت هطو آحؿ٠ٜ يب ًٗبضث٠ ثپطزاظز.                   
ُصقت٠ اظ اي٢ٜب ثبٛي  زض ٗؿبئْ ارت٘بػي اظ ضاٟ زازٙ ٝإ ١بي اؾت٢الًي ثسٝٙ ث٢طٟ ث٠ ٛيبظٜٗساٙ ٝ                    
ٗؿتًؼلبٙ زض ٗٞاضز حبرت ٝ ثيٌبضي  ١ٌ٘بضي ٗي ًٜس ٝ ثسيٚ تطتيت ثبٛي زض ربٗؼ٠ اؾالٗي ثرف     

 انٔي اؾ٠ٌٔ اهتهبزي آٙ ضا تكٌيْ ٗي ز١س.
ايٜؿت ثٜيبز١بي ػ٘ٞٗي ايزبز ثبٛي زض ربٗؼ٠ اؾالٗي ث٠ نٞضتي ٠ً ٛوف اؾبؾي زض اهتهبز اؾالٗي      

 زاضز ٝ ٗي تٞاٛس ثب ٛوكي ٠ً ثبٛي ١بي رٞاٗغ ؾطٗبي٠ زاضي  زض اهتهبز ؾطٗبي٠ زاضٛس ضهبثت ًٜس.
 ٝ زض ثحج آيٜسٟ قٌْ ًبْٗ پيبزٟ قسٟ ايٚ ثٜيبز١ب ضا اٙ قب اهلل ث٠ تلًيْ ٗؼتطو ذٞا١يٖ قس.

 آؿيس ٗح٘س ثبهط آهسض
 ١ا 3133  3د  11ٛزق اقطف 
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٠َٔ ق٢يس ؾيسٗح٘س ثبهط نسض ٝ ١٘اكاياطٟ ٗاٌاطٗا٠          ٗطحٕٞ آيت آ
 -٠ً اظ ٗؼٔ٘يٚ زاٛف ٝ اذالم ٝ ٗلبذط ػٖٔ ٝ ازة ثاٞز  -ٗظ٠ٗٞٔ اٝ

ث٠ زؾت ضغيٖ ٜٗحٍ ثؼج ػطام ثب ٝيغ زٓرطاقى ث٠ زضر٠ ضكاياؼا٠    
اٛس. ق٢بزت اضحى اؾت ٠ً اٗخبّ ايٚ قرهاياتا٢اب         ق٢بزت ضؾيسٟ

اٛس؛ ٝ رٜبيت ٝ ؾتٌ٘بض  ٛيع اضحى اؾت ٠ً   ػعيع اظ ٗٞآيبٙ ذٞز ثطزٟ
ثاطٛاس.     ؾتٖ پيك٠ ذاٞز ٗاى         اٗخبّ ايٚ رٜبيتٌبضاٙ تبضيد اظ اؾالف

ق٢بزت ايٚ ثعضُٞاضاٙ ٠ً ػ٘ط  ضا ث٠ ٗزب١است زض ضاٟ ا١اساف         
اٛس ث٠ زؾت اقربل رٜبيتٌبض  ًا٠ ػا٘اط  ثا٠             اؾالٕ ُصضاٛسٟ

اٛس ػزيت ٛيؿت؛ ػزت آٙ اؾات   ذٞٛرٞاض  ٝ ؾتٖ پيكِى ُصضاٛسٟ
٠ً ٗزب١ساٙ ضاٟ حن زض ثؿتط ث٘يطٛس ٝ ؾتِ٘طاٙ رٜبيات پاياكا٠        
زؾت ذجيج ذٞز ضا ث٠ ذٞٙ آٛبٙ آؿكت٠ ٌٜٜٛس. ػزت ٛياؿات ًا٠       

اـ ث٠ ق٢بزت ٛبيْ قسٛس؛ ػزت آٙ   ٗطحٕٞ نسض ٝ ١٘كيطٟ ٗظ٠ٗٞٔ
اؾت ٠ً ٗٔت٢ب  اؾالٗى ٝ ذهٞنبً ٗٔت قطيق ػطام ٝ ػكابياط       
زر٠ٔ ٝ كطات ٝ رٞاٛبٙ ؿيٞض زاٛكِب٢١ب ٝ ؾبيط رٞاٛبٙ ػعيع ػطام اظ 

نأاى    -ًٜبض ايٚ ٗهبيت ثعضٍ ٠ً ث٠ اؾالٕ ٝ ا١ْ ثيت ضؾّٞ ا٠َٔٓ
ٗأاؼاٞٙ         تلبٝت ثِصضٛس ٝ ث٠ حعة  قٞز ثى  ٝاضز ٗى -ا٠َٔٓ ػٔي٠ ٝ آ٠ٓ

ثؼج كطنت ز١ٜس ٠ً ٗلبذط آٛبٙ ضا يٌى پؽ اظ زيِط  ٗظٔٞٗابٛا٠   
 ق٢يس ًٜٜس.
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