
 ٞه٭ اٸ٬

 ؾيبؾت ذبضري زض ضٸاثٍ ثيٵ اٮٳٯ٭

ٶچٻ اظ ؾيبؾت ذبضري اظ ي٧ؿٹ ثطزاقت ټبي ٖٳٹٲي ٸ اظ ؾٹي زي٫ط ثطزاقت ټبي حطٞٻ اي ٲي قٹز. ٲخال ثطزاقت ٖٳٹٲي، ؾيبؾت ذبضري ضا ٖجبضت اظ آ

 يٝ ٲي ٦ٷس.ي٥ زٸٮت زض ثطاثط زٸٮت ټبي زي٫ط يب ټٳطاٺ ثب آٶبٴ اٶزبٰ ٲي زټس، تٗط

بؾي ٲتٗبضٜ ايٵ اذتالٞبت ظٲبٶي تكسيس ٲي قٹز ٦ٻ ذٹز اٶسيكٻ ٪طاٴ ثٻ ؾٻ زؾتٻ ت٣ؿيٱ ٲي قٹٶس: ٲترههبٴ اٲٹض ي٥ ٦كٹض ٦ٻ ثٻ اؾتٟبزٺ اظ ظثبٴ زيپٯ٧

ضقتٻ ټبي  "اٶسيكٻ ٪طاٴ ٖٳٹٲي" تٳبي٭ زاضٶس، ٲت٧ٟطاٴ زاٶك٫بټي ضٸاثٍ ثيٵ اٮٳٯ٭ ٦ٻ زچبض زضٸٴ ٪طايي ٸ تبٲ٭ زضثبضٺ تحٹ٬ ٞٯؿٟي ايٵ حٹظٺ قسٺ اٶس، ٸ

ضا زي٫ط ٦ٻ ٪بٺ زضٲٹضز ٲؿبي٭ اذال٢ي انٯي ؾيبؾت ذبضري احؿبؼ ٲؿئٹٮيت ٲي ٦ٷٷس. ايٵ اذتالٞت ثسيٵ ٲٗٷبؾت ٦ٻ ٪طٸٺ ټبي ٲرتٯٝ حطٜ ي٧سي٫ط 

 ٶٳي ٞٽٳٷس ٸ زض ثستطيٵ حبٮت ٞطايٷس زٲٹ٦طاؾي ثٻ قست ثٻ ٲربَطٺ ٲي اٞتس.

 ؾيبؾت ذبضري اؾتٹ ٶٻ زٕٞ اظ ي٥ ٲ٧تت يب ؾٷت ذبل ٦ٻ ضٸي ي٥ ٪ٟتٳبٴ ٲكتط٤ تب٦يس ٲي ٦ٷس.ټسٜ ٦تبة حبيط ثبظؾبظي ٲٟٽٹٲٱ 

-يټسٜ ٲٵ زض ٦تبة حبيط زض ټط زٸ ظٲيٷٻ ثطزاقت ټبي ترههي ٸ ٖٳٹٲي  اؾبؾب ي٧ي اؾت: ق٧ؿتٵ پيٹٶس ؾيبؾت ذبضري ثب اق٧ب٬ ذبٰ تط ٸا٢ٕ ٪طاي 

ٸ ٶكبٴ زازٴ ايٷ٧ٻ ٲطزٰ ؾبالضي ٸ ٦بضايي زٸ تٹتٱ ربٲٗٻ زٸضاٴ ٶٹ   -بض اٲ٧بٴ زض٤ يب ټسايت زاضٶسيٗٷي ايٵ ٞطو ٦ٻ ضٞتبض ټب ٣ٍٞ ثب ٲٷبٕٞ ٲٯي آق٧

 ٸ ٲبٶٷس آٴ ٪ٱ ٶكٹٶس ثٻ ثطزاقت ٦بضاٲسي اظ ؾيبؾت ذبضري ٶيبظٲٷسٶس. "ٲسيطيت ٸ ح٧ٳطاٶي رٽبٶي"ټؿتٷس، ثطاي اٶ٧ٻ زض ٦ٯي ٪ٹيي زضثبضٺ 

 تٗطيٝ اٸٮيٻ

ٹٰ پؽ ٲبٶسٺ زاٶؿت ٦ٻ ٲٗسٸزي اظ ٲؿبي٭))زيپٯٳبتي٥(( ضا زض ثط ٲي ٪يطز؛ حب٬ آٶ٧ٻ ؾيبؾت ذبضري ٞٗبٮيت ټبي ٪ٹٶب٪ٹٶي ؾيبؾت ذبضري ضا ٶجبيس ي٥ ٲٟٽ

ؾيبؾت ذبضري ضا ثٻ َٹض ذالنٻ ٲي تٹاٴ ثسيٵ ق٧٭ تٗطيٝ ٦طز: ٲزٳٹٖٻ ضٸاثٍ ذبضري ضؾٳي ي٥ ثبظي٫ط ٲؿت٣٭ )ٲٗٳٹال ي٥ زٸٮت(  ضا زض ثط ٲي ٪يطز.

ٯ٭. ٖجبضت ثبظي٫ط ٲؿت٣٭ پصيطـ پسيسٺ ټبيي چٹٴ اتحبزيٻ اضٸپبضا ٲيؿط ٲي ؾبظز؛ ٢يس ضٸاثٍ ذبضري ))ضؾٳي(( ، ٮحبِ ٦طزٴ ثطٸٶساز ټبي زض ضٸاثٍ ثيٵ اٮٳ

٪يطي ٲي ٦ٯيٻ ؾبظ ٸ ٦بضټبي ثرف ټبي ح٧ٹٲتي زٸٮت ټب يب قط٦ت ټب ضا ٲٳ٧ٵ  ٸ زض ٖيٵ حب٬ اظ ٮحبِ ٦طزٴ ټٳٻ ٪ٹٶٻ ضاثُٻ ٸ ٲجبزٮٻ ثيٵ اٮٳٯٯي رٯٹ

َبٮت ٶٹٖي اٶؿزبٰ ٸ ي٧پبضچ٫ي زض ٲ٣بث٭ زٶيبي ذبضد ذٹز ټؿتٷس؛  -ؾيبؾت ذبضري-٦ٷس؛ ٢يس ))ٲزٳٹٖٻ(( ضٸاثٍ ذبضري ،ثيبٶ٫ط ايٵ اؾت ٦ٻ ثبظي٫طاٴ

زض ٶتيزٻ،  ؾطاٶزبٰ ايٵ رٽبٴ ذهٯتي ))ذبضري(( زاضزٜ ظيطا رٽبٴ ټٷٹظ ثيف اظ آٶ٧ٻ ي٥ ٸاحس ټٳ٫ٹٴ ٸ ي٧پبضچٻ ثبقس ثٻ رٹاٲٗي ٲزعا ت٣ؿيٱ قسٺ اؾت.

 ايٵ رٹاٲٕ ثطاي ضٸيبضٸيي ثب ذبضريبٴ اظ رٹاٶت ٲرتٯٝ ثٻ ضاټجطزټبيي ٶيبظ زاضٶس.

ثبيس ))تهٳيٱ  حسٸز تهٳيٱ ٪طايي ثب اٶتربة ا٢ساٲبت ٸ ٞٗبٮيت ټبي ذٹز ، ٲًٳٹٴ ؾيبؾت ذبضري ضا تٗييٵ ٲي ٦ٷس. زض ايٵ ٲؿبٮٻ ثبيس ثجيٷيٱ چٻ ٦ؿبٶي ضا

ضز.اٲطٸظٺ ثٻ زٮي٭ ٦كٳ٧ف ټبي ثيٵ اٮٳٯٯي ٲرتٯٝ ٶٳي تٹاٴ تحٯي٭ ؾيبؾت ذبضري ضا ثٻ ضٸاثٍ ٲٹرٹز ٲيبٴ زؾت٫بٺ ٪يطاٴ ؾيبؾت ذبضري(( ثٻ قٳبض آٸ

ثٻ -اظ ؾيبؾت زاٶي -ثٻ ٲٗٷبي ؾتيعٺ رسي ثط ؾط انٯي تطيٵ ٖالي١ زٸٮت ټب-ټبي زيپٯٳبتي٥ ٲٯي ٲحسٸز ٦طز. ثٻ ټٳيٵ زٮي٭ رساؾبظي ؾيبؾت ٖبٮي

زي٫ط چٷساٴ ٦بضؾبظ ٶيؿت.زثٷبثط ايٵ اظ ٲًٳٹٴ شاتي ٶٳيتٹاٴ  -زٺ ٲٗيٷي زاضٶس ٸ ثٻ ٶسضت ثٻ حٹظٺ ٖٳٹٲي ٦كيسٺ ٲي قٹٶسٲٗٷبي ٲجبزالت ٖبزي ٦ٻ ٲحسٸ

ي حبز تجسي٭ قٹز، ثٻ ٲيعاٴ اټٳيت ؾيبؾي يبقيٹٺ ثط ذٹضز ثب آٴ پي ثطز ٲ٫ط ايٷ٧ٻ ثٻ ٪ٹٶٻ اي ټٳبٴ ٪ٹيبٶٻ ث٫ٹييٱ ټط ٲؿبٮٻ اي ٦ٻ ثٻ ي٥ ؾتيعٺ ثيٵ اٮٳٯٯ

 تهٳيٱ  ٪يطاٴ ٖبٮي ضتجٻ ضا ثٻ ذٹز ؾط٪طٰ ٲي ٦ٷس. ٞٹضا

اٲبت ، ټط چيعي ٦ٻ اظ ي٥ ثبظي٫ط ثٻ َٹض ضؾٳي زض ضٸاثٍ ثيٵ اٮٳٯ٭ ؾط ٲي ظٶس ٲٹيٹٖي ثطاي ؾيبؾت ذبضري اؾت. اٲب ترهيم ٲ٣تسضاٶٻ اضظـ ټب )ا٢س

ٛييط زٶيبي ذبضد ٲطثٹٌ ٲي قٹز( ٲًٳٹٴ ؾيبؾت ذبضري ضا ق٧٭ اْٽبضات ٸ اضظـ ټبيي ٦ٻ ثٻ ضٸـ ٲٹضز ٶٓط ثبظي٫ط ثطاي پيكجطز اټساٜ انٯي ذٹز ٸ ت

 ٲي زټس.

 ٲٟٽٹٰ))ؾيبؾت يب ذٍ ٲكي(( زض ټط حٹظٺ اي ثٻ ٸرٹز ٶٹٖي ټٳبټٷ٫ي ٸ اټساٜ آ٪بټبٶٻ زالٮت زاضز.



٦٭ ربٲٗٻ زض ؾُح ثيٵ اٮٳٯٯي ؾيبؾت ذبضري ضا ټٳٹاضٺ ثبيس ثٻ ٲٷعٮٻ اثعاضي ثطاي ٸحست ثركيسٴ يب زضض٤ ٦طزٴ ٞٗبٮيت ټبي ٪ٹٶب٪ٹٴ زٸٮت  يب حتي 

 ٢ٯٳساز ٶٳٹز. اظ ايٵ ٶٓط ، ؾيبؾت ذبضرٻ ثٻ ٲٷعٮٻ ضٸقي اؾت ٦ٻ ي٥ ربٲٗٻ ذٹز ضا زض ٲ٣بث٭ زٶيبي ذبضد تٗطيٝ ٲي ٦ٷس.

ٹيت ثٷسي ٸ ثسيٵ تطتيت ، ټٱ ٪ؿتطزٺ تط ٸ ټٱ ٲحسٸز تط اظ ضٸاثٍ ذبضري زٸٮت ټب زض ٦ٯيٻ رجٽٻ ټبؾت. ؾيبؾت ذبضري زؾت ٦ٱ ثٻ َٹض انٹٮي ثٻ اٸٮ

ټط ټٳبټٷ٫ي ٲٷبٕٞ ذبضري ٲتٟبٸت ٲي پطزاظز. ؾيبؾت ذبضري ثبيس اضظـ ټبي رٽبٶي ٲٹضز ٢جٹ٬ ربٲٗٻ ضا ٲٷ٧ٗؽ ٦ٷس. زض ي٥ ٶٓبٰ ، ؾيبؾت ذبضري 

 ثبظي٫ط ٲحٹض ؾيبؾي انٯي ضٸاثٍ ذبضري آٴ ضا تك٧ي٭ ٲي زټس.

 

 ضٸي٧طز ټبي ٪ٹٶب٪ٹٴ

ض ٲتٟبٸتي ٲي تٹاٴ ثٻ ؾيبؾت ذبضرٻ ٶ٫طيؿت.ثب ايٵ حب٬ تبضيد ٶ٫بضاٴ  ټٱ ثٻ َٹض ٪ؿتطزٺ اي ثٻ ٲُبٮٗٻ زض حٹظٺ ضٸاثٍ ثيٵ اٮٳٯ٭ ثب ضٸي٧طز ټبي ثؿيب

 ؾيبؾت ذبضري زض زٸ ٢بٮت ))تبضيد زيپٯٳبؾي((ٸ))تبضيد ثيٵ اٮٳٯ٭(( پطزاذتٻ اٶس.

ٲتٳط٦ع ضٸي ي٥ ٦كٹض ذبل اؾت يب ثٻ نٹضت ٪طٸټي،ضٸي زض ربيي ثيٵ تبضيد ٸ ٖٯٱ ؾيبؾت ، ٲُبٮٗٻ ٲٹضزي ٦كٹضټب ٢طاض زاضز . ايٵ ٲُبٮٗٻ يب ثٻ نٹضت 

 ٲزٳٹٖٻ اي اظ ٦كٹض ټب ٲخ٭ ))ؾيبؾت ذبضري آٞطي٣ب ((يب))ؾيبؾت ذبضري اضٸپب((.

طذٹضز زؾت ٸا٢ٕ ٪طايي ٲٗطٸٞتطيٵ ضٸي٧طز ضٸاثٍ ثيٵ اٮٳٯ٭ اؾت ٦ٻ ثيف تط اظ ؾبيط ضٸي٧طز ټبي زي٫ط ٶيع اؾتٟبزٺ قسٺ اؾت . ايٵ ضٸي٧طز ضٸـ ؾٷتي ث

زٸ رٷ٩ ٸ رٷ٩  اٶسض٦بضاٴ ثب ضٸاثٍ ثيٵ اٮٳٯ٭ اؾت ٸ ثٻ اټٳيت ٢سضت زض رٽبٶي ذُطٶب٤ ٸ پيكجيٷي ٶبپصيط ت٧يٻ ٲي ٦ٷس. ضٸ ي٧طز ٸا٢ٕ ٪طايي زض ظٲبٴ ثيٵ

ي ٖٳي١ ٞطايٷس تهٳيٱ ٪يطي  اذال٢ي (( ضا ٲي ٪يطز. آٶچٻ زض آحبض ٸا٢ٕ ٪طايبٶي چٹٴ ٲٹض٪ٷتب ،ٶيجٹض ٸ زي٫طاٴ زيسٺ ٶٳي قس ، ثطؾ–ؾطز ربي ضٸي٧طز ))ح٣ٹ٢ي 

 يب ؾبيط ضيكٻ ټبي زاذٯي ضٞتبض ثيٵ اٮٳٯ٭ ثٹز.

ايٵ ٞطو ٸا٢ٕ  ثب ٖسٺ اي ؾيبؾت ذبضرٻ ضا ثٻ زٮي٭))زٸٮت ٲحٹضاٶٻ (( ثٹزٴ آٴ اٚٯت ٸا٢ٕ ٪طايبٶٻ زاٶؿتٻ اٶس حب٬ آٶ٧ٻ تحٯي٭ ؾيبؾت ذبضري ثطاي ٲ٣بثٯٻ

ثٻ ٪ٹٶٻ اي ٣ٖالٶي ٲٷبٕٞ ٲٯي ضٸقٷي ثب زضربت ٲرتٯٟي اظ ٦بٲيبثي ثط اؾبؼ ٢جٯيت ضټجطاٴ ٸ ٪طايبٶٻ ٲُطح قس ٦ٻ زٸٮت ي٥ ثبظي٫ط ٲٷؿزٱ اؾت ٦ٻ 

 ٲحسٸزيت ټبي ٲٹرٹز زٶجب٬ ٲي ٦ٷس. 

ثبظي٫طاٴ  ضٸـ ټبي تحٯي٭ ؾيبؾت ذبضرٻ ٲٳ٧ٵ اؾت ثطاي ٲُبٮٗٻ تٳبٲي ثبظي٫طاٴ ضٸاثٍ ثيٵ اٮٳٯ٭ ؾٹزٲٷس ثبقس.ت٧يٻ ٦تبة حبيط ټٱ ثٻ ربي زٸٮت ټب ثط

 ك٫طي ٲي ثبقس.ٸ ٦ٷ

ثب ؾُٹح تحٯي٭ ٦بض زاضز ٸ تحٯي٭ ؾيبؾت ذبضري ټٱ ثٻ ؾُح ٸاحس ټبي ذبل ٲطثٹٌ ٲي قٹز. ٸاٮتؽ ٲٗت٣س ثٹز ))ٶٓبٰ ثيٵ اٮٳٯٯي((اظ  ًَ ٍاقغ گزايي

ٞبي٣ٻ ثيٵ اٮٳٯٯي(( ح٧ٱ ثطذي رٽبت  ٲٷكب ٲٽٳي ثطاي ٢سضت َٯجي ٲحؿٹة ٲي قٹز.  اٸ ٲٗت٣س ثٹز زض ٶٓبٰ ثيٵ اٮٳٯ٭ ))ٲٷ١ُ آٶبضقي يب ٣ٞساٴ ٲطرٕ 

ٶٓطيٻ تٹاظٴ ٞطٲبؾت. ٶٹ ٸا٢ٕ ٪طايي ثٻ زٸ زٮي٭ زض آٲطي٧ب ثط ضقتٻ ضٸاثٍ ثيٵ اٮٳٯ٭ حب٦ٱ قسٺ اؾت: ي٧ي ٲزٳٹٖٻ ٪عاضٺ ټبي ٖٯٳي آٴ ٸ زي٫طي رصاثيت 

اي ٶ٫طـ ي٧پبضچٻ ٸؾيٗي ثٹز ٞت. ٸاٮتؽ زاض٢سضت ثطاي ٢سضت ٲؿٯٍ ٶٓبٰ ثيٵ اٮٳٯ٭ ٸ ثٻ ټٳيٵ زالي٭ ، ٶٹزا٢ٕ ٪طايي زض ربټبي زي٫ط ٲحجٹثيت ٦ٳتطي يب

 ٦ٻ ثحج زضثبضٺ ٦ٷك٫طي زض ؾيبؾت ذبضري ضا ټٱ ٲيؿط ٲي ؾبذت.

ي٧طز ٲؿبي٭ ثبيس ٶكبٴ زټيٱ ٦ٻ ٶٹٸا٢ٕ ٪طايي ثٻ زٮي٭ ٸيػ٪ي ثؿيبض ٲحسٸز ٦ٷٷسٺ اـ ٶٳي تٹاٶس ضٸي٧طز ٲٷبؾجي ثطاي تحٯي٭ ؾيبؾت ذبضري ثبقس. ايٵ ضٸ

ٳي ثطاي ي٥ ثبظي٫ط ثب٢ي ٲي ٪صاضز. ٶٹٸا٢ٕ ٪طايي ذهٯتي رجط ٪طايبٶٻ زاضز ٦ٻ ثب تب٦يسي ٦ٻ زض تحٯي٭ ؾيبؾت ذبضري ثط ؾيبؾي ٸ ٧ٞطي ربٮت ثؿيبض ٦

اٸ٬ ثطاي ٶيبظ تٗبٲ٭ آق٧بض ٖٹاٲ٭ ٪ٹٶب٪ٹٴ زاذٯي ٸ ثيٵ اٮٳٯٯي ٲي قٹز، زض تٗبضو اؾت. ٶٹٸا٢ٕ ٪طايي ثط پبيٻ ايٵ ٞطو ٲجتٷي اؾت ٦ٻ زٸٮت ټب زض زضرٻ 

ټطچٻ ثيكتط ٖٳ٭ ٲي ٦ٷٷس؛ ثؿيبضي اظ پػٸټف ٪طاٴ  ؾيبؾت ذبضري ايٵ تهٹض ضا ي٥ تٗٳيٱ اٞطاَي ٲي زاٶٷس ٦ٻ زض ٲٹضز ٲٹايٕ ٸ اټساٜ ٖٳٯي  ثٻ اٲٷيت

 زٸٮت ټب نس٠ ٶٳي ٦ٷس.

ثٻ ٲخبثٻ پٹ٬ ضايذ اظ ي٥ َطٜ  ضٸي٧طز اٶتربة ٣ٖالٶي يب اٶتربة ٖٳٹٲي ٦ٻ اظ ٲٟطٸيبت ٞطز ٪طايبٶٻ ٖٯٱ ا٢تهبز ؾطچكٳٻ ٪طٞتٻ اؾت ٸ تب٦يس آٴ ثط ٢سضت

تحٯي٭ ٸ ثٻ ٸرٹز ٪طايكي ثٻ ؾٹي تٗبز٬ اظ َطٜ زي٫ط زاضز، تب٦ٷٹٴ زض ٲُبٮٗٻ ؾيبؾت ذبضري تبحيط چٷساٶي ٶ٫صاقتٻ اؾت. ٖٯت ايٵ اٲط آٴ اؾت ٦ٻ 



٪صاقت، ٲٟطٸيي ٦ٻ ثٻ ٶٓطيٻ ٸا٢ٕ ٪طايي ؾيبؾت ذبضري ثب حٳٯٻ ثٻ ٲٟطٸو ٦ٷف ٣ٖالٶي ثبظي٫طاٶي ي٧پبضچٻ ٸ زاضاي اټساٞي ٲٗيٵ ، پب ثٻ ٲٷهٻ ْٽٹض 

 تٗٯ١ زاقت.

بضرٻ ٸا٢ٗب ربي زض ضٸاثٍ ثيٵ اٮٳٯ٭ ٲؿبي٭ ٲطثٹٌ ثٻ ٦ٷف رٳٗي ٶ٣ف ٞطاٸاٶي زاضز  ٸٮي اضتجبٌ اٞطاز تهٳيٱ ٪يطٶسٺ ٸ اٶ٫يعٺ ټبي آٶبٴ، ثبٶتبيذ ؾيبؾت ذ

 تبٲ٭ زاضز.

اظز٦ٻ ؾيبؾت ټبي ٲجتٷي ثط تٹا١ٞ ٲكتط٤ ٲٳ٧ٵ اؾت ثب تطريحبت ٖٳٯي ټط ي٥ اظ ٶٓطيٻ اٶتربة ٖٳٹٲي ثٻ ٲؿبٮٻ ٦ٷف رٳٗي ٸ ٢ًيٻ ٧ٖؽ آٴ ٲي پطز

قس ، ٸٮي ؾيبؾت ٲساضاٴ ٞط٠ زاقتٻ ثبقس. پؽ ايٵ ٶٓطيٻ ، ًٞبيي ثطاي ؾيبؾت ذبضري ثبظ ٲي ٦ٷس. ايٵ ٶٓطيٻ ٲي تٹاٶس اضظـ ا٦تكبٞي ظيبزي زاقتٻ ثب

ثطز ايٵ ٲؿبٮٻ ضا زض ٲٹضز ٲهبزي١ ٸا٢ٗي ٲحسٸز ٲي ٦ٷس. ٸاٶ٫ٽي ثط ذالٜ تهٹض ايٵ ضٸي٧طز ٦بض  -زٸٮت ټب-ٞطو ٸرٹز ي٥ ٶٓبٰ تهٳيٱ ٪يطي ي٧پبضچٻ  

 ، ؾيبؾت ثيٵ اٮٳٯ٭ ضا چٷساٴ ٶٳي تٹاٴ ټٳبٶٷس ثبظاض ٦طز.

اي ٖٯٳي ؾٹز چٷساٶي  پؿب احجبت ٪طايبٴ ت٧ٟي٥ ٸا٢ٗيت اظ اضظـ ضا ضز ٲي ٦ٷٷس ٸ ٲٗت٣سٶس تالـ ثطاي زؾتيبثي ثٻ تهٹيطي ٸا٢ٗي اظ ضٞتبض اٶؿبٶي ثٻ ٪ٹٶٻ

 ضا تبييس ٲي ٦ٷس. ٶساضز ظيطا ظثبٴ، اٶسيكٻ ټب ٸ اضظـ ټب ؾيبؾت ضا ٲي ؾبظز؛ ٲبٶٳي تٹاٶيٱ ثيُطٞبٶٻ ثٻ زاٸضي ثٷكيٷيٱ. ٪ٹ ايٷ٧ٻ ايٵ ضٸي٧طز اټٳيت زٸٮت

٬ ايٵ ٪ٟتٳبٴ ټب ټٷٹظ ذهٯتي ٲٯي زاضٶس. ايٷبٴ ٶٹيؿٷس٪بٶي چٹٴ ٦ٳج٭ ،زٸتي ٸ الضؾٵ ثٻ ثطضؾي ٪ٟتٳبٴ ټبي ٲؿٯٍ ؾيبؾت ذبضري پطزاذتٻ اٶس. ثب ايٵ حب

ؾيبؾت ذبضري ثٻ ايٵ زٮي٭ اټٳيت زاضز ٦ٻ ٞطټٷ٩ ٲٯي ٸ زٸٮت ٪طايبٶٻ ضا ت٣ٹيت  -ٲي ٪ٹيٷس-ٲٗت٣سٶس ظثبٴ اظ ٶ٣كي حيبتي ثطاي ټٹيت ٲٯي ثطذٹضزاض قس.

 ٲي ٦ٷس.

٢يت ٶ٫طيؿت. ثب ٸرٹز ايٵ ثطذٹضز اٮت٣بَي ايطازاتي زاضزٸ ٦تبة حبيط اظ ؾٷت تٳبٲي ضٸي٧طز ټبي ثبال ټط ٦ساٰ ٞٹايسي زاضز ٸ ٶجبيس ثٻ آٶٽب ثٻ ٖٷٹاٴ ض

اؾتسال٬ ))تحٯي٭ ؾيبؾت ذبضرٻ(( ٲبيٻ ٲي ٪يطز. ٲب ٲٹيٹٔ ٲُبٮٗٻ ضا اظ ؾُح تهٳيٱ ٪يطي ثبالتط ٲي ثطيٱ ٸ ثٻ ٸيػٺ ؾيبؾت ذبضري ضا ق٧٭ ٲٽٳي اظ 

 ؾيبؾي ٸ ٶٻ ي٥ تٳطيٵ ٲٷٟي تٯ٣ي ٲي ٦ٷيٱ.

ثٻ ثطؾي اٶ٫يعٺ ټب ٸ ؾبيط ضقتٻ ټبي ضٞتبض ثبظي٫طاٴ ثيٵ اٮٳٯٯي ثٻ ٸيػٺ زٸٮت ټب ٲي پطزاظز.ايٵ ٦بض ثبتب٦يس ظيبز ضٸي ٞطايٷس برجي تحليل سيبست خ

ؽ زض اٶ٫ٯيتهٳيٱ ٪يطي اٶزبٰ ٲي پصيطز. ايٵ ٶٓطيٻ ٲٗت٣س ثٹز ٲبټيت ٞطايٷس تهٳيٱ ٪يطي ضا  ٶتيزٻ ٸ ثطٸٶساز ؾيبؾت ذطري ق٧٭ ٲي زټس. ايٵ ضٸي٧طز 

 ٪ؿتطـ يبٞت.ٲ٧تت ))ؾيبؾت ذبضري ٲ٣بيؿٻ اي((زض آٲطي٧ب زض پي ٦كٝ ضٸاثٍ ټٳجؿت٫ي ثيٵ َيٝ ٪ؿتطزٺ اي اظ ٖٹاٲ٭ ؾيبؾت ذبضري ثٹز.

بيي اؾت ٸ ٦تبة حبيط زض تحٯي٭ ؾيبؾت ذبضري زض پي اؾتٟبزٺ اظ ))ٶٓطيٻ ټبي ٲيبٶجطز(( ثطاي ثطؾي حٹظٺ ذبني اظ ٞٗبٮيت اٶؿبٶي ٲبٶٷس ؾيبؾت رٛطاٞي

ٸ ٞطا٪يط زضثبضٺ ؾيبؾت ذبضرٻ زؾت يبٞت ٦ٻ ثي ذبنيت ٶجبقس.تالـ ٲ٧تت اؾ٧بٶسيٷبٸي ثطاي تطٸيذ ))ٶٓطيٻ)ٖٳٹٲي(  ٍاحذتطزيس زاضز ثٻ ي٥ ٶٓطيٻ 

ب اؾتٹاض يٗيٝ(( ټٳچٹٴ اثعاضي ثطاي چيطٺ ٪كتٵ ثط ٲؿبٮٻ ازٚبٰ ٲٳ٧ٵ اؾت ٲٹ١ٞ تطيٵ ثبقس. تحٯي٭ ؾيبؾت ذبضري ثط پبيٻ ٶٓطيٻ ٶٓبٰ ټب يب ؾيؿتٱ ټ

 اؾت.

 اظ ٶٓط٦تبة حبيط  تحٯي٭ ؾيبؾت ذبضري ثبيس:

 ثبظ ،ٲ٣بيؿٽبي، ، ٲٟٽٹٲي ٸ ثيٵ ضقتٻ اي ثبقس ٸ ٲطظ ٲيبٴ اٲٹض زاذٯي ٸ ذبضري ضا زضٶٹضزز.-1

 ثسٸٴ پيكساٸضي ثبقس اٲب ٶجبيس احجبت ٪طايبٶٻ ټٱ ثبقس. -1

 ظز. ٦بض ذٹز ضا ثب پطؾف ټبي ثٷيبزي ټط٪ٹٶٻ ظٶس٪ي ؾيبؾي ٲطتجٍ ؾب-3

 تٛييط ثبٞت ثيٵ اٮٳٯ٭

اظ اټٳيت اٲٹض ؾيبؾي حب٦ٱ ثط ؾيبؾت ذبضري ثؿتٻ ثٻ ٦كٹض يب ٲٷ٣ُٻ ٸ ٪بٺ زض رٽبت ٲرتٯٝ پيٹؾتٻ زض حب٬ تٛييط اؾت. ثٻ ټٳيٵ زٮي٭ ٲُبٮٗبت ٲٹضزي 

ٓب٠ ؾيبؾي يٻ ق٧ٯي ٦ٯي ٶ٫طيؿت. ثٷبثطايٵ تٛييط زض ٞطاٸاٶي ثطذٹضزاضٶس. اٲب ثب تٹؾٗٻ اٲپطيبٮيؿٱ، رٷ٩ رٽبٶي ٸ ټٳ٫طايي ا٢تهبزي ٶبچبضا ثبيس ثٻ رٽبٴ ٸ ٶ

 ٦٭ تبحيط ٸا٢ٗي ٸ ٲٽٳي ضٸي ارعا ٲي ٪صاضز؛ تٛييط زض ارعا ٲٽٱ ټٱ ٲٳ٧ٵ اؾت تحٹٮي زض ٦٭ ٶٓبٰ ثٻ ٸرٹز آٸضز.)ټٳبٶٷس ٞطٸپبقي قٹضٸي(



ثٻ ظيط ؾٹا٬ ضٞتٵ  -3ٞطايٷس رٽبٶي قسٴ  -2رٷ٩ ؾطز  پبيبٴ -1ؾٻ ٖٷهط ٲحيٍ ثيٵ اٮٳٯ٭ ٲٗبنط ضا ٲي تٹاٴ ٶكبٴ زټٷسٺ تٛييطي ٖٳسٺ ثٻ قٳبض آٸضز:

 ٶٓبٰ ٸؾتٟبٮيبيي ٲتك٧٭ اظ زٸٮت ټبي ٲٯي . حبال ٸ٢بيٕ ثبالضا اظ ٶٓط تبحيط آٶٽب زض ؾيبؾت ذبضري ثطضؾي ٲي ٦ٷيٱ:

ضا تٛييط ٲي  ٸ پبيبٴ رٷ٩ ؾطز ،چكٱ اٶساظ ٸ ٲحبؾجبت اًٖبي ٶٓبٰ زي٫ط 1989پبيبٴ رٷ٩ ؾطز : ثب ٞطٸپبقي پيٳبٴ ٸضقٹ زض ؾب٬ -1

 ٦ٷس ٸ تٛييطات ٦يٟي زض ؾيبؾت ثيٵ اٮٳٯ٭ ثٻ ٸرٹز ٲي آيس.

ٸ پؽ اظ آٴ  1991ټٱ اؾتٗٳبض ظزايي ٸ ټٱ پبيبٴ رٷ٩ ؾطز  ثب ظٸا٬ اٶسيكٻ ټبي ذم ٸ يٽٹض اٲ٧بٶبتي رسيس ټٳطاٺ ثٹز.ٸ٢بيٕ ؾب٬

ٸ ثٷسټبي ايسئٹٮٹغي٥ ، ٲحيٍ ؾيبؾي زاذ٭ ٦كٹض ثٻ ٲٗٷبي ٶبثٹزي ي٥ ايسئٹٮٹغي ٞطاٲٯي ثعض٨ ثٹز.اٲطٸظٺ زض احط اظثيٵ ضٞتٵ ٢يس 

ټب ز٪ط٪ٹٴ قسٺ اؾت. ثب ٞطٸپبقي ٦ٹٲٹٶيؿٱ زي٫ط ٶيبظي ثٻ ٪طٞتٵ ؾيبؾت ٖسٰ تٗٽس ٶيؿت ، زي٫ط ٦ٹٲٹٶيؿت ثطاي ٦كٹض ټبي 

 ٚطثي ٶٳي تٹاٶس ثٽبٶٻ اي ثطاي ح٧ٯٻ ثٻ ٦كٹض ټب ثبقس.

ؾيبؾت ذبضري قسٺ اؾت. تبحسٸزي ، ؾيبؾت ذبضري رعئي اظ  رٽبٶي قسٴ: ثؿيبضي ٲٗت٣سٶس رٽبٶي قسٴ ثبٖج ثي ٞبيسٺ قسٴ -2

 ٲؿبٮٻ تبحيط رٽبٶي قسٴ ثط زٸٮت اؾت.

 ٲؿبٮٻ رٽبٶي قسٴ زض چبضچٹة ٲزبزٮٻ زيطيٵ نطٞب تبظٺ تطيٵ ٲؿبٮٻ زضثبضٺ تبحيط ا٢تهبز زض ؾيبؾت اؾت. 

ٖزٹالٶٻ زاٶؿت: اٸال زي٫ط زٸٮت ټب ٶٳي  زض ٲٹضز ؾيبؾت ذبضري ٸ رٽبٶي قسٴ ثٻ ؾٻ زٮي٭ ٲيتٹاٴ ايسٺ ظٸا٬ ؾيبؾت ذبضري ضا

تٹاٶٷس ثٻ حيبت ذٹز ثٻ ٲخبثٻ اثعاضي ثطاي اضيبي ذٹاؾتٻ ټبي قٽطٸٶساٴ ازاٲٻ زټٷس. حبٶيب: زض ربيي ٦ٻ قٽطٸٶساٴ ثٻ اؾتٟبزٺ اظ پيٹٶس 

ٹز ٸ ٲٟٽٹٰ ))ٲهٯحت ټب ثطاي زؾتيبثي ثٻ اټساٜ ٸ اٸٮٹيت ټب اٲيسٸاضٶس، ذُط ايٷ٧ٻ ٲٷبٕٞ رعئي ثط ؾيبؾت ٦٭  زٸٮت حب٦ٱ ق

ارتٳبٖي(( ضا تحت اٮكٗبٔ ٢طاض زټس ظيبز اؾت. حبٮخب:ثيٵ اټساٜ ، ٲٷبثٕ ٸ ٶٽبز ټب ٶٳي تٹاٴ اضتجبٌ ٲٷٓٱ ٸ ٲٹحطي ثط٢طاض ٶٳٹز چطا ٦ٻ 

 ت٧ٟي٥ ز٢ي١ ٲؿبي٭ ٲرتٯٝ ټط٪ع ٲيؿط ٶرٹاټس ثٹز.

اؾت. ضٸيساز ټب ٸ تحٹالت ٲٽٱ ٲحيٍ ذبضري  ٶ٧تٻ ٲٽٱ زض تبحيط ربٶي قسٴ ضاثُٻ ؾيبؾت ذبضري ٸ ؾيبؾت ا٢تهبزي ذبضري 

ٲي ؾبظز. زض زٸضٺ ټبي حجبت  -ٸٶٻ ٦ٳتط–، ٲؿت٣يٳب زض ٲحيٍ زاذٯي تبحيط ٪صاض اؾت.ايٵ اٲط اټٳيت ټسايت ؾيبؾت ذبضري ضا ثيكتط 

ٻ ح٧ٹٲت ټب زض ا٢تهبز اظ ربي٫بٺ ٲحٹضي زض ؾيبؾت ذبضري ثطذٹضزاض اؾت ٸ ٲسضٶيتٻ ايٵ اٶتٓبض ضا ت٣ٹيت ٦طزٺ اؾت. ٲٹا٢ٗي ٦

ثطذي اظ حٹظٺ ټبي ظٶس٪ي ا٢تهبزي ٸ ارتٳبٖي زض ٲ٣بث٭ ٦بضايي ثبظاض تؿٯيٱ ٲي قٹٶس، ايٵ ثٻ ٲٗٷبي ٲحسٸز قسٴ ٶ٣ف اٶٽبؾت ٶٻ 

 ٖسٰ ٦بضايي ايكبٴ.

٣ى ثٻ ظيط ؾٹا٬ ضٞتٵ ٶٓبٰ ٸؾتٟبٮيبيي ٲتك٧٭ اظ زٸٮت ټبي ٲٯي:  ْٽٹض حٳبيت رسي اظ ايٵ اٶسيكٻ ٦ٻ ثطاي رٯٹ٪يطي اظ ٶ -3

رسي ح٣ٹ٠ ثكط ثبيس ح١ زٸٮتٽب ثطاي تٷٓيٱ ٸ ٦ٷتط٬ اٲٹض زاذٯي ذٹزقبٴ ضا ٲحسٸز ؾبذت، ٲي تٹاٶس ٲٷزط ثٻ پيسايف ٢بٶٹٴ 

اؾبؾي ثيٵ اٮٳٯٯي ٪طزز. ا٪ط ٶٹٖي ح٣ٹ٠ ٲساذٯٻ ثكطزٸؾتبٶٻ ٸ ثٻ ٢ٹ٬ تٹٶي ثٯط))آٲٹظٺ ربٲٗٻ ثيٵ اٮٳٯٯي(( پب ث٫يطز، ٲحسٸزيت زٸ٬ 

 ٸ ٶٽبزيٷٻ تط ذٹاټس قس.٢بٶٹٶٳٷس تط ، قٟبٜ تط 

ؾب٬ پيف 55زض حب٬ حبيط ٲب ٲب ٸاضز ي٥ زٸضٺ َٹالٶي ٪صاض  زض ٲٹضز انٹ٬ اؾبؾي ٶٓٱ ثيٵ اٮٳٯٯي قسٺ ايٱ چطا ٦ٻ اظ ي٥ ؾٹ  

زٸٮت ټبي -ٲٷكٹض ٲٯ٭ ٲتحس پطچٱ ضٸيبضٸيي ح٣ٹ٠ ثكط ٸ حب٦ٳيت ضا ثطاٞطاقت ٸ اظ ؾٹي زي٫ط  قبټس اٞٹ٬ ))ٶٓبٰ ٸؾتٟبٮيبيي

 تيٱ.ټؿ -ٲؿت٣٭

ٵ ٲؿبٮٻ ثبٖج ايٵ زٸضٺ ٪صاض زاضاي پيبٲس ټبيي زض ٖطنٻ ؾيبؾت ذبضري اؾت ٦ٻ ٲتًٳٵ ق٥ ٸ تطزيس زض ثبضٺ ٢ٹاٖس ٸ ټٷزبض ټب  ثٻ ٸيػٺ ارطاي آٶٽبؾت. اي

بؾت ذبضري ذٹز، ٲالحٓبت ټٳٻ زٸٮت ټب زض تسٸيٵ ؾي -تبحسٸزي-ايزبز ))ٲٗيبض ټبي زٸ٪بٶٻ(( ٸ ٲساذٯٻ ثٻ ٪ٹٶٻ اي ٶبټٳ٫ٹٴ ٸ تجٗيى ٲي قٹز. زض ٶتيزٻ 

٦ٻ زض ٦ٷبض ايٵ ٲٟبټيٱ  -٦ٻ اٚٯت پط قٹض تطيٵ ٲساٞٗبٴ اؾت٣ال٬ ٸ ٖسٰ ٲساذٯٻ ټؿتٷس-ٸ تٗٽسات ثيٵ اٮٳٯٯي ضا زض ٶٓط ٲي ٪يطٶس ٲ٫ط ٦كٹض ټبي ٶٹپب

ٲٗٳٹال ثٻ -ٲت ربٲٗٻ ثيٵ اٮٳٯٯياحؿبؼ ٶ٫طاٶي ٲي ٦ٷٷس. زٸ ٸيٗيت رسيس ٲٳ٧ٵ اؾت پيف ثيبيس: ي٧ي ٲساذٯٻ زض اٲٹض ي٥ ٦كٹض زض نٹضتي ٦ٻ ذهٹ

ثط اٶ٫يرتٻ قٹز ٸ زي٫طي تٵ زازٴ ثٻ تٗٽسات ثيٵ اٮٳٯٯي رسيس.زض ټط زٸحبٮت ربٲٗٻ زاذٯي ثيكتط زض ٲٗطو  -ٲٗٷبي ٦كٹض ټبي ٲطزٰ ؾبالض ٢ٹي تط

ثٻ ٖطنٻ حؿبؼ تطي ثطاي تهٳيٱ ٪يطاٴ  تحٹالت ثيٵ اٮٳٯٯي ٢طاض ذٹاټس ٪طٞت. ثب پيچيسٺ تط قسٴ ٲحيٍ ذبضري، ٢ٹاٶيٵ ٸ ٶٽبز ټبي آٴ ؾيبؾت ذبضري

 ؾيبؾي تجسي٭ ذٹاټس قس.

 زقٹاضي پيف ضٸي تحٯي٭ ؾيبؾت ذبضري



بٲٗٻ تٛييط ٸ ز٪ط٪ٹٶي ق٧٭ زايٳي ثطاي ٖٯٹٰ ارتٳبٖي اؾت. زض ٖطنٻ ؾيبؾت ذبضري ټٱ ټط ٶٹٔ تٛييط ٸ ز٪ط٪ٹٶي تبحيطي ٲٽٱ ثط ؾطقت، ضاثُٻ ثب ر

 ز.زاذٯي ٸ ضٸـ ٸ اثعاض ټسايت آٴ ٲي ٪صاض

 ٲٽٳتطيٵ چبٮف ټبي ٶٓطي ضٸيبضٸي ٲُبٮٗٻ ؾيبؾت ذبضري:

ٹز ضا اظ آيب ؾيبؾت ذبضري ټٷٹظ ي٧ي اظ ٖطنٻ ټبي انٯي ٦ٷف ٪طي زض ضٸاثٍ ثيٵ اٮٳٯ٭ ضا تك٧ي٭ زازٺ اؾت يب ايٵ ٦ٻ ثٻ َٹض پيٹؾتٻ ٲٗٷب ٸ ٲًٳٹٴ ذ

 زؾت ٲي زټس

 ٯي((ٸ ))ذبضري(( ټؿتٷس.تب چٻ ٲيعاٴ ٲي تٹاٴ ٪ٟت ثبظي٫طاٴ زاضاي زٸ ٲحيٍ ٲزعاي ))زاذ

زاضٶس؟  زض اٶزب  -ذهٹني ٸ ٖٳٹٲي-ٞٗبٮيت ټبيي ٦ٻ ٲٗٳٹال ثطچؿت ؾيبؾت ذبضري ٲي ذٹضٶس چٻ ضاثُٻ اي ثب اٶٹأ ٪ٹٶب٪ٹٴ تٗبٲالت ي٥ ربٲٗٻ ثب رٽبٴ 

 تحٯي٭ ٸ تٗطيٝ ،ي٥ ضاثُٻ ٲت٣بث٭ ٲساٸٰ ثب ي٧سي٫ط زاضٶس.

الت اضظقي( ثپطزاظز. پطؾف ټبيي اظ ٢جي٭ ايٷ٧ٻ: ؾيبؾت ذبضري ضا تب چٻ حس ٲي تٹاٴ ثب آضٲبٴ ټب پيٹٶس ؾيبؾت ذبضري ثبيس ثٻ ٲؿبي٭ تزٹيعي)پبؾد ثٻ ؾٹا

ٲؿبٮٻ  ظز ثٻ ٪ٹٶٻ اي ٦ٻ ثٻ اټساٜ زي٫ط ٮُٳٻ ٶرٹضز.زي٫ط ايٷ٧ٻ ؾيبؾت ذبضري تب چٻ حس ثبيس پبؾر٫ٹي قٽطٸٶساٴ ثبقس. ٲحيٍ ٲتحٹ٬ ٲٗبنط، ثٻ ي٥

 ي ؾيبؾت ذبضري ٲُطح ثٹزٺ ربٴ تبظٺ اي ثركيسٺ.تزٹيعي ذبل ، ٦ٻ ټٳيكٻ زض الثال

ٲحيٍ ثب  ايٵ اٲط ٲبضا ثٻ ٲؿبي٭ ٖٳٯي ضٸيبضٸي تحٯي٭ ٪طاٴ ؾيبؾت ذبضري ٲي ضؾبٶس.  ٸْيٟٻ ټط تحٯي٭ ٪طي ايٵ اؾت ٦ٻ ثب ثطضؾي ضاثُٻ پيچيس٪ي ټبي

تٷٽب ثب ثطضؾي ثبظي٫طاٴ ٸ ٲحيٍ آٶٽبؾت ٦ٻ ٲي  -زض ٶتيزٻ–ز. ٶيبظټب ٸ قطايٍ ثبظي٫طاٴ ذبل ثٻ ضٸقٵ ٦طزٴ ٲبټيت ٦ٷف ٲُٗٹٜ ثٻ زٶيبي ذبضد ثپطزاظ

ثب ي٧سي٫ط تٹاٴ ثٻ قٷبذت ٶؿجتب غضٞي اظ ٲحسٸزيت ټبي اٶتربة ٸ ٞطنت ټبي احتٳبٮي اثت٧بض ٖٳ٭ زؾت يبٞت تب ثتٹاٴ ثٽتط تٹاٶبيي ټب ٸ اٶتٓبضات ضا 

 ټٳبټٷ٩ ؾبذت.

ٱ ظز؟  ٞطو ٦تبة حبيط ايٵ اؾت ٦ٻ ٲؿبي٭ ٲكتط٤ ثؿيبضي ٸ رٹز زاضز ٦ٻ ٲي تٹاٴ ثٻ تحٯي٭ تب چٻ اٶساظٺ زضثبضٺ ؾيبؾت ذبضري ٲي ٶٹاٴ زؾت ثٻ تٗٳي

ٻ زض آٴ ٢طاض آٶٽب پطزاذت؛ ثٻ اؾتخٷبي زٸٮت ټب ٦ٻ زاضاي تٟبٸت ټبيي ذٹاٺ ٞيعي٧ي ټٳچٹٴ ٸؾٗت ٸ ذٹاٺ ايسئٹٮٹغي٧ي ټؿتٷس.)چطا ٦ٻ ٲب ٲٗت٣سيٱ ربيي ٦

الزض آٲطي٧ب ثٻ ٲخبثٻ اثط ٢سضت ټٷٹظ  ت٧ٟط زٸٮت ٲحٹضي ٸ ٖسٰ تٹ رٻ ٸيػٺ ثٻ  ٶٓطيٻ رٽبٶي قسٴ ٸ ؾبظٺ اٶ٫بضي ، زاضيس زض ثيٷف قٳب تبحيط ٲي ٪عاضز. ٲخ

 ؾيُطٺ زاضز. (

( ثٻ 1991ثب ايٵ حب٬ )) ٲبټيت ٲتحٹ٬ ؾيبؾت ذبضري(( ٣ٍٞ ثٻ ثطزاقت ټب ٲطثٹٌ ٶٳي قٹز. چطا ٦ٻ ،اٸال ٦كٹض ټب )حتي آٲطي٧بي ٢سضتٳٷس پؽ اظ ؾب٬ 

 ٲحسٸزيت آظازي ٖٳ٭، ثب ٲك٧الت تهٳيٱ ٪يطي  ٸ ٲؿبٮٻ ٸؾيٯٻ ٸ ټسٜ زض٪يط ټؿتٷس.زٸٲب :تساذ٭ ؾيبؾت زاذٯي ٸ ؾيبؾت ذبضري ي٥ ٲؿبٮٻ رٽبٶي زٮي٭

يبي اؾت ٦ٻ ٣ٍٞ ٲيعاٴ آٴ ٞط٠ ٲي ٦ٷس. اٶٹأ ٲرتٯٝ رٹاٲٕ ٶٽبز ټبي زاذٯي ٲتٟبٸتي ٸاضز ؾيبؾت ذبضري ٲي ٦ٷٷس.)ٲخ٭ ثطزاقت ټبي ٲرتٯٝ اظ زٶ

 ٲُٯٹة ٸ اٶتٓبضات ٲتٟبٸت زضثبضٺ قيٹٺ انالح آٴ.(

ؾت ٸْيٟٻ انٯي ٸ ٖٳٯي ټط تحٯي٭ ٪ط ؾيبؾت ذبضري ، قٟبٜ ؾبظي ٞطايٷس ټبي ٲٗٳٹال ٲحطٲبٶٻ زض ؾيبؾت ذبضري ثطاي ٲطزٰ اؾت. ٲبټيت ٲتحٹ٬ ؾيب 

يي ټط زٸ ثٻ زاٶف ٢جٯي ٲب زضثبضٺ ٶحٹٺ ق٧٭ ٪يطي اٶتربة ټب ذبضري ثٻ ٲٗٷبي قٷبؾبيي پبي٫بٺ ټبي تهٳيٱ ٪يطي ٸ ٦ٷف ٲٗٷب زاض اؾت. پبؾر٫ٹيي ٸ ٦بضا

٪يطي زض يب تهٳيٳبت، اٞطاز ٲٹحط تط ٸ ضٸـ اضظيبثي ٖٳٯي ثٹزٴ ثؿت٫ي زاضز. ثٻ َٹض اذم ؾيبؾت ذبضري ٲي تٹاٶس ٶكبٴ زټس چٻ ٲيعاٴ ٞطايٷس تهٳيٱ 

 زض ٶٹؾبٴ اؾت : ي٧ي ت٣سيط ٪طايي ٸ زي٫طي ؾيبؾت٫صاضي.  ٶتبيذ ؾيبؾت ذبضري تبحيط ٲي ٪صاضز. ٲٗٳٹال ثحج ټبي ٖٳٹٲي ثيٵ زٸ حبٮت 

 :اؾتسال٬ ٸ ؾبذتبض 

 ٲُبٮٗبت ؾيبؾت ذبضري ٲبٶٷس ټط ضقتٻ زي٫ط ٖٯٹٰ ارتٳبٖي اظ ټط زٸ ٮحبِ ٖٳٯي ٸ ٶٓطي ثب چبٮف ضٸثٻ ضٸ اؾت .



بض زاضٶس ٦ٻ زض آٴ ٲٹاٶٕ ٸ ٞطنت ټب ٲكرم ٶيؿت ٸ اظ اظ َطٞي َطٞساضٴ ؾيبؾت ذبضري ثب ٲحيٍ ثيٵ اٮٳٯٯي ٪يذ ٦ٷٷسٺ ٸ ثبظي٫طاٴ ٪ٹٶب٪ٹٶي ؾطٸ ٦

 َطٞي زي٫ط قٽطٸٶساٴ ثب اٶجٹټي اظ ضٸيسازټب ٸ اَالٖبت ؾطٸ ٦بض زاضٶس.

ايٵ ؾط  ايٵ ٸْيٟٻ تحٯي٭ ؾيبؾت ذبضري اؾت ٦ٻ ث٧ٹقس تب ثب ضٸقٵ ؾبذتٵ ٲٟبټيٱ اؾبؾي ٸ ٶكبٴ زازٴ ٶحٹٺ زض٤ احتٳبٮي ٦ٷك٫طي زض زٶيبي ٶٹ ثٻ ضٕٞ

اټٳيت  پطزاظز ثسٸٴ ايٷ٧ٻ ټيچ َطٞساضي ٸ ربٶجساضي اظ اٶسيكٻ ؾٷتي تٟٹ٠ ؾيبؾت ذبضري ٸ يب اٶسيكٻ ضايذ ٦ٻ زٸٮت ټب ٸ ضاثُٻ ثيٵ اٮٳٯٯي ضا ٦ٱزض ٪ٳي ث

 ٲي زاٶس زاقتٻ ثبقس .

٦ٻ اٮجتٻ زض ثيٵ ايٵ ٲُبٮت  ) ثٻ َٹض ٦ٯي زض ايٵ ٢ؿٳت چٹٴ ٢ؿٳت آذط ٞه٭ اٸ٬ اؾت ثيكتط ثٻ تٹييح ايٷ٧ٻ ؾطٞه٭ ټبي ٞهٹ٬ زي٫ط چيؿت پطزاذتٻ

 )ثطذي ٶ٧بت ضا ٪ٟتٻ ٦ٻ ٲب ثٻ َٹض ذالنٻ زض ظيط ثٻ آٴ اقبضٺ ٲي ٦ٷيٱ 

ٶتٹاٶٷس ذٹزقبٴ زٸٮت ټب ٸ ؾبيط ٸاحسټبي تهٳيٱ ٪يطٶسٺ ټٳيكٻ ٲي تٹاٶٷس يب ٪عيٷٻ ذٹز٦كي ضا ثط٪عيٷٷس يب زض ثطاثط ٞكبض زي٫طاٴ ثبيؿتٷس . ټط٪بٺ آٶبٴ 

يب ي٥ ؾبظٲبٴ نطٞبً ثيٵ زٸٮتي ٲبٶٷس اتحبزيٻ اضٸپبي ٚطثي ـ زض ٸا٢ٕ ٞب٢س ټط زٸ قرهيت ؾيبؾي ٸ ح٣ٹ٢ي  1985ٴ زض زټٻ تهٳيٱ ث٫يطٶس ـ ٲخ٭ ٮجٷب

 ټؿتٷس.

، ٲٷ٣ُٻ ٪طايي ٸ آؾيت ٪طايي ٲتٟبٸت زض ثطاثط ٲساذٯٻ ذبضري  "ذبضري ثٹزٴ "ذٹز ٸرٹز ٸاحسټبي ؾطظٲيٷي ٲزعا زض ؾُح ٦طٺ ظٲيٵ ثبٖج ْٽٹض ٲؿبئ٭ 

هبز ؾيبؾي ز ، حتي ا٪ط ٲطظټب ثٻ َٹض تبضيري زائٳبً زضحب٬ تٛييط ثبقس؛ ثبظټٱ تٹييح ٶبثطاثط ٲٷبثٕ رٽبٴ ٲؿئٯٻ اٶتربة زضٲٹضز اٲٷيت زٸٮتي ٸ ا٢تٲكرم قٹ

تٷٹٔ ٸ تٟبٸت ظيبزي  ( ثطذٹضز ٦ٷيٱ، تب ټٷ٫بٲي ٦ٻ ؾيبؾت رٛطاٞيبيي ثبٖج ْٽٹضwaltzضا ثٻ ٸرٹز ٲي آٸضز؛ ثب ايٵ حب٬ الظٰ ٶيؿت ثب ايٵ زيس٪بٺ ٸاٮتعي )

ٲي قٹز؛ ٸيػ٪ي ټبي تبضيري ٸ رٛطاٞيبيي ٲٽٱ تط اظ ذهٹنيت اٶتعاٖي ٲخ٭ زٸ٢ُجي ٸ چٷس ٢ُجي ثٹزٴ ٲي  "زي٫ط ثٹزٴ"زض ٲٹضز ٲؿبئٯي ٲخ٭ تٽسيس ٸ 

 ثبقس.

 ٲتٳبيع ضا اظ ثيٵ ثجطٶس.ٶيطٸټبي ٞطاٲٯي  : ٶيطٸټبيي ثٻ َٹض ټٳعٲبٴ ٲٳ٧ٵ اؾت اٲٷيت رٛطاٞيب ضا ٦بټف زټٷس ٸ احؿبؼ ٸرٹز ي٥ ربٲٗٻ 

 اؾتسال٬ ٦تبة حبيط ايٵ اؾت ٦ٻ ؾيبؾت ذبضري ي٧ي اظ ارعاي ٲحٹضي قٷبذت ٲب اظ ضٸاثٍ ثيٵ اٮٳٯ٭ اؾت.

ټٱ ثٻ ث٣بي ؾيبؾت ذبضري حٯ٣ٻ ٸاؾُٻ ؾيبؾت زاذٯي ٸ ضٸاثٍ ثيٵ اٮٳٯ٭ اؾت ، ضِيٳٹٴ آضُٸٴ ثط ايٵ ٶٓط ثٹز ٦ٻ ٲؿئٯٻ ؾيبؾت ذبضري ټٱ ثٻ ث٣بي ٞطز ٸ 

 ٲطثٹٌ ٲي قٹز. رٳٕ

ټس ، ثسٸٴ َج١ اؾتسال٬ ٞطز ټبٮيسي ، تحٯي٭ ؾيبؾت ذبضري ثبيس ٶٓطيٻ اي زضثبضٺ زٸٮت ٲُطح ٦ٷس ٦ٻ ٦بض٦طزټبي شاتي آٴ ضا ثب ٦بض٦طز ذبضري پيٹٶس ز

 ايٷ٧ٻ ثٻ ٸضَٻ ٸا٢ٕ ٪طايي ثيٟتس.

تٛييط ٸ انالح ٲحيٍ زاذٯي ٸ ذبضري ٦ٳ٥ ٲي ٦ٷس ؛ زضؾت ټٳبٴ ؾيبؾت ذبضري زض ربي٫بٺ ي٧ي اظ اق٧ب٬ ثؿيبض ٲٽٱ ٦ٷك٫طي زض ضٸاثٍ ثيٵ اٮٳٯ٭ ثٻ 

 َٹض ٦ٻ ذٹزـ ثطاي ٲٹحط ٸ ٦بضآٲس ثٹزٴ زض ايٵ زٸ ٲحيٍ ثٻ تٗسي٭ پيٹؾتٻ ٶيبظ زاضٶس.

 ٞه٭ زٸٰ : اثٗبز ؾيبؾي ؾيبؾت ذبضري

 ٦ٷك٫طي ٸ ؾبذتبض 

ذيط ضاثُٻ ٦ٷك٫طي ٸ ؾبذتبض اؾت ، ايٵ ٲٷب٢كٻ زضثبضٺ ايٵ ثٹزٺ اؾت ٦ٻ آيب اظ ربٮت تطيٵ ٸ زض ٖيٵ حب٬ پيچيسٺ تطيٵ ٲٷب٢كبت ٖٯٹٰ ارتٳبٖي زض ؾبٮٽبي ا

 ٦ٷك٫طاٴ ٸ ٦ؿبٶي ٦ٻ تٹاٶبيي ٦ٷف ضا زاضٶس اظ َطي١ ؾبذتبضټب ق٧٭ ٲي ٪يطٶس يب ثط٧ٖؽ .

 ايٵ ٲٹيٹٔ ٲؿئٯٻ ټٳيك٫ي ٖٯيت ٸ رجط ٸ اذتيبض ضا ثٻ زؾتٹض ٦بض ضٸاثٍ ثيٵ اٮٳٯ٭ ثبظ٪طزاٶسٺ اؾت .

ٗٷبي ٸؾيٕ ٦ٯٳٻ ٖجبضتٷس اظ ٲزٳٹٖٻ اي ٖٹاٲ٭ ٦ٻ ٲحيٍ ټبي ٪ٹٶب٪ٹٴ ضا ثطاي ٞٗبٮيت ٦ٷك٫طاٴ ٲي ؾبظٶس ٸ ثب ٲحسٸز ؾبذتٵ حيُٻ اٲ٧بٶبت ؾبذتبضټب ثٻ ٲ

ټؿتٷس  ٲب ٸ ٶيع ثٻ ٪ٹٶٻ اي ٖٳي١ تط ثب ق٧٭ زازٴ ثٻ ذٹز رٽبٴ ظيؿت ٲب ، ؾطقت اٶتربة ټبي ٲب ضا تٗييٵ ٲي ٦ٷٷس ، ؾبذتبضټب ټٳبٴ ٢سض ٦ٻ ٖيٷي

٫طاٴ تإحيط ٲي ذهٯتي شټٷي ټٱ زاضٶس ظيطا اٚٯت ٞطآيٷسټب يب اٮ٫ٹټبي ٦ٷف ٲت٣بث٭  ٲب ضا ٶكبٴ ٲي زټٷس ، ثٻ ٖالٸٺ اظ آٶزب ٦ٻ ؾبذتبضټب پيٹؾتٻ اظ ٦ٷك

ي تٹاٴ حبن٭ رٳٕ پصيطٶس ، ټٳيكٻ زض حب٬ تٛييطٶس . ٲبټيت ي٥ ؾبذتبض ټٳيكٻ ٲٹضز ٲزبزٮٻ اؾت ظيطا حتي ٖيٷي تطيٵ ؾبذتبضټب ٲخ٭ زٸٮتٽب ضا ټٱ ٶٳ

 ارعاي ٢بث٭ ٲكبټسٺ آٴ ٲخ٭ ٶٽبزټب زاٶؿت.



، آٶٽب ٲٳ٧ٵ ٦ٷك٫طاٴ ټٱ ثٻ ٲٗٷبي ٸاحسټبيي ټؿتٷس ٦ٻ تٹاٶبيي تهٳيٱ ٪يطي ٸ ٦ٷف زض ټط ثبٞت ٸ ٲحيُي ضا زاضٶس ٦ٻ ٲي تٹاٶٷس ٲٷٟطز يب ٪طٸټي ثبقٷس 

 تب حسٸزي اظ ت٧ٟط ٸ تٗٳس ؾطچكٳٻ ٶٳي ٪يطٶس. اؾت ثط اؾبؼ ٲ٣بنسي آ٪بټبٶٻ يب ثط اؾبؼ اٮ٫ٹټبي ضٞتبضي ٖٳ٭ ٦ٷٷس ٦ٻ

٭ ٸ قيٹٺ ټبي زضثبضٺ ٲؿئٯٻ ٦ٷك٫طي ـ ؾبذتبض ، اؾتسال٬ ثبضي ثٹظاٴ ٸ ٸاٮتع ٦بضٮع ضا زضثبضٺ ي ؾبذتبض ٸ ٦ٷك٫طي تإييس ٲي ٦ٷيٱ ٦ٻ ثيٵ ٸاحسټبي تحٯي

ٳي ٪طٞت ثٻ زٮي٭ ايٷ٧ٻ ثطاي تجييٵ پسيسٺ ټبي ؾيبؾي ثبيس ثٻ ٖٹاٲٯي ايٵ ٦بض اٶزبٰ ٶ "ؾُح تحٯي٭"تجييٵ ثبيس ي٥ تٳبيع ضٸقٵ ٢بئ٭ قس . زض ٲس٬ ٢سيٳي 

 ٲخ٭ ؾبذتبضټب ، ٞطآيٷسټب ٸ تٗبٲ٭ ٸاحسټبي ثبظي٫طاٴ ضرٹٔ ٦طز.

 ذبَط ؾپطز :ع ضا ثٻ ثطاي تجييٵ پسيسٺ ټبي ؾيبؾي ثبيس ثٻ ٖٹاٲٯي ٲخ٭ ؾبذتبضټب ، ٞطآيٷسټب ٸ تٗبٲ٭ ٸاحسټبي ثبظي٫طاٴ ضرٹٔ ٦طز ، ثٷبثطايٵ ثبيس چٽبض تٳبي

يب ارعاي ي٥ ٶٓبٰ ٲخ٭ ٶٓبٰ ا٢تهبزي ثيٵ اٮٳٯ٭ ثبقٷس ،  "٢طٴ ٦ٹتبٺ ثيؿتٱ "تٳبيع ثيٵ ٸاحسټب ٸ ثبظي٫طاٴ : ايٵ ٸاحسټب ٲي تٹاٶٷس زٸضٺ ټبيي ٲخ٭  -1

ٷبؾبيي آٶٽب ٶؿجتبً آؾبٴ اؾت ، ټٳٻ ٸاحسټب اٚٯت ٲٹضز ٲٷب٢كٻ ټؿتٷس ، زض ٲ٣بث٭ ثبظي٫طاٴ ٖٷبنطي ټؿتٷس ٦ٻ اضازٺ ٲؿت٣٭ ٸ ٢سضت تهٳيٱ ٪يطي زاضٶس ٸ ق

 ثبظي٫طاٴ ضا ٲي تٹاٴ ٸاحس تٯ٣ي ٶٳٹز ٸٮي ټٳٻ ٸاحسټب ضا ٶٳي تٹاٴ ثبظي٫ط ثٻ قٳبض آٸضز.

 تٳبيع ثيٵ ثبظي٫طاٴ ٸ ؾبذتبضټب -2

اٴ اٸٮي ٲٗت٣سٶس )ٸا٢ٗيبت( ضا ثٻ تٳبيع ثيٵ احجبت ٪طايي ٸ ؾبظٶسٺ اٶ٫بضي ٦ٻ ٲخ٭ زٸ ؾطآٚبظ ٲٗطٞت قٷبذتي ثطاي ٞٽٱ ؾيبؾت ذبضري ټؿتٷس : َطٞساض -3

ضت ـ ق٧٭ ٦ٳ٥ ٲكبټسٺ ٖٯٳي ٲي تٹاٴ زضيبٞت ٸٮي َطٞساضاٴ زٸٲي تإ٦يس ٲي ٦ٷٷس تٹييحبت ٲب زضثبضٺ رٽبٴ اظ ضاٺ تطريحبت ٸ اٸٮٹيت ټي ٲب ـ اٚٯت ٢س

 ٲي ٪يطٶس.

 تٳبيع ثيٵ اٶسيكٻ ٸرٹز اضازٺ آظاز زض ٲٹرٹزات آ٪بٺ ٸ اٶسيكٻ ٸاټي  -4

 ٶٹٔ زيس٪بټٽبي ثيبٴ قسٺ زض ايٵ ٦تبة زض ٲٹضز ټط٦ساٰ اظ ٲٹضزټبي ثبال پطزاذتٻ ٲي قٹز ٦ٻ ٶ٧بت ٲٽٱ آٴ ثيبٴ ٲي قٹز< ? زض ازاٲٻ ثٻ

تٗبٲ٭ ٸ تهٳيٱ ٪يطي زض ؾيبؾت ذبضري ي٥ ٞطآيٷس ٸ تٗبٲ٭ پيچيسٺ ثيٵ ثبظي٫طاٴ ثؿيبضي اؾت ٦ٻ زض َيٝ ٸؾيٗي اظ ؾبذتبضټبي ٪ٹٶب٪ٹٴ ٢طاض زاضٶس ، 

 ٽب ٞطآيٷس پٹيبيي اؾت ٦ٻ ثٻ تحٹ٬ زائٳي ثبظي٫طاٴ ٸ ؾبذتبضټب ٲي اٶزبٲس .٦ٷف ٲت٣بث٭ آٶ

ٴ پصيطٞت ٦ٻ ضٞتبض ضٸي٧طز ٦تبة زض ضٸـ قٷبذت ثبظي٫طاٴ ٸ ؾبذتبضټب ، ضٸي٧طز احجبت ٪طايبٶٻ زاضز ، اٮجتٻ ثب ٦ؿت ٶٹٖي زاٶف تزطثي ، ٸٮي ټيچ ٪بٺ ٶٳي تٹا

ٶٻ يب ثيُطٞبٶٻ ٦٭ ي٥ َج٣ٻ يب زؾتٻ اظ پسيسٺ ټب ٲي تٹاٴ ثٻ ٪عاضٺ ټبي ٢بٶٹٴ ٪ٹٶٻ ت٣ٯي٭ زاز ، پيچيس٪ي ؾيبؾيٹ ارتٳبٖي ضا ثط اؾبؼ ٲكبټسٺ اضظـ ٪طايب

ي٥ تٗٳيٱ   اٖٳب٬ ٸ ٦ٷف ټبي اٶؿبٴ ثٻ ٲطاتت ثيكتط اظ آٴ اؾت ٦ٻ ثٻ ٦ٳ٥ ضٸاثٍ ټٳجؿت٫ي ٲتٛيطټب يب ٲس٬ ٲحط٤ پبؾد ٢بث٭ زض٤ زاقتٻ ثبقس ثٷبثط ايٵ

 ذبنيت تط ذٹاز ثٹز.ټطچٻ ٦ٯي تط ثبقس ، ثي 

يبزي زض ثطزاقت آٶٽب زض ٲٹضز ٲؿئٯٻ آظازي ضٸي٧طز ٦تبة ٦خطت ٪طايبٶٻ اؾت ، زض ٸا٢ٕ اٞطاز ٲٷجٕ انٯي اٶ٫يعٺ ټب ټؿتٷس اٲب ٲحيٍ ٶٽبزي ٸ ؾيبؾي آٶب تإحيط ظ

 ي٫طاٴ ټؿتٷس.اظ رٽبٴ ٲي ٪صاضز ، زٸٮت ټب ثب تزٻ ثٻ تؿٯٍ ٖٳسٺ ثط اثعاضټبي ثؿيذ ؾيبؾي ، ٲٽٱ تطيٵ ٪طٸٺ اظ ثبظ

 زٸٮت ، حب٦ٳيت ٸ ؾيبؾت ذبضري

اظي زضثبضٺ زض ثطضؼ رسي ؾيبؾت ثيٵ اٮٳٯ٭ ټط٪ع ٶٳي تٹاٴ زٸٮتٽب ضا ٶبزيسٺ ٪طٞت ، ثب ايٵ حب٬ زض تحٯي٭ ؾيبؾت ذبضري ثٻ ٶسضت تالـ ثطاي ٶٓطيٻ پطز

 زٸٮت نٹضت ٪طٞتٻ اؾت ، ايٵ اٲط ثب تٹرٻ ثٻ ؾٻ ٶ٧تٻ ظيط ي٥ ٶ٣هبٴ ٲًبٖٝ اؾت :

 ٮت ٲحٹضاٶٻ ثٹزٴ تحٯي٭ ؾيبؾت ذبضري ( زٸ1

 ( تالـ آٴ ثطاي ايزبز پيٹٶسي ٲيبٴ ضٸاثُجيٵ اٮٳٯ٭ ٸ ؾيبؾت ٲ٣بيؿٻ اي2

 ( تٹرٻ ثٻ ٞعايٷسٺ ثٻ زٸٮت زض زټٻ ټبي اذيط3

( زضاز. حب٦ٳيت ٸ "تٲطزٰ زاضاي حب٦ٳي"( ٸ ي٥ ٲٗٷبي زاذٯي)ٲخ٭ ٲٟٽٹٰ "زٸٮت زاضاي حب٦ٳيت"زض ايٷزب ٲؿئٯٻ حب٦ٳيت ي٥ ٲٗٷبي ذبضري)ٲخ٭ ٲٟٽٹٰ

ٞبٔ ٲي ٦ٷٷس ٲٗٷبي آٴ ٲٹيٹٔ ٲٹضز ٲٷب٢كٻ ثيٵ زٸ٪طٸٺ اؾت ، ٦ؿبٶي ٦ٻ زض پي پبييٵ ٦كيسٴ زٸٮت اظ ربي٫بٺ ضٞيٕ آٴ ټؿتٷس ٸ ٦ؿبٶي ٦ٻ اظ تٟٹ٠ زٸٮت ز

. 



 .زض ٶٓبٰ ثيٵ اٮٳٯ٭ ٦ٷٹٶي حب٦ٳيت ي٥ ان٭ ح٣ٹ٢ي ـ ٲحٹضي اؾت ٸ ثٻ زؾت آٸضزٴ ٸ اظ زؾت زازٴ آٴ ؾبزٺ ٶيؿت 

 ثطذٹضزاضي اظ حب٦ٳيت ضؾٳيبحتٳب٬ ٸرٹز ي٥ ؾيبؾت ذبضري ضا ثطاي ي٥ زٸٮت اٞعايف ٲي زټس ٸ ثط٧ٖؽ.

 زض ٶٽبيت ټٱ ، ؾيبؾت ذبضري ثٻ ٦بضآيي ي٥ زٸٮت زض زاذ٭ ٸ ذبضد ـ ٦ٻ ثٻ ربٲٗٻ قٷبؾي ؾيبؾي ثيكتط اظ ح٣ٹ٠ ٲطثٹٌ ٲي قٹز ـ ثؿت٫ي زاضز.

 ٸ ايٵ ضٸـ ټبي ٲرتٯٝ چٻ تإحيطي زض ؾيبؾت ذبضري ٲي ٪صاضٶس؟ زٸٮت ثٻ چٻ ضٸـ ټبيي ٲٳ٧ٵ اؾت تٹنيٝ قٹز

 چيؿت؟ "چيؿتي زٸٮت"زضٸا٢ٕ ثطزاقت ټبي ٲرتٯٝ زض ٲٹضز 

 ثٻ َٹض ٦ٯي ٲي تٹاٴ زٸزؾتٻ زض ايٵ ثبضٺ اقبضٺ ٦طز :

يٵ اؾت ٦ٻ زٸٮت زض احط ٞٗبٮيت ٸ ض٢بثت ثطزاقت ټبي ثطٸٴ ٪طا : ٲبټيت زاذٯي زٸٮت ضا تبثٕ ٶ٣ف ذبضري آٴ ٲي زاٶٷس ، ي٧ي اظ ثطزاقت ټبي آٶبٴ ا -1

 ؾيبؾي زض اضٸپبي زٸضاٴ ٶٹظايي ٸ ٞبٮيت ٞعايٷسٺ ي٥ ثبظاض ثيٵ اٮٳٯ٭ ثٻ ٸرٹز آٲس. ٸ ايٵ زٸٮت زض ٶٓبٰ ٸؾتٟبٮيبيي تخجيت يبٞت .

ٸاثٍ ثيٵ اٮٳٯ٭ ٲي زاٶٷس، اظ ثطزاقت ټبي زؾتٻ ثطزاقت ټبي زضٸٴ ٪طا : ٲبټيت ٢بٶٹٶي زٸٮت ضا زاضاي اټٳيت ٲي زاٶٷس ٸ آٴ ضا زاضاي تإحيطي ٲتٳبيع زض ض -2

٢يت حتي زٸٰ ايٵ اؾت ٦ٻ زٸٮت اؾبؾبً ٲحهٹ٬ ي٥ ٢طاض زاز ارتٳبٖي ثطاي تح١٣ ي٥ آضٲبٴ ٲكتط٤ اؾت يب ايٷ٧ٻ زٸٮت ٲحٹض ٲٷبظٖٻ َج٣بت يب ٶرج٫بٴ ض

 ٪بٺ ثٻ نٹضت ي٥ ٦كٳ٧ف اٶ٣الثي اؾت.

 ٶيؿت ؟  حب٬ ٲي ذٹاټيٱ زضثبضٺ ايٵ نحجت ٦ٷيٱ ٦ٻ زٸٮت چٻ

ثٻ  زٸٮت ضا ثبيس ثٻ َٹض ضٸقٵ اظ ح٧ٹٲت ، ربٲٗٻ ٲسٶي ٸ ٲٯت ٲتٳبيع ؾبذت، ثبيس تٹرٻ زاقت ٦ٻ ح٧ٹٲت ثٻ ٲٗٷبي نبحت ٲٹ٢تي ٢سضت اؾت ٸ زٸٮت

 ٲٗٷبي ٲزٳٹٖٻ ٶٽبزټب ، تطتيجبت ٸ ؾطظٲيٵ ٦ٻ ٸرٹز ٸ تٛييط ح٧ٹٲتٽب ضا ٲٳ٧ٵ ٲي ؾبظز.

ضا زاضاي ي٥ ټٹيت ، تبضيد ٸ ؾطٶٹقت ٲكتط٤ ٲي زاٶٷس. ي٥ ٲٯت زض پي ايزبز ي٥ زٸٮت ټٱ ټؿت ، ٸٮي  ٲٯت ثٻ ٲٗٷبي ٪طٸټي اظ اٞطاز اؾت ٦ٻ ذٹز

ٲحهٹ٬ ي٥ ؾبظـ ٸ آٲيعـ  "زٸٮت ٲٯي"ٲٳ٧ٵ اؾت ٲؿت٣٭ اظ زٸٮت ثبقس ، زضؾت ټٳبٴ َٹض ٦ٻ زٸٮت ٶيع ٮعٸٲبً ي٥ ٲٯت ٸاحس ضا زض ثطٶٳي ٪يطز . 

 ط آٲيعقٽبي زي٫ط تب ٸ٢تي ٦ٻ زض پي ي٥ ت٣بضٴ ٸ ټٳرٹاٶي اٞطاَي ٶجبقيٱ ، ٖٹاضو ؾٹئي زضثط ٶرٹاټس زاقت.تبضيري)ثيٵ زٸٮت ٸ ٲٯت ( اؾت ٦ٻ ٲخ٭ ا٦خ

ظ ٢سضت حب٬ ثبيس ثٻ ٸيػ٪ي ټبي زٸٮت ٦بضآٲس پطزاذت . ي٧ي اظ ٸيػ٪ي ټبي زٸٮت ٦بضآٲس ٸرٹز ٲزٳٹٖٻ اي اظ ٶٽبزټبي ٶٳبيٷسٺ رٳٽٹضيت يب ٖٷبنطي ا

 ٲبٶت اظ َطٜ ٲطزٰ ازاضٺ ٲي ٦ٷس . ايٵ ٶٽبزټب ٖجبضت اٶس اظ :ٲكطٸٖي اؾت ٦ٻ ي٥ ح٧ٹٲت ثٻ ا

 زؾت٫بٺ زاز٪ؿتطي ، ٶٓبٲي ، اٶتٓبٲي ٸ زٸايط زٸٮتي ٸ ؾيبؾي 

اذٯٻ ٦ٷٷس )ٲخ٭ ايٵ اٲط ٶٻ تٷٽب اظ ٶٓط زاذٯي ثٯ٧ٻ اظ ٶٓط ذبضري ټٱ اټٳيت زاضز ، ظيطا ثسٸٴ ٸرٹز ايٷ٫ٹٶٻ ٶٽبزټب ، ٢سضتٽبي ذبضري تكٹي١ ٲي قٹٶس ٲس

 ؿئٯٻ ٲهط ٸ ٖخٳبٶي زض ؾسٺ ي ٶٹظزټٱ يب ٢ًيٻ ي آٮجبٶي زض ايٵ اٸاذط(ٲ

ٷس ٸ ٸيػ٪ي زي٫ط زٸٮت ٦بضآٲس ٢بٶٹٴ اؾبؾي يب ٶٓبٰ ٲكطٸَٻ اؾت.زٸٮت ثطاي ايٵ ٦ٻ ثٻ ٲكطٸٖيت زؾت يبثس ، ثبيس ټٳچٹٴ حبّٞ ربٲٗٻ ٲسٶي ٖٳ٭ ٦

ت ٸ حٟبْت اظ ٲٷبثٕ ٖٳٹٲي ضا ضٖبيت ٦ٷس ، ا٪ط زٸٮت ايٵ ٦بض ضا اٶزبٰ ٶسټس ٸ زض اٶهبٜ ٸ ٖساٮت ٸ ٲيساٴ زازٴ ثٻ اؾتٗسازټب ، پبؾر٫ٹيي نبحجبٴ ٢سض

زٸٮت ضا ثٻ  ٖٹو ثٻ ؾط٦ٹة ٸ ٦ٷتط٬ ٲطزٰ ثپطزاظز ٸ ذٹز اظ ٲٷكإ ٲكطٸٖيت آٶٽب ٸ ٶٻ ثط٧ٖؽ ٲٗطٞي ٦ٷس ، زض ٸا٢ٕ ثٻ ٪طٸٺ شي ٶٟٹش ذبني تجسي٭ قسٺ ٦ٻ

 ذسٲت زضآٸضزٺ اؾت.

٪طايي اؾت ٦ٻ ثٻ ظثبٴ ٲب٦ؽ ٸثط شاتبً ٲٟٽٹٰ ٲهٯحت ٖٳٹٲي ضا ت٣ٹيت ٲي ٦ٷس ، ٲٟٽٹٰ زٸٮت ٲؿتٯعٰ تإ٦يس ٲزسز ثط ٲٟٽٹٰ زٸٮت ي٧ي اظ ٸرٹٺ ٶٹ

 ٮيجطاٮيؿٱ اؾت ، ټطچٷس زٸٮت ټبي ٮيجطاٮي ٪بټي ثطاي ث٣بي ذٹز ثٻ پيطٸي اظ تٹنيٻ ټبي ٸا٢ٕ ٪طايبٴ ٲزجٹض ٲي قٹٶس.

ٵ اٮٳٯ٭ ثٻ ٪ٹٶٻ اي انٹٮي اؾت ٦ٻ ثطاي زٸٮت يطٸضي اؾت . زض نٹضت ٖسٰ قٷبؾبيي ، زٸٮت ټبي آذطيٵ ٸيػ٪ي ٖٳسٺ زٸٮت ، قٷبؾبيي آٴ زض ٶٓبٰ ثي

زيپٯٳبتي٥ ٸ  زي٫ط ٲي تٹاٶٷس ثٻ َط٠ ٲرتٯٝ ٲخ٭ تٽبرٱ ، رٷ٩ يب اٶعربض ٸ ٖسٰ ټٳ٧بضي ثٻ ٲ٣بثٯٻ ثب آٴ ٦كٹض ثپطزاظٶس ٸ ټٳچٷيٵ زض نٹضت ٖسٰ قٷبؾبيي



زٸٮت زي٫ط ټيچ ربي٫بٺ ٲٹحطي زض ح٣ٹ٠ ثيٵ اٮٳٯ٭ ٶرٹاټس زاقت . ا٦ٷٹٴ حسا٢٭ قطايٍ الظٰ ثطاي ي٥ زٸٮت ٖجبضت  ًٖٹيت ٶيبٞتٵ زض ؾبظٲبٴ ثيٵ اٮٳٯٯي

 اؾت اظ ٲكطٸٖيت زاذٯي ٸ تٹاٶبيي ثط٢طاضي ضاثُٻ ثب زٸٮت ټبي زي٫ط.

ي ثطاثط ثب زٸٮت ټبي زي٫ط اظ ح٣ٹ٢ي ٸ ت٧بٮيٟي ٸ٢تي ربٲٗٻ ثيٵ اٮٳٯٯي ي٥ ٦كٹض ضا ثٻ ضؾٳيت ٲي قٷبؾس ثٻ ٲٗٷبي ايٵ اؾت ٦ٻ زٸٮت ٲص٦ٹض اظ ربي٫بټ

 ٲكبثٻ آٴ ټب زض ح٣ٹ٠ ثيٵ اٮٳٯ٭ ثطذٹضزاض اؾت.

ٲي تٹاٴ زض  آٶچٻ ي٥ ٶٓطيٻ ، زضثبضٺ ي زٸٮت ثٻ زؾت ٲي زټس ، تٹييح ٦بض٦طزټبي ٲتٳبيع زٸٮت زض زاذ٭ ٸ ضاثُٻ ٲٹرٹز ٲيبٴ آٶٽبؾت ، زٸ پبؾد احتٳبٮي

 ض ٲٹضز ؾيبؾت ذبضري ٸ زي٫طي زضثبضٺ ٲؿبئ٭ زاذٯي.ٲٹضز ٦بض٦طزټبي زٸٮت زاز : ي٧ي ز

ٲت٣بث٭ ٲؿتٯعٰ ٸرٹز  يثط ٸاثؿت٫ يٲجتٷ ي٥ ٶٓبٰ رٽبٶيثٻ ضٞبٺ زض  يبثيٵ اؾتسال٬ اؾت ٦ٻ زؾتيؾٻ ثرف ٸ ٲتًٳٵ ا يبؾت ذبضريپبؾد ٲطثٹٌ ثٻ ؾ

 ٭ زاضز : ياٲط ؾٻ زٮ يااؾت ٦ٻ ټٱ ٢بث٭ ازاضٺ ٸ ټٱ زض زؾتطؼ قٽطٸٶساٴ ذٹز ثبقٷس ،  يبؾيؾ – يارتٳبٖ يٸاحسټب

 ٱ.يات٧ب ٦ٷ يٵ اٮٳٯٯيٱ ثٻ ؾبظٲبٴ ثيذٹز ثتٹاٶ يبؾيٸ ؾ ي٧يعيٞ يث٣ب يؿت ٦ٻ ثطايرٽبٴ ټٷٹظ آٶ٣سض اٲٵ ٶ -1

ت ، يٱ ٸ زٸٮت ټب زض آٴ ټٹيقٹ يزض آٴ ٪ٱ ٲ يٻ ثٻ ضاحتيٯٻ ٶ٣ٯي٥ ٸؾيسٺ اؾت ٦ٻ ثسٸٴ يچيآٴ ٢سض ثعض٨ ٸ پ يٵ اٮٳٯٯيث يٸ ا٢تهبز يبؾيٶٓبٰ ؾ -2

 ؾبظٶس. يضا ٞطاټٱ ٲ يٽت ٸ ٦ٷك٫طر

ٲحطٸٰ ذٹاټس ثٹز ٸ ٶٳي تٹاٶس ضٞتبض ارتٳبٖي ضا ثٻ ق٧٭ ذبني ٶٓيٱ ٦ٷس ، ٸضٸز زي٫طاٴ ضا  يذهٹن ي٥ ًٞبي٥ ربٲٗٻ اظ يثسٸٴ ٸرٹز زٸٮت ،  -3

 ٦ٷتط٬ ٶٳبيس ٸ ؾٷتٽبي ذم ضا پبؼ زاضز.

ٶٓٱ ٸ ؾبظٲبٶسټي الظٰ ثطاي ق٧ٹٞبيي اٞطاز ، ثٻ ٸرٹز آٲسٺ اؾت. رٯٹ٪يطي اظ ټطد ٸ  پبؾد ٲطثٹٌ ثٻ ٲؿبئ٭ زاذ٭ ايٵ اؾت ٦ٻ زٸٮت ، ثطاي تبٲيٵ نٯح ،

، تؿٽي٭ ، ټسايت ٸ ٲطد ، تإٲيٵ اٶطغي ، ٦ٷتط٬ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ټٹايي ، ٶيطٸي ٶٓبٲي ٸ... ثٻ ؾُح ٲيبٶي ٲٹحطي اظ ؾبظٲبٴ ؾيبؾي احتيبد زاضز ٦ٻ آٶٽب ضا تٷٓيٱ 

ٷٹٴ زٸٮت ٲي ذٹاٶيٱ.تإٲيٵ ٲي ٦ٷس.ايٵ ؾبظٲبٴ ؾيبؾي ضا ا٦

ايٵ اضظـ ټب زاضاي ا٪ط ايٵ زٸ پبؾد ضا ثبټٱ زضآٲيعيٱ ، زضٸا٢ٕ اؾتسال٬ آٶٽب زضثبضٺ ؾٻ چيع اؾت : ٲسيطيت ٶبپصيطي ، ٲ٣يبؼ ، حٳبيت ٸ ٲطزٲؿبالضي . ا٪ط 

ثيٵ اٮٳٯٯي زؾت يبثي ثٻ اضظـ ټب ٲيؿط ٶيؿت ٸ زي٫ط  اټٳيت ټؿتٷس ، ثبيس ثٻ زٸ ٶ٧تٻ اشٖبٴ ٦ٷيٱ : ي٧ي ايٷ٧ٻ ثسٸٴ ايزبز ٶٹٖي تٹاظٴ ثيٵ اټساٜ زاذٯي ٸ

ايٷ٧ٻ ربي٫عيٷٽبي زٸٮت ثب ٲك٧التي ټٳطاٺ ذٹاټٷس ثٹز.

 هيبى داخل ٍ خبرج

 تب ٦ٷٹٴ زض اؾتسال٬ ٲب ضٸي تٗبٲ٭ ٸ پيٹٶس ٲت٣بث٭ اٲٹض زاذٯي ٸ ذبضري تب٦يس قسٺ اؾت.

اؾت  "ؾيبؾت ذبضري"ٶيع ق٧٭ زټٷسٺ  "اٮٳٯ٭ ؾيبؾت ثيٵ"آٴ رسا ٦طز. اظ َطٜ زي٫ط ؾيبؾت ذبضري ضا ٶٳي تٹاٴ ټط٪ع اظ ٲحيٍ زاذٯي ثٻ ٸرٹز آٸضٶسٺ 

ٸ ؾيبؾت ذبضري زٸ ٲ٣ٹٮٻ ذك٥ ٸ اٶُٗبٜ ٶبپصيط ٶيؿتٷس ٸ حٹظٺ ؾيبؾت زاذٯي  "ؾيبؾت زاذٯي" ثٻ ايٵ ٲٗٷب ٦ٻ ٢ٹاٖس ثبظي ٸ ؾبذتبض آٴ ضا تٗييٵ ٲي ٦ٷس.

 ٵ زٸ ثٻ َٹض ٦بٲ٭ اظ ي٧سي٫ط رسا ٶيؿتٷس؛ زض ٸا٢ٕ زٸ ؾط ي٥ َيٝ ضا تك٧ي٭ ٲي زټٷس.ٸ ذبضري ٲجٽٱ اؾت ٸ تٳبيع آٴ چكٳ٫يط ٶيؿت ٸ اي

 ٲخب٬: ايطٮٷس ثب زض ټٱ آٲيرت٫ي ٞطټٷ٫ي ٸؾيٕ ثب اٶ٫ٯيؽ، آٸاض٪ي ٸ پطا٦ٷس٪ي ٢ٹٲي ٪ؿتطزٺ، ٸاثؿت٫ي قسيس ثٻ ثطٶبٲٻ ټبي اتحبزيٻ اضٸپب

٪ٹيي ؾط ٸ٦بض زاضيٱ ٸ حٹظٺ زاذٯي ضا ٶٳي تٹاٴ ٶبزيسٺ ٪طٞت. زض ٸا٢ٕ  ٸ پبؾد "ٲطزٲؿبالضي"ايٵ ٖسٰ تٳبيع ٸ٢تي ثٽتط ٲٟٽٹٰ ٲي ٪طزز ٦ٻ  ثب ٲؿبئ٭  

ؾبالضي ٖٳستب ثٻ ٲؿئٯٻ تهٷٗي ثطاثطي ح٣ٹ٠ زٸٮت ټبي زاضاي  ؾيبؾت ذبضري ضيكٻ زاذٯي زاضز اٲب ٢ًيٻ ايٵ اؾت ٦ٻ زض ؾُح ثيٵ اٮٳٯٯي ٲؿئٯٻ ٲطزٰ

 ٲؿبحت ٸ ٢سضت ٲتٟبٸت ٲطثٹٌ ٲي قٹز.

 ب:ٲخب٬ ټ

 کسزي ٍ ًبرسبيي هزدم سبالري در:



ٲيٯيٹٶي  1ضاي زازٴ زض ؾبظٲبٴ ٲٯ٭ ٲتحس )ټط ٦كٹض ٣ٍٞ ي٥ ضاي زاضز ٲخال ټٷس ي٥ ٲيٯيبضزي ي٥ ضاي زاضز ثحطيٵ  در سطح ثيي الوللي: -1

 ټٱ ي٥ ضاي(

 

 اظ ضاي ٲطزٰ اؾت ٖٳال يٗيٝ اؾت. زض اتحبزيٻ اضٸپب )ثٻ ٖٷٹاٴ تٷٽب ٸاحس ٞطا ٲٯي رسي( پبضٮٳبٴ اضٸپب ٦ٻ ثطآٲسٺ در سطح فزا هلي: -2

 ٲطزٰ ؾبالضي ذهٹنب زض ٲٹضز ؾيبؾت ذبضرٻ زض ؾُح ثؿيبض اثتسايي اؾت. هلي: -3

ٴ ثٻ اضيب يب ثٷب ثطايٵ ٖٳٯي تطيٵ ضاٺ ثطاي ثطضؾي ٖٳٯ٧طز ٲٹ١ٞ ٸ يب ٶبٲٹ١ٞ ٲطزٲؿبالضي زض ؾُح رٽبٶي، ت٧يٻ ثط ؾيبؾت ذبضري اؾت تب زيس ثٻ چٻ ٲيعا

 ټبي ذبضري ٲٹحط ٸا٢ٕ قسٺ اؾت. ربٲٗٻ ذبل زض ٲ٣بث٭ ٶيطٸټبي ي٥  تح١٣ ٶيبظ

 ٲهبزي١: ٲؿبئ٭ زٞبٖي )آق٧بضتطيٵ ٲهسا٠(، اٲٷيت، ضٞبٺ ٸ ...

تٹاٴ آٶٽب ضا ٶبزيسٺ ٪طٞت ټط چٷس ٶٓبٰ  اٮجتٻ ثبيس تٹرٻ زاقت ٲيبٴ ٦كٹض ټب اظ ٶٓط رٛطاٞيبيي ٸتبضيري تٳبيعاتي ٲيبٴ ٦كٹض ټب ٸرٹز زاضز ٦ٻ ثٻ ټيچ ٸرٻ ٶٳي

 ثيٵ اٮٳٯ٭ زاضاي ٢ٹاٖس ذبل ذٹز اؾت ٦ٻ ذٹاٺ ٶب ذٹاٺ رٹاٲٕ ثبيس ذٹز ضا ثب آٴ ټٳبټٷ٩ ٦ٷٷس.

 سيبست خبرجي ثزاي چِ کسي؟

 زٸٮت ٸ ؾيبؾت ذبضري ثب ي٧سي٫ط پيٹٶس ظيبزي زاضٶسٸ اٮجتٻ ثبظي٫طاٴ زي٫طي ثٻ ٚيط اظ زٸٮت ٶيع زض ايٵ ٖطنٻ ٸرٹز زاضٶس:

 جبضتٷس اظ:زي٫ط ثبظي٫طاٴ ٖطنٻ ؾيبؾت ذبضري ٖ

 ټبي ؾيبؾت ذبضري ٲؿت٣ٯي پطزاذتٻ اٶس. ٸ ثٻ ضاټجطز ثزخي کشَر ّب کِ ثِ رسويت شٌبختِ ًشذُ اًذ -1

 ٲخب٬: 

 تبيٹاٴ -اٮٝ

 ( ٢1974جطؼ قٳبٮي )اظ ؾب٬  -ة

بضت رٽبٶي ٢ج٭ ٸ اظ رٳٯٻ پيٹؾتٵ ثٻ ؾبظٲبٴ تز 1997ټٷ٩ ٦ٷ٩ :اظ ظٲبٴ تجس٬ قسٴ ثٻ ي٥ ٲٷ٣ُٻ ازاضي ٸيػٺ رٳٽٹضي ذٯ١ چيٵ زض ؾب٬  -د

 اظ ذٹز چيٵ.

 

 ٸ ټيچ ؾطظٲيٵ ضٸقٷي ٶساضٶس. اقَاهي کِ سزسهيي آى ّب غصت شذُ است -2

 ٲخب٬:

 1994ٞٯؿُيٷي ټب ٢ج٭ اظ ؾب٬  -اٮٝ

 ٲيالزي. 91تب  ٦61ٷ٫طٺ ٲٯي آٞطي٣ب ٶٳبيٷسٺ ا٦خط ؾيبټبٴ آٞطي٣بي رٷٹثي زض ؾب٬ ټبي  -ة

 

 شزکت ّبي فزا هلي -3

 ؾبٞت، ٶؿتٯٻ، ٞٗبٮيت ټبي ضاثطت ٲطزا٤ )ٚٹ٬ ضؾبٶٻ اي ٸ ثبظي٫ط ٖٳسٺ زض ؾيبؾت ثيٵ اٮٳٯ٭ آؾيب(ٲخب٬: ٶيٹظ ايٷتطٶكٷب٬، ٲبي٧طٸ

، ٶ٧تٻ:قط٦ت ټب ٸ ٲٹؾؿبت ا٢تهبزي ٶٳبيٷسٺ رٹاٲٕ ٶيؿتٷس ٸ چٷساٴ تٹاٶبيي ٲكبض٦ت ٲؿت٣يٱ زض ايزبز ٶٓٱ ثيٵ اٮٳٯٯي ٖٳٹٲي اظ ضاٺ ٶٽبزټب 

 ح٣ٹ٠ ٸ تطتيجبت اٲٷيتي ضا ٶساضٶس.

 بد ّبي تبثيز گذار:ديگز ًْ -4

 تٗطيٝ ؾيبؾت ذبضرٻ ٲي تٹاٶس قٽطټب، ٲٷب١َ ٦ٯيؿبټب، ٸ ٪طٸټٽبي ٞكبض ٞطا ٲٯي ضا ټٱ زض ثط ث٫يطز.

 ٶيع اٚٯت پيبٲس ؾيبؾي زاقتٻ اؾت. "حٳبؼ"يب  "ٲٹضٲٹٶٽب"ٖٳٯ٧طز ٪طٸٺ ټبيي ٲخ٭ 

 اثٗبزي ثكط زٸؾتبٶٻ ثطذٹضزاض اؾت. ټٱ ٦ال اظ "اتحبزيٻ آ٦ؿٟبٰ"، "ًٖٹ ثيٵ اٮٳٯ٭"، "ؾبظٲبٴ نٯح ؾجع"ٞٗبٮيت ټبي 

 زذبٮت زض ؾيبؾت ضا ثب ا٢ساٲبتي ٸحكتٷب٤ ٶكبٴ زازٺ اؾت. "قج٧ٻ تطٸضيؿتي اٮ٣بٖسٺ"ټٳچٷيٵ



 ٲؿئٯٻ زي٫ط ايٵ اؾت ٦ٻ:

ؾت زٞبٖي ضا ٦بٲال ثٻ ټب ٶيبظ ثٻ پٷٽبٴ ٦بضي، تزطثٻ ٸ تٳبؼ ټبي ذهٹني زاضز ٲي تٹاٴ ؾيبؾت ذبضري ٸ ؾيب آيب ثٻ ايٵ ثٽبٶٻ ٦ٻ ٲطاٸزٺ ثب زي٫ط ٦كٹض

 ت٣طيجب ٶبٲٳ٧ٵ اؾت. "٦بضايي"ٸ  "ٲطزٰ ؾبالضي"ٶرج٫بٴ ٲٗسٸزي ؾپطز؟ پبؾد ا٦خط ٲطزٰ ٲٷٟي اؾت ٸٮي زض ايٵ ظٲيٷٻ ثط٢طاي تٹاظٶي نحيح ثيٵ 

 زٴ ٦ٷ٫طٺ ضا يبٞتٻ اٶس.ٸيٯؿٹٴ ذيٯي ظٸز ٶب٦بضآزي ذٹز ضا ٶكبٴ زاز حتي زض آٲطي٧ب ټٱ ٲ٣بٲبت ارطايي چ٫ٹٶ٫ي زٸض ظ "زيپٯٳبؾي آق٧بض"ضٸيبي 

ثبقس اٲب تب حس ثباليي ٦بضقٷبؾبٴ ثٻ ٶيبثت اظ ٲطزٰ ټسايت آٴ ضا ثط ٖٽسٺ ث٫يطٶس. ٸ ايٵ ٦بضقٷبؾبٴ ٶيع ثٻ ٦ٳ٥  "ثطاي ٲطزٰ"ٲٳ٧ٵ اؾت ؾيبؾت ذبضري 

زٺ اٶس ٦ٻ پب ضا اظ ايٵ ټٱ ٞطاتط ٪صاقتٻ ٸ ضا تك٧ي٭ زا "قجٽٻ اقطاٞي"ٸ  "ٞطا ٲٯي"ضٸاثٍ قرهي ، اظزٸاد ټبي زضٸٴ ٪طٸټي ٸ ... ضٞتٻ ضٞتٻ ي٥ َج٣ٻ 

تط قسٺ ٦ٻ ؾيبؾت  ٲٹؾؿبت ا٢تهبزي، ٲطا٦ع آٲٹظقي، ضؾبٶٻ ټب، اٶٹأ ؾبظٲبٴ ټب، ٪طٸٺ ټبي شي ٶٟٕ ٸ ... ضا ټٱ زض ثط ٲي ٪يطز. ثٻ ايٵ تطتيت ٲؿئٯٻ پيچيسٺ

 ذبضرٻ ثبالذطٺ ثبيس ٲٷبٕٞ چٻ ٦ؿي ضا تبٲيٵ ٦ٷس؟

 اًتظبرات هب اس سيبست خبرجِ

ؾبالضي زض ؾيبؾت ذبضري ثٻ ٸرٹز ٲي آٸضز اٮجتٻ ايٵ تب٦يس ثط ٲطزٰ ؾبالضي زض ؾيبؾت ذبضري ټط٪ع  قطايٍ ؾيبؾي زاذٯي ٞكبضټبيي ثطاي ت٣ٹيت ٲطزٰ

 ٶجبيس ثٻ ٲٗٷبي ٶبزيسٺ ٪طٞتٵ ٦بضايي ٲٗٷب ٪طزز. اظ ايٵ ٲٷٓط ا٦خط قٽطٸٶساٴ ثطاي ٦بضايي اٸٮٹيت ثيكتطي ٢بئ٭ ٲي قٹٶس.

 ت اٶتٓبض انٯي اظ ؾيبؾت ذبضري زاضيٱ ٦ٻ زض زضرٻ اٸ٬ ثٻ زٸٮت ټب ٸ زض زضرٻ ثٗسي زي٫ط ثبظي٫طاٴ ٚيط زٸٮتي ٲطثٹٌ ٲي قٹٶس.ٲب ٲٗٳٹال ټٟ

 حوبيت اس شْزًٍذاى در خبرج: -1

 بض اضظاٴ ٸ ...٦كي اظ ٶيطٸي ٦ اٲٷيت قٽطٸٶساٴ ؾب٦ٵ ذبضد، حٳبيت اظ اتجبٔ ٲح٧ٹٰ ثٻ ظٶساٴ )ٲٹاز ٲرسض(، ٪طٸ٪بٶ٫يطي ي٥ زٸٮت ٲتربنٱ،ثٽطٺ

 

 تزٍيج َّيت در خبرج: -2

 ٞٗبٮيت ټبي ٞطټٷ٫ي زض زي٫ط ٦كٹض ټب 

 

 ايستبيي: خَد -3

 ټبي ذبضري.  حّٟ تٳبٲيت ؾطظٲيٷي ٸ آضاٲف ارتٳبٖي زض ٲ٣بث٭ تٽسيس

 

 افشايش رفبُ:  -4

 ثٻ ضٚٱ ذهٹني ؾبظي 

 

 تصوين گيزي درثبرُ هذاخلِ در خبرج: -5

 اٮٝ( ٢ًبٸت زض ٲٹضز ٶيبظټبي اٲٷيتي ٦كٹض

 ( ٲحبؾجبت اذال٢ي ثطاي پصيطـ تٗٽسات ثكطزٸؾتبٶٻة

 

 هذاکزُ درثبرُ يک ًظن ثيي الوللي ثب ثجبت: -6

 تط ٶيع تالـ ٦طز. ٶجبيس ٣ٍٞ ثط حٳبيت اظ ٖالي١ ٲٯي ٲحسٸز ٸ اٚٯت ٦ٹتبٺ ٲست تب٦يس ٦طز ثٯ٧ٻ ثبيس ثطاي ايزبز ٶٓبٰ رٽبٶي اٲٷت

 

 حفبظت اس هيزاث هشتزک جْبًي: -7

 ٍ ظيؿت، ضؾيسٴ ثٻ تٹاٜ ٶبٲٻ ټبي ثيٵ اٮٳٯٯيرٯٹ٪يطي اظ ترطيت ٲحي

 



 اٮجتٻ ثبيس ٪ٟت ٦ٻ اٶتٓبضات ٸ تٹ٢ٗبت اظ ؾيبؾت ذبضرٻ ٪بټي ثيكتط اظ حس تهٹض اؾت ٦ٻ ثبيس ايٵ تهٹضات انالح قٹٶس ٸ اٶتٓبضات ثٻ نٹضت

 ٲٷٓٱ ٸ قؿتٻ ضٞتٻ ثبقٷس ٸ ثب تٹرٻ ثٻ اٸٮٹيت ټب تزٹيع قٹٶس.

 تٌَع دٍلت ّب

ثٻ ايٵ ٶ٧تٻ ٦ٻ ټط ٲؿئٯٻ ٦ٻ زض ٖٯٹٰ ارتٳبٖي ثٻ نٹضت ي٥ ٲؿئٯٻ ٦ٯي ثيبٴ ٲي قٹز ثب تٹرٻ ثٻ تٷٹٔ زٸٮت ټب ٸ قطايٍ، ٲؿئٯٻ ثٗسي تٹرٻ 

 تٗٳيٱ زازٴ آٴ ثٻ تٳبٲي زٸٮت ټب ثسٸٴ زض ٶٓط زاقتٵ ؾبيط ٖٹاٲ٭ تبحيط ٪صاض ٸ ثسٸٴ ٲٹق٧بٞي ٲؿبئ٭ اٲ٧بٴ پصيط ٶيؿت.

 تبحيط ثيٳبضي رؿٳي ثط ٖٳٯ٧طز ضټجطاٴ ٲي تٹاٶس ثؿيبض ثط ضٸٶس ؾيبؾت ذبضرٻ تبحيط ٪صاض ثبقس. ثٻ ٖٷٹاٴ ٲخب٬ ي٥ ٲ٣ٹٮٻ ٶؿجتب ٲحسٸز ٲخ٭

 "ؾبالضي ٲطزٰ"ثٷبثطايٵ تٟبٸت زٸٮت ټب ٸ تٟبٸت ذهٹنيبت زاذٯي ٸ ذبضري )ٲؿبحت، ٲٹ٢ٗيت رٛطاٞيبيي، ٞطټٷ٩ ٸ ...( آٶٽب ٦ٻ ثؿيبضي ثٻ ؾجت 

 َٯجٷس. اؾت قيٹٺ ټبي تحٯي٭ ٲتٟبٸت اظ ٢ًبيب ضا ٲي

 

 فصل سَم

 ثبسيگزاى: تصوين گيزاى هسئَل

ثيٵ ٦ٷف ټب زض ٶٓبٰ ثيٵ اٮٳٯ٭ اظ پيچيس٪ي ټبي ذبل ذٹز ثطذٹضزاضز اؾت. ٦ٻ قٷبذت آٴ ټب رع اظ َطي١ قٷبؾبيي ٸاحس ټبي تبحيط ٪صاض ثط ٶٓبٰ 

 اٮٯٳ٭ ٞٗبٮيت زاضٶس اٲ٧بٴ پصيط ٶيؿت.

ظٲبٶسټي، ٢سضت، تحٯي٭ زض ٲؿبئ٭ ؾيبؾي، زٸايط ٸ ؾبظٲبٴ ټبي ٲطثٹَٻ ٸ ٣ٖالٶيت ثب ي٧سي٫ط ايٵ ٸاحس ټب ټط ٦سا زض ٲؿبئٯي ٶٓيط ي٧پبضچ٫ي، ؾب

 تٟبٸت زاضٶس ٸ ټٳيٵ اؾت ٦ٻ قٷبذت ٶٓبٰ ثيٵ اٮٳٯ٭ ضا ؾرت ٲي ٦ٷس.

ٻ ضا ثط ٖٽسٺ ٲي ثب ايٵ حب٬ ثطاي زض٤ ضٸيساز ټبي ثيٵ اٮٳٯٯي ي٥ ثبظي٫ط ذبل ثٻ ايٵ ٶتيذ ٲي ضؾيٱ ٦ٻ ٦ؿبٶي ٦ٻ ضؾٳب ٲؿئٹٮيت ؾيبؾت ذبضر

 ٪يطٶس ؾيبؾتٳساضاٶي ثب اٮ٣بة ٲرتٯٝ ټؿتٷس ٦ٻ ٖٷٹاٴ ٸ ربي٫بٺ ټبي ز٢ي١ آٶٽب ثؿتٻ ثٻ ؾبذتبض حب٦ٳيت زاضز.

 

 چِ کسي در سيبست خبرجي حکَهت هي کٌذ؟

 زض ا٦خط ٦كٹض ټب تٗساز ٲحسٸزي اظ ٲ٣بٲبت ضؾٳي ثب ٲؿبئ٭ ؾيبؾت ذبضري ؾط ٸ ٦بض زاضٶس

اؾٳي ؾيبؾت ذبضرٻ، ٸظيط اٲٹض ذبضرٻ اؾت ٦ٻ ٖٯت اټٳيت آٶٽب ترهم زاقتٵ زض ٲؿبئ٭ ؾيبؾت ذبضرٻ اؾت اٮجتٻ زض ثيكتط ٦كٹض ټب ٲتٹٮي 

اٲٹض زذبٮت ټب ٸ تٽبرٳبت ٞعايٷسٺ زي٫ط ٸظاضتربٶٻ ټب ٸ ټٳچٷيٵ ضئيؽ زٸٮت ٶيع ٚيط ٢بث٭ اٶ٧بض اؾت. اظ َطٜ زي٫ط ذبضريبٴ ٶيع ثٻ ٶسضت ٸظيط 

 ٲي زاٶٷس ٸ اٚٯت تطريح ٲي زټٷس ثب ضئيؽ ح٧ٹٲت اضتجبٌ ثط٢طاض ٦ٷٷس. ذبضرٻ ضا زاضاي اذتيبضات تبٰ 

ټب ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ٲتٹٮي انٯي  ټب، ضئيؽ زٸٮت ټٱ ټؿتٷس )ٲخ٭ آٲطي٧ب، ٞطاٶؿٻ ٸ اٞطي٣بي رٷٹثي( ٦ٻ آٴ ثب تٹرٻ ثٻ ايٵ ٦ٻ ثًٗي اظ ضئؾبي ح٧ٹٲت

 ٦ٷس. تط ٲي ؾيبؾت ذبضري ٚيط ٢بث٭ زؾتطؼ

ٸْبيٝ ٲيبٴ زٸ ٶٟط )ضئيؽ ح٧ٹٲت ٸ ضئيؽ زٸٮت( ت٣ؿيٱ ٲي قٹز ٸ ضئيؽ زٸٮت ٸْيٟٻ ؾيبؾت ذبضرٻ ضا ثط ٖٽسٺ زاضز.  ټب ايٵ اٲب زض ا٦خط ٦كٹض

 )ٲخ٭ ايتبٮيب، آٮٳبٴ(

ټبي ٲرتٯٝ ٲتٟبٸت اؾت اٲب ٲٗٳٹال ٸ٢تي ټيئت زٸٮت ٸرٹز زاضز ٸظيط اٲٹض ذبضرٻ ٲزجٹض اؾت ٦ٯيٻ ټٳ٧بضاٴ ذٹز ضا اظ  ټط چٷس ٞطآيٷس زض ٦كٹض

٫يطي ټبي انٯي ٲُٯٕ ٦ٷس ٸ ٶٓط ايكبٴ ضا رٯت ٦ٷس ثًٗي اظ ايٷٽب ثٻ ذبَط ٲؿئٹٮيت ټبي ذٹز )ٲخ٭ ٸظيطاٴ ٦كبٸضظي زض اتحبزيٻ اضٸپب( رٽت

 ټٳٹاضٺ ثب ثطذي رٷجٻ ټبي ٸاثٍ ذبضري ٦بض زاضٶس.

 زي٫ط اٞطاز تبحيط ٪صاض:

 ضئيؽ ازاضٺ اَالٖبت ذبضري

 ضئيؽ ؾتبز ٲكتط٤ اضتف

 ري ٲزٯؽ ٢بٶٹٶ٫صاضيضئيؽ ٦ٳيتٻ اٲٹض ذبض

 

 اٲب زض قط٦ت ټبي ٞطا ٲٯي ٶ٣ف تب ايٵ حس ضٸ قٵ ٶيؿت ٸ ضئيؽ ٸ ٲٗبٸٶبٴ ټط ٦ساٰ قبيس ٶ٣ف ټبيي ضا ثط ٖٽسٺ زاقتٻ ثبقٷس.

ٵ ٸرٹز زٸ يب ٪طٸٺ ټبي ٞكبض ثيٵ اٮٳٯٯي يب احعاة ؾيبؾي اٲب ٸيٗيت ٲتٟبٸتي زاضٶس ٸ ثب ثٹزرٻ اٶس٤ ذٹز ٶٳي تٹاٶٷس چٷساٴ تبحيط ٪صاض ثبقٷس. ثب اي

 ټؿتٷس ٞٗبٮيت ټبي قجٻ زيپٯٳبتي٥ زاضٶس. "ًٖٹ ثيٵ اٮٳٯ٭"ؾٻ ٶٟط ٦ٻ زض ضاؼ ؾبظٲبٴ ټبيي ٲخ٭ 



 "ؾبظٲبٴ آظازي ثرف ٞٯؿُيٵ"زض  "يبؾط ٖطٞبت"

 "اٮ٣بٖسٺ"زض  "اؾبٲٻ ثٵ الزٴ"

 "٦ٷ٫طٺ ٲٯي آٞطي٣ب"زض  "ٶٯؿٹٴ ٲبٶسال"

 تبحيطات ٖٳي١ زاقتٷس.

 ست يک گزٍُ يب  دستگبُ اجزايي هحذٍد ٍ ثستِ سبختِ هي شَد؟چزا سيبست خبرجي هؼوَال ثِ د

 آٶٽب ٲٽٱ تط اؾت. يتٳط٦ع ؾيبؾتٳسضاٴ ضٸي ٲؿبئ٭ زاذٯي ٸ تٹرٻ ٦ٳتط ثٻ ٲؿبئ٭ ذبضري چٹٴ پبي٫بٺ زاذٯي ثطا -1

 ٞٗبٮيت اٞطاز زض ٲحيٍ ثيٵ اٮٳٯ٭ ٲٽبضت ذبني ٲي ذٹاټس ٦ٻ ثٻ ؾرتي ثٻ زؾت ٲي آيس -2

 بضري پيچيس٪ي ظيبزي زاضٶس ٸ ٶيبظٲٷس ټٹـ ٸ اثت٧بض اؾت ٦ٻ ټط ٞطزي ٶساضز.ٲؿبئ٭ زض ؾيبؾت ذ -3

ذبني چٹٴ ٲؿبئ٭ ذبضري ٲبٶٷس ٲؿبئ٭ زاذٯي چبضچٹة ذبني ٲبٶٷس ٢بٶٹٴ ٸ ٲهٹثٻ ٸ ثطٶبٲٻ ٶساضز ، ٶيبظٲٷس اٞطازي يؿت ٦ٻ زاٶف ٸ اٶُٗبٜ پصيطي  -4

 زاضٶس.

ٸرٹز زاضز. ؾيبؾت ذبضري ٲبٶٷس ؾيبؾت زاذٯي ٲبټيتي ٖبزي ٸ ٲٗٳٹٮي زاضز ٸ ثحطاٴ زض آٴ پسيسٺ اي ٶٹٖي تكبثٻ ٸ ټٳپٹقي ثيٵ ٲؿبئ٭ پيچيسٺ ثب ثحطاٴ 

 ٶؿجتبً ٶبزض اؾت .

ٸ ثحطاٴ ٮعٸٲبً ثبٖج تك٧ي٭ ي٥ ٶٓبٰ تهٳيٱ ٪يطي قرهي ٸ ذبل ٶٳي قٹز ثٯ٧ٻ ٪بٺ ثبٖج اٞعايف تٹرٻ ثٻ پبي٫بٺ ٸ حٳبيت ؾيبؾي زاذٯي ٲي قٹز  

 ض٪تط اظ ٪طٸٺ ٪طزاٶٷس٪بٴ ؾيبؾت ذبضري پرف ٲي قٹز ، ٲبٶٷس ٲكٹضت ټبي ربٴ اٜ ٦ٷسي زض ثحطاٴ ٲٹق٧ي ٦ٹثبٲؿئٹٮيت ثيٵ ٪طٸټي ثع

٪بٴ ثٷبثطايٵ ٲؿئٯٻ ي ٲٽٱ ايٵ اؾت ٦ٻ حتي ٲؿبئ٭ ٚيطثحطاٶي ؾيبؾت ذبضري ټٱ ٣ٍٞ تب حسٸي اظ چبضچٹة ٸ ثطٶبٲٻ ثطذٹضزاضٶس چٹٴ ٪طٸٺ ٪طزاٶٷس

 ؾت ٲي ٪يطز.ؾيبؾت ذبضري اثت٧بض ٖٳ٭ ضا زض ز

قٹز  زض ي٥ ٶٓبٰ ؾيبؾي اؾتجسازي ايٵ ٪طايف تكسيس ٲي قٹز ٸٮي حتي زض ٶٓبٰ ټبي ٲطزٲؿبالضي ٶيع ؾيبؾت ذبضري ثٻ ي٥ حٹظٺ ي ا٢تهبزي تجسي٭ ٲي

 ٦ٻ ٶرج٫بٴ زض آٴ حسا٦خط آظازي ضا زاضٶس

ٺ اؾت  ٸ ٶيع ٲست ظٲبٴ ٶؿجتبً  َٹالٶي ثطاي پطزاذتٵ ثٻ آٶٽب زض زض ٲٹاضز ذبني ٦ٻ ؾيبؾت ذبضري ثؿيبض ضٸقٵ ٸ ٲكرم ٸ ټٳطاٺ ثب ٲساض٤ ٸ اؾٷبز آٲبز

طٶس ٲبٶٷس اذتيبض اؾت ، ٪طزاٶٷس٪بٴ ؾيبؾت ذبضري ذٹاٺ ٶبذٹاٺ ٲزجٹضٶس ٲكبض٦ت ٪ؿتطزٺ تط اًٖبي ټيئت زٸٮت يب ؾبيط ٪طٸټٽب ي ؾيبؾي ٲطتجٍ ضا ثپصي

ٹؾتٵ ثٻ اتحبزيٻ اضٸپب ٦ٻ زض ذال٬ آٴ ثبيس ٢بٶٹٴ ٪صاضي ټبي  ٪ؿتطزٺ اي زض آٴ ٦كٹض ٲصا٦طات ٲطثٹٌ ثٻ ٲٗبټسات ، ثطاي ٲخب٬  ت٣بيبي ي٥ زٸٮت ثطاي پي

 نٹضت ٪يطز.

اٴ ٲي اٮجتٻ ٪بټي زض ٲٹاضزي ثب ايٷ٧ٻ ٲؿإٮٻ اظ اثتسا ضٸقٵ ٸ ٲكرم اؾت ، ثطذي ٲصا٦طات ٲٟه٭ چٷبٴ ترههي ٸ َٹالٶي ټؿتٷس ٦ٻ ثبٖج ذؿت٫ي زي٫ط

ٻ ٲزجٹضٶس ثٻ ايٵ ٲؿبئ٭ ثپطزاظٶس  ، ايٵ ثسيٵ ٲٗٷبؾت ٦ٻ ي٥ ٞطز ذبل ثٻ ٸيػٺ زض ربي٫بٺ ضئيؽ ح٧ٹٲت ٸ ٸظيط قٹز ٸ ٲؿبئ٭ ثٻ ٦ؿبٶي ؾپطزٺ ٲي قٹز ٦

 اٲٹض ذبضرٻ ٲي تٹاٶس تإحيط ٞطاٸاٶي ثط ؾيبؾت ټب ث٫صاضز.

بٮي رٷبثبٴ ذب٦ؿتطي )٢سضت ټبي پكت اظ ټٳ٧بضاٴ ٲٹضز اَٳيٷبٴ ، ٲكبٸضاٴ اٲٷيتي ٸ ٖ يبؾت ذبضري ټٳيكٻ اظ رٳٕ ثؿتٻ ا٪طٸٺ ٲزطي يب ٪طزاٶٷس٪بٴ ؾي

جٯي زض پطزٺ( تك٧ي٭ ٲي قٹز. ٸٮي ثسٸٴ ٸرٹز قرهيت ټبي ٲٽٳي ٦ٻ زض ٦بٶٹٴ ايٵ رٳٕ ٲٳ٧ٵ اؾت ٦بض چٷساٶي اٶزبٰ ٶٳي ٪يطز ، ٪بټي زاٶف ٸ آ٪بټي ٢

 رؿت ٸظيط اٶ٫ٯيؽ(حسٸز ٲؿبئ٭ ذبضري ټٱ الظٰ ٶيؿت . ضټجطاٴ ٖال٢ٳٷس ، زض حيٵ ٦بض ٞطا ٲي ٪يطٶس )ٲخ٭ ذبٶٱ تبرط ، ٶ

زض ضٸاثٍ ذبضري ٦كٹض ذٹز ٲي ٪صاضٶس ، زض ٶتيزٻ ، تٛييط زض ح٧ٹٲت ٸ ٸضٸز يب ذطٸد ي٥ قرهيت  –ذٹة يب ثس  –ثٷبثطايٵ ضئؾبي ح٧ٹٲتٽب تإحيط ٲكرهي 

 ٲٽٱ ٲي تٹاٶس تإحيطي ز٪ط٪ٹٴ ٦ٷٷسٺ زض ؾيبؾت ذبضري زاقتٻ ثبقس.



طذي اظ قرهيتٽب ٦ٻ ثب ٶٟٹش ثٻ ٶٓط ٲي ضؾٷس ، ثيكتط ثٻ زضز تزؿٱ ثركيسٴ ثٻ آضظٸټبي ي٥ رٷجف تٹاٶبيي ضټجطي ثٻ آٲبز٪ي قطايٍ ثؿت٫ي زاضز . ث

 ؾيبؾي ذبل ٲي ذٹضٶس تب ايٟبي ي٥ ٶ٣ف ثطرؿتٻ ٲبٶٷس ضي٫بٴ

يچ تًٳيٷي ٸرٹز ٶساضز ا٪ط ضئؾبي ح٧ٹٲت ټب ٪طايف َجيٗي ثٻ زذبٮت زض ؾيبؾت ذبضري ٸ تجسي٭ قسٴ ثٻ ٸظيط اٲٹض ذبضرٻ ذٹز ضا ټٱ زاقتٻ ثبقٷس ، ثبظ ټ

 ٦ٻ ثٻ ي٥ ربي٫بٺ ٲؿٯٍ زؾت يبثٷس.

ٶ٧تٻ ي ظيطا ٶكؿت ټبي ؾطاٴ ح٧ٹٲتٽب ٶؿجتبً ٦ٳتط ثط٪عاض ٲي قٹز ٸ ٶيع ټٳٻ ي ضئؾبي ح٧ٹٲتٽب اظ تٹاٶبيي ٲكرم ثطاي ح٧ٹٲت ٦طزٴ ثي ثٽطٺ اٶس ٸ 

طي ٶكبٴ ٲي زټٷس )ٲبٶٷس ٦كٹضټبي اؾ٧بٶسيٷبٸي ( ٸ ثؿيبضي اظ ٲٽٱ تط ايٵ اؾت ٦ٻ ثطذي ٞطټٷ٩ ټبي ؾيبؾي زض ٲ٣بث٭ قرهيت پطؾتي ٲ٣بٸٲت ثيكت

اثعاض ٸرٹز ټٱ   ح٧ٹٲتٽب ٶيع آٶ٣سض زٸاٰ ٶٳي آٸضٶس ٦ٻ ي٥ ضټجط ظٲبٴ ٦بٞي ثطاي ايٟبي ي٥ ٶ٣ف ٖٳسٺ زاقتٻ ثبقٷس ، حتي ا٪ط زٸاٰ ٶؿجي ٸ ټٳچٷيٵ اضازٺ ي

 ثٻ ٲٹاٶٗي رسي تجسي٭ قٹٶس.ثبقس ٦بضيف اظ اٶساظٺ ، ثيٳبضي يب ٲكٛٯٻ ټبي ؾيبؾي ٲٳ٧ٵ اؾت 

٦ؿيٷزط اټٳيت حيبتي ثطاي ټٳ٧بضي ايٵ زٸ ٶٟط ثطذٹضزاض ثٹز ٸ ٦ؿيٷزط ضا ٢بزض ٲي ؾبذت زض ظٲبٴ ثحطاٴ ٶٽبيي ٶي٧ؿٹٴ  –زٸضٺ ح٧ٹٲت ٶي٧ؿٹٴ 

 ټسايت ٦ٷس. يطي٧ب ضا ٦ٳب ثيف ثُٹض ذٹزضؤ)ٸاتط٪يت( ؾيبؾت ذبضري آٲ

ح٧ٹٲت ثب ٸظيط اٲٹض ذبضرٻ ٸرٹز زاضز ٦ٻ ټطي٥ اظ آٶٽب ثؿتٻ ثٻ قيٹٺ ي ثطذٹضز ٸ تٗبٲ٭ قرهيتٽبي  ثُٹض ٦ٯي ؾٻ اٮ٫ٹي ٲٳ٧ٵ ثطاي ضاثُٻ ي ضئيؽ

 ٲطثٹٌ ثب قطايٍ ٸ تحٹالت پيف ضٸ زاضاي ٶ٣بٌ يٗٝ ٸ ٢ٹت ذبني اؾت :

، يٗٝ ايٵ اٮ٫ٹ زض آٴ اؾت ٦ٻ احتٳب٬ اٖتٳبز ، تٹاٶبيي ٸ قٽطت ٲكبثٻ ٲي تٹاٶس ي٥ ٪طٸٺ ٢ٹٲي ټٳطاٺ ثب تساٸٰ ٸ پيٹؾت٫ي ثٻ ٸرٹز آٸضز  ( ثزاثزي :1

 ٦ؿيٷزط -رسايي اظ ؾبيط ټٳ٧بضاٴ ٸ پيسايف تهٹض ٸرٹز ٶٹٖي ؾٯُٻ ټؿت ٲبٶٷس ټٳ٧بضي ٶي٧ؿٹٴ 

 زض ٲ٣بث٭ ٢سضت ثطاثط ٲٳ٧ٵ اؾت ثٻ ذهٹٲت ٸ ٦كٳ٧ف ثيٷزبٲسٲبٶٷس چطچي٭ ٸ ايسضٴ

ت ٖٳساً ثٻ ٸظاضت اٲٹض ذبضرٻ ٲٷهٹة ٲي قٹز ٦ٻ ايٵ اٲط اٸ ضا ثٻ ي٥ ٪بٺ ٞطزي ٦ٻ اظ ٶٓط ؾيبؾي يب قرهي يٗيٝ اؾ( ٍسيز خبرجِ سيز دست : 2

 ٦بضٲٷس ٲٗٳٹٮي ت٣ٯي٭ ٲي زټس ٸ ثٻ ضئيؽ ح٧ٹٲت ، آظازي ٖٳ٭ ٲي ثركس ٦ٻ يٗٝ ايٵ اٮ٫ٹ احتٳب٬ تٳط٦عقسيس ٢سضت ٸ ذٹزٲحٹضي ٖٳ٭ ٲي ثركس ،

 ٲبٶٷس نساٰ 

ٷس ٦ٻ ي٥ ت٣ؿيٱ ٦بض ضٸقٵ ثب اضتجبَي ٖبٮي ثيٵ زٸ ٲ٣بٰ ٶبٰ ثطزٺ ٸرٹز زاقتٻ ثبقس ، ايٵ ايٵ اٮ٫ٹ ظٲبٶي ٲي تٹاٶس ذٹة ٖٳ٭ ٦ ( ٍسيز اهَر خبرجِ :3

س ضي٫بٴ ٸ اٮ٫ٹ ظٲبٶي ثس ٖٳ٭ ٲي ٦ٷس ٦ٻ ٖال٢ٻ ضئيؽ ح٧ٹٲت ٦ٳتط اظ نالحيت ٸ قبيؿت٫ي اٸ ثبقس يب ٶٹٖي ض٢بثت ؾيبؾي ثيٵ آٴ زٸ ثٻ ٸرٹز آيس. ٲبٶٷ

 قٹٮتؽ

اظ ايٵ ضاثُٻ تٗييٵ ٦ٷٷسٺ ٸرٹز زاضز ، ق٧٭ ٪يطي ايٵ ٪ٹٶٻ ضٸاثٍ ثب ٪طٸټٽبي رٟتي اظ ٶيبظ ثٻ تٹاظٴ ؾيبؾي يب اظ  ثٻ ٶٓط ٲي ضؾس ذٹزآ٪بټي ثؿيبض ٦ٳي

 تٳبيالت ضئيؽ ح٧ٹٲت ثيكتط تإحيط ٲي پصيطز تب اظ تالـ ثطاي پبؾر٫ٹيي ثٻ ٶيبظټبي ي٥ ٸيٗيت ذبل

 بئ٭ رسي ضا ثٻ ٸرٹز آٸضز.ٸرٹز زٸ قرهيت ٢ٹي زض ٪طٸٺ ٪طزاٶٷسٺ ي ؾيبؾت ذبضري ٲي تٹاٶس ٲؿ

ٽب ټطچٻ ثيكتط ٸظيطاٴ اٲٹض ذبضرٻ زض ٲطاح٭ اٸٮيٻ ٸظاضت ذٹز زض ٲٗطو ذُط ثط٦ٷبضي ٢طاض زاضٶس ثٻ ٸيػٺ ٲٳ٧ٵ اؾت زض ٲٹا٢ٕ ق٧ؿت ٢طثبٶي قٹٶس ، ٸٮي آٶ

 زٸاٰ آٸضٶس ، تزطثٻ ٸ تٳبؾٽبي آٶٽب حيبتي تط ٲي ٪طزز.

 کوًَيست ّيئت دٍلت ، شَراي اهٌيت ٍ دفتز سيبسي حشة

ٹز زاضز ، ټط چٷس ٪بټي اٸ٢بت ثٻ ضاحتي ايٵ احؿبؼ ثٻ ٸرٹز ٲي آيس ٦ٻ ٪طٸٺ ٲزطي يب ٪طزاٶٷسٺ ي ؾيبؾت ذبضري تهٳيٱ ٪يطي ټبي انٯي ضا زض اٶحهبض ذ

ٶيع اثٗبز ذبضري ؾيبؾت ثٻ ٶسضت ٦٭ ح٧ٹٲت اظ اٲٹض ذبضري ٦بٲالً رسا ٲي قٹز ، زض ظٲبٴ رٷ٩ ٸ ثحطاٴ اظ ايٵ اٲٹض ٶٳي تٹاٴ ٪طيرت ٸ زض ظٲبٴ نٯح 

 ا٢تهبزي ثبٖج ٪ؿتطـ زيس ٸظيطاٴ ٲؿئٹ٬ ٲي ٪طزز.



ذٹاٶسٺ ٲي قٹز ، ضټجطاٴ زض ٲٹاضز ٲتٟبٸتي ثٻ ٸيػٺ زض ظٲبٴ رٷ٩ ، ټيئت ټبي اذتهبني  "ټيئت زٸٮت "ا٦خط ضټجطاٴ اظ چيعي اؾتٟبزٺ ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ ٲٗٳٹال 

 زض ٲٹضز ٲؿبئ٭ ثؿيبض زقٹاض تك٧ي٭ ٲي زټٷس.

 بزي تط ټٱ ٲٳ٧ٵ اؾت ي٥ ټيئت ٚيط ضؾٳي حٹ٬ ٲزطي يب ٪طزاٶٷسٺ ي ؾيبؾت ذبضري ق٧٭ ٪يطز تب ثٻ ٲٽٱ تطيٵ ٲؿبئ٭ زٸٮت ثپطزاظز.زض قطايٍ ٖ

 ز .ٲٗٳٹال ٣ٍٞ قٳبض ٦ٳي اظ ؾيبؾتٳساضاٴ اضقس ثب ضټجطاٴ ذبضري آقٷبيي زاضٶس ٸ اظ ٶٓط حٟبْت اَالٖبت ٲحطٲبٶٻ ثٻ آٶٽب ٲي تٹاٴ اٖتٳبز ٦ط

ئ٭ ٖبزي ؾيبؾت ذبضري ، ټٳٻ ي اًٖبي ټيئت زٸٮت چٷساٴ زض٪يط ٶٳي قٹٶس ، زض ايٷ٫ٹٶٻ ٲٹاضز ، ټيئت زٸٮت ثٻ ضاحتي ثٻ ٶٽبزي تكطيٟبتي زض ظٲيٷٻ ٲؿب

يف اظ يٵ اٲط ثتجسي٭ ٲي قٹز ٸ ٦بض ٸا٢ٗي ثٻ تٗسازي اظ ؾيبؾتٳساضاٴ ٶؿجتبً ٦بضقٷبؼ ٸا٪صاض ٲي قٹز ٦ٻ ٲٗٳٹال ي٥ ٦ٳيتٻ ٞطٖي زائٳي تك٧ي٭ ٲي زټٷس. ا

 آٴ ٦ٻ ٲٗٯٹ٬ اٖٳب٬ ٶٓط ٪طٸٺ ٲزطي ؾيبؾت ذبضري ثبقس ، ٲٗٯٹ٬ حزٱ ظيبز اؾٷبز ٸ ٲساض٦ي اؾت ٦ٻ ثبيس زض ٲست ٦ٹتبټي ثطضؾي قٹٶس.

ثٻ ضٚٱ اټٳيت ترههي قسٴ ٦بضټب ، ٶ٣ف ٦٭ ټيئت زٸٮت ضا ټط٪ع ٶٳي تٹاٴ ٲكرم ٸ ثسيٽي زاٶؿت. ٶ٣ف آٞطيٷي ټيئت زٸٮت ٲٳ٧ٵ اؾت پيف ثيٷي 

 قس ٸ زض نٹضت زاقتٵ ٸحست حتي ٲي تٹاٶس حيبت ؾيبؾي ضئيؽ ح٧ٹٲت ضا ثٻ ذُط ثيٷساظز.ٶكسٺ ثب

 اٲ٧بٴ ثط٦ٷبض قسٴ ٲ٣بٲبت ٶيع ثبٖج قسٺ اؾت ٦ٻ ٲزطي ؾيبؾت ذبضري ثيف اظ ؾبيط ٲٹا٢ٕ زض ثي تٹرٽي ثٻ ټٳ٧بضاٴ ذٹز احتيبٌ ٸضظز.

ټيئت زٸٮت ضا زض ٶٓط ث٫يطيٱ ، ٲكبټسٺ ٲي ٦ٷيٱ ٦ٻ ٲ٣بٲبت ؾيبؾي ، آظازي ٖٳ٭  زض ٲزٳٹٔ ا٪ط ٲب ٲزٳٹٖٻ ټيئت زٸٮت ٸ ٪طزاٶٷس٪بٴ ؾيبؾت ذبضري ٸ

يٵ ثسيٵ ظيبزي زض تهٳيٱ ٪يطي زاضٶس ٸ ٪طزاٶٷس٪بٴ ؾيبؾت ذبضري ثٻ ٸيػٺ اظ ٢سضت ٸ اثت٧بض ٖٳ٭ ٸ اَالٖبت ٸ اذتيبض تك٧ي٭ رٯؿٻ ثطذٹضزاضٶس ٦ٻ ا

 ازاضٺ ٲي قٹز. ٲٗٷبؾت ٦ٻ ؾيبؾت ذبضري ثٻ زؾت ٪طٸټي ٦ٹچ٥ اظ ٲترههبٴ

 اطالػبت : يک هَرد خبص؟

 ي٧ي اظ ٖٷبنط انٯي تهٳيٱ ٪يطي زض ؾيبؾت ذبضري ، اؾتٟبزٺ اظ اَالٖبت ثٻ زؾت آٲسٺ اظ ٖٳٯيبت ذبضري ٸ ٖٳٯيبت يس اَالٖبت زاذٯي اؾت.

آٸضي ٖبزي اَالٖبت تب حس ظيبزي ي٥ ٖٳ٭ ضاثُٻ اَالٖبت ٸ ؾيبؾت اظ اټٳيت تٗييٵ ٦ٷٷسٺ اي ثطاي ٲٹ٣ٞيت ؾيبؾت ذبضري ثطذٹضزاض اؾت ٸ ټطچٷس ٪طز

 ٲٗٳٹٮي اؾت ، ايٵ اَالٖبت زض ٶٽبيت زض ثبالتطيٵ ؾُٹح ثٻ ٦بضثطزٺ ٲي قٹٶس ٸ اَالٖبت ٲحٹض ضاثُٻ زض حٹظٺ ي ٶٓبٲي ٸ ٚيط ٶٓبٲي اؾت.

ذبضري ثبيس ثيكتطيٵ تٹرٻ ضا ثٻ تٹنيٻ  اظ آٶزب ٦ٻ ټٱ ٲٹ٣ٞيت ټبي اَالٖبتي ٸ ټٱ ق٧ؿت ټبي اَالٖبتي اټٳيت چكٳ٫يطي زاضٶس ، ٪طزاٶٷس٪بٴ ؾيبؾت

 ټبي ٲؿئٹالٴ اَالٖبتي ٲجصٸ٬ زاضٶس، زاٸضيٽبي ضټجطاٴ ؾيبؾي زضثبضٺ ي پيف ثيٷي ټبي اَالٖبتي ٲٳ٧ٵ اؾت ثبٖج نٗٹز يب ؾ٣ٹٌ آٶٽب قٹز.

٢ًبٸت ٸ زاٸضي ضټجطاٴ ٸ ا٢ساٲبت ٲؿت٣٭  چٽبض ٲتٛيط انٯي زض ايٵ ٞطآيٷس ٶ٣ف زاضٶس : ٦يٟيت اَالٖبت ، اٲ٧بٴ ضؾيسٴ اَالٖبت ثٻ ضټجطاٴ ؾيبؾي ،

 ٲؿئٹالٴ اَالٖبتي

الٖبتي ضؾٳي ٪طزاٶٷس٪بٴ ٲُٳئٵ ؾيبؾت ذبضري ، آظازي ٖٳ٭ ثؿيبضي زض ثطذٹضز ثب اَالٖبت ٸ ٶٽبزټبي اَالٖبتي زاضٶس ، ٖالٸٺ ثط ايٵ ، ا٪ط ٶٽبزټبي اَ

 كٻ اٲ٧بٴ ايزبز تك٧يالت ٲٹاظي ٚيط ضؾٳي ٸرٹز زاضز.ٶتٹاٶٷس اظ زؾتٹضټب پيطٸي ٦ٷٷس يب انالً اظ آٶٽب پيطٸي ٶ٧ٷٷس ، ټٳي

ت ضا زض اٸد ا٦خط اٲٹض اَالٖبتي ثيٵ ؾٻ حٹظٺ اٲٷيت زاذٯي ، ٖٳٯيبت ذبضري ٸ اَالٖبت ٶٓبٲي ت٣ؿيٱ ٲي قٹز ، تهٳيٱ ٪يطي ٸ اٶتربة ٲٟيس تطيٵ اَالٖب

 ٟط٢ٻ ثيٷساظ ٸ ح٧ٹٲت ٦ٵ اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس.ټيبټٹ اٚٯت زقٹاض ٸٮي زض ٖيٵ حب٬ ؾيبؾتٳساضاٴ ضا ٢بزض ٲي ؾبظز اظ ؾيبؾت ت

ٹرت ايٵ ٶٽبزټبي اَالٖبتي ثٻ ٪عيٷف ز٢ي١ اَالٖبتي زؾت ٲي ظٶٷس ٸ ثٻ پبييٵ آٸضزٴ ٶ٣ف ذٹز زض ٲ٣بث٭ ٲ٣بٲبت ؾيبؾي ٖال٢ٻ زاضٶس ٦ٻ ايٵ ٲؿئٯٻ ٲ

ٯيبتي زاضز ٸ تب حسٸزي ټٱ رٷجٻ اؾتطاتػي٥ ٲٽٱ تط اظ ټٳٻ ٶٳي ٪طزز ٦ٻ ٲيعاٴ اؾت٣ال٬ ٖٳ٭ آٶٽب ٶبزيسٺ ٪طٞتٻ قٹز ٸ ايٵ اؾت٣ال٬ ٖٳ٭ تب حسٸزي رٷجٻ ٖٳ

 ايٵ اؾبؾبً ټيچ ٦ؿي زض ذبضد اظ قج٧ٻ آٶٽب ٶٳي تٹاٶس اَالٖبت آٶٽب ضا ٸاضؾي ٦ٷس.

ٮت ټب ايٟب قٹاټس تبضيري ٶكبٴ ٲي زټس ٲي تٹاٴ چٷيٵ ٶتيزٻ ٪طٞت ٦ٻ ٪بټي اٸ٢بت ٶٽبزټبي اَالٖبتي ٶ٣كي ٞٗب٬ ٸ حتي تٗييٵ ٦ٷٷسٺ زض ضٸاثٍ ذبضري زٸ

ساضاٴ ټؿتٷس ٸ ٲي ٦ٷٷس . زض ٖيٵ حب٬ ، ثب ٸرٻ ثٻ اذتالٞبت زاذٯي ٸ ٲحسٸزيت ٶؿجي ٲٷبثٕ ٸ ٖالي١ آٶٽب ٶجبيس تهٹض ٶٳٹز آٶٽب ٪طزاٶٷس٪بٴ ٲرٟي ؾيبؾتٳ



بضري ضا تٗييٵ ٦ٷٷس ٸ ټط٪بٺ ؾيبؾتٳساضاٴ ټٳچٹٴ ذيٳٻ قت ثبظي اظ آٶٽب پيطٸي ٲي ٦ٷٷس . ضټجطاٴ ؾيبؾي ٲٗٳٹالً ٲي ٦ٹقٷس ذٹزقبٴ چبضچٹة ؾيبؾت ذ

 ارٳبٔ حجبت ٸ تساٸٰ زاقتٻ ثبقس ثيف اظ آٴ ٦ٻ اظ ؾبظٲبٶٽبي اَالٖبتي تإحيط پصيطٶس ، اظ ٶيطٸټبي ٖٳي١ تطي تإحيط ٲي پصيطٶس.

 رّجزي هسئَالًِ

 ا٦خط پػٸټك٫طاٴ ٢جٹ٬ زاضٶس ٦ٻ ضټجطاٴ ؾيبؾت ذبضري تإحيط ٪صاضٶس .

ٯٹؾت ٦ٻ ټٱ ثٻ ٲٗٷبي ضٞتبض ٖب٢الٶٻ ٸ ٲتٷبؾت ثب قطايٍ ٲٹرٹز ٸ ټٱ ثٻ ٲٗٷبي پبؾر٫ٹيي ي٥ ٶٟط ثٻ ي٥ ٪طٸٺ ذبل ٸاغٺ ٲؿئٹالٶٻ ي٥ ٸاغٺ ٲجٽٱ ٸ زٸ پٽ

 اؾت .

٪يطز ٦ٻ  ضټجطي ؾيبؾي زض ټط حٹظٺ اي اظ ؾيبؾت٫صاضي زض زؾت ٪طٸٺ ٦ٹچ٧ي ٢طاض زاضز ٸ ؾيبؾت ذبضري زٸٮت تحت ؾيُطٺ ٪طٸٺ ٲٗسٸزي اظ اٞطاز ٢طاض ٲي

 ذبل يب حتي ٲٷبٕٞ ذبني ټؿتٷس .زاضاي زيس٪بٺ 

ٲي ذٹاټٷس ثٻ ثب ايٵ حب٬ ، حتي ٸ٢تي ي٥ ٪طٸٺ ٦ٹچ٥ اظ ٶرج٫بٴ ، ؾيبؾت ذبضري ضا زض اٶحهبض ذٹز زضٲي آٸضز ، ايٵ ثسيٵ ٲٗٷبؾت ٦ٻ آٶٽب ٲي تٹاٶٷس يب 

 ق٧٭ پيف پب اٞتبزٺ اظ زٸٮت ثطاي ضقٹٺ ٪يطي اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس.

ټٳيكٻ زض ٦بٶٹٴ تٹرٻ ٲطزٰ ٢طاض زاقتٻ اؾت ، ٣ٍٞ تٹرٻ ٦بضقٷبؾبٴ ضا ثٻ ذٹز رٯت ٲي ٦ٷس ٸ تٷٽب ټٷ٫بٲي ٦ٻ  ؾيبؾت ذبضري ثطذالٜ ؾيبؾت زاذٯي ٦ٻ

زٰ ثٻ ثب ٸحكت ٸ يطثٻ ي ضٸحي ټٳطاٺ اؾت ٲي تٹاٶس ٶٓط ٲطزٰ ضا رٯت ٦ٷس ، ثط ايٵ اؾبؼ ضټجطي ٲؿئٹالٶٻ ٶجبيس ثٻ زٮي٭ ثي تٹرٽي  ضٸظٲطٺ ي ٲط

ضيبيت ٸ آضاٲف ٪طزز ٸ اظ َطٜ زي٫ط ٶجبيس ٞطآيٷس ټبي تهٳيٱ ٪يطي ٶرج٫بٴ ضا ثب ؾبذتبضټبي چٷس اليٻ ؾيبؾت ثيٵ اٮٳٯ٭ ؾيبؾت ذبضري ، زچبض احؿبؼ 

 ذٯٍ ٦ٷس.

طي ٦ٷس ٸ ؾٷ٩ ضټجطي ٲؿئٹالٶٻ ثبيس ثب ٶ٫طـ ثٯٷس ٲست زض ازاضٺ ي اٲٹض ، اظ ٪طٞتبض قسٴ زض ثحطاٶٽبي ذُطٶب٤)اٖٱ اظ ؾيبؾي ، ٶٓبٲي ، ا٢تهبزي( رٯٹ٪ي

ذُطټبي  ثٷبي ؾيبؾت ذبضري ثبيس رٯٹ٪يطي اظ ثطٸظ ثحطاٴ ثبقس ، اظ ؾٹي زي٫ط ت٧يٻ ي ثيف اظ حس ثط ٲؿبئ٭ ذبضري ثب ترهيم ثٹزرٻ زٞبٖي ٦الٴ ثطاي

 ذيبٮي ، ٲٳ٧ٵ اؾت ثبٖج ٸضق٧ؿ٫ي ٸ ٞطٸپبقي ٦كٹض قٹز.

َطٜ ٲطزٰ ثٻ تهٳيٱ ٪يطي زض ضٸاثٍ ثيٵ اٮٳٯ٭ ٲي پطزاظٶس ٦ٻ اظ  ٖالٸٺ ثط تهٳيٱ ٪يطاٴ ؾيبؾت ذبضري ، اٞطاز يب ٪طٸٺ ټبي ٦ٹچ٧ي ټٱ ټؿتٷس ٦ٻ اظ

ايٵ ٪طٸټٽب زض چبضچٹة آظازي ٖٳ٭ ظيبزي ثطذٹضزاضٶس ٸ ثب زيسي ثٯٷس ٲست ثٻ تٟؿيط ٶيبظټبي ربٲٗٻ اظ ٶٓط ضٞبٺ ٸ اٲٷيت ٸ اؾت٣ال٬ ٲي پطزاظٶس ، اٮجتٻ ٞٗبٮيت 

 . ٲحسٸزيت ټبي ؾبذتبض ثيٵ اٮٳٯٯي ، ٞطاٲٯي ٸ زاذٯي اؾت

 زض زٸضاٴ ٶٹيٵ ا٦خط ٲطا٦ع تهٳيٱ ٪يطي زض احبَٻ ي ٶٹٖي زيٹاٴ ؾبالضي ٲؿتح٧ٱ ٸ ٲتٷبؾت ثب ؾيبؾت ثيٵ اٮٳٯ٭ ٢طاض ٪طٞتٻ اٶس.

 يف ٲٷبؾجبت ذبضريٸ اٞعا يٹاٴ ؾبالضي٦بض٪عاضاٴ : ز

ٵ يزض ضٸاثٍ ث ي٪طٞتٻ تب ٲصا٦طات ٞٷ ياٲٹضات زاذٯټؿتٷس؛ اظ  ياٶزبٰ اٲٹضات ربٲٗٻ ٲت٧ يذٹز ثطا يثٻ قست ثٻ ٦بض٦ٷبٴ حطٞٻ ا يضټجطاٴ اٲطٸظ يټٳٻ 

تب  يٷ٧ٻ ثٻ ضاؾتيٹاٴ ؾبالضاٴ ٸ ايزض ٲٹضز ز يبزيت قٷبذتٻ اٶس ٸ ٲُبٮت ظيطثبظ پػٸټك٫طاٴ ثٻ ضؾٳيضا اظ ز يبؾت ذبضريؾ يت ٦بض٦ٷبٴ ٖطنٻ ياٮٳٯ٭. اټٳ

 زض زؾت آٶٽبؾت، ٶٹقتٻ قسٺ اؾت. يبؾت ذبضريچٻ حس ؾ

ٹاٴ ي٦ٷتط٬ ز يٻ يٞطي يقٹز ثٻ ثطضؾ يٲكبټسٺ ٲ يبؾيٸ ؾ يارتٳبٖ يٸثط ثب آٶچٻ زض ٖٳ٭ ٸ زض ٶٓبٰ ټب يآضٲبٶ يٶٳٹٶٻ  يؿٻ يٵ ٞه٭ ثب ٲ٣بيزض ا

 ٱ.يپطزاظ ياظ حس ٸظاضت ذبٶٻ ټب ٞطاتط ضٞتٻ اؾت ، ٲ يٹاٴ ؾبالضيٵ زيؾبالضاٶٻ، ٦ٻ زض حب٬ حبيط ا

 ي٦بض٪عاضاٴ ٸ ٦ٷف ٪ط

 يػٺ زٸ آٲٹظٺ يبٞت ٸ ثٹي يكتطيٶٹ، ٢ٹت ث يح٧ٹٲت يٶٓبٰ ټب ي٦بض،  تحٹالت ٲٹرٹز ثٻ ؾٳت ثط٢طاض يسٺ يچيٱ پيٸ ت٣ؿ يثب اٶ٣الة نٷٗت 19زض ٢طٴ 

كتط اظ ٲطزٰ يبض ثيثؿ يؿتٻ ؾبالضيقب يٶٳٹز ٞٯؿٟٻ  يبؾت ذبضريٵ ٦طز ٸ زض حٹظٺ ؾيضا ٲٗ ي، ق٧٭ زؾت٫بٺ ح٧ٹٲتيؿتٻ ؾبالضيٸ قب يتٹاٲبٴ ٲطزٰ ؾبالض

ثط  يٲكبٚ٭ ٖٳٹٲ يف زضټبيٸ ٪كب 1793-1786زض  يبظات ٞئٹزاٮيكٻ ثٹز ٦ٻ ثب ٮٛٹ اٲتيض آٴ ظٲبٴ ٶٳبز تٹاٲبٴ ټط زٸ اٶسثٹز.اٶ٣الة ٞطاٶؿٻ ز يؾبالض

 ط قس.ياؾتٗسازټب اٲ٧بٶپص



زض َج٣بت  يٸ ٶٻ تجبض ٸ ٶؿت ؾبالض يؿتٻ ؾبالضيسات قبيكتط، تٳٽيث يذ ٲٷبثٕ زٸٮتيٸ ثؿ ييف ٦بضايٶٹظزټٱ ثب ٞكبض زض رٽت اٞعا يؾسٺ  يبٶٻ يحسٸز ٲ

 زض اضٸپب آٚبظ قس. يازاض

ٸ ؾٯؿٯٻ ٲطاتت  يضٞتبض ٣ٖالٶ يكٻ ټبيضا ثٻ ارطا ٪صاقت ٦ٻ زض آٴ اٶس يسي٧پبچٻ قسٺ ثٹز، ٲس٬ رسيثط ٲحٹض پطٸؼ اظ ٶٹ  يآٮٳبٴ ٦ٻ ثٻ تبظ٪ 1914زض 

 ت ثٹز.يت( حبئع اټٳي)ٲطرٗيآق٧بض ٞطٲبٶسټ

ت آٶٽب زض ٪طٸ ي٦ٻ ٲٹرٹز يتٹزٺ ا يٶكبت ٪طٞتٻ اظ ربٲٗٻ ا يس ٶؿجت ثٻ زضٸٶسازټبيآٶٽب ثب يټٱ ضئؾب ٸ يٹاٴ ؾبالضيذ آق٧بض قسٺ ٦ٻ ټٱ زيؾطاٶزبٰ ثٻ تسض

ٲكطٸٔ  يثٹز ٦ٻ ٣ٍٞ اظ ح٧ٹٲت يبظٲٷسٶٓبٲيٶ يٲطزٰ ؾبالض يػ٪ي٫ط ٸيٵ زضٸٶسازټب ثبقٷس،ثٻ ٖجبضت زيا يطا ٸ پبؾر٫ٹيپص يآٴ ثٹز حؿبؼ ٸ تب اٶساظٺ ا

 ٲطزٰ ثبقس. يطذٹاؾتٻ اظ اضازٺ ع ثيت ٶيقٹز ٸ ٲكطٸٖ يٞطٲبٶجط

ٶؿجت ثٻ اٲٹض  ياحؿبؼ ٸٞبزاض ي، ٶٹٖيزٸضاٴ ضٸقٷ٧ٟط يثٗس اظ آٴ، زض پ يبٴ ٸ ح٧ٹٲت ټب ٶجٹز ٸٮيثط٦بض ٲزط يچ قبذم ٶبْطيس ټيف اظ زٸضاٴ رسيتب پ

 يطٞتٻ قسٺ ثٹز ٦ٻ ټط ٲ٣بٰ ضؾٳي٣ت پصيٵ ح٣يٱ اٶٹظزټ يثٹز. تب اٸاذط ؾسٺ  يبؾت ٲساضيټط ؾ يٲؿت٣٭ اظ ٞطٲبٴ ټب يي٭ ٶٽبيؾطثطآٸضز ٦ٻ زض تحٯ يٖٳٹٲ

ثبقس ٸ ٞطز ٞبؾس ضا ٦ٷبض ظٶٷس ٸ  يذسٲت٫صاض ٲٷبٕٞ ٲٯ يب ٞؿبز ٲطرٕ حبثت قٹز ٸيٸ  يتي٧ٟبي٦ٻ ث يٲكطٸٔ ٦ٳ٥ ٦ٷس ٸ ټٱ زض نٹضت يس ټٱ ثٻ ٲ٣بٰ ضؾٳيثب

٭ يٷؿتٹ چطچيبض ٸياٶ٫ٯؿتبٴ ضا زض اذت ياَالٖبت ٲطثٹٌ ثٻ يٗٝ زٞبٖ 1935 يي٦ٻ زض زټٻ  يي٢طاض زټٷس)ٲبٶٷس ٲ٣بٰ ټب يٵ ٲٷبٕٞ ٲٯيتبٲ ي٫ط ضا ثطايز ي٦ؿ

 ٶجٹز( ي٪صاقتٷس، ٦ٻ زض آٴ ظٲبٴ ٖٽسٺ زاض ٲٷؿج

٦ٻ ٲبٶٕ اظ -يٷبٴ قٛٯيٲٷبؾت ٸ اَٳ يثٹزٶس ٸ ثب ٪طٞتٵ زؾتٳعز يٲ يبؾيط ؾيٵ ٸ ٚي، ضٸقٵ ثيؿت،ٸٞبزاض، حطٞٻ ايثب يٲ يس ٦بض٦ٷبٴ ازاضيزض ٦٭ ٶؿ٭ رس

 ي٦طزٶس ٸٮ يٲ يس٪يٷبٴ ثٹز ٦ٻ اظ َطٜ ٲطزٰ ثٻ اٲٹض ضؾي٢بث٭ اَٳ يبظٲٷس ٦بض٪عاضاٶيٵ ٶيثبقٷس، ٦ٻ ا -قس يآٶٽب ٲ يثبظ يبؾيؾ يثطا يبٶاٶؿ يٸؾٹؾٻ 

ثٹز  يٵ ٖطنٻ يبؾت ذبضرٻ ٲٗٳٹال آذطيؾ يبؾت زض حٹظٺ يٵ ؾيكتبظ ثٹز. ايپ يياضٸپب ي٦كٹضټب يٷٻ اظ ټٳٻ يٵ ظٲيثطٲطزٰ ٶساقتٷس.اٶ٫ٯؿتبٴ زضا يبزتيؾ

 قس. ي٦ٻ ٸاضز ٲ

 

 :بؾت ذبضرٻيٸ ؾ يٹاٴ ؾبالضيز

ضا  "ف چكٳبٴ ټٳٻ يٲٗبټسات آق٧بض زض پ"اٸ٬ ثٹزٺ اٶس ضٸـ يزبز رٷ٩ رٽبٶيٵ زٸٮت ټب ٲٹرت ايث يٵ ٞطو ٦ٻ ضٸاثٍ پٷٽبٶيٯؿٹٴ ثب ايٸٸزضٸ ٸ 1917زض 

 ي٧يسئٹٮٹغيا يؾبٮٻ پؽ اظ آٴ، پط اظ آقٹة ٸ تٷف ټب يؾ يٸ زض زٸضٺ ضخ زاز  يزض آٮٳبٴ ٸ قٹضٸ يا يطات اؾبؾييياٸ٬ تٛ يٻ ٦طز. پؽ اظ رٷ٩ رٽبٶيتٹن

 بت ذٹز ازاٲٻ زازٶس.يؿتٱ ټٳچٷبٴ ثٻ حيث ي٥ زض ؾسٺ يپٯٳبتيز يت ٶ٣ف ٦بض٦ٷبٴ زٸٮت ٪طٞتٻ قٹز اٲب زٸزٲبٴ ټبيثٹز ٸ ثٻ ٶبچبض ؾجت قس ت٣ٹ

 يٵ زٸٮت حعة ٦بض٪ط ثطايٶرؿت ييذٹز ضا ثٻ تٹاٶب ياٖتٳبز يٻ ثٻ ظحٳت، ثآٴ ٸظاضت اٲٹض ذبضر ي٦ٻ َ ٥1925 زټٻ يسئٹٮٹغيا يټب يزض اٶ٫ٯؿتبٴ زقٳٷ

ط اٲٹض ي( ٸ ٶرؿت ٸظ55-1945بٞت ٦ٻ حعة ٦بض٪ط ظٲبٰ اٲٹض ح٧ٹٲت ضا ثٻ زؾت زاقت)يذبتٳٻ  يٵ زٸضٺ ٦بٲٯي٦طز، زض ٶرؿت يپٷٽبٴ ٲ يزٞبٔ اظ ٲٷبٕٞ ٲٯ

پٷزٱ پب  يٞطاٶؿٻ زض ٢بٮت رٳٽٹض ياٶ٫ٯؿتبٴ زاقتٷس. ٸ٢ت يٸظاضت اٲٹضذبضرٻ  ياضٸپب ثب ٲ٣بٰ ټبزض  ي٧يٶعز يزض اضٸپب ټٳ٧بض يزبز ٶٓٱ تبظٺ ايا يذبضرٻ ثطا

ضؾس ٦ٻ زض  يٵ ثٻ ٶٓط ٲيثطذبؾتٻ اظ ٲساضؼ ثعض٨ ثطذٹضزاض ثٹزٶس، چٷ يرٳٽٹض ٲحتطٰ اظ ذسٲبت ٦بض٦ٷبٴ تٹاٶب ٸ ٸٞبزاض ي٪صاقت ٦ٻ زض آٴ ضئؾب يثٻ زٸضاٶ

ٻ ٦طزٴ ٸ اٮجتٻ ي، ارطا زض تٹنيجبٶيرب اٞتبزٺ ثبقس ٦ٻ ٲؿئٹ٬ پكت يبؾيٷس ؾيُطٜ زض ٞطآيث يبٶساضيټٳچٹٴ حبئ٭ ٲ يؾبالضٹاٴ يؿتٱ زيث يزٸٰ ؾسٺ  يٳٻ يٶ

 ٷس٪بٴ ٲٷترت ٲطزٰ اؾت.يٳبت ٶٳبيټٳٹاضٺ تبثٕ تهٳ

٢سضتٳٷس  ي٫طاٶياٴ ؾبالضاٴ ټٱ ذٹز ضا ثبظٹيس ٦طزٶس ٸ زيتطز يٵ ٲس٬ آضاؾتٻ ٸ قؿتٻ ضٞتٻ ايثٹز ٦ٻ ٲح٣٣بٴ زض ٸا٢ٕ ٶٳب ثٹزٴ چٷ 1965ٸ  1955 يزض زټٻ 

 زاٶؿتٷس. يبؾت ذبضريزض ؾ

ع ضقس ي٥ ٸ ٶيپٯٳبتيٷس٪بٴ زيف قٳبض ٶٳبيٸ ثٻ ټٳطاٺ آٴ اٞعا يٵ اٮٳٯٯيف قٳبض زٸٮت ټب زض ٶٓبٰ ثي، اٞعايٹاٶيز يپؽ اظ آٴ ضقس ٲؿتٳط اثٗبز زؾت٫بٺ ټب

اظ ٮحبِ تٗساز، ٲٷبثٕ ٸ  يازاض يبؾت ٲساضاٴ ٸ ٲ٣بٰ ټبيبٴ ؾي٢سضت ٲؾجت قس ٦ٻ تٹاظٴ  يپؽ اظ رٷ٩ ټٳ٫ يط ؾب٬ ټبيچكٳ٫ يا٢تهبز

 ط ٦ٷس.ييتٛ ياَالٖبت)٦بضقٷبؼ( ثٻ ق٧٭ آق٧بض

 ٍسارت اهَر خبرجِ



 ٪صاضز: يضا ثٻ ارطا ٲ ياؾبؾ يػٺ يآٴ، ؾٻ ٦بضٸ يط ثطايؾب٬ اذ 55ٞطاٸاٴ زض  يٵ ٸظاضت ذبٶٻ ټٷٹظ ثٻ ضٚٱ ٸرٹز ض٢جبيا

ت زؾت ي٦ٻ ثساٶٽب ٖال٢ٻ ٲٷس اؾت ثٻ ٲٹ٣ٞ يٝ ٲٹيٹٖبتي٭ اَالٖبت ٲطثٹٌ ثٻ َيٸ تحٯ يتٹاٶس ثسٸٴ ٪طزآٸض يٶٳ يچ زٸٮتيټ: ياَالٖبت ربض ي. ٪طزآٸض1

٭ يٵ زٮيط ٶٓط زاضٶس، ثٻ ټٳيبؾت ټب ضا ظيؾ يبت ارطايتب ٲستٽب رعئ ياَالٖبت يؽ ټبيپٯٳبتٽب ثٻ ټٳطاٺ ؾطٸي٫ط،زيز يبثس. اٲطٸظٺ زض ٲٹضز تحٹالت ٦كٹضټبي

 ف ٲزسز ؾٟبضتربٶٻ ذٹز ضا زض اٞٛبٶؿتبٴ اٶزبٰ زاز.ي٪كب  2551بٴ پؽ اظ ؾ٣ٹٌ ٦بث٭ زض ٶٹاٲجطاٶ٫ٯؿت

زؾت٫بٺ  يبضي٦بض اظ  ي٦ٷٷس ٸ پؽ اظ آٲسٴ ضٸ يٵ ٲيبٲسٺ اٶس تسٸي٦ٻ ټٷٹظ ثط ؾط٦بض ٶ يذٹز ضا زض ظٲبٶ يذبضر يټب يبؾتٳساضاٴ ذٍ ٲكي: ؾيبؾت٫صاضي. ؾ2

٫ط يا٢ساٲبت الظٰ ز يٷيف ثيط ٸ پيتٟؿ يضؾس ثطا ي٦ٻ ثٻ زؾتكبٴ ٲ يٱ اَالٖبتيحزٱ ٖٓ يثطضؾ يٵ حب٬ ثطايب اث يحعة ذٹز ثطذٹضزاض ټؿتٷس ٸٮ يټب

طز ثٻ قست ثٻ ٦بضقٷبؾبٴ ٸظاضت ذبضرٻ ي٪ ي٦ٻ ټط٪ع ٲٹضز تٹرٻ ٲطزٰ ٢طاض ٶٳ ي٥ ٲؿئٯٻ ايزض ثبة ټعاض ٸ  يبؾت٫صاضيؾ يٷٻ ټبيٱ ٪عيتٷٓ يزٸٮتٽب ٸ ثطا

 بد زاضٶس.ياحت

 يٟبيحّٟ ؾٹاث١ ثب ا يؿتٱ ټبيثٻ ٦ٳ٥ ؾ يحطٞٻ ا يپٯٳبت ټبيٸ اؾتٳطاض اؾت ٸ ز يٹؾت٫يبظٲٷس پيذٹز ٶ يزض ٲٷبؾجبت ذبضر يٶٓبٰ: ټط ٶٓبٲ يٻ . حب3ٓٞ

ٲطتجٍ  ييٵ اٮٳٯ٭ ٲٗبنط، ثسٸٴ تٹاٶبيٶٓبٰ ث يس٪يچيؾبظٶس.ثب تٹرٻ ثٻ پ يثطآٸضزٺ ٲ يٷٻ ايبظ ثٻ ق٧٭ ٶٽبزيٵ ٶيٶٓبٰ ا يرٳٗ يحبٞٓٻ  يٶ٣ف ثٻ ٲخبثٻ 

 قٹٶس. يٲ يبؾت٫صاضاٴ زچبض آقٟت٫ي٫ط، ؾي٧سيع ثب ي٪صقتٻ ثب حب٬ ٶ يٳبٴ ټبيؾبذتٵ تٗٽسات ٸ پ

آٸضٶس؛  يضا ثٻ زؾت ٲ يٷيٲٗ يٶٽبز ييٹؼ ٶكسٺ ثبقٷس، تٹاٶبيب ٖٳسا ٲبي٦ٻ ٞبؾس  ياٲٹضذبضرٻ زض ٲٹاضز ي، ٸظاضت ذبٶٻ ټبي٦ٯ يټب يػ٪يٵ ٸياظ ا يرسا

طاٴ ذبضرٻ ٲح٭ ٸحٹ٠ يب ټطرب ٸظيٵ قسٺ اٶس ٸ حبٶيزؾتچ يض٢بثت ي١ آظٲٹٴ ټبي٦ٷٷس ٦ٻ زض زٸضاٴ ٶٹ اظ َط يضا رٯت ٲ يٟي٦ يٶرؿت آٶٽب ٲٗٳٹال ٦بض٦ٷبٶ

 يٲخب٬ ٦ٷتطٮ يزټٷس، ثطا ي٭ ٲيزض ز٬ زؾت٫بٺ، ح٧ٹٲت تك٧ يٞطٖ ي٥ ٪طٸٺ ٶرجٻ يثطذٹضزاض ذٹاټٷس ثٹز ٸ ٖٳال  يثبقٷس اظ اؾت٣ال٬ ٖٳ٭ ٢بث٭ ٲالحٓٻ ا

ط، آٶبٴ ضا زض يتٗطو ٶبپص يٵ اٮٳٯ٭ ټٳچٹٴ ټبٮٻ اياٲٹضث يك٫يټٳ يبٴ زاضٶس ٸ ضاظ٪ٹٶ٫ي٦ٻ ثب ذبضر يٲٳتبظ يزاضٶس، تٳبؼ ټب يٷ٫بٴ ذبضريٶٳب ٦ٻ آٶبٴ ثط

 ٦ٷس. يزٸٮت حّٟ ٲ يزاذٯ ي٫ط ثرف ټبيثطاثط ٲساذالت ز

ذبضرٻ ٸ ٦بض٦ٷبٶف ټٳچٹٴ ٲٹرٹزات ٸضاٞتبزٺ  يساٸ٬، ٸظضتربٶٻ ټباظ ٲبرطاؾت.زض ٸا٢ٕ اٲطٸظٺ زض ثطزاقت ٲت يٲؿتٳط ٣ٍٞ ثرك يټب يٵ تٹاٶٳٷسيٗتب ايَج

 يؽ ټبيٱ چطا ؾطٸي٦ٷ يس ثطضؾيزټٷس. اربظٺ زټ يٲ يط زٸٮتيٚ يپٯٳبت ټبيذٹز ضا ثٻ ٦بضقٷبؾبٴ ٲؿت٣ط زض ٦كٹض ٸ قجٻ ز يطؾٷس ٦ٻ ربيثٻ ٶٓط ٲ يا

 ضٸ ثٻ ضٸ ٪كتٷس: ييعٺ رٹيجس٬ قسٺ اٶس ثب ؾتٲ يٶٹ ٸ حطٞٻ ا يي٦ٻ ؾطاٶزبٰ ثٻ ؾبظٲبٴ ټب ي٥ زضؾت زض زٸضٺ ايپٯٳبتيز

تٹاٶٷس زض ثحج ثب ا٢تهبز زاٶبٴ، زاٶكٳٷسٴ   يثط زٸـ زاضٶس ٸ ٶٳ يبزيٶ٫طٶس ٦ٻ ثبض ظ يف اظ حس ٦٭ ٪طا ٲيث يپٯٳبت ټب ضا ثٻ چكٱ اٞطازي: زيٞٷ يتي٦ٟب ي. ث1

 ٦ٷٷس. يٸ تزبض ثطاثط

ب قط٦ت زض ي٫ط يز يبٴ ذٹزقبٴ زض زٸٮتيساض ثب ټٳتبيز يزٸٮت ثب ضٸاٶٻ ٦طزٴ ٦بضقٷبؾبٴ ذٹز ثطا يكتط ٸظاضتربٶٻ ټبي: اٲطٸظٺ ثي. ٪ؿتطـ زٞبتط ذبضر2

 ت ٶ٣ف آٶبٴ ضا ٦ٳطٶ٩ ٦طزٺ اؾت.يٵ تطتيط قسٺ اٶس ٸ ثسيزض٪ يٵ اٮٳٯيٳب زض ٲٷبؾجبت ثيٲؿت٣ يترهه يٵ اٮٳٯٯيث يؾبظٲبٴ ټب

ٵ ٲٹرت يضؾبٶٷس ٸ ا يضا ثٻ ٲهطٜ ٲ يٖٳٹٲ يٷٻ ټبي٥ زضنس ٦٭ ټعي٦ٳتط اظ  يَٹض ٦ٯ ثٻ يبض ٦ٹچ٧ياٲٹضذبضرٻ حزٱ ثؿ ي. ٣ٞط ٲٷبثٕ: ٸظاضت ذبٶٻ ټب3

 ٦بټف اٖتجبض آٶٽب قسٺ

 زض زاذ٭ رٹاٲٕ ٲتجٹٔ ذٹز ٶساضٶس. يچٷساٶ يٗيبٴ َجياٲٹض ذبضرٻ حبٲ يٵ اؾت ٦ٻ ٸظاضتربٶٻ  ټبيٶ٧بت ثبال ا يزٻ ي: ٶتي. ٶساقتٵ ٲٹ٦الٴ زاذٯ4

 ي٪ٹٶب٪ٹٴ ٲ ياظ ٸظاضتربٶٻ ټب ٸ ؾبظٲبٴ ټب يٶبچبض اظ ؾطٸ٦ٯٻ ظزٴ ثب ٲزٳٹٖٻ ا يؾطٸ٦بض زاضٶسٸ٢ت ي٦ٻ ثب زٸٮت ٲكره ي٫بٶ٫بٶيجبٴ: ثيف قٳبض ض٢ي. اٞعا5

 يب ض٢جبي يت ض٢بثت ؾبذتبضيٸيٗ ياٲٹضذبضرٻ زض ٶٹٖ يطا اٲطٸظٺ ٸظاضت ذبٶٻ ټبيف اؾت، ظيضٸثٻ اٞعا ييٵ چٷس نساي٪طزٶس. ا يٲ يقٹٶس زچبض ؾطزض٪ٳ

ط ثطقٳبض آٶٽب اٞعٸزٺ قسٺ ياذ يټب يٸظاضت ذبضرٻ ٦ٻ زض زټٻ  يٷس. ض٢جبيآ يثطٶٳ يكٻ ټٱ اظ ٖٽسٺ ح٭ ٲًٗ٭ تبظٺ ټٳبټٷ٫يطاض زاضٶس ٸ ټٳذٹز ٢ يزاذٯ

 يق٧ٯ يع ضؾبٮتيٶ ي٧يټؿتٷس ٸ  يٲبټٹ يټب يٖال٢ٻ ٲٷس يآٶٽب زاضا يٱ ٦طز ٦ٻ ؾٻ تبيٵ ض٢جب ضا ثٻ چٽبض زؾتٻ ت٣ؿيتٹاٴ ا يټؿتٷس؟ ٲ ياؾت، چٻ ٦ؿبٶ

 زاضز:

 يٳيٲؿت٣ يٹٶس ټبيع پيذٹز ذٹز ٸ ٶ يثطا يٵ حب٬ ٲٷبٕٞ ٲٷبٕٞ ٲؿٯٱ ٢بث٭ ٲالحٓٻ ايزض ٖ يتٹاٶس ټٳچٹٴ ٲتحس ٸظاضت ذبضرٻ ٖٳ٭ ٦ٷس ٸٮ ي. اضتف ٦ٻ ٲ1

 ف زاضز.يذٹ يبٴ ذبضريثب ټٳتب



ب چٷس ٸظاضت ذبٶٻ ضا ثطٖٽسٺ زاقتٻ ثبقٷس ٦ٻ ي٥ ياؾت ازاضٺ ٫ط ٲتٟبٸت اٶس ٸ ٲٳ٧ٵ ي٥ ٦كٹض ثٻ ٦كٹض زي٦ٻ اظ ٮحبِ تٗساز ٸ ٖٷٹاٴ اظ  يطاٴ ا٢تهبزي. ٸظ2

ٲؿت٣٭  ياظ آٶٽباظ ٮحبِ ٢بٶٹٶ يٷسٺ اياؾت ٦ٻ قٳبض ٞعا يٲط٦ع ياظ ثبٶ٥ ټب يٵ رسايٸ.ؾطٸ٦بض زاضٶس. تبظٺ ا يذبضر ي، تٹؾٗٻ ي، اٲٹض ٲبٮيثب تزبضة ثبظض٪بٶ

 ټؿتٷس. يبؾيؾ ياظ ٦ٷتط٬ ټب

 قسٺ اؾت! يٵ زض ٞه٭ ؾٹٰ ثطضؾيف اظ ايٽب زض پ٦ٻ ٶ٣ف آٶ ياَالٖبت يؽ ټبي. ؾطٸ3

ب زض يط ٸ يب زض زٞتط ٶرؿت ٸظيٵ اقربل يطٶس ٦ٻ ايټٳٻ ٦بضٺ ثسؾت ث٫ يپٯٳبت ټبيضا ٲاحطتط اظ ز يس٪يچيپ يتٹاٶٷس ضقتٻ ټب ي٦ٻ ٲ يٶٟٹش ي. اٞطاز ش4

زض زؾت٫بٺ حعة ذٹز رب ذٹـ  يت٥ حعث يب زض زٸٮت ټبيؽ رٳٽٹض يضئ يٷٻ قرهيزض ٦بث يبؾتيض يب زض ٶٓبٰ ټبيٷٻ يطذبٶٻ ٦بثيزض زث يپبضٮٳبٶ يٶٓبٰ ټب

 ٦طزٺ اٶس.

 ٹاٴ ؾبالضاٶٻيبؾت زيؾ يٻ يٶٓط

ٱ ٸ يټؿت يذبضر يبؾت٫صاضي٧پبضچٻ ؾيٵ حب٬ يٱ، اٲب ا٪ط ذٹاټبٴ قٷبذت ٦بٲ٭ ؾطقت چٷس پبضٺ ٸ زض ٖيپطزاذت يٶٓط يثحج ثٻ ٶسضت ثٻ رٷجٻ ټب يٷزبيتب ا

ٻ يؿٹٴ ثب زؾتٳبيف ٪طاټبٰ آٮيؾب٬ پ يٹاٴ ؾبالضاٶٻ ضا ؾيبؾت زيٻ ؾياٶتربة ٸ ح٧ٹٲت ثپطزاظٶس. ٶٓط يٹاٴ ؾبالضيٻ ثٻ ٶ٣ف زٱ ٦يبظ زاضيٶ ييٻ ټبيثٻ ٶٓط

 يز ٸٮ٢طاض ٪طٞتٻ ثٹ يٻ آٲبد اٶت٣بزات ٞطاٸاٶيٵ ٶٓطيٷ٧ٻ ايط زضآٸضز.ثب ايٳٹٴ ٸ..ثٻ ضقتٻ تحطيٹقتبت، ټطثطت ؾبيچبضز ٶيٷسثٯٹٰ، ضيټٳچٹٶچبٮع ٮ ي٢طاض زازٴ آحبض

ٷ٧ٻ ي٫ط اؾت. ثب ايز يت ثٻ ٪ٹٶٻ ايٸيٗ يپػٸټك يٍ ټبيطٸٴ ٲحيآٴ ضا ثٻ ٦بض ٪طٞتٻ اٶس، اٲب زض ث يثٻ ق٧٭ ٪ؿتطزٺ ا يرساٶبٴ زض ٲُبٮٗبت تحطثيتبض

ذ حبن٭ اظ يټٷس چٻ ضؾس ثٻ ٶتبآٴ آ٪ب  يبي٦ٷٷس، ثٻ ٶسضت اظ ٢ًب يآٴ اؾتٟبزٺ ٲ يټب يٷيف ثيٻ ؾط ٖٷبز ٶساضٶس ٸ اٚٯت اظ پيٵ ٶٓطيزاٶكٳٷساٴ ٸ اټ٭ ٖٯٱ ثب ا

 زاضز. يطيت پصيٸ ٲؿئٹٮ يتط اٶتربة، ٲطزٰ ؾبالض يٲٹيٹٖبت ٦ٯ يٻ ثطايٵ ٶٓطي٦ٻ ا يزيآٴ ٸ ٸ ٶتب

 زاضز: يبؾت ذبضريؾ يثطضؾ يثطا ي٦ٯ يبٲس ثطايٹاٴ ؾبالضاٶٻ زٸ پيبؾت زي٧طز ؾيضٸ

ثٻ  يطيٱ ٪ياظ تهٳ يطي٦ٷس ٸ ټٱ تهٹ يت ٲيت٣ٹ يد ٪طياق٧ب٬ تبض يٸ ثطذ ييا، ٶٹ٪طييٸا٢ٕ ٪طا يضا زض ثطاثط ٶبثبٸض يبؾت زاذٯي٧طز ټٱ ؾي. ٦٭ ضٸ1

 يضا پطضٶ٩ تط ٲ يت ٦ٷك٫طيٵ ٲس٬ اټٳيٷ٧ٻ ايبض ثطرؿتٻ اؾت. ثب ايت، ثؿيت ٸ حتٳيچٹٶبٴ ٶ٣ُٻ ٲ٣بث٭ ٣ٖالٶ "يرت٫يزض ټٱ ض"زټس ٦ٻ زض آٴ  يزؾت ٲ

ٵ اؾت ٦ٻ يآٴ ا ي٭ انٯيٝ زاضز. زٮي٭ ٦بٲال ْطي٭ ٦بٲال آق٧بض ٸ زٸ زٮي٥ زٮيٵ اٲط ي٦ٷس. ا يسٺ ٲيچيپ يٲؿئٯٻ ضا ثٻ ق٧٭ ٢بث٭ ٲالذٓٻ ا ي٦ٷس ٸٮ

ذس ضا ثٻ  يطز ٲٗٳٹال ربي٪ يٲؿئٯٻ زض ٶٓط ٢طاض ٲ يشات يٸ ٶبزضؾت ي٦ٻ زض آٶٽب زضؾت يٳبت ضٸقٵ ٸ ٣ٖالٶي٦ٷس ٦ٻ تهٳ يس ٲييٹاٴ ؾبالضاٶٻ تب٦يبؾت زيؾ

٥ اظ يچ يٵ ټيحبت آٚبظيذبَط ٶكبٴ ٦طزٶس احتٳبال ثب تطر يزټس ٦ٻ ټٳبٴ ٪ٹٶٻ ٦ٻ ٮٳجٹٴ ٸ ٲبٲ يٲبٶٹض ٲٸ  يٸ چبٶٻ ظٶ يٷس زضٸٶيٞطآ يٶٹٖ "ٷسيثطآ"

ذطؾٷس  يذبضر ييٷزبٲس ٦ٻ اظ ٮحبِ ٦بضايث ييبؾت ټب ثٻ ٲهبٮحٻ ټبيقٹٶس ؾ يټٳٹاضٺ ؾجت ٲ يزاذٯ يف ټبي٫ط ؾرٵ پٹيس. ثٻ زيآ ي٫طاٴ رٹض زض ٶٳيثبظ

 ؿتٷس.ي٦ٷٷسٺ ٶ

٫طاٴ نبحت يثبظ"ؿٹٴ آٶٽب ضا ي٦ٻ آٮ يت زض ٲحبؾجبت ٦ؿبٶي٫بٺ ٣ٖالٶيٲٟطٸيبت آٴ زضثبضٺ رب يٗٷيٹاٴ ؾبالضاٶٻ يبؾت زيؾ يٻ يطٶٓ يٵ رٷجٻ يزٸٲ

٦ٳتط  ييب نطٞب ٦ٷف ټبيزاضٶس  يط٣ٖالٶيٚ ييكتط ٦ٷف ټبي٫طاٴ ثيٵ ثبظيب ايط زاضز.آيٱ تبحيط ٲؿت٣يثٻ ق٧٭ ٚ ي٦ٷف ٪ط يذٹاٶس ثط ٲؿئٯٻ  يٲ "ٲٷهت

 زاضز؟ يٳبت ٞط٠ ٲٽٳيت زض ٢جب٬ تهٳيٸ ٦بٶٹٴ ٲؿئٹٮ يبؾت ذبضريذ ؾيٶتب يٵ ٲؿئٯٻ ثطايب ايزاضٶس؟ آ

زاضز  يٯيؾبظز. چٻ زٮ ياٶتربة ضا ضٸقٵ ٶٳ يٻ ؾطچكٳٻ ټبيٵ ٶٓطيؾبظز.ا يٹاٴ ؾبالضاٶٻ ضا آق٧بض ٲيبؾت زيٻ ؾيٵ يٗٝ ٶٓطيٵ پطؾف ټب ثعض٪تطيا

ح زټٷس ٲٷبٕٞ يٲٳ٧ٵ تالـ ٦ٷٷس تطر يٹٺ يٵ قيثٻ ثٽتط يټٳ٧بضا ي٧پبضچٻ ثطايٲاحط  ييٕ ٲٯ٥ ٲٹيسٴ ثٻ يضؾ يآٴ ٦ٻ ثطا يبؾت٫صاضاٴ ثٻ ربيؾ

 ب ؾبظٲبٴ ضا زٶجب٬ ٦ٷٷس؟يٸظاضتربٶٻ، ازاضٺ 

 بض زقٹاضيٵ نٹضت ثٻ نٹضت ثؿيذٹاټس زاقت. زض ا يبؾت ذبضريٲب اظ ٦ٷف ؾ يثطزاقت ټب يثطا ي٣يذ ٖٳيٹاٴ ؾبالضاٶٻ زضؾت ثبقس ٶتبيبؾت زيا٪ط ٲس٬ ؾ

ٲت٣بث٭ ثٯ٧ٻ ثٻ  يٸاثؿت٫ يآقٷب يطٸټبيٵ حب٬ زٸٮتٽب ٶٻ ثٻ ذبَط ٶيٱ. زض ايٻ ٦ٷيٵ اٮٳٯ٭ ت٧ي٫ط ضٸاثٍ ثي٫بٶٻ ثبظي يزٸٮت ټب ثٻ ٲخبثٻ  يذٹاټس ثٹز ثط تٯ٣

 بثس.ي يٲ يت ٦ٳتطيف اٶس اټٳيذٹزذٹاټبٶٻ ذٹ يټب يط ثبظيت زض٪يض٢ يٹٮساضټبي٦ٻ زض آٴ ت ي٭ قسٴ ثٻ ٖطنٻ اي٭ تجسيزٮ

ربٲٗٻ  يكٻ يٻ، اٶسيٵ ٶٓطيٸ قبٮٹزٺ ؾبظ ا يسي٦ٯ يكٻ ټبياظ اٶس ي٧ي٫ط ټٱ ثٻ ټٱ ٪طٺ ذٹضزٺ اٶس. ي٭ زي٥ زٮيثٻ  يٹاٴ ؾبالضاٶٻ ٸ ٦ٷف ٪طيز بؾتيؾ

 يثطا يٲٟطٸو ټط چبضچٹة ؾبظٲبٶ ييٶ٣ف ټب تٹاٶب يطيبز ٶ٧طزٺ اؾت. ٲٷٓٹض اظ ربٲٗٻ پصيٵ نٹضت اظ آٴ ي٣ب ثسيؿٹٴ ز٢يٶ٣ف ټؿبؾت، ټط چٷس آٮ يطيپص



 ياضظق يٲالظٰ ثب آٴ ٸاحس زض ربٴ ٸ ضٸح ٦بض٦ٷبٶف ٸ ٞطازؾت ٢طاض زازٴ آٴ اضظـ ټب ٶؿجت ثٻ ٶٓبٰ ټب ياظ اضظـ ټب يٲكره يط ٦طزٴ ٲزٳٹٖٻ يرب٪

 اؾت. "يٲٷبٕٞ ٲٯ"چٹٴ يْبټطا ٞطازؾت

 "يٸاحس"ؿت يچ ٸرٻ ضٸقٵ ٶيٷ٧ٻ ثٻ ټيؾت: ٶرؿت اٲك٧٭ ا ي٭ اٞطاز ثٻ ٲطزاٴ ؾبظٲبٴ اظ زٸ رٽت زاضايتجس يف اظ حس ٲ٣جٹ٬ اظ چ٫ٹٶ٫يط ثيٵ تهٹيا

ٵ ٲكرم ٦طز آٶٽب َج١ ي٫طاٴ ٲٗيثبظ يثطا يساضيپب يا٪ط ثتٹاٴ ٸاحس ټب يٷ٧ٻ حتيؿت ٸ زٸٰ ايزض ضٞتبض ٞطز اؾت چ يٵ ٦ٷٷسٺ اييطات تٗيٵ تبحيچٷ ي٦ٻ زاضا

٥ ي يحت "پٯٳبت ټب ٲٗٳٹال ان٭ ٲٳبقبتٷسيز"ب ي "ٴ رٷ٩ َٯجٷسبيٶٓبٲ"چٹٴ  يبؾتيآ٪بټٷس؟ حس ؾ يعيٵ چيثطٶس ٸ چ٫ٹٶٻ اظ چٷ يف ٲيپ يٞطو چٻ ذُ

 آٸضٶس. يف زٸاٰ ٶٳيآٴ، ټٱ زض ضتجٻ آظٲب

ٹاٴ ؾبالضاٶٻ ضا ثب يبؾت زيٻ ؾياؾت ٦ٻ ٶٓط يٵ پطؾكيكٻ ٺ ٸ..( ٦زبؾت؟ ايت ټب ) اضظـ ټب، اٶسيٲٷكب اٸٮٹ "ٵ اؾت ٦ٻ يا يزض ٖٯٹٰ اٶؿبٶ يسيپطؾف ٦ٯ

 اٶساظز. يط ٲيزاٶس ثٻ قست ٪ يضا ٶ٣ف ټب ٲ يسي٦ٯ يتٽبيٹاٸٮ يٷ٧ٻ ؾطچكٳٻ يتٹرٻ ثٻ ا

اظ  يذ، ثٻ ؾرتيٱ ٦ٻ ٲٳ٧ٷٵ اؾت ٶتبي٭ ٲٹاضز ٲتٹرٻ ثبقيټٷ٫بٰ تحٯ يٗٷيٸرٹز ٶساضز؛  يتزطث يطياٶُٗبٜ پص يثطا يٷي٫عيچ ربيٷٻ ټيٵ ظٲيزض ٖٳ٭ زض ا

ٱ.ټط چٻ ثبقس زض يثٻ ٦بض ثط يب ثؿتٻ ايف اظ حس ذك٥ ي٦ٻ ٲس٬ ضا ثٻ ق٧٭ ث ٱيٟتيٵ زاٰ ٶيٵ حب٬ زض ايزض ٖ يطٞتٻ ثبقس ٸٮيط پصيٵ زٸ تبحيا يض٢بثت ټب

 اضظـ زاضز. ي٫طيز يٵ ت٥ ٖٯتييټط تج يٹاٴ ؾبالضاٶٻ ٣ٍٞ ثٻ اٶساظٺ يبؾت زيؾ يٻ يزض ٦بضٶس ٸ ٶٓط يبضيثؿ يسي٦ٯ يطټبييٲتٛ يبؾت ذبضريٵ ؾييتٗ

ضا ٦ٻ  يآق٧بض ياؾت تٟبٸت ټب يٹاٶيز يٸاحسټب يټب يػ٪ياظ ٸ يؿتيبٮيذطزٺ اٲپط يت٣ال يثٻ نٹضت ٶٹٖ يٵ ٞطو ٦ٻ ٢سضت َٯجيف ثٻ ؾٳت ٢جٹ٬ اي٪طا

تٹؾٗٻ ٸرٹز  ي٦ٳ٥ ټب ياُٖب يَطح ټب يٸ زؾت اٶسض٦بٶبٴ ٖطنٻ  يحطٞٻ ا يپٯٳبت ټبيبٴ زيقٷبذت رٽبٴ ٲخال ٲ يٹٺ يٸ ق يت ضؾٳياظ رٽت ٲؿئٹٮ

رٯت  ينطٜ ثطا يتط ٸ ٞطاتط اظ ذبنٻ ذطر يرس يٲٗٳٹال زض ؾُح يبؾت ذٹاټٷس قس ٸٮيط ؾيٲتٟبٸت، زض٪ يٵ ٪طٸٺ ټبي٦ٷس.ا يٵ ٶٳييتج يزاضز، ثٻ ذٹث

 آضاء.

 يضؾٳ يبؾي٫طاٴ ؾيع ٶ٣ف ثبظيبؾت ٸ ٶيتط اظ ؾ ي٦ٯ يرتتٵ ثب قٷبذت ثطزاقت ټبيزضآٲ يٹاٴ ؾبالضاٶٻ ضا ثطايبؾت زيؾ يٻ يس ٶٓطيٵ ثساٴ ٲٗٷبؾت ٦ٻ ثبيا

٦ٻ ثب  يؾبظٶس، تٹا٣ٞبت يٲ ي٦ٻ زض ذٹز ٲتزٯ يتٗٽسات آق٧بضيع ثٻ ٸاؾُٻ يبض اؾترساٰ ٸ اذطاد ٦بض٦ٷبٴ ٸ ٶياذت يح٧ٹٲتٽب ثٻ ات٧ب يثٻ ٦بض ثؿت.ضئؾب

ٹاٴ يز يتٹاٶٷس ٢ٹاٖس ثبظ يضټجطاٴ ٢سضتٳٷس اظ آٴ ثطذٹضزاضٶس، ٲ ياٲٹض ٦ٻ ټٳٻ  يزض ټٱ ق٧ؿتٵ ٢ٽطٶبٲٻ ضٸا٬ ٖبز يي٦ٷٷس، ٸ تٹاٶب يٲ يضټجطاٴ ذبضر

بؾت يٻ ؾيٵ ٪صقتٻ ٶٓطيبالت ٲتحسٺ ٲكبټسٺ ٦طز.اظ ايتٹاٴ زض ا يٲ يٵ اٲٹض ذبضرٻ ضا ثٻ ق٧٭ آق٧بضيثعٶٷس.ا يٶس ٸ اظ ٶٹ ؾبظ تبظٺ اؾبالضاٶٻ ضا ز٪ط٪ٹٴ ؾبظ

 -ازٸرٹز ز يا٢تهبز يٸ تٹؾٗٻ  ياظ ٢سضت زٸٮت ياظ آٶزب ٦ٻ ؾُٹح ٲتٟبٸت ٸ ٲتٗسز-ٹاٴ ؾبالضاٶٻ يبؾت زيٖٳ٭ ؾ يس ثٻ تٷٹٔ ثؿتطټبيٹاٴ ؾبالضاٶٻ ضا ثبيز

 ټٱ تٹرٻ ٦طز. يبؾيؾ يٸ ٞطټٷ٩ ټب يريتبض يٍ ذبل ٪ٹٶب٪ٹٴ، زٸضٺ ټبيع قطايٸٶ

بٴ ٸظاضتربٶٻ ټب ضا يضا ٲ يٗيٱ ٦بض َجيت٣ؿ ي٦ٻ اربظٺ ٶٹٖ يثبقس تب حس ياحتٳبال ټط اٶساظٺ ټٱ ٦ٻ ٞطټٷ٩، ٲكٹ٠ ټٳجؿت٫ يٹاٴ ؾبالضيت ټط زيٵ تطتيثس

ثٻ  -ٵ ضٸ يبٴ ؾبظٲبٴ ټب ٸ اظ ايٲ يٲهبٮحٻ  يزٻ يٳبت ٶتيجب ټٳٹاضٺ تهٳيسٺ ت٣طيچيپ يٹزض ٶٓبٰ ټبف ذٹاټس زاقتيٹاٴ ؾبالضٶٻ ٪طايبؾت زيثسټس ثٻ ؾ

تٹاٶس اضظقٳٷس ثبقس.  يٲٹرٹز ٲ يس٦ٷتط٬ ټب ٸ ٲٹاظٶٻ ټبيٱ زيٷسٺ ذٹاټيٷ٧ٻ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ زض ٞه٭ آيٷٻ اؾت.٪ٹ ايٱ ثٽيٶبظ٬ تط اظ تهٳ -١ ٦ٯٳٻ يز٢ يٲٗٷب

بؾت يبٴ ؾيزاقتٻ ثبقس، ضاثُٻ ٲ يتيٲرتٯٝ اټٳ يټب يبٴ ذٍ ٲكيذ ٸ ٞطاټٱ ؾبذتٵ اٲ٧بٴ اٶتٽبة ٲيزض ٶتب يط٪صاضيحبِ تبحاظ ٮ يطيٱ ٪يا٪ط انٹال تهٳ

 يػ٪يتٹرٻ ثٻ آٴ زؾتٻ اظ ٸ  ي٪طٞت، ٸٮ يپطزاظز، رس يبٴ آٶٽب ٲيٲ يبؾيؾ يف ټبي٦ٻ ثٻ پٹ يٻ ايس ٶٓطيت ذٹاټس ثٹز ٸ ثبيع حبئع اټٳيٲساضاٴ ٸ ٦بض٦ٷبٴ ٶ

 ت زاضز.يؿت، ثٻ ټٳبٴ اٶساظٺ اټٳيٶ يبؾي٣ب ؾياٴ ؾبالضاٶٻ ټٱ ٦ٻ ز٢ٹيز يټب

 :ان٭ ٲؿئٯٻ

سټٷس. ټٳبٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ ثتؽ زض ثبضٺ ٢سضت اضتف ٪ٟتٻ اؾت يبؾت ټب ق٧٭ ٲيط ذٹز ثٻ ؾيٞطا٪ يؾطٸ نسا ٸٮ يحًٹض ثي١ ضؾٳيچ٫ٹٶٻ اظ َط يضؾٳ يٲ٣بٲٽب

تٹاٶس  يٲ يط ٪صاضيٵ تبحي. ا"طاٴ ضا ٲحسٸز ؾبظزيٱ ٪يتهٳ يتٹاٶس چٽبضچٹة زاٸض يش تب چٻ حس ٲٵ ٶٟٹيٵ ٦ٻ ايٱ اؾت ٸ ايط ٲؿت٣ي... ٶٟٹش ٚ يٲؿئٯٻ ٸا٢ٗ"

 طزي١ اٶزبٰ ٪يَط 5ٹاٶؿبالضاٶٻ زؾت ٦ٱ ثٻ يبؾت زيٲؿت٣٭ اظ ټط٪ٹٶٻ ؾ

 يٱ ثٷسيٵ ٸ ٶٓبٲٽب ت٣ؿي٭ ٖٷبٸيٸ ش ٻي٭ زټٷسٺ اـ تزعيتك٧ يثٻ ارعا يٷس ، ټط ٲؿئٯٻ ايثطذٹضز ٶٳب يآٶ٧ٻ ثتٹاٶٷس ثٻ ق٧٭ ٲاحطتط يثطا ييارطا يٶٓبٲٽب

ثبقس ثب  يتيٶٓبٰ ثب ٦ٟب ييت ٲؿئٯة تًبز زاضز . ا٪ط ٶٓبٰ ارطايثٻ ٦ٯ ياؾت ٸ ثب ٶ٫بٺ ضاټجطز يريع تبضيٶ يٸ تب حسٸز ي٣ٖالٶ يٷس تب حسٸزيٵ ٞطايقٹز. ا يٲ



ٻ ٦طزٴ اٲٹض يؿت تزعيٶ ي٦ٻ زاٶف ٸ اَالٖبت ٲؿئٯٻ انٯ يضززض ٲٹا يط اؾت. حتيع اٲ٧بٴ پصيٵ حبٮت ٶي٧ٖؽ ا يثطذٹضز ذٹاټس ٦طز ٸٮ يٲؿئٯٻ ثٻ ذٹث

 زبز ٦ٷسيا يتٹاٶس ٲك٧الت حبز يثٻ ٖٹاٲ٭ رعء ٲ

اؾتبٶساضز(. ٪بٺ ٪ٟتٻ  يبتيٖٳٯ يٷٽبيي٭ ثبقٷس)آيٲ يبض ثيط پب ٪صاقتٵ آٶٽب ثؿيټؿتٷس ٦ٻ اٞطاز زض ظ يجب ټٳٹاضٺ ٲ٧تٹثيٸ ت٣ط يضؾٳ يبظٲٷس ٢ٹاٖسيٵ ؾبظٲبٶٽب ٶيا

 يبتياحُ يٸرٹز زاقتتٻ ثبقس زؾت ٦ٱ َطح ټب يطيضا ثٻ ثبض آٸضزٺ.ټطرب اٶٗٓبٜ پص ياؾتبٶساضز ٖٹا٢ت ثس يبتيٖٳٯ يٵ ټبييٲكٽٹض آ يټب قسٺ ٶٳٹٶٻ

 قٹز. يزض ٶٓط ٪طٞتٻ ٲ يبؾيٲبٶٹض ؾ يثطا يكتطيرتٻ ٸ ٲزب٬ ثيض يكتطيث

٦ٻ زض ٦بض ذٹز ق٧ؿت ذٹضزٺ اٶس  يذٹاټس اظ آٶبٴ ثٻ ٖٷٹاٴ اٞطاز يچٹٴ ٶٳ يضٹاٴ ؾبالياؾت. ز يٽب ، ٲحبٞٓٻ ٦بضيٹاٴ ؾبالضيٵ زيٵ آټٷي٫ط اظ ٢ٹاٶيز ي٧ي

ٶكبٴ  يبضيبٌ ثؿيٳٵ تط اؾت اظ ذٹز احُي٦ٻ ا يزٻ زازٺ اؾت ٸ ثب پٷبٺ ثطزٴ ثٻ ضٸقيزاٶٷس زض ٪صقتٻ ٶت يچؿجٷس ٦ٻ ٲ يٲ يعيبز قٹز، ٲٗٳٹال ثٻ ټٳبٴ چي

 ٲط٪جبض ثبقس. ييذُبع ٲٳ٧ٵ اؾت يطات ٶييطـ ثٻ ٲٹ٢ٕ تٛيزټٷس. ٖسٰ پص يٲ

 زاضز. يكٻ ټٳرٹاٶيٵ ٦ٯيثب ا يت ثٻ ضاؾتياؾت. زض پكت نحٷٻ ٪بٺ ٸا٢ٗ يزض اشټبٴ ٲطزٰ ٦ٹتٻ ٧ٞط يٹاٴ ؾبالضيز يػ٪يٵ ٸيثبضظ تط

 ؾبظز يٲثٻ تٹؾٗٻ زض نٹضت ٖسٰ ٦ٷتط٬ ٢ُٗبٶٻ آٴ ضا ثطرؿتٻ  يٹاٴ ؾبالضيز يف شاتيؾبظٲبٴ ټب ٲٗٳٹال ٪طا يؿٻ ايٲ٣ب يٵ ٦ٻ، ثطضؾيؾطاٶزبٰ ا

زٸتب  ي٧يؿتٱ ٲكٽٹز اؾت ٦ٻ يٳٻ زٸٰ ؾسٺ ثيٸ ثبض ٦ٳط ق٧ٵ اَالٖبت ٦ٻ زض ٶ يػٺ ثب تٹرٻ ثٻ ٪ؿتطـ ٲؿتٳطات ٲٷبؾجبت ذبضريثٻ ٸ يٲك٧الت ټٳبټٷ٫

 يٳٷيت ٲطثٹٌ ثٻ ا٫ط ٲك٧الياؾت ٦ٻ ٮعٸٰ ثٻ ضٲع زض آٸضزٴ اَالٖبت ٸ ز يٵ زض حبٮياْالٖبت نطٞب حزٱ تٗبٲالت ضا ثبال ثطزٺ اؾت ٸ ا يؿت. ٞٷبٸضيٶ

 يٸ ث يټٱ اظ ثعض٪ يؾبظ يٵ ذهٹني٦ٷس. ټٳچٷ ي٭ ٲي٥ ٶ٣ُٻ يٗٝ تجسيثٻ  يؾبظٲبٶٽب ضا تب حسٸز يس٪يچيٸ پ ياؾت ٦ٻ ثعض٪ ي٫ط ٖٹاٲٯياضتجبَبت اظ ز

 ٦بټس يٶٳ يٹاٴ ؾبالضيز ي٢ٹاض٪

 ٵ زٸ ضا اظ ټٱ رسا زاٶؿتيتٹاٴ ا يب ٲيبؾتٳساضاٴ ٸ ٦بض٦ٷبٴ: آيؾ

،  ي٦بضقٷبؾ يت آق٧بض ٦ٻ ترههٽبيٵ ٸا٢ٗيٵ حب٬ ثب تٹرٻ ثٻ ايبؾتٳساضاٴ ٲٷترت ٸ زض ٖيٸ اَبٖت آٶبٴ اظ ؾ يت ٦بضٲٷساٴ ازاضيٲؿئٹٮٻ يثب تٹرٻ ثٻ ٶٓط

ٴ، ب ٸاضٸٶٻ ٶكسٺ اؾت ٸ ٦بضٲٷسايب ٦بض زٶيقٹز ٦ٻ آ يٵ پطؾف ٲُطح ٲيط اياؾت ثٻ ٶب٪ع ي٦بضٲٷساٴ ازاض ياٶحهبض يٽبيػ٪يت اظ ٸيبت ٸ اؾتٳطاض ٲٹرٹزيرعئ

ضا  يبٴ ٖجبضت ٲ٣بٰ ضؾٳيي٧بيَطظ ت٧ٟط ذٹز ضا زاقتٻ ثبقس. آٲط يٲٳ٧ٵ اؾت ثٻ ضاؾت ي٥ ؾبظٲبٴ ازاضيٍ يقطا ي٦ٷٷس. زض ثطذ يبؾتٳساضاٴ ضا ٦ٷتط٬ ٶٳيؾ

٦ٻ ثٻ  يٵ ٶٳٹٶٻ آضٲبٶي. ازاٶٷس يٲؿئٹ٬ ٲ يٵ ټط زٸ زؾتٻ ضا رعء ٲؿترسٲبٴ ٖٳٹٲيثطٶس ٸ ا يٹاٶؿالضاٴ ثٻ ٦بض ٲيبؾتٳساضاٴ ٸ ټٱ زض ٲٹضز زيټٱ زض ٲٹضز ؾ

ضا  يبؾت ٪صاضيٵ حب٬ اٲط ؾيآٸضٶس ٸ زض ٖ يٞطاټٱ ٲ يك٫يټٳ يزؾت٫بٺ ذ٧ٳطاٶ يضٸٶس ٶٹٖ يٷس ٸ ٲيآ ي٦ٻ ٲ يبؾتٳساضاٶيؾ يثطا يٹٸاٶؿبالضيٲٹرت آٴ ز

اٮٽبٰ ٪طٞتٵ اظ آٴ ٸرٹز زاضز. زض چٽبضچٹة  يطاث يطٸٲٷسيٶ ي٭ ټٷزبضيٵ ٶطٞتٻ اؾت ٸ زض ٸا٢ٕ زاليچ ٸرٻ اظ ثي٪صاضٶس ثٻ ټ يٷس٪بٴ ٲكطٸٔ ٲطزٰ ٸاٲيثٻ ٶٳب

طز ٦ٻ ٪بٺ ثب ټٱ ض٢بثت ٸ ٪بٺ ثب يپص يط ٲتحساٮٳط٦ع اضائٻ ٦طزٺ اؾت. ٸضٸز اٶٹأ ٪ٹٶب٪ٹٴ ضا ٲياظ زٸا ي٥ پػٸټك٫ط ٲسٮيٯعٲٵ زض ٲ٣بٰ يضارطټ يبؾت ذبضريؾ

 بثٷس.يؾت ٲكتط٤ ثٻ اتٟب٠ ٶٓط ز ي٦ٹقٷس ثط اؾبؼ اضظـ ټب يٹؾتٻ ٲيټٱ تساذ٭ زاضٶس ٸ پ

ٷس. چٷس يآ يثٻ حؿبة ٲ يبؾيؾ يټؿتٷس چٻ ذٹز ٲتٹرٻ ثبقٷس چٻ ٶجبقٷس ٲٹرٹز يبؾت ذبضريٳبت ؾيٵ تهٳي٦ٻ ٲؿئٹ٬ ٪طٞتٵ ٲٽٳتط يٹاٶؿبالضاٶيز

بٴ ٶٓبٰ ي٦ٻ اظ ثطذٹضز ٲبؾت اقتجبٺ ٪طٞت ي١ ؾيضا ثب اٶٹأ ٖٳ يٵ چٷس زؾت٫يس ايٶجب يزاضز ٸٮ يت ٞطاٸاٶيٵ ٪طٸٺ ٶرجٻ اټٳيس٪بټٽب ٸ ٲٷبٕٞ زضٸٴ ايز يزؾت٫

زض ٖطنٻ  يزض ٦ٷك٫ط يبؾتٳساضاٴ ٸ ټٱ ٦بض٦ٷبٴ ازاضي، ټٱ ؾي٦ٷس. اظ رٷجٻ ضاثُٻ ٖٯت ٸ ٲٗٯٹٮ ي٪طٸٺ ټب ثطٸظ ٲ يٲتٟبٸت ٸ ٲٷبٕٞ ارتٳبٖ ياضظق يټب

 ضٸٶس. يٰ ثٻ قٳبض ٲ٫بٺ ٸثٻ ق٧٭ ٲجٽٱ، ٦بض٪عاض ٲطزي، آٶبٴ ٣ٍٞ ٪بٺ ٸ ثياظ ٶٓط ٲطزٰ ؾبالض يزاضٶس ، ٸٮ يؾٽٱ ٲٽٳ يبؾت ذبضريؾ

 ٞه٭ پٷزٱ 

 يبؾت ذبضريت زض ؾي٣ٖالٶ

ټطزٸ  يٸ رٳٗ يٞطز يطيٱ ٪يتهٳ يثطا يٶٳٹٶٻ آضٲبٶ يبٶ٫ط ٶٹٖيت ٶٳبياؾت. ٣ٖالٶ يٵ ٲؿبئ٭ زض تٳبٰ ٖٯٹٰ ارتٳبٖيٵ ٸ زقٹاض تطيتط يت اظ ٲحٹضي٣ٖالٶ

ثبتٳبٰ  ي٣ٖالٶ يٷكي٪ع ي٧طزټبيط. ضٸيب ذيٱ انٹال ٲُٯٹة اؾت يٶ٫بضا يٲ يب آٶچٻ ضٞتبض ٣ٖالٶيزاضز ٸ آ يٟيت چٻ تٗطياؾت. زض ٸټٯٻ ٶرؿت ٣ٖالٶ

بٴ اٞطاز ذٹز يتٹاٴ ثط حؿت تٗبٲالت ٲ يٵ ٶحٹ ٲيبؾت ضا ثٻ ثٽتطيؿتٷس ضيٵ ثبٸض ٶيضٸثطٸ قسٺ اؾت ٦ٻ ثط ا يس ٦ؿبٶي٦ٻ زاقتٻ ثب ٲ٣بٸٲت قس ييكطٞتٽبيپ

 ذ ٲكرم ټؿتٷس.يف ثب حهٹ٬ ٶتبيت ذٹحبيعاٴ تح١٣ تطريٹؾتٻ ؾط٪طٰ ثطاٸضز ٲيٵ ٦طز ٦ٻ پييتج يپطؾت

 ي٪صاض بؾتيت زض ؾي٣ٖالٶ



، ييټٳطاٺ قسٺ اؾت. ٸا٢ٕ ٪طا ييزاٶؿت اٚٯت ثب ٸا٢ٕ ٪طا يف ٲيٹاٶؿالضاٶٻ ذٹيبؾت زي٧طز ؾيؿٹٴ آٴ ضا ٶ٣ُٻ ٲ٣بث٭ ضٸي٦ٻ ٪طاټبٰ آٮ ي٫ط ٣ٖالٶيٲس٬ ثبظ

اٶ٫بضز.  يت٧جبٜ ٲ يطٶسٺ ايٱ ٪ياؾبؾب زٸٮت ضا تهٳ ي٫ط ٣ٖالٶي٧طز ثبظيٴ ٦ٻ ضٸزاٶس حب٬ آ يٲ يطاٴ زٸٮتيٱ ٪يتهٳ يبض ثطايٵ ٲٗيضا ثطتط يت ٲٯياٲٷ

٫ط يز ي٧يٵ اٮٳٯ٭ يزض ضٸاثٍ ث يٷ٧ٻ ٣ٖ٭ ثبٸضي٦ٷس. زٸٰ ا يٖٳ٭ ٲ ي٣ٖالٶ يٷس ټبيثطاؾبؼ ٞطآ ييتبثٷس ٦ٻ ٸا٢ٕ ٪طا يكٻ ضا ثط ٶٳيٵ اٶسيا يبضيٵ ثؿيټٳچٷ

 يؿٱ ذٹاٶسٺ ٲيجطاٮيع ٮيٹؼ ٸ ٪بٺ ٶي٧طز اٚٯت ٲ٧تت ٪طؾيٵ ضٸيٵ اٮٳٯ٭ اؾت. ثطاؾبؼ ايبؾت ثيٵ ؾييتج يثطا ييٵ ٸا٢ٕ ٪طاي٫عيرب ي٧طز انٯيضٸ ياظ اؾبٲ

 يٷف ٣ٖالٶيټٱ ٦ٻ ٲٟطٸيبت ٪ع ي٭ زټٷس. زض ٲٹاضزيربٲٗٻ زٸٮتٽب ضا تك٧ يف ٶٹٖيسټٷس ٸ زض ٸا٢ٕ اظ پيح ٲيتطر يطيضا ثط زض٪ يقٹز زٸٮت ټب ٚبٮجب ټٳ٧بض

بٴ ٸ يثٹزٺ ثب ٲ٣بٸٲت ؾٷت ٪طا يٷيف ثيٵ اٮٳٯ٭ قسٺ ٣ٍٞ چٷبٴ ٦ٻ ٢بث٭ پيزض ضٸاثٍ ث ييكطٞت ټبيجطا٬ ؾجت پيٶٹٮ ييٸ ٶٽبز٪طا يي١ ٶٹٸا٢ٕ ٪طايٲهال اظ َط

اٴ تٹ يحبت ٸ اضظقٽب ضا ٶٳيقٹٶس ٸ ٲٗت٣س ٲٷبٕٞ ، تطر ياظ ٲربٮٟبٴ ٦ٻ ٲٗٳٹال ؾبظٺ ٪طا ذٹاٶسٺ ٲ يد ثبٸضاٴ ضٸثٻ ضٸ قسٺ اؾت، اٮجتٻ ٪طٸٺ ٶؿجتب ٲكرهيتبض

ٝ ضا اظ يتٹاٴ تٗبض يآٸضزٶٳ يف ٲيت پي٦ٻ انُالح ٣ٖالٶ يٹؾتبض ٪ؿتطزٺ ٲك٧الت ٸ اٲ٧بٶبتيٲؿٯٱ اٶ٫بقت ثٻ ٲربٮٟبت ثب آٴ ثطذٹاؾتٻ اؾت. ثب تٹرٻ ثٻ پ

ٲؿئٹالٶٻ  يطآٸضز ثبظ اٲ٧بٴ ٦ٷك٫ يف ٲيپ يبؾيٵ ٸ ثٻ قست ؾيسٺ، ٶبٲٗيچيٍ پي٦ٻ ٲح يرسا ؾبذت. ثٻ ضٚٱ ٲٹاٶٕ ٖٳسٺ ا يبؾت ٪صاضيثحج ٖٳ٭ ؾ

 ٸرٹز زاضز. 

 يٸ ٪ٹټط يت ق٧ٯي٣ٖالٶ

٫ط ي٥ ثبظيؾرٵ ٪ٟت ٦ٻ  يت ق٧ٯيتٹاٴ اظ ٣ٖالٶ يٲ يٳٹٴ ثٹز. ظٲبٶيع ٪صاقت ټطثطت ؾبيتٳب يٸ ٪ٹټط يت ق٧ٯيبٴ ٣ٖالٶي٦ٻ ضؾٳب ٲ يٵ ٦ؿيٶرؿت

 يت ٪ٹټطيقٹز. ثط٧ٖؽ ٣ٖالٶ ياظ رٳٯٻ اؾتسال٬ ٲتٹؾ٭ ٲٷس اؾٯٹة ٲٷس يٞطا يف زض شټٵ زاضز ثٻ ٶٹٖي٦ٻ اظ پ يثٻ اټساٞ يبثيسا ٦طزٴ ٢سضت زؾتيپ يثطا

 يٸ ٪ٹټط يت ق٧ٯيبٴ ٣ٖالٶيٲ يٹٶسي٢بئ٭ ثٻ ٸرٹز پ يكتطيث يزضؾت اؾت. ٶبْطاٴ ثب ٞطٸتٷ يزٻ ايس ثب تٹرٻ ثٻ اټساٜ ٲكرم قسٺ چٻ ٶتي٫ٹيثٻ ٲب ٲ

 يٗٷيبظ اؾت ؛ يت ا٢ساٰ ٶي٣ٖالٶ يٵ ضاثُٻ ثٻ ٶٹٖيا يثط٢طاض يٶس ثطاساٶٷس ٸ ٲٗت٣سيٲ يحم.٬ زٸٲ يٶٻ ٦بٞ يضا قطٌ الظٰ ٸٮ يٵ نٹضت ٦ٻ اٸٮيټؿتٷس ؛ ثس

 بثس.ي٦ٷف ٸ ا٢ساٰ تطرٳبٴ  يٳبيزض ؾ يطيٱ ٪يتهٳ يٹٺ ټبياَالٖبت ٲٷبؾت ٸ ق يس ٪طزاٸضيت ثرف ثبيزٻ ضيبيف اظ حهٹ٬ ٶتيپ

 يت رٳٗيٸ ٣ٖالٶ يت ٞطزي٣ٖالٶ

ع يس ثٻ ٪طٸٺ ٶيثب يكٹز، ٸٮيع ثب ذطز آٚبظ ٲيت ٶياؾت ٣ٖالٶ يضٞتبض ٖٳٹٲ ييت ضا ؾطا٘ ٪طٞت . ٞطز ؾطچكٳٻ ٶٽبيس ٣ٖالٶيٵ اؾت ٦ٻ زض ٦زب ثبي٫ط ايٲؿئٯٻ ز

ٵ ٲٗٳب ضٸثٻ ضٸ ټؿتٷس ٦ٻ يثب ا يٹاٶؿبالضيبؾتٳساضاٴ ٸ زي٭ اٖٱ اظ ؾيسذيقٹز. ټٳٻ اٞطاز ش ي٭ ٲُطح ٲيٵ ربؾت ٦ٻ ٲؿئٯٻ ؾُٹح تحٯيبثس ٸ اظ ټٳيٱ يتٗٳ

آٶبٴ زض ٲٷبٕٞ نطٞب  يطي٫يپ يٖٳ٭ ٦ٷٷس، اٲب احتٳبال ٣ٍٞ زض ٲٹاضز يثٻ ق٧٭ ٣ٖالٶ يت حطٞٻ ايٸ ټٱ اظ ٮحبِ ٲؿئٹٮ يٶبٕٞ قرهچ٫ٹٶٻ ټٱ اظ ٶٓط 

ط ٪صاضٶس. يبؾتٽب تبحيم ذٹز ٖٳ٭ ٦ٷٷس ٸ زض ؾيثطذٹضزاض ثبقٷس ٦ٻ ثتٹاٶٷس ثٻ تكر ييت ذٹاټس زاقت ٦ٻ اظ چٷبٴ ٲ٣بٰ ثباليٲب اټٳ يثحج ٞٗٯ يثطا يقره

 ي٫ط رٳٗي٥ ثبظيثٻ زؾت  يبؾت٫صاضيپب٪طٞتٻ اؾت ٦ٻ زض تهٹض ؾ ييثط پػٸټكٽب يبؾت ذبضري٭ ؾياؾت. حٹظٺ تحٯ يت رٳٗيٻ ٲٽٳتط ٣ٖالٶٲؿئٯ

زټٷس زض ٢بٮت ٲزٳٹٖٻ  ي٭ ٲي٦ٻ ٦ٷك٫طاٴ آٴ ضا تك٧ ييحبت ٲتٗسز ٸ ٲتٷٹٔ اٶؿبٶٽبيتٹاٶس تطر يبض زقٹاض ٲي٥ زٸٮت ثؿيزبز ٦طزٶس. يا ييسټبيت٧جبٞتتطز

 حبت ټٳؿبظ ٪طزآٸضز.ياظ تطر يحسٸا

 يٸ ٲطزٰ ؾبالض يي٦بضا

ٵ تهٹض ٸرٹز زاقتٻ ثبقس ٦ٻ ثب پبؾد زازٴ ثٻ يٸرٹز زاضز ٪بٺ ٲٳ٧ٵ اؾت ا يتٗبضي يبت ٲطزٰ ؾبالضيبٴ ٲ٣تًي٢بٶٹٶٳساض اٲطٸظ ټٳٹاضٺ ٲ يزض زٸٮت ټب

 يثٻ ٲٗٷب يياٞتس. ٦بضا يرب اٞتبزٺ آٴ ثٻ ذُط ٲ يبؾت ټبيبٺ نطٞب ؾت زٸٮت ٸ ٪يٲكٹضت ٦طزٴ ثب آٶبٴ اٲٷ يب نطٞب ټسض زازٴ ظٲبٴ ثطايذٹاؾت ٲطزٰ 

ٲزٳٹٖٻ  يزاٶٷس اٲب ٲطزٰ ؾبالض يٲ ييف قطٌ ٦بضايضا پ يت ق٧ٯيكتط ٲطزٰ ٣ٖالٶيطا ثيت زاضز ظيثب ٣ٖالٶ ي٧يثٻ اټساٜ ذٹز ضاثُٻ ٶعز يبثيزؾت ييتٹاٶب

 يٵ اؾت ٦ٻ زٸٮت ټبيٵ اٮٳٯ٭ ايرباٞتبزٺ ٲُطح زض ٲتٹٴ ضٸاثٍ ث ياظ اؾتسالٮٽب ي٧يز.زض ٸا٢ٕ تٹاٴ اٶ٧بضقبٴ ٦طيؾبظز ٦ٻ ٶٳ ياظ اضظقٽب ضا ٲُطح ٲ يٲتٟبٸت

ٲٗت٣سٶس ٲجبحخبت ٲطزٰ  يٶكٹٶس. اظ آٴ ؾٹ ثطذ يس آ٪بټبٶٻ ث٧ٹقٷس زچبض چٷس زؾت٫يذٹز٦بٲٻ زؾتكبٴ ثؿتٻ اؾت ٸ ثب يٲطزٰ ؾبالض زض ثطذٹضز ثب زٸٮتٽب

ٸ چٻ  يتٹاٶس چٻ اظ ٮحٯّ ق٧ٯ يطز ٶٳيت ضا زض ٶٓط ٶ٫ي٦ٻ ٖبٲ٭ ٲكطٸٖ يبؾتياٶزبٲس. ؾ يٲ يطٸٲٷس تط ٸ ٲاحطتطيٶ يبؾت ذبضريؾبالضاٶٻ زض ثٯٷس ٲست ثٻ ؾ

 زاٶؿت. ي٣ٖالٶ ياظ ٶٓط ٪ٹټط

 يت احجبتي٣ٖالٶ يت ټٷزبضي٣ٖالٶ



 يثطا يٞطاٸاٶ يزض ذٹز ٚطة ټٱ رب يحتؿت. يٶ يٽيط ٸ ثسيضؾس ٖبٮٳ٫ يآٴ چٷبٴ ٦ٻ ثٻ ٶٓط ٲ يت ق٧ٯيعا ٣ٖالٶيزض اٶحهبض ٚطة اؾت ظ يضٞتبض ٣ٖالٶ

ت ثٻ ٸرٹز يٸرٹز زاضز ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾت ٖٟٯت اظ ان٭ ٣ٖالٶ يٸ قست ذُط يطيٱ ٪يتهٳ ي٣ٖالٶ يٹٺ ټبيعاٴ ٲُٯٹة ثٹزٴ قياذتالٜ ٶٓط ٲكطٸٔ ثط ؾط ٲ

ٶ٫طـ ضٸقٵ ٸ  يزاٶٷس ٸٮ يٲ يطيٱ ٪يتهٳ يٯٳضٸـ ٖ يثطا ييٝ ضؾبياٲطٸظٺ آٴ ضا تٹن يٵ اؾت ٦ٻ ټطچٷس ٲٗسٸزيت ايكٻ ٣ٖالٶياٶس يبياظ ٲعا ي٧يآٸضز.

س ي٦ٻ ا٪ط ثب ي٥ قسٺ اٶس ثٻ ٪ٹٶٻ اياظ ټٱ ت٧ٟ يس ثٻ ضٸقٷيٵ ټؿت ٸ ثبيزټس. ا يس ٪طٞتٻ قٹٶس ثٻ زؾت ٲيچ٫ٹٶٻ ثب يٳبت اظ ٶٓط ق٧ٯيٷ٧ٻ تهٳياظ ا يرصاث

ٵ ي٥ ٲُطح قسٺ اٶس چٷيت ٦الؾيثٽجٹز ٣ٖالٶ ي٦ٻ ثطا يياظ ٲسٮٽب يثطذ ب انالح ٦طز اٲب زض ٲٹضزيثتٹاٴ آٴ ضا ٲطزٸضز قٳطز  يٶساقتٻ ثبقس ثٻ ضٸقٷ يتيرصاث

 تٹاٴ ٪ٟت. يٶٳ يعيچ

 ت ٲحسٸزي٣ٖالٶ

ضا ٦ٻ ثٻ  يت اظ آضٲبٴ ضٸـ ٣ٖالٶي٢طاض زاضز تجٗ يٖٳٹٲ يبؾت٫صاضي٦ٻ زض ثطاثط ټط ؾ يس٪يچيٸ پ يت؛ ايبٞٻ ثبض اَالٖبتياظ رٳٯٻ ٖسٰ ٢ُٗ يٲك٧الت ثعض٪

٦٭ ٶٓبٰ ټب، چٻ ٲٷ٣ُٻ  يآق٧بض ز٪ط٪ٹٴ ؾبظ يثب تٹرٻ ثٻ زقٹاض يبؾت ذبضري٪صاضز. زض ؾ يط ٲي٭ ربٲٕ تبحيؾبظز ثط تحٯ يټساٜ ٲ٭ ضا تبثٕ ايٸؾب يضٸقٷ

ٸرٹز  يطات ؾبذتبضييزبز تٛيا ياظ تالـ ثطا يع اظ اٶتعأ ٲٟطٌ ٸ ذٹززاضيٷٽطټيزض ظٲ يثط ٶٓبٰ ؾٷت آ٪بټبٶٻ ا يٲؿتٹٮ ي٢سضتٽب يثطا يحت يٸ چٻ رٽبٶ يا

 يٷسثٯٹٰ ا٦ٷٹٴ رع ٸاغ٪بٴ رب اٞتبزٺ ٲٹضز اؾتٟبزٺ ټط زٸ زؾتٻ ٲح٣٣بٴ زاٶك٫بټيؽ ٦طزٴ ٦بضټب ٮيٳٹٴ ٸ ٲٟٽٹٰ ضاؾت ٸ ضيت ٲحسٸز ؾبيضز. ٲٟٽٹٰ ٣ٖالٶزا

 ياضظقٽب يٷٻ ؾبظيكيث يحٳط ثٹزٴ ا;تالـ ٞطز ثطا يت ٲحسٸز اؾبؾب ثيكٻ ٣ٖالٶيٵ ٖطنٻ زض آٲسٺ. اٶسيع زؾت اٶس ٦بضاٴ ٦بض آظٲٹزٺ تط ايٸ ٶ ياٲٹض ٖٳٹٲ

٥ اؾت. ٲب اظ يحبت ٞطز ٶعزيؿت ٦ٻ ثٻ تطريزٻ ايٵ ٶتيطـ ٶرؿتيب پصيت ثٻ حس ا٢٭ ټب يب ضيبي ييح زاضز ثؿٷسٺ رٹيذٹز اقبضٺ زاضز. زض ٖٹو آٶچٻ تطر

٦ٻ  يٲٳ٧ٵ ضا زض حس يٷٻ ټبيټٳٻ ٪ع ٱيتٹاٶ يٱ ٶٳيبض زاقتٻ ثبقيالظٰ ضا زض اذت يبؾيا٪ط ظٲبٴ ٸ ٲزب٬ ؾ يٱ ٸ حتيٶساض يٳبت اَالٔ ٦بٞيتهٳ يبٲس ټبيپ

زټٷس  يبؾت٫صاضاٴ اربظٺ ٶٳيٱ ټب ثٻ ؾيضغ يزاذٯ يٹاٶؿبالضيز ياؾتبٶساض ثطا يبتيٖٳٯ يٷٽبييٱ.آيف چكٱ ذٹز ٲتهٹض ؾبظيٷٻ الظٰ اؾت پيزٻ ثٽيٶت يثطا

زؾت ٸ پٷزٻ ٶطٰ ٦طزٴ ثب ثؿٷسٺ  يس آٸضٶس.ثطايسذٹاټٷس پ ي٦ٻ ٲ يؾُح نبٜ آٴ ټط قبټ٧بض ثعض٪ ي٦ٷٷس ٦ٻ ضٸ يتٯ٣ يسيزؾتٹض ٦بض ذٹقبٴ ضا ٮٹح ؾٟ

٪ؿؿتٻ ٲتٹؾ٭  ييذ ٪طايتط تسض يب ثٻ ٖجبضت ضؾٳيؽ ٦طزٴ ٦بضټب ي١ ؾئبضاٴ ضٸزذبٶٻ ټب ثٻ ضاؾت ٸ ضياٞطا ٲبٶٷس ٢ب يبضيطاتٝ ثؿييزض ٪صض ظٲبٴ ٸ تٛ ييرٹ

ف ثٻ ٲخبثٻ ٲٟٽٹٰ اؾبؾب ٲٹضز ٲٷب٢كٻ يتٽبيت زض ټٳٻ اٶٹأ زض ضٸاي٣ٖالٶ٪ؿؿتٻ ٸاضز اؾت ٦ٻ ٲبضا ثٻ قٷبذت  ييذ ٪طايٻ تسضيطاز ٲٽٱ ثٻ ٶٓطي٥ ايقٹٶس. يٲ

٧طز يٵ ؾبٴ ضٸيٷكبٴ ٪ٳطاٺ ٪طزٶس. ثٻ ټٳيٵ اٲ٧بٴ ٸرٹز زاضز ٦ٻ ثٻ ٸاؾُٻ ٶٟؽ ٸا٢ٕ ثيا ييؽ ٦طزٴ ٦بضټب ٸ ثؿٷسٺ رٹي٪طزاٶس. اٲب زض ثبضٺ ضاؾت ٸ ض يثبظ ٲ

ٵ ذُط ټٳطاٺ اؾت ٦ٻ يثب ا ييذ ٪طايٷزبٲس. تسضيث يٲتربنٳبٶٻ ا يتٹاٶس ثٻ ق٧ؿتٽب يؿتٻ ٶكٹز ٲثٻ ٦بض ث يا٪ط ثٻ زضؾت يبؾت ذبضريزض ؾ ييثؿٷسٺ رٹ

 يٶ٫طـ ٞٹ٠ اٮٗبزٺ ضاټجطز ضا ثب ٶٹٖ يبض ٶبٲٗٳٹٮيطز. غاٴ ٲٹٶٻ ثٻ ق٧٭ ثؿيٲطزٰ ؾبالض نٹضت ٪ يبٶٻ ٸ ثٻ زٸض اظ چكٱ ٶٽبزټبيثٻ ق٧٭ ٲرٟ يطات اؾبؾييتٛ

كطٞت اٲٹض يبٴ ثبض ثبقس انطاض ثط قتبة ٪طٞتٵ آټٷ٩ پي٦ٻ ٲٳ٧ٵ ثٹز ظ يٵ ٸاؾُٻ ټط٪ع زض ظٲبٶيرتٻ ثٹز ٸ ثٻ ټٳيزض آٲبٶٻ يٖٳٯ٫طا يزيٝ ٸ تسضيضٸـ ْط

ذبل  يؿٱ تحت پٹقف انالحبت ٖٳٯياٲٹض زض رٽت ٞسضاٮ يزيف ضاٶسٴ تسضيپ يثطا ييٳٵ اٚتٷبٰ رؿتٵ اظ ټط ٞطنت يٷبٴ ٸيكتط ربٶكيث ي٦طز ٸٮ يٶٳ

٦ٳ٥ ٪طٞتٻ اٶس ٦ٻ زض  يزيتسض ييٸ ټٳ٫طا ييٶٹ ٦بض٦طز٪طا يسئٹٮٹغيط آٶبٴ اظ ايٵ ٲؿيؿٱ قسٺ اٶس. زض ايثٻ ؾٳت ٞسضاٮ يحط٦ت ٲٗٳٹال ٣ٍٞ ٲٷ٧ط ټط٪ٹٶٻ

 ربٲٗٻ اضٸپب حب٦ٱ ثٹزٺ اؾت.

ثٻ زؾت  يبؾت ذبضريچٹة ؾع چٽبضيٹٺ ٦بض شټٵ ٸ ؾبظٲبٶٽب ٸ ٶيزض ثبضٺ ق يٷبٶٻ ايع ثيت يٷكٽبيٵ ثطٸٶط ثياؾتب يب ٞطٲبٶكي ي٧يجطٶتيؾ يطيٱ ٪يٻ تهٳيٶٓط

طټب ٸ ياظ ٲتٛ يبض ٲحسٸزيط ٶٓط زاقتٵ قٳبض ثؿيظ يٵ ضٸ ثطايس ٸ اظ ټٳيف ضٸاٶٻ اؾت ثطآي٦ٻ ثٻ ؾٹ يتٹاٶس اظ پؽ اٶجٹٺ اَالٖبت يزازٺ اؾت. شټٵ اٶؿبٴ ٶٳ

رتٻ ي٭ ثٻ ټٱ آٲيطز ثٯ٧ٻ اټساٜ ٸ ٸؾبي٪ ينٹضت ٶٳ يٵ ٖبٲ٭ ټٱ ٲحبؾجبت اٶتعاٖيزضثبضٺ ا يؾبظز. حت يٲ ييٷٻ ټبيط ٖٳسٺ ٪ٷزي٥ ٲتٛيزض ٸا٢ٕ ٚبٮجب ٣ٍٞ 

ٵ يكطٞت اٲٹض اي٫طزاٶٷس. تٷٽب ضاٺ پيثطٲ يٻ ٲبضا ثٻ ضٸٶس ؾبظٲبٶيٵ ٶٓطيا يرٳٗ يبؾت٫صاضينٹضت ٪طٞتٻ اؾت. زض ؾ ييٯٽبيٳٻ ذٹز٦بض تٗسيٶ ياٶس ٸ ثٻ ق٧ٯ

ٵ يا يب ٞطٲبٶكي ي٧يجطٶتي٧طز ؾيٶٓطاٶٻ ذبل ذٹزقبٴ ضا اٶزبٰ زټٷس. اق٧ب٬ ضٸ ٦ٹتبٺ يٯٽبيٱ رطح ٸ تٗسيسازټب اربظٺ زټيٵ اٞطاز ثٻ ضٸي٧تطيثبقس ٦ٻ ثٻ ٶعز

ٵ حس يتب ا يرٳٗ يتٽبيزض ٲٹضز ٞٗبٮ يبض ٲت٣بٖس ٦ٷٷسٺ اؾت، ٸٮيثؿ يٶحٹٺ زؾت ٸ پٷزٻ ٶطٰ ٦طزٴ شټٵ ثب ايبٞٻ ثبض اَالٖبت يثطا يطياؾت ٦ٻ ثٻ ٲخبثٻ تٟؿ

 يذبضر يبؾت٫صاضيٵ ؾي٢طاض ٪طٞتٻ اؾت. ثب ا يحيس تٯٹيي٭ ٲٹضز تبيتحٯ يضٸـ ٶبضؾب يثطا يٯيز ټٳچٹٴ ثس٧طيٵ ضٸيٵ ٦بض ايثب ا يؿت. ٸاٶ٫ٽيٲزبة ٦ٷٷسٺ ٶ

 يثطا يب ٲُٯٹثيط يٶب٪ع يٵ ټبي٫عيرب يزيتسض ي٧طز ټبيؿت ٦ٻ ضٸيٵ ثساٴ ٲٗٷب ٶيا يٲؿٯٳب ثب ٲك٧الت ٲطثٹٌ ثٻ پطزاظـ اَالٖبت ضٸثٻ ضٸؾت ٸٮ ي٣ٖالٶ

٦ٻ  يُيػٺ زض قطايآٴ ثٻ ٸ يٵ ٦بضآٲس ثطاي٫عيكٷٽبز ربيٸ پ يبؾت٫صاضيثٻ اٲط ؾ ي٧طز ٣ٖالٶي١ ضٸيبٴ احجبت ٶب٢م ثٹزٴ ٖٳياؾت ٲ يبزيآٶٽب ټؿتٷس. ٞط٠ ظ

 قٹز يٶٳ يٻ تٹرٻ چٷساٶيٵ ٶٓطيع زض ايٝ اظ ٖٷهط تزٹيع ؾبذتٵ ٖٷهط تٹنيثٻ تٳب

 بؾت ذبضرٻيزض ؾ يٳيتهٳ يث



 يزٸٰ ث يا٢ساٰ اؾت.ٲٗٷب يبظ ثٻ ٞكبض ثطايٶ٧طزٴ ثٻ ضٚٱ ٸرٹز ٸؾٹؾٻ ٢بث٭ ٲالحٓٻ ٸ احتٳبال ٶ يضٱ ثٻ ٖسٰ ا٢ساٰ ٸ ٦بيتهٳ ينطٞب ثٻ ٲٗٷب يٳيتهٳ يث

 يٻ ثط ٲٽبضت ٸٮيٷٻ ټب اظ زؾتٹض ٦بض ٪بٺ ثب ت٧ي٪ع يكٻ حصٜ ثطذياٶس يٳيتهٳ يث يٵ ٲٗٷبيزض ا٢ساٰ اؾت. ؾٹٲ يب ٦ٹتبټيٸ  يطيٱ ٪يع اظ تهٳيپطټ يٳيتهٳ

 يطٸٴ اظ آٴ ربيٻ ثيبؾت ؾبظٲبٴ زازٺ ٸ ث٣يٲٹيٹٖبت رعء ؾ يذٹاٶس. ثطذ يٲ ي٥ ربٶجساضيسض تحطياؾت ٦ٻ قبت اقٷب يعيچٻ ثط آٴ يثٻ ق٧٭ ٲاحطتط ثب ت٧

 قٹز. يزازٺ ٲ

ټٳطاٺ اؾت ربٮت ٸ ٲؿحٹض ٦ٷٷسٺ اؾت. ٢سضت  يثطرؿتٻ تط يبٲس ټبيط ٦ٻ اٚٯت ثب پيط قسٴ اٲٹض تتهٹض ٶبپصيبثس ٸ ٲكبټسٺ تهٹض پصي يبٴ ٲيپب يعيټطچ

بؾت ټب ي٭ ؾيضا ثٻ ثبض آٸضز. زض تحٯ يذ ٶبٲُٯٹة ٢بَٗيٲٳ٧ٵ اؾت زض ثٯٷس ٲست ٶتب ياؾت ٸٮ يبؾيؾ يٵ حطثٻ ټبيسٺ ٪طٞتٵ ، اظٲٽٳتطيٸ ٶبز يپٹق چكٱ

ضؾس ٦ٻ زض  يٻ ٶٓط ٲٵ ثيچٷ يزاضز ٸزض حبٶ يثؿت٫ يٵ ثٻ زٸضٺ ظٲبٶيت ٶٻ تٷٽب ثٻ ٲ٧بٴ ٸ ٞطټٷ٩ ثٯ٧ٻ ټٳچٷيبز ثطز.اٸال ٣ٖالٶيت ظٲبٴ ضا اظ يس ټط٪ع اټٳيٶجب

كٻ يٖٳسٺ تالـ ٦طز. اٶس يطات ؾبذتبضييزبز تٛيا يسازټب ثطايضٸ يف اظ ٲٷزٳس قسٴ زٸثبضٺ اٮ٫ٹيتٹاٴ پ يآٴ ٲ يس ٦ٻ َيأيس ٲيپس يٷيٲٗ يد ٞطنتٽبيتبض

ضا ثٻ  يطيٱ ٪يٷس تهٳيبؾت ټب ٞطايب ٸ ذٹز ؾكٻ ټيكتط ثط اٶسيٻ ثيثب ت٧ يٻ ٞطاٲٹـ قسٺ ٶرج٫بٴ ٸٮيٲكبثٻ ٶٓط يؾبظز تب ثٻ ٪ٹٶٻ ا يٲبضا ٢بزض ٲ يٳيتهٳ يث

 يؿبظز ٦ٻ ٲٷبنت ضا ٖٳستب زض رٽت ٲٷبٕٞ قرهيٲ يت ٦ؿبٶيٻ ٶرج٫بٴ ٲٗٳٹال ٶ٫بٺ ٲب ضا ٲتٹرٻ ټٹيٱ حب٬ آٴ ٦ٻ ٶٓطيٹٶس ظٶيپ يسي٦ٯ يؾبذتبضټب يثطذ

 ف زض اٶحهبض ذٹز زاضٶس. يذٹ

 يػبهل رٍاى شٌبخت

زض ٶٓط  يٸ ارتٳبٖ يريتبض يس زض چبضچٹة اٶٹأ ثؿتطټبياؾت ٦ٻ اٮجتٻ ثب يطيٱ ٪يتهٳ يت، ضٸاٴ قٷبؾيالٶ٣ٖ يٲُطح ثطا يٖٳسٺ  يت ټبياظ ٲحسٸز ي٧ي

 يٖبَٟ يٲ٣بث٭ رٷجٻ ټب يثٹزٺ اؾت ٦ٻ ٶ٣ُٻ  ي٧ٞط يػٺ ټبي٦بضٸ يٗٷيشټٵ اٶؿبٴ  يقٷبذت يٶ٫بٺ ټب ٲتٹرٻ رٷجٻ ټب يط، ٖٳسٺ يٵ ٲؿي٪طٞتٻ قٹز. زض ا

قٷبذت  يٷٻ، آٴ چٻ ثطايٵ ظٲي٢بث٭ تٹرٻ اؾت. زض ټٳ ٵ ثطٸٶطياؾتبٸ  ٷسثٯٹٰيٮ، ٳٹٴيؾبچٹٴ  يٷٻ، آحبض اٞطازيٵ ظٲي. زض اضٞتبض اؾت ياحؿبؾ يكٻ ټبيب ضي

ٵ ٶ٧تٻ اقبضٺ ٦طز ٦ٻ ٶٹٔ يتٹاٴ ثٻ ا يش٦ط ٶٳٹٶٻ، ٲ يت ا٢تساض٪ط اؾت. ثطايقره يآزٸضٶٹ زضثبضٺ  يٻ يزاضز، ٶٓط يف تطيت ثياټٳ يبؾت ذبضريتٷف ؾ

ٷؿتٹٴ يؽ زاٶك٫بٺ پطيتٯد ٲعاد ٸ ثٗسټب زض ٲ٣بٰ اؾتبز ٸ ؾپؽ ضئ يثب پسض يٸ يٯؿٹٴ زض ٸرٹز ذٹز زاقت زض تزطثٻ ي٦ٻ ٸ يثٻ ربٶج ذبل احؿبؼ ح١

 كٻ زاقت.يض

 يس زاضايبثط٢طاض ٦طز. ضټجطاٴ ٶرؿت ث يٹٶس ؾٹزٲٷسيت ٸ چبضچٹة، پيبٴ قرهيب ٞطّٺ ٦ٻ ٲب٦ؽ ٸثط زضاٶساذتٻ اؾت ٲيعٲب يتٹاٴ ثٻ ٦ٳ٥ ٲٟٽٹٰ ٦بض ي٪بٺ ٲ

ضا  يب احؿبؾي يبؾيذال ؾ يٸرٹز زاقتٻ ثبقس ٦ٻ زض آٴ ٶٹٖ يُيس قطايثٗس ثب يثبقٷس ٸ زض ٲطحٯٻ  يٷف احؿبؾيٸ ث ي، تٹاٶٳٷسيچٹٴ ټٹقٳٷس ييټب يػ٪يٸ

 پط ٦ٷٷس.  يبؾت تٹزٺ ايزض ؾ

ٵ ذُط ٸرٹز يزبٶبت تٹزٺ ټب ضا ٲٽبض ٶ٧ٷٷس ايبؾتٳساضاٴ ټيؾ يٵ ضا ثٻ ټٳطاٺ زاضز. ٸ٢تيؾٷ٫ يٷٻ ټبيعٲب ذُط ٲتحٳ٭ قسٴ ټعيب ٦بضيٲؿٯٳب تٹؾ٭ ثٻ ٞطّٺ 

٭ يٸ آض يضا ٞطاټٱ ؾبظٶس. ؾطټٷ٩ ٢صاٞ يطٸٶيٶبْطاٴ ث يبضيٸ ټك يت، اؾجبة ق٫ٟتيثٻ ٣ٖالٶ يتٹرٽ يٛبت ذٹزقبٴ ثبٸضقبٴ قٹز ٸ ثب ثيزاضز ٦ٻ زض تجٯ

 ٵ نٷٝ اٞطاز ټؿتٷس.ياظ ا ييقبضٸٴ ٶٳٹٶٻ ټب

ف ٞطو ضا ثط يع پيٵ ضاؾتب، ٲب ٶي، ٲٹيٹٔ ثطزاقت ٸ ؾٹءثطزاقت ثٹزٺ اؾت. زض ټٳيبؾت ذبضريؾ يطيٱ ٪يتهٳ يزضثبضٺ پػٸټف  يٵ ٖطنٻ ټبيتط ياظ ٚٷ

اظ  يط تهٹضاتيطاٴ ثٻ ٶب٪عيٱ ٪يٵ ٸرٹز زاضز. تهٳيټطچٷس ٶب ٲٗ يآٶبٴ تٟبٸت يبتيٍ ٖٳٯيطاٴ ٸ ٲحيٱ ٪يتهٳ يٍ ضٸاٴ قٷبذتيبٴ ٲحيٱ ٦ٻ ٲي٪صاض يٵ ٲيا

بٞت ټب ٸ ثطزاقت ټب ياظ زض ييطز. تهٹضات، ٲزٳٹٖٻ ټبيپص يط ٲيتبح يٷيع اظ قٹاټس ٖيآٶبٴ ٸ ٶ يبؾيٸ ؾ ي٥ اٶساظٺ اظ ٦ٹٮٻ ثبض ٞطټٷ٫يثٻ ٫طاٴ زاضٶس ٦ٻ يز

ت٧بٲ٭  قٹٶس ٸ ثب اظ زؾت زازٴ ٢سضت ي٭ ٲيكٻ تجسيع، تهٹضات ثٻ ٦ٯيت ثٻ اتٟب٠ ٲٹاضز ٶيٱ. زض اٚٯت ٢طيزټٷس رٽبٴ ضا ثكٷبؾ يټؿتٷس ٦ٻ ثٻ ٲب اٲ٧بٴ ٲ

٦ٻ  يطيٱ ٪يؿتٷس ٸ ټط٪ٹٶٻ ٶٓبٰ تهٳيط ٶيذك٥ ٸ اٶُٗبٜ ٶبپص يټب يرع ؾبزٺ ؾبظ يعيكٻ ټب چياٞتٷس. ٦ٯ يثٻ زٸض ٲ يٷيف تط اظ قٹاټس ٖيبٞتٵ، ټط چٻ ثي

 ٲ٣بثٯٻ ثب آٴ ټب زاضز. يثطا يزضٸٶ ييكطٞتٻ ثبقس ؾبظٸ٦بضټبيپ ياٶس٦

زاضٶس: ؾٹء  ي٪صاضٶس. ؾٹء ثطزاقت ټب اٶٹأ ٲرتٯٟ يط ٲيتبح يطيٱ ٪يزاٶؿت ٦ٻ ثط ضٸٶس تهٳ يقٷبذت ت ضٸاٴيٵ ٶٹٔ آؾيذ تطيتٹاٴ ضا يؾٹء ثطزاقت ټب ضا ٲ

ت زض ي٥ ض٢ي٦ٻ ٲٗٳٹال اظ  ييټب زض رب ييتٹاٶب يٸ اتحبز آؾبٴ اؾت؛ ؾٹء ثطزاقت زضثبضٺ  يزقٳٷ ي٦ٻ اٚطا٠ ٦طزٴ زضثبضٺ  ييبت زض ربيٶ يثطزاقت زضثبضٺ 

ٱ ٸ ؾٹء ثطزاقت يقٷبؾ يٲ ي٦ٻ ثٻ ذٹث ييآٴ ټب يٱ؛ ؾٹء ثطزاقت زضثبضٺ يطي٪ يٱ ٸ زض ظٲبٴ رٷ٩ آٴ ضا زؾت ٦ٱ ٲيټطاؾزض  يظٲبٴ نٯح ثٻ ق٧٭ اٞطاَ

 يعٺ ايٸ ٲٗٳٹال آٲ يٸ ؾبظٲبٶ ي، قٷبذتياظ ٲؿبئ٭ ٖبَٟ يٵ ؾٹء ثطزاقت ټب ٲٳ٧ٵ اؾت اظ اٶٹأ ٲرتٯٟيع، ايٶ ي٫ط ضٸيآٴ ټب ٦ٻ اظ ٲب زٸضٶس. اظ ز يزضثبضٺ 

 ٶٹٔ ثبقٷس. اظ ټط ؾٻ



ٱ، يٲب ٪طٞتبض آٴ ټؿت ي٦ٻ ټٳٻ  ي٫طيٲكبثٻ ز ياؾت. ٖبضيٻ  يٶ٫طـ ت٥ ثٗسزاضز  يٸ ټٱ قٷبذت يؾٹء ثطزاقت ٦ٻ ټٱ ؾطقت ٖبَٟ ياظ ؾطچكٳٻ ټب

 اؾت. يب ؾبزٺ اٶ٫بضي يقٷبذت يي٭ ثٻ نطٞٻ رٹيتٳبع يؾٹء ثطزاقت ټب ٶ يٵ ؾطچكٳٻ ياؾت. آذط يَٯت ټٳؿبظ

 يٻ يزض ٶٓط ي٭ ٖٳسٺ ايتٗس يٵ ٲٟٽٹٰ ٶكبٴ زټٷسٺ يٱ. ايضؾ يٲ يت٧ٟط ٪طٸټ يٻ ي، ٶرؿت ثٻ ٶٓطيطاٴ ذبضريٱ ٪يتهٳ يٗرٳ يزض ثحج اظ ضٸاٴ قٷبؾ

ٵ اؾت يٻ ايٵ تٹنيع ٦ٷٷس، ثٽتطيت پطټي٦ٻ ثرٹاټٷس اظ ٖسٰ ٣ٖالٶ يٱ ٪طاٶيتهٳ يس اؾت ٦ٻ ثطايبٴ تب٦يٵ ٶ٧تٻ قبيٵ رب اياؾت. زض ا ي٣ٖالٶ يطيٱ ٪يتهٳ

ټب زض  يطيٱ ٪يٵ اؾت ٦ٻ تهٳيس ثساٴ تٹرٻ ٶٳٹز، اي٫ط ٦ٻ ثبيز يٷس. ٶ٧تٻ يع ٶٳبي٪طٸٺ پطټ يزض ؾُٹح ثبال يب ثستط اظ آٴ ٶٹ٦طٲأثي يٹّ چبپٯٹؾزبز ري٦ٻ اظ ا

ٱ يٳته يبتيح يټب يػ٪ياظ ٸ يحؿ يت٧ٟط ٸ ٲكبټسٺ  يع زضؾت ثٻ اٶساظٺ يقٹز. احؿبؼ ٸ قٽٹز ٶ ي٥ اٶزبٰ ٲيت ٦الؾيف تط ٲٹاضز ثط اؾبؼ ٣ٖالٶيث

 ؿتٷس.يٶ يطيٱ ٪يضؾس ٲبٶٕ تهٳ يت چٷبٴ ٦ٻ ثٻ ٶٓط ٲي٣ٖالٶ يٲٹرٹز ثطا يت ټبيٵ اؾبؼ، ا٦خط ٲحسٸزيطاٴ اؾت. ثط اي٪

 يخيقذرت تفکز تبر

ذ يثؿضا زض پكت ؾط ح٧ٹٲت  يتٹاٶٷس ا٧ٞبض ٖٳٹٲ يؾبظز ٸ ټٱ ثٻ ٦ٳ٥ آٴ ٲ يؾبذتبض ٞطذٷسٺ زض ز٬ اثٽبٲبت ٞطاټٱ ٲ يبؾتٳساضاٴ ټٱ ٶٹٖيؾ يد ثطايتبض

ٱ يٹؾتٻ ثٻ َٹض ٲؿت٣يف تط اٶؿبٴ ټب پي٪صاضٶس ٸ زض ٸا٢ٕ ث يد ٲيزض تبض ييطٶس٪بٴ ٞطو ضا ثط ٸرٹز زضؼ ټبيٱ ٪يٵ اؾت ٦ٻ تهٳيذ ايضا يسٺ ټبي٦ٷٷس. اظ پس

 "آٲٹذت. يعيد چيتٹاٴ اظ تبض يٱ ٦ٻ ٶٳيآٲٹظ يد ٲياظ تبض"ؾٷزٷس. ثٻ ٢ٹ٬ ټ٫٭  يآٴ ضا ثب ذٹز ٲ يت ٞٗٯي٦ٷٷس ٸ ٲٹ٢ٗ يٱ اظ ٪صقتٻ اؾتٟبزٺ ٲيطٲؿت٣يٸ ٚ

ٱ ٦ٻ اظ ذٹزٲبٴ ٸ يٶ٫بٺ ٦ٷ يعيچ يسٺ يطٺ قسٺ اؾت، ثٯ٧ٻ ثٻ زيٲٳ٧ٵ شذ يرسا اظ ذٹزٲبٴ ٦ٻ زض آٴ ضاٺ ح٭ ټب يٷٻ ايد ٶٻ ثٻ چكٱ ٪ٷزيس ثٻ تبضيثب

 ؿت.يط ٶيپص ييت ذٹزٲبٴ زض ظٲبٴ ٸ ٲ٧بٴ رساياحؿبؼ ټٹ

ثط٢طاض ؾبظٶس. اظ  يط قسٴ زض چٷ٫ب٬ ٪صقتٻ تٹاظٶيٲٟطٌ ٶؿجت ثٻ ٪صقتٻ ٸ اؾ يياٖتٷب يبٴ ثيس ٲي، ثبيٳٹٲبؾت ٖيع، ٲؿٹٸالٴ ټط حٹظٺ اظ ؾيٵ ضاؾتب ٶيزض ټٳ

 طاث ٞط٠ ٪صاضٶس: يٵ ؾٻ ٶٹٔ ٲيبٴ ايا٢ساٰ ذٹزقبٴ ٲ يياٶتربة ٸ تٹاٶب يٵ اؾت ٦ٻ اظ ٶٓط آظازيطٶس٪بٴ ايٱ ٪يٻ ثٻ تهٳيٵ تٹنيٵ ضٸ، ثٽتطيټٳ

٦ٻ آٴ ټب ټٱ  ييطاث ټبيكٻ ٦ٵ ٦طز؛ ٲيآٴ ټب ضا ض يبؾت ٪صاضيتٹاٴ ثب ؾ يب ٞطټٷ٩ ٦ٻ ٖٳال ٶٳيالت يٶٽبزټب، تٳب١ زض يٖٳ يكٻ ټبيثب ض ييطاث ټبيٲ

كٻ يب ضيب ٶؿجتب تبظٺ اٶس ي٦ٻ  ييطاث ټبيط زاز؛ ٸ ٲييتٛ يبؾي٥ ٶؿ٭ ؾيٖٳط  يآٴ ټب ضا َ يتٹاٴ ثب تالـ ٢بث٭ ٲالحٓٻ ا يٲ ي١ زاضٶس ٸٮيٖٳ يكٻ ټبيض

 زؾت ٢طاض زاز. يچٻ يب ثبظيٵ ثطز ياظ ث يچٷساٶ يتٹاٴ آٴ ټب ضا ثسٸٴ زقٹاض يٵ ضٸ ٲيٸ اظ ټٳٶساضٶس  ي٣يٖٳ يټب

 ياّذاف خَد

ذٹز ضا  ياټساٜ ٸا٢ٗ يٲٟطٸو پٷٽبٴ ؾبظٶس ٸٮ يت رٳٗيٲؿٹٸٮ ي٧پبضچ٫ي يزټٷس ذٹز ضا زض پكت پطزٺ  يح ٲيتطر يبؾت ذبضريؾ يٷبٴ ٖطنٻ يٶ٣ف آٞط

ؿت ٦ٻ ثتٹاٴ اظ آٴ ثط يٶ يعيچ يٻ ټؿتٷس ٲكرم ٶؿبظٶس. ٲٷبٕٞ ٲٯيتط اظ ث٣ ياظ آٴ ټب قسٶ يب٬ ثٯٷسٶٓطاٶٻ اؾت ٸ ثطذٵ حيع ٸ زض ٖيط تٗهت آٲي٦ٻ ٶب٪ع

ٲؿٯٱ  يټط زٸٮت يبؾت ذبضريؾ يٻ يتٹاٴ چٹٴ اټساٜ ٖبٮ يضا ٲ يبز ٦طز ٦ٻ ټٳ٫ي، اؾت٣ال٬ ٸ ٲبٶٷس آٴ ټب يا٢تهبز ييت، ق٧ٹٞبيحؿت ٢سضت، اٲٷ

 يب رٳٗي يٖٳٹٲ يٲٯ يٲكرم، ثٻ ضاؾت يبؾتيب ؾيٱ آيؾبظز ٢ًبٸت ٦ٷ ياؾت ٦ٻ ٲب ضا ٢بزض ٲ يطياثعاض اٶساظٺ ٪ ي٣ٍٞ ٶٹٖ يٲٯاٶ٫بقت. ثط ٧ٖؽ، ٲٷبٕٞ 

 ب ٶٻ؟ياؾت 

س ثتٹاٶٷس يٷبٴ زؾت ٦ٱ ثبيؿت. ايت ٲٟطٌ ٶيثط ٣ٖالٶ يسييطٶس٪بٴ، تبيٱ ٪يتهٳ يثطا يبؾت ذبضريٲرتٯٝ اټساٜ ؾ ي٢بئ٭ ثٹزٴ ثٻ ٮعٸٰ قٷبذت ٪ٹٶٻ ټب

 ٹؾتبض رسا٪بٶٻ زاضٶس:يچٽبض پ يٞط٠ ث٫صاضٶس ٦ٻ ضٸ يبٴ اټساٞيٲ

 زاقتٻ ثبقٷس. ي٭ ټط ټسٜ زض٦يس اظ چبضچٹة تحهيٶرؿت ثب -1

 اؾت. يٹؾتبض نطاحت ٸ ضٸقٷيٹؾتبض، پيٵ پيزٸٲ -2

طا ٦ٱ ياظ ٲٗبٲٯٻ اٶس ظ يشات يع ثركيٻ ټب ٶٯيٱ؛ ٸؾي٭ ضا نطٞب ثٻ اټساٜ ٲحسٸز ٦ٷيٱ تحٯيتٹاٶ يٵ ٲطحٯٻ ٶٳيٲُطح اؾت؛ زض ا يٹؾتبض ؾٹٰ، اضظـ ټبيپ -3

 اٖتٷب ثبقٷس. ي٪صاضٶس، ث يط ٲي٫طاٴ تبحي٦ٻ ثط ز يُيػٺ زض قطاي٦ٷٷس ثٻ ٸ يٲ يطي٫ي٦ٻ اټساٜ ذٹز ضا ثب آٴ ضٸـ پ يٹٺ اي٦ٻ ٶؿجت ثٻ ق ي٫طاٶيټؿتٷس ثبظ

 يعيب چٻ چي يزاضز ٦ٻ ثط چٻ ٦ؿ يت ٢بث٭ ٲالحٓٻ اياټٳ ٵ ٲٹيٹٔيا يبؾت ٲكرهيٲكرم ٖٳ٭ اؾت؛ ٲٗٳٹال زض ټط ؾ يٹؾتبض، آٲبد ټبيٵ پيآذط -4

 ٱ.يٱ اٖٳب٬ ٶٟٹش ٦ٷيذٹاټ يٲ



)٣ٖالٶيت ٲؿتٯعٰ ثبظي٫طاٴ ثيٵ اٮٳٯٯي زض ثطاثط قٽطٸٶساٴ ذٹز ٸ٦٭ ٶٓبٰ ثيٵ اٮٳٯ٭ ٲؿئٹٮٷس ٸٶجبيس ثٻ قيٹٺ ٚيط ٲؿئٹالٶٻ ٖٳ٭ ٦ٷٷس ٮيٷ٧ٯيتط ٲي ٪ٹيس

 ي تٹاٶس ٲٷبؾجبت تبظٺ اي ٲيبٴ رٽبٶكٳٹٮي ٸ٪ٹٶب٪ٹٶي تطٸيذ ثبقس((پصيطـ ټٳجؿت٫ي ٪ٟتٳبٶٽبي ٲتٗسز اؾت ٦ٻ ٲ

ٶيؿت((.چٹٴ اقتجبٺ  ٞٯصا ٸضتؿجط٪ط ٲي ٪ٹيس اشٖبٴ ثٻ ايٷ٧ٻ تهٳيٱ ٪يطاٴ ټٳيكٻ ٶٳي تٹاٶٷس ضٞتبض٣ٖالٶي زاقتٻ ثبقٷس ٲبٶٕ اظ زاٸضي زض ثطاثط ٲؿئٹٮيت آٶٽب

 ٸټٽب ٲرتٯٝ تٹنيٻ ٦طز زضثبضٺ ٲٟطٸيبت اؾبؾي ذٹز ٦بٲ٭ ثيٷسيكٷس ٸآٴ ضا ثٻ ضٸقٷي ثبظ٪ٹ ٦ٷٷس٪طٞتٵ اټساٜ ٪ٹٶب٪ٹٴ اٲ٧بٴ پصيط اؾت ٞٯصا ثبيس ثٻ ٪ط

ايٷ٧ٻ ٶجبيس حبٶيب ثبيس ؾيبؾت ثطٶبٲٻ ضيعي اٶُٗبٜ پصيط ضا ثٻ ٦بض٪يطٶس ثٻ ٲٗٷي تٗييٵ ضاټجطزټبي ٦ٯي ثسٸٴ ٲكرم ؾبذتٵ ثيف اظ حس رعئيبت.زؾت آذط 

 ٻ تٟؿيط ٦طز ٸزضٖيٵ حب٬ ٦ٷبض ٪صاقتٵ آٴ ٶيع اقتجبٺ اؾت٣ٖالٶيت ضا ثٻ ٪ٹٶٻ اي ٦ٹتٻ ثيٷبٶ

ٶچٻ ٲؿبٮٻ ٦ٷك٫طي زض ؾيبؾت ثيٵ اٮٳٯ٭ زاضاي زٸ ثٗس ٶحٹٺ ٸٲك٧الت ارطا ٸٶيع تهٳيٱ ٪يطاٴ اؾت ٦ٻ ارطا ذٹز زاضاي زٸ رعء تبذيط زض ارطاي آ

 ؾيبؾتٳساضاٴ تهٹيت ٦طزٺ اٶس ٸٶيع تٹاٶبيي اٶزبٰ يب ٖسٰ اٶزبٰ آٴ اؾت

(تهٳيٱ ٪يطي ثب ٲكرم ؾبذتٵ ي٥ Flow chartثٻ ؾرتي ٲي تٹاٴ اظ ٲطاح٭ تهٳيٱ ٪يطي ٸ ذٹز تهٳيٱ رسا زاٶؿت .ٲٗٳٹال زض ي٥ ضٸٶس ٶٳب) ا٢ساٰ ضا

 ټي پيسا ٲيٲؿبٮٻ قطٸٔ ٸزضازاٲٻ ثٻ ٪طزآٸضي اَالٖبت ٸزضٶٽبيت تهٳيٱ ٪يطي ٲٷزط ٲي قٹز.ټطچٷس ا٢ساٰ زالٮت ثط ٞٗبٮيتٽبي ٲٯٳٹؼ زاضزٚبٮجب ق٧٭ قٟب

ٸ ٲحيٍ ٦ٷس.ٞٯصا ٲٳ٧ٵ اؾت ٦ٻ ا٢ساٰ قبٲ٭ اٖالٰ ي٥ تهٳيٱ ٲبٶٷس اٖالٰ ٢جطؼ ثطاي ذطيس ٲٹق٥ اظ ضٸؾيٻ ثبقس ٸ ذٹز تهٳيٱ ثبٖج تٛييط ؾٳت ٪يطي 

 ؾيبؾي ثبقس

 (ارطا رعءرسايي ٶبپصيط ٦٭ چطذٻ تهٳيٱ ٪يطي ؾت1ؾٹءثطزاقتٽبيي ٦ٻ ثٻ ټٷ٫بٰ ٖٳٯي ؾبذتٷتهٳيٱ پيف ٲي آيس:

 ؾبالضي ٲتطازٜ ثب ارطا ٶيؿت ٸثبيس آٴ ضا زض پيٹٶس ثب ؾيبؾتٳساضاٴ زض ٶٓط ث٫يطيٱ (ٶ٣كٽبي زيٹاٴ2

٦ٻ زضټٷ٫بٰ (ارطا نطٞب يبٞتٵ ثٽتطيٵ اثعضا ٦بض ٶيؿت ٸٲخب٬ چب٢ٹي رطاحي زض ايٷزب ٲخب٬ ٶبٲٷبؾجي اؾت.زض ؾيبؾت ذبضري ايعاضټبي ٲرتٯٟي ٸرٹز زاضز 3

 اثعاضټب  ثٻ ٖٷٹاٴ اثعاض ثبٮ٣ٹٺ اؾتٟبزٺ ٲي قٹز ارطااظ تٯٟي١ آٶٽب اؾتٟبزٺ ٲي قٹز ٸيب ثطذي

 يؽ ثٻ ٦بٶب٬ ؾٹئعحتي زض ٲٷبؾجبت آٲطي٧ب ٸاضٸپب ٶيع ٪بټي قبټس ذبضد قسٴ ا٢ساٲبت اظ ٲزبضي پصيطٞتٻ قسٺ ثٹزٺ ايٱ ٲبٶٷس:ٞكبضآٲطي٧ب ثٻ ذبَط تٽبرٱ اٶ٫ٯ

بٴ ٲٯتٽبي ٲٹض٪ٷتب ٸ ٶٓطي اي زض ثبثب ؾيبؾت ذبضري ٲسٮؿ٧ي تالقي ثئس ٢سضت ٸؾيبؾت ذبضري:٢سضت اظ ٲتٹٴ ضٸاثٍ ثيٵ اٮٳٯ٭ اؾت ٸ٦تت ؾيبؾت زض ٲي

 ثطاي ٖٳٯيبتي ٦طزٴ ٢سضت چٹٶبٴ ي٥ پٹ٬ ضايذ زض ؾيبؾت٫صاضي ذبضري ثٹزٶس

 اٞطاز اټ٭ ٖٯٱ ثب ٢سضت اظ ؾٻ ثٗس ضٸ ثٻ ضٸ ٲي قٹٶس:اٮٝ(٢سضت چٹٶبٴ ټسٜ   ة(٢سضت چٹٶبٴ ٸؾيٯٻ    د(٢سضت چٹٶبٴ ؾبذتبض

سٜ:زض ايٵ ٲٹضز ؾيبؾتٳساضاٴ ٲيبٴ اٞعايف ٢سضت ذٹز ٸاٞعايف ٢سضت ٦كٹضقبٴ تٳبيعي ٢بئ٭ ٶيؿتٷس ٸاٮجتٻ ايٵ تهٹيط تهٹيطي ٦بضي٧بتٹضي ٢سضت چٹٶبٴ ټ

ع ٶٳٹٶٻ حبيط ٶي ؾت.اٮجتٻ ٶٳٹٶٻ ټبيي اظ ٢يهط ټبي زيٹاٶٻ ټبضٸٮس الؾٹٴ ٸرٹز زاضز ٦ٻ ٲي ذٹاټٷس ٦٭ ٲطزٲبٴ ضا ثٻ اٶ٣يبز ذٹيف زض آٸضٶس اٮجتٻ زض ظٲبٴ

 .ټبيي ٲبٶٷس نساٰ يب ټيتٯط ٸرٹز زاقتٻ اٶس اٲب آٶچٻ ثبيس ثٻ آٴ تٹرٻ زاقت ايٵ اؾت ٦ٻ ټيتٯع ٶيع ټسٞي ثبالتط اظ اَبٖت اظ ذٹيف زاقتٻ

ٲكرهي ټؿتٷس حتي ثطذي اٸ٢بت ثٻ ٶٓط ٲي ضؾس ضټجطاٴ ثٻ زٶجب٬ زؾتبٸضزټبي ٶؿجي ټؿتٷس ثٻ ايٵ ٲٗٷب ٦ٻ زضٖيٵ پصيطـ ثطذي ٲحسٸزيتٽب زض پي اټساٜ 

 ٸتٳٷبي اؾتيال رٹيي ٶساضزٴ.ٲبٶٷسرٳب٬ ٖجساٮٷبنط ٦ٻ ثطاي ٲ٣بثٯٻ ثبضقس اؾطائي٭ پيٹقتٻ اظٚطة ثٻ ٖٷٹاٴ تٽسيسي ثطاي نٯح يبز ٲي ٦طز

زاٶٷس ٸپؽ اظ  زضثبة ٢سضت چٹٶبٴ ٸؾيٯٻ اي ثطاي ضؾيسٴ ثٻ ټسٜ ٲي تٹاٴ ٪ٟت زي٧تبتٹ ضټب زض آٚبظ ٢سضت ضا ٸؾيٯٻ اي ثطاي ضؾيسٴ ثٻ اټساٜ ٸاال ٲي

٦ٻ ضؾيسٴ ثٻ ٢سضت اټساٜ ٸاال ة ٪ٹقٻ اي اٶساذتٻ ٲي قٹز ٸ ٢سضت ثٻ ٖٷٹاٴ ټسٜ ٢طاض ٲي ٪يطزاٮجتٻ زض چبضچٹة ؾيبؾت ذبضري ثبيس تٹرٻ زاقت 

 ٶٳبيٷس ثؿيبضي اظ ٦ؿبٶي ٦ٻ ٢سضت زضٖطنٻ زاذٯي ٲؿٳٹٰ قبٴ ٦طزٺ ٢بزضٶس ٦ٻ زض ٖطنٻ ذبضري ذٹز اض حّٟ ٶٳبيٷس ٸثٻ نٹضت ٲٷ٣ُي ضٞتبض

بن٭ ٸؾٹؾٻ اظ ٶٓط ٶٹيؿٷسٺ ټٷٹظ ټٱ تحٯي٭ ٸٮٟطظزضثبضٺ َيٝ ٲيبٴ ٢ُت ٢سضتٳٷس ٸ٢ُت ثي تٟبٸتي ٦ٻ ثٻ ٲٗٷبي ايٵ اؾت ٦ٻ ثيكتط ثبظي٫طاٴ ٢سضت زضحسٞ

 تٳبٰ ٖيبض ثطاي ٢سضت ٸثي اٖتٷبيي آق٧بض ثٻ آٴ ٢طاض زاضٶس



ضت ثطٸٶس ٲٗٳبي اٲٷيت اؾت ٦ٻ ٲٗٷبي زؾت يبٞتٵ ثٻ ٶٹٖي تٹاٶبيي حبقيٻ اي اؾت ٦ٻ اظ ٶٓط ٸي ي٧ي اظ ټسٞٽبيي ٦ٻ ثبٖج ٲي قٹز حب٦ٳبٴ ثٻ زٶجب٬ ٢س

ظ زض ثحطاٶٽب تحٯي٭ ٦ٻ ثيف اظ ٲ٣ساض ٲٹضز ٶيبظ زض ٲحيُي ثب حجبت اؾت ٞٯصا ٢سضت زض زٸ چبضچٹة تٹاٶبيي زؾتيبثي ثٻ اټساٜ ٸٶيع تٹاٶبيي شذجطٺ اي ٲٹضز ٶيب

 ب تٳبي٭ آٲطي٧ب ثط زاقتٵ ثطتطي ټٳيك٫ي ثط قٹضٸي ٣ٖالٶي ثٹزٺ ٸيب تزبٸظ٪طاٶٻٲي قٹز زضايٵ نٹضت ربي ثحج زاضز ٦ٻ آي

ٸاضظقٽبيي زاضٶس ٦ٻ رٳٕ آٶٽب ٲيكٹز ٖالي١  پٹ٬ يب ٸؾيٯٻ ٲجبزٮٻ ٸؾيٯٻ پيكجطز اټساٜ اؾت ٸزضٸا٢ٕ ا٢تهبز ٶيطٸٲٷس پكتٹاٶٻ ؾيبؾت ذبضري ؾت.زٸٮتٽب ٲٷبٕٞ

ٲٷيت،ق٧ٹٞبيي ا٢تهبزي،ټٹيت ٸاٖتجبض زٸض ٲي ظٶٷسثبيس تٹرٻ زاقت ٦ٻ ٢سضت ٖبٰ ٲبٶٷس پٹ٬ زض نٹضتي ٲحٹضي ٦ٻ ايٵ ٖالي١ ټٳبضٺ حٹ٬ چٽبض ٲٹيٹٔ ا

 زاضاي اٖتجبض اؾت ٦ٻ ٦كٹضټبي زي٫ط آٴ ضاثٻ ضؾٳيت ثكٷبؾٷس

بٺ ٲست نبحت ٲٷبٕٞ ثٯٷس زض ؾيبؾت ثيٵ اٮٳٯ٭ ٪بټي ثبظي حبن٭ رٳٕ نٟط ٸيب حبن٭ رٳٕ ٲتٛيط اؾت ٞٯصا ثطذي اٸ٢بت ٲي تٹاٴ ثب تحٳ٭ ټعيٷٻ ټبي ٦ٹت

ؾت ذبضري ٲست قس ٸثب زضٶٓط ٪طٞتٵ ٲيعاٴ ٢سضت ذٹز ٪بټي ثبيؿت ٸاضز ٲٗبٲٯٻ قس.ٲٷٓٹض اظ ٢سضت ثٻ ٲٷعٮٻ چبضچٹة آٴ اؾت ٦ٻ ثي تٹرٽي ثبظي٫طاٴ ؾيب

 ثٻ ٲ٣ٹٮٻ ٢سضت اٲطي ٚيطٖب٢الٶٻ اؾت اٲب ايٵ ثٻ ٲٗٷبي پصيطـ ٦بٲ٭ ٲ٧تت ٸا٢ٕ ٪طايي ٶرٹاټس ثٹز

بقتٵ ٸا٢ٗيتٽبي ثيطٸٶي ٸ ٖٹاٲٯي ٦ٻ اظ ٦ٷتط٬ ثبظي٫طاٴ ذبضد اؾت ٞبرٗٻ ټبي ٲتٗسزي ضا ثبٖج ٲكٹز اظرٳٯٻ تٛييط ٲٹيٕ ذٟت ثبض ٦ٯيٷتٹٴ ٶبزيسٺ اٶ٫

 1983تب1981زض ثطاثط رٷ٫زٹيبٴ ٲحٯي ؾٹٲبٮي  ٸؾيبؾت ا٢تهبزي ٲيتطاٴ زض  1993زض

ب زض٢سضت ذالنٻ ٲي ٦ٷٷسٲبٶٷس ٲٹؾٹٮيٷي ٦ٻ پيطٸظيٽبي اٸٮيٻ ٸي اٸ ضا اظ ٸظيط ذبضرٻ ٸا٢ٕ ثطذي زي٫ط اٲب اظ آٴ ؾٹي ثب ٰ ٲي اٞتٷس ٸؾيبؾت ذبضري ضا نطٞ

 ثيٷف رسا٦طز ٸٶٽبيتب ربٴ ذٹز ضا اظ زؾت زاز زضايٵ ضاٺ

اضز ٦ٻ حٹ٬ چبضچٹة ٢سضت ثٻ ٲٗٷبي قٷبذت ؾبذتبضټب ټٱ ټؿت اؾتطٶذ ٢سضت ؾبذتبضي ضا زاضاي اټٳيت ٲي زاٶس ٸٲٗت٣س اؾت چٽبض ؾبذتبض انٯي ٸرٹز ز

 اٲٷيت،پٹ٬،تزبضت ٸاَالٖبت ٲي ٪طزز 

ت،٢سضتٽبي ثبظي٫طاٴ ٖالٸٺ ثطقٷبذت ؾبذتبضټب ثبيس ثساٶٷس ٦ٻ چٻ ٦ؿبٶي قبذتبضټب ضاتٗييٵ ٲي ٦ٷٷس ٸثط ټٳيٵ اؾبؼ اؾت ٦ٻ ٦كٹضټب ضا ٶيع ثٻ اثط٢سض

 ثعض٢،٨سضتٽبي ٲتٹؾٍ،زٸٮتٽبي ٦ٹچ٥ ٸذطزٺ زٸٮتٽب ت٣ؿيٱ ٲي ٦ٷٷس

ض زؾتطؼ زض ؾيبؾت ذبضري ٲؿبٮٻ ؾطضاؾتي ٶيؿت ٸچٹٴ ثبيس ثٻ ايٵ ٶ٧تٻ تٹرٻ ٦طز٦ٻ ٸؾيٯٻ ټب زض٦زب ٸثٻ چٻ ٲٷٓٹضي اؾتٟبزٺ ٲي ٲؿبٮٻ ٸؾيٯٻ ټبي ز

اقتٵ زي٫طاٴ قٹٶس ٞٯصا ٶٳي تٹاٴ ثٻ ضاحتي آٶٽب ضا ٪ٹٶٻ قٷبؾي ٦طز.ثطاي قطٸٔ تٟؿيطٸؾبي٭ ثبيس ٲيبٴ ٢سضت ٶطٰ ٸ٢سضت ؾرت تٟبٸت ٪صاقت.٢سضت ٶطٰ ٸاز

 ضاظٲست اؾت ثٻ ايٵ ٦ٻ آٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ قٳب ٲي ذٹاټيس ثبقٷس اٲب ٢سضت ؾرت ٢ٽطآٲيع اؾتزض ز

 زض ذٍ پبييٵ پيٹؾتبض ٢سضت ٲيبٴ ٶٟٹش ٦ٻ ټٳبٴ ٢سضت ٶطٰ اؾت ضا تب ٢سضت ٦ٻ ٢سضت ؾرت اؾت ٲكبټسٺ ٲي ٦ٷيس

 ارجبضٞيعي٧ي        -اذبشي ٸاضٖبة --ثبظزاضٶس٪ي—زيپٯٳبؾي ارجبضآٲيع--ثطاٶساظي—ٲزبظات ټب--تجٯيٛبت–زيپٯٳبؾي --ٞطټٷ٩     

٢سضت ٶطٰ زضنسز ز٪ط٪ٹٴ ؾبذتٵ ٲحيٍ آٲبد اؾت ٸ٢سضت ؾرت ذٹز ضٸي آٲبد ٲتٳط٦ع اؾت.ق٧٭ زازٴ ثٻ اٶسيكٻ ټب ذٹز ٶٹٖي حٳٯٻ اؾت حتي ا٪ط 

 ٦ؿي ٦ٻ ٲٹضز حٳٯٻ اؾت ٲتٹرٻ ٶجبقس

بة ٲك٧٭ اؾت اٲب ٲٳ٧ٵ اؾت  زض ثطذي رٹاٲٕ ثٻ زٮي٭ ٞكبضټبي ؾيبؾي اؾتٟبزٺ اظ زض ايٷ٧ٻ زض ټط قطايُي ثبيس ٦ساٰ ٶٹٔ اظ ٢سضت اؾتٟبزٺ قٹز ٢سضت اٶتر

ايٷ٧ٻ  اثعاضټبي ٲسٶي ثبٸرٹز احتٳب٬ ق٧ؿت آٶٽب يطٸضي ثبقس.زضاٶتربة ٶٹٔ ٢سضت زٸ ٖبٲ٭ ټعيٷٻ ټب ٸچبضچٹة ظٲبٶي زاضاي اټٳيت ټؿتٷس.ٶ٧تٻ زي٫ط

 ٹاٲٯي ثبقس ٦ٻ ٦بٲال اظ ؾيبؾت رساؾت ٲبٶٷس ټبٮيٹٸزٲٳ٧ٵ اؾت ٲٹيٕ ٪يطي ٲُٯٹة زض ثطاثط ي٥ ٦كٹض ثٻ زٮي٭ ٖ

ظٲبٶي  ثيكتط ثبظي٫طاٴ تطريح ٲي زټٷسٲزٳٹٖٻ اي اظ اثعاضټبي ٶطٰ ٸؾرت ضا ثب ټٱ ثيبٲيعٶس ٞٯصا ثٻ ذبَط چٷسثٗسي ثٹزٴ ؾيبؾت ذبضري ٸ تبذيطټبي

 َٹالٶي ثبيس اضظيبثي ټعيٷٻ ټب ٸحٳطات ضا چكٱ ثؿتٻ ثپصيطيٱ

ٹز ضٸي٧طزي ؾت ٦ٻ زضآٴ زٸٮتٽب تٗييٵ ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ ثٻ چٻ ٲيعاٴ پٹقف ٶيبظٲٷسٶس ٸ چٻ ثبظٺ ظٲبٶي ثطاي آٶٽب اټٳيت ثيف تطي ضٸي٧طزي ثيٳٻ ٦طزٴ ذ

 ٸرٹز زاقت( 1995زاضز؟زضٲطحٯٻ ثٗس آٶٗب ټٳطاٺ ثب تٛييط ؾيبؾتٽبي ذٹز ضاٶيع تٗسي٭ ٲي ٦ٷٷس)زيس٪بټي ٦ٻ زض ظٲيٷٻ پبزاـ نٯح پؽ اظ 



٢ٹ٬ ضٸٶس ٸيٵ ٸزٸضٸؾ٭ ٶيطٸټبي اؾبؾي ؾيبؾت ذبضرٻ اٶس زض ٖيٵ حب٬ ٦ٻ ثٻ ذٹزي ذٹز اثعاضټبي ٖٳٯيبتي ٶيؿتٷس ٸقبٲ٭ ٲٷبثٕ:ٖٷهطټبيي ٦ٻ ثٻ 

 چيعټبيي ٲبٶٷس ٲٹاز ٦بٶي ٲٹرٹز زض ظٲيٵ ٸآة ٸټٹا ٸ...اٶس

ضت ٢بث٭ اٶساظٺ ٪يطي اٶس( ٖٳٯيبتي قٹٶس.پيٹؾتٻ ٲٷبثٕ ثطاي ايٷ٧ٻ ثٻ ؾُح اثعاض ثطؾٷس ثبيس ثٻ نٹضت تٹاٶبيي)ثٻ ٲٗٷي ٖٷبنط ٢بث٭ تكريم ٦ٻ ثطذالٜ ٢س

ٷس تهٳيٱ ثطاي ق٧٭ زازٴ ثٻ ؾطقت ٸت٧بٲ٭ ٲٷبثٕ ثبيس تهٳيٱ ٪يطي قٹز ٪بٺ ٲبٶٷس غاپٵ ٦ٻ تهٳيٱ ٪طٞت ا٢تهبزـ ضا اظٶٹ ثؿبظ ثبٖج پيكطٞت ٸ٪بٺ ٲبٶ

 نطٞٻ رٹيي اٶ٫ٯيؽ ثبٖج اظ زؾت ضٞتٵ ثركي اظ ٲٷبثٕ ذٹاټسقس

سيطيت پصيط )پٹچبال:٢سضت ٢بث٭ ٶٳبيف زازٴ(زضاذتيبضٶٳي ٪صاضز.اثعاضټب ذٹز ثٻ چٽبض زؾتٻ ٢بث٭ ت٣ؿيٱ اٶس:زيپٯٳبتي٥،ٶٓبٲي،ا٢تهبزي تٹاٶبييٽب اثعاضټبيي ٲ

 ٸٞطټٷ٫ي.زض ٢سضت ؾرت اظ ؾٻ ٪طٸٺ ٶرؿت ٸزض ٢سضت ٶطٰ اظ ٪طٸٺ چٽبضٰ اؾتٟبزٺ ٲي قٹز.

 وبت ٍ ...يفصل ششن/اجزا: تزجوبى تصو

 يپلوبسيد

ٵ يزؾت٫بٺ زٸٮت زض ٲٷبؾجبت ث ياظ ثرف ټب يبضياظ ٸظاضت اٲٹض ذبضرٻ ثؿ ياؾت. اٲطٸظٺ رسا يٵ اٮٳٯٯيزبز حجبت ثيا يٵ ٦ٷٷسٺ ثطاييتٗ يعاضاث يپٯٳبؾيز

 ت اؾت آ٪بٺ ثبقٷس.ياټٳ يپٯٳبت قبٴ زاضايز يټٳ٧بض يضا ٦ٻ ثطا يس ٲالحًبتي٦بض٪عاضاٴ زٸٮت ثب يٵ رٽت ټٳٻ يٲكبض٦ت زاضٶس.اظ ا ياٮٳٯٯ

س ثب ټٳ٧بضاٴ يظزٺ اٶس ٦ٻ اظ ټٳبٴ اثتسا زض آٴ ثبظٶسٺ اٶس.آٶٽب ثب يثبقٷس زؾت ثٻ ٲجبضظٺ ا يپٯٳبؾيټٱ ا٪ط ٲتطنس اٶحهبض ذٹز ثط ز يحطٞٻ ا يت ټبپٯٳبيز

 ت ثپطزاظٶس.يذٹز ٸ ٶٻ ثط يس آٶٽب ثٻ ٞٗبٮ يزاذٯ

بض زاضٶس چبضٺ يزض اذت يٵ زٸٮت ټب چٹٴ ٲٷبثٕ اٶس٦يزاضز.ا يت ذبنياټٳٝ ييٗ يزٸٮت ټب يػٺ ثطايبؾت ټب ثٻ ٸيؾ يارطا يثطا يٯٻ ايثٻ ٖٷٹاٴ ٸؾ يپٯٳبؾيز

ذٹز ٸ ثٻ  يت ټبيثرف آٖٱ ٞٗبٮ ياٶٹأ زٸٮت ټب ثطا ي٦ٷٷس.اٲب ټٳٻ  يثبظ يكتطي٦ٻ زض زؾت زاضٶس ثب ٲٽبضت ټطچد ث يٟييٗ يٵ ٶساضٶس ٦ٻ ثب ٸض٢ٽبيرع ا

 يرس يټط ٶٹٔ ا٢ساٰ اظ ثحطاٶٽب يثرف شات يپٯٳبؾيطا زيټؿتٷس.ظ يٲت٧ يپٯٳبؾيط اثعاضټب ثٻ ز٫يز يت ٸ ٲتٳط٦ع ؾبظيټسا يٵ ٦ٷٷسٺ ثطاييتٗ ييٲخبثٻ ٲزطا

 ٸ ٲٗٳٹ٬ اؾت. يبؾت ٖبزي٪طٞتٻ تب ٲصا٦طات زقٹاض ٸ ؾ

 يكجطز ٲٷبٕٞ ا٢تهبزيپ -4چٷس ربٶجٻ  يقط٦ت زض ٶٽبزټب-3ٲصا٦طٺ  -2اضتجبٌ -1زاضز: يٵ اٮٳٯٯي٫طاٴ ثيثبظ يػٺ ثطايچٽبض ٦بض ٸ ي٦ٯ يٵ ٲٗٷبيثٻ ا يپٯٳبؾيز

ٵ يٶ٫ٻ زاضز.ا ياَالٖبت ضا ٲحطٲبٶٻ ٸ ؾط يس ثطذيف ثجطز ثبيآٶ٧ٻ اټساٜ ذٹز ضا ثٽتط پ يثطا ي٫ط ٲؿت٣ٯيٷ٧ٻ ټط ثبظيا يٗٷياضتجبٌ  يػٺ انٯيٲٷٓٹض اظ ٦بضٸ

اض  يف ذبَط ٶكبٴ ؾبذتٻ اؾت ٦ٻ حتيپف اظ قهت ؾب٬ ي٧ٯؿٹٴ ثيقٹز.ټبضٸٮس ٶ يٲ يپٯٳبؾيت زيٞٗبالٶٻ ثبٖج ٶٹ٣ٞ يؿت ٦ٻ ٪ٳطاٺ ؾبظيثساٴ ٲٗٷب ٶ

ذٹاټٷس زض ٲٹضز  ي٦ٻ ٲ ييبٰ ټبيس زض ذهٹل پياؾت ٦ٻ ر٧ٹٲت ټب ثب يپٯٳبؾيثبقس.اثٽبٰ رعء ٪ٹټط ز يس ٖٯٷيبؾت ثبيطز ؾيس ٲحطٲبٶٻ نٹضت ٪يٲصا٦طٺ ثب

ٱ يٶؿجت زاز ٦ٻ زضؾت تٷٓ ييبٰ ټبيثٻ پ ي٧٭ ٦بٲال ٲٗٳٹٮضا ثٻ ق يتٹاٴ آٚبظ زٸ رٷ٩ رٽبٶ يبض آ٪بټبٶٻ ٖٳ٭ ٦ٷٷس.ٲي٫طاٴ ثٟطؾتٷس، ثؿيز يٲؿبئ٭ ٲٽٱ ثطا

 س.يبٞت ٪طزيٶكسٺ ثٹز ٸ ثٻ ٚٯٍ زض

ػٺ زض زٸٮت يثٻ ٸ يسياظ اٞطاز ٦ٯ يبضيثبقس.ثؿ يك٫يبٌ پيٸ احت يٷي٥ ثيس ثبضيٲٹ يطٸيت ضا ټٱ زاضز ٦ٻ ٶيٵ ْطٞيبؾت ټب ايؾ يارطا يچٹٶبٴ اثعاض يپٯٳبؾيز

تٹ ٸ ٶٽطٸ تٹاٶؿتٷس ثب يچٹٴ ت يٵ اٮٳٯ٭ ټٱ زٸٮتٳطزاٶيٞبرٗٻ ثبض زض اٲبٴ ٶ٫ٽساضٶس.زض ٶٓبٰ ث يثبٮ٣ٹٺ  يبٲس ټبيذٹز ضا اظ پط تٹاٶؿتٻ اٶس ٦كٹض يت پصيآؾ يټب

٥ زض يپٯٳبتيع ٲزب٬ زټٷس اْٽبض ٶٓط ٦ٷٷس. اضتجبَبت زي٦ٹچ٧تط ٶ ياظ زٸٮت ټب يبضيطٲتٗسټب ؾبذتبض رٷ٩ ؾطز ضا ٲٷُٗٝ تط ؾبظٶس ٸ ثٻ ثؿي٭ رٷجف ٚيتك٧

 ت اؾت.يٵ زضرٻ اټٳيثب ثبالتط يبؾيؾ يتيٲٗٷب ٞٗبٮ ٵيا

پٯٳبت يت ت٥ ت٥ زيزاضز ټٹ يٲصا٦طات ثؿت٫ يزٻ ياٲٹض ثٻ ٶت يبضي٦ٻ ثؿ ياؾت. زض ٲٹاضز ياٶزبٰ زازٴ ٲصا٦طات ٞٷ ييتٹاٶب يپٯٳبؾيز يػٺ يٵ ٦بض ٸيزٸٲ

ٲصا٦طٺ ٸ  ييبظ ټؿت.تٹاٶبيع ٶي١ ٞطټٷ٩ َطٜ ٲ٣بث٭ ٶيثب قٷبذت ٖٳ يالحٓٻ اٵ ٦ٷسٺ ثبقس.اٮجتٻ ثٻ تبة تحٳ٭ ٢بث٭ ٲييتٹاٶس تٗيآٶٽب ٲ يعاٴ تزطثٻ يټب ٸ ٲ

 ٦ٷس. يبٶيتٹاٶس ثٻ ٲب ٦ٳ٥ قب ي٫ط ٲيز يٞٷ ياظ اظ ترهم ټب يٝ ٪ؿتطزٺ ايَ



 يثٻ ؾبظٲبٴ ټب يا ٷسٺي٦ٻ ثٻ ق٧٭ ٞعا يط زٸٮتي٫طاٴ ٚياؾت.زٸٮتٽب ٸ زض ٸا٢ٕ ثبظ يبؾت ذبضرياظ ټط٪ٹٶٻ ؾ يچٷس ربٶجٻ ثرف ٲٽٳ يزض ٶٽبزټب يپٯٳبؾيز

تح١٣ آٶٽب  يٶرؿت ثطا ياؾت ٦ٻ آٴ ؾبظٲبٴ زض ٸټٯٽ يٸ اټساٞ يبٴ ٖالئ١ ٲٯيزبز تٹاظٴ ٲي٦ٻ ٲؿتٯعٰ ا يُيس ثساٶٷس زض ٲحيزاضٶس ثب يزؾتطؾ يٵ زٸٮتيث

 ثبقس. يم ٞٷيتكر يع ٢ٹٺ يٸ ٶ يبؾيبظٲٷس قٱ ؾيتٹاٶس ٶ يؿت ٸ ٲيٲٳ٧ٵ ٶ يت ثٻ ؾبز٪يثٻ ٲٹ٣ٞ يبثيق٧٭ ٪طٞتٻ اؾت چ٫ٹٶٻ ضٞتبض ٦طز.٪بٺ زؾت

ٵ يٸ تٹؾٗٻ، ٪طٸٺ ټكت، نٷسٸ٠ ث يا٢تهبز يچٹٴ ؾبظٲبٴ ټٳ٧بض يي١ ؾبظٲبٴ ټبيٲت٣بث٭ اظ َط يت ٸاثؿت٫يطيٲس يظازٺ  يا٢تهبز يپٯٳبؾيثرف آٖٱ ز

٥ ي يا٢تهبز يثٷ٫بٺ ټب ينبزضات يت تالـ ټبيت٣ٹ يثٻ ٲٗٷ يا٢تهبز يپٯٳبؾيٵ تبثٕ ټٳبٴ ٲالحًبت اؾت.زياؾت ٸ ثٷبثطا يپٹ٬ ٸ ثبٶ٥ رٽبٶ ياٮٳٯٯ

تٹؾٗٻ  يكٷٽبز ٦ٳ٥ ټبيثٻ پ يذبضر يرٯت ٢طاضزازټب يٲرتٯٝ ثطا ياٶزبٲس.ح٧ٹٲت ټب يزبز اقتٛب٬ ٲياؾت ٦ٻ ثٻ ا يذبضر يٻ ٪صاضي٦كٹض ٸ رٯت ؾطٲب

ثٻ ؾٽٱ ذٹز  يٴ اؾت.ثرف ذهٹناذجبض ٲطثٹٌ ثٻ آ يزض نٹضت اٞكب يبؾيٸ ؾ يح٣ٹ٢ يقٹٶس ٦ٻ ثب ذُط ٪طٞتبض يٲتٹؾ٭ ٲ يٲرٟ يٶٓبٲ يٸ ٦ٳ٥ ټب

ف اظ يث يزضآٲس يتيچٷس ٲٯ يس قط٦ت ټبيٕ ٶكٹز.قبيتٹظ يعيى آٲيف اظ حس تجٗيٷ٧ٻ ثٻ ق٧٭ ثي٦ٷس ٲكطٸٌ ثط ا يٲٗٳٹال اظ ٦ٳ٥ زٸٮت اؾت٣جب٬ ٲ

 يتزبض يٵ ثرف ټبيقتبة تطؿت ؾب٬ ٪صقتٻ اظ پط ي٭ ٲربَطات زض ثيب تحٯي يبؾيؾ يعٶيؿت ٦ٻ ضايٶ يق٫ٟت ياظ زٸٮت ټب زاقتٻ ثبقٷس.رب يبضيثؿ

٦بضقبٴ  -٫ط ٸ ثب زٸٮتٽبي٧سيثب– يپٯٳبؾيٵ ثسٸٴ زيبؾت ٸ ثٷبثطايط قسٴ زض ؾيتٹاٶٷس ثسٸٴ زض٪ يع ٲبٶٷس زٸٮتٽب ٶٳيٶ يٞطا ٲٯ يثٹزٺ اؾت.قط٦ت ټب يذهٹن

 ف ثجطٶس.يضا پ

 يًظبه يثبسٍ

اؾتٟبزٺ اظ ظٸض ټٳطاٺ  يس يٳٷيجب ټٳٹاضٺ ثب تٽسيت٣ط يبؾت ذبضريٵ نٹضت ؾيض اثبقس، ز يبؾيؾ يتع ٦بضثطز ظٸض ټٳٹاضٺ اٲطيٲكٽٹض ٦الٸظٸ يا٪ط َج١ ٪ٟتٻ 

ٲٗٳٹال ثٻ نٹضت  يع اؾت.ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ظٸض ٶٓبٲيثبقس ارجبض آٲ يٲجتٷ يف اظ آٶ٧ٻ ثط ٖٳ٧بضي٪بٺ ث يپٯٳبؾيؿت.زيٵ ظٸض ٮعٸٲب ذكٹٶت ثبض ٶيؾت.اٮجتٻ ا

ع يارجبض آٲ يپٯٳبؾياؾت ٦ٻ اٮ٧ؿبٶسض رٹضد ٸ ټٳ٧بضاٶف ز يعيٸ ظٸض ټٳبٴ چ يپٯٳبؾيب ٴ زيٵ ثرف ټٳپٹـ ٲي.ايقٹز تب ثٻ نٹضت ٖٳٯ يٲُطح ٲ ييٳٷ

عاضٶس.ټط چٷس اٖٳب٬ يټٳطا ثبقٷس، ث يآق٧بض ثٻ اٲ٧بٴ ا٢ساٰ ٶٓبٲ ي٦ٻ ثب اقبضٺ  ييسټبيطاٴ ٲحتبٌ ٸ ٲطزٰ ؾبالض ٲٗٳٹال اظ اٶزبٰ زازٴ تٽسيٱ ٪يذٹاٶسٺ اٶس.تهٳ

ط ٲٷ٫ٷٻ ٢طاض يٶكسٺ ٸ تٹ٢ٗبت ٲطزٲبٶكبٴ ظ يٷيف ثيپ يذبضر يٵ ٸا٦ٷف ټبيٟبٴ ثيٵ احتٳب٬ ٸرٹز زاضز ٦ٻ حطي؛ ټٳٹاضٺ اثركس يزٻ ٲي٪بٺ ٶت يظٸض ٶٓبٲ

س ثٻ ا٢ساٰ يٵ ٪ٟتٻ زضثبضٺ تٽسيٍ زاضز.ا٪ط ايثٻ قطا يع ثٻ قست ثؿت٫يارجبض آٲ يپٯٳبؾيضا ٦ٻ ثط ضٞتبضقبٴ زاقتٻ اٶس اظ زؾت ثسټٷس.ز يٻ ايطٶس ٸ ٦ٷتط٬ اٸٮيث٫

 زاضز. يكتطينحت ث يظٸض حت يزضؾت ثبقس زضثبضٺ ٦بضثطز ٖٳٯ يٓبٲٶ

س يټؿتٷس.اظ ز ي، اثعاض ٶؿجتب ذبنيثبظزاضٶس٪ يس ثطايآ يف ٲيب ټٳبٴ َٹض ٦ٻ اٚٯت پيب يٷ٧ٻ ثٻ ق٧٭ ٞٗب٬ ث٧بض ٪طٞتٻ قسٺ اٶس يٲؿٯح ٢ُٕ ٶٓط اظ ا يطٸ ټبيٶ

 .يٶٓبٲ يطٸ ټبيٶث٧بض ٶ٫طٞتٵ  يٗٷيت يكتط ٲٹا٢ٕ، ٲٹ٣ٞيكتط زٸٮت ټب زض ثيث

اؾتٟبزٺ اظ ظٸض  -2زٻ ثرف ثبقس. يتٹاٶس ٶت ي٦ٹثٷسٺ، ٦ٹتبٺ ٲست ٸ ٢بَٕ ظٸض ٲ يطيثٻ ٦بض ٪ -1زٻ ٪طٞت:يتٹاٴ چٽبض ٶت ي٦بضثطز ظٸض ٲ يذ ٖٳٯيٶتب ياظ ثطضؾ

ٲؿٯح ضا ذُطٶب٤ تط ٸ  يطٸټبيتٹؾ٭ ثٻ ٶ يٵ اٮٳٯٯيث ي٪صضز ربٲٗٻ  يټط ضٸظ ٦ٻ ٲ -3ط اؾت يف ٢سضتٳٷس ثبقٷس اٲ٧بٴ پصيكبپي٦ٻ پ ييزٸٮت ټب ي٣ٍٞ ثطا

ط يت پصيف آؾيكبپيپ يٗٷياٞتبزٴ اظ زضذت ثبقس.) يسٺ ثبقس ٸ آٲبزٺ يت ضؾيثركس ٦ٻ ؾ يزٻ ٲيٶت يبز، ظٲبٶيظٸض ثٻ احتٳب٬ ظ -4قٷبؾس.  يتط ٲ يطٞتٷيٶپص

 .يبؾت ذبضريكجطز ؾيپ يثطا ي٥ اثعاض انٯيثساٶٷس تب  ييب٬ اؾتخٷب٥ احتٳيكتط يٲؿٯح ضا ث يطٸيس تٹؾ٭ ثٻ ٶيطاٴ ثبيٱ ٪يٵ ٖٹاٲ٭، تهٳيثبقس.( ثب تٹرٻ ثٻ ا

ٶبٰ  ي٦ٻ ثطاٶساظ ياظ ٦بضثطز ظٸض ٶٓبٲ ي٫طيٲ٧ٗٹؼ ٸرٹز زاقت، زض ٲٹضز ٶٹٔ ز يزٻ ياٲ٧بٴ ثطٸظ ٶت ي٦ٻ زضثبضٺ  يػٺ ٲالحٓبتيٵ ٶٹٔ ٲالحٓبت ثٻ ٸيټٳ

ٵ يس اؾت؛ ايط زټس ٞطو ٢بث٭ تطزييضا تٛ ي٫طيز يط ت٧بٲ٭ ربٲٗٻ يبٶٻ ٲؿيٲرٟتٹاٶس  ي٥ اثط ٢سضت ٲي يٵ ٞطو ٦ٻ حتيع نبز٠ اؾت.اي٪طٞتٻ اؾت ٶ

ٸ  يزقٳٷ يسٺ قسٴ ثصض ټبيؾبظز ؾجت پبق يضا آق٧بض ٲ يف اظ تٽبرٱ ٸ اقٛب٬ ٦ٻ زؾت ٦ٱ ؾطقت زقٳٷيث ياحتٳب٬ ٸرٹز زاضز ٦ٻ زض ثٯٷس ٲست، ثطاٶساظ

 ٟتس.ي١ ثيآٴ چٷبٴ ثبالؾت ٦ٻ ثٽتط اؾت ثٻ تٗٹ يٷٻ ټبيټع يبٶزبٲس، ٸٮيت ثيتٹاٶس ٲؿت٣ال ثٻ ٲٹ٣ٞ يع ٲبٶٷس تٳبٰ اٶٹأ ذكٹٶت ثبض ٲيٶ يٲ٣بٸٲت قٹز.ثطاٶساظ

 يثب ؾالح ټب يٹٶس ذٹضزٺ اؾت.ثبظزاضٶس٪يپ يثب ؾالح ټؿتٻ ا ياؾت.انُالح ثبظزاضٶس٪ يزٞبٔ ٸ ثبظزاضٶس٪ يثطا يٶٓبٲ يآٶچٻ ٲطؾٹٰ تط اؾت اؾتٟسٺ اظ ثبظٸ

بثس. ي يٖٳال ٦بضثطز ٲ يزٞبٖ يټ ييزٻ ٶجركس تٹاٶبيٲتٗبضٜ ٶت يبؾت ټبؾت. ټط ظٲبٴ ثبظزاضٶس٪يكجطز ؾيپ يثطا ياثعاض ؾٹزٲٷسذ تط ٸ يٶتٗبضٜ ثٻ ٲطاتت ضا

 ثبقس. ييطٸض يٖجطت آٲٹظ يتٹاٶس ثطا يع ٲيٶ ياٮجتٻ ٦بضثطز ٲحسٸز ٢سضت ٶٓبٲ



تٹاٴ ثٻ ؾٽٹٮت  يٲٯٳٹؼ ضا ٲ يس ٶٓبٲيټط تٽس يعز ٸ ذُط ټبيآٲ يټٱ ٲ زض يآٞٷس يػٺ يضاحت ثب ٦بض ٸ يٯيذ يٶٓبٲ يطٸيٶ يػٺ پساٞٷسيت ٦بضٸيٵ تطتيثس

 يزض آٴ ٸاحس ټٱ ثبظٸ يثٻ ټٳطاٺ زاضز.اثعض ٶٓبٲ يضا زاضز ٦ٻ ثب ذٹز ذُطټب ٸ ٲربَطات يٟيٵ تٟبٸت ٦يا يبؾت ذبضريؾ يط اثعاض ټبيثب ؾب يس. اثعاض ٶٓبٲيز

 ط اؾت.يت پصي١ تط ٖٳ٭، آؾيٝ تط ٸ ٖٳيْط يٹٺ ايبض ٲحسٸز ٦ٻ زض ثطاثط قيثؿ ياؾت ٸ ټٱ اثعاض يبؾت ذبضريؾ ييطٸض يبض ٲٹحط ٸ حتيثؿ

 ياقتصبد يبستوذاريس

تٹاٶس اټساٜ ذٹز ضا  ي٫ط چٻ اٶساظٺ ٲي٥ ثبظيٵ ٲٹيٹٔ اقبضٺ زاضز ٦ٻ يثٻ ا يا٢تهبز يبؾتٳساضياؾت. ؾ يا٢تهبز يپٯٳبؾيٞطاتط اظ ز يا٢تهبز يبؾتٳساضيؾ

٪طزز ٦ٻ چ٫ٹٶٻ  يٵ ثبظ ٲيثٻ ا يا٢تهبز يبؾتٳساضيطز.ثرف آٖٱ ؾي٪ يپ يا٢تهبز ياثعاض ټب يطي١ ثٻ ٦بض٪يٶساضٶس اظ َط يا٢تهبز يي٦ٻ ٲحتٹا يظٲبٶ يحت

 يزټس. زض ٢ٯٳطٸ ا٢تهبز، تٷٽب ٲزبظات ټب ٶكبٴ زټٷسٺ اثعاض ټب يتٹؾٗٻ ضخ ٲ يب ٦ٳ٥ ټبي يٻ ٪صاضي١ تزبضت، ؾطٲبيٷٱ ٦ٻ اظ َطي٦ يجٽطٺ ثطزاضيع ياظ آٴ چ

 ټؿتس. يبؾت ذبضريؾټسٞٳٷس 

ا٢تهبز آظاز اظ  ي٪صاضٶس ٸ ٖٳٯ٧طز آٶٽب زض زٸضٺ  يط ٲيتبح يٵ اثعاض ټب ثٻ ٦ٷسيٸرٹز ٶساضز ٦ٻ ا يس چٷساٶيٱ تطزيثٷ٫ط يا٢تهبز ي٦ٻ ثٻ اثعاض ټب ياظ ټط ٲٷٓط

ٵ اٲط يف ثٹزٺ اؾت. ٖٯت ايضٸ ثٻ اٞعا يعيثٻ ق٧٭ تٷب٢ى آٲ يا٢تهبز يؿت ؾب٬ ٪صقتٻ تٹؾ٭ ثٻ ٲزبظات ټبيث يسٺ تط اؾت. َيچيپ يذٹزثؿٷس٪ يزٸضٺ 

 يبؾت ذبضريثٹزٴ ؾ يثط آٲسٺ اٶس ٸ ٞكبض ټب زض رٽت اذال٢ يذُطٶب٤ ٶٓبٲ يطٸيٶ يثٻ رب ي٫طيز يآٴ اؾت ٦ٻ زٸٮت ټب زض نسز اؾتٟبزٺ اظ اثعاض ټب

 ٦كٹض ټب ثبال ٪طٞتٻ اؾت.

 ي٦ؿت ٸ ٦بض ٸ ... ٲ يت ثطايزبز ٲحسٸزيٱ نبزضات، ايٱ ٸاضزات، تحطيتحطټؿتٷس ٸ قبٲ٭  يا٢تهبز يپٯٳبؾيثرف چٳب٠ ز يٲزبظات ټب ٶكبٴ زټٷسٺ 

 ي٭ ٲيتحٳ ييٷٻ ټبيؾبظٶس، ټٳٹاضٺ ثط زٸٮت ٲٹضز ٶٓط ټع يٲٹضز ٶٓط ضا ثطآٸضزٺ ٶٳ يبؾياټساٜ ؾ يٗٷيثركٷس؛  يزٻ ٶٳيقٹز. ټط چٷس ٲزبظات ټب ٲٗٳٹال ٶت

 يا٪ط ټٳٹاضٺ ثٻ ذٹث يٸرٹز اقتٻ اؾت ٦ٻ ٲزبظات ټب حت يالٰ قسٺ اؾت، ثطآٸضزٺ ؾبظٶس.ٲٹاضزٞطاتط اظ آٶچٻ ضؾٳب اٖ ي٦ٷٷس ٸ ٲٳ٧ٵ اؾت اټساٜ ٪ٹٶب٪ٹٶ

تٹرٻ  1979ٸ  1973 يٖطيٻ ٶٟت زض ؾب٬ ټب ي٪صاقتٻ اٶس. ٖٳٯ٧طز اٸپ٥ زض ٲحسٸز ؾبظ يٵ اٮٳٯٯيبؾت ثيزض ؾ يط ٲٽٳيتحت ٦ت;ٶتط٬ ٶجٹزٺ اٶس تبح

س يٶٳب ي٦ٻ ٲؿٯٱ ٲ يعيٻ رٽبٴ زاضز رٯت ٦طز. چيث٣ يثطا يطيٵ زض٪ي٦ٻ ا يي٭ ٸ ذُط ټبيٖطاة ٸ اؾطائا يطيزض٪ يكٻ ټبيثٻ ض يبٴ ضا ثٻ ق٧٭ ضٸقٷيرٽبٶ

 ٦طز. يٷيف ثيٷبٴ پيطقبٴ ضا ثب اَٳيؿتٷس ٦ٻ ثتٹاٴ تبحيٶ ي٣يٵ اؾت ٦ٻ ٲزبظات ټب اثعاض ز٢يا

اټساٜ  يطي٫يپ يٹٺ يٵ قيپٷزبٺ ؾب٬ ٪صقتٻ ٲٹحطتط يٵ ضٸـ َيا اؾت.زض ٸا٢ٕ ي٪صاضز، ٦بضضز ثٯٷس ٲست ٢سضت ا٢تهبز يط ضا ثٻ رب ٲيٵ تبحي١ تطيآٶچٻ ٖٳ

 س.يٻ زاض ثبقيطٸٲٷس ٸ ؾطٲبيحطٸتٳٷس،ٶ يثٹزٺ اؾت؛ ٲكطٸٌ ثط آٴ ٦ٻ زٸٮت يبؾت ذبضريؾ

ٵ ٸ يط ؾٹٲياذ يبٷ٧ٻ زض ؾب٬ ټيت.آٮٳبٴ ٸ غاپٵ ثب ٸرٹز ايٶؿ يبؾيؾ يط ٪صاضيتبح يذٹز ثطا ياظ تٹاٴ ا٢تهبز ييثٽطٺ رٹ يزض پ ياٲب ټط زٸٮت حطٸتٳٷس

بؾت يطا ؾيذطزٲٷساٶٻ ثبقس، ظ يٵ ضٸقيس اي٢سٰ ثطزاقتٻ اٶس.قب يٖبز ي٭ قسٴ ثٻ زٸٮتٽبي٣ٍٞ زض رٽت تجس يعض٨ رٽبٴ ثٹزٺ اٶس ثٻ آضاٲيٵ ا٢تهبز يزٸٲ

 ضز.ثٻ ٸرٹز آٸ يساضيٲؿتح٧ٱ ٸ پب يثٻ ٶسضت ٲٳ٧ٵ اؾت ضٸٶ١ ا٢تهبز يٲٳ٧ٵ اؾت ثبٖج اظ زؾت ضٞتٵ حطٸت ټب قٹز ٸٮ يذبضر

 فزٌّگ

ٹـ اؾت. ٞطټٷ٩ ثٻ ٖٷٹاٴ اثعاض ؾيبؾت ذبري ثب تجٯيٛبت زض ټٱ تٷيسٺ قسٺ ٸٮي ي٧ي ٶيؿتٷس. تجٯيٛبت ٦ٱ، احط ٞطټٷ٫ي ٦ٳي زاضز ٸ ٞطټٷ٫ي اٲطي ذٹزر

٢سضت ٶطٰ ٞطټٷ٫ي ٦ٳتط ثٻ  ؾبظٶس. ٦ٷٷس تالـ ذٹز ثطاي ؾٯُٻ ضا آق٧بض ٲي ٞطټٷ٩ زض ٢ُت ٢سضت ٶطٰ اؾت ٸ تجٯيٛبت ٶٹٖي ارجبض اؾت ٸ آٶبٶ٧ٻ تجٯيٛبت ٲي

 ٪صاضز. ټبؾت ٸ زض َٹ٬ ظٲبٴ احط ٲي ٞطٲبٴ ح٧ٹٲت

٦ٹقٷس تب ثب تٛييط زاذٯي ضغيٱ آٴ ضا ٲتعٮع٬ ؾبظٶس. ٲٹ٣ٞيت زض  ټب. ټط زٸ ٲي ٸرٻ ٲكتط٤ ايٵ زٸ آٴ اؾت ٦ٻ زض پي تإحيط٪صاضي ثط ٲطزٰ ټؿتٷس ٶٻ ح٧ٹٲت

 ٪ٹيٷس. بي ٸا٦ٷكي يب ت٣ٯيسي ٲيايٵ ظٲيٷٻ ٲؿتٯعٰ ثطذي قٹاټس اؾت ٦ٻ ثٻ آٴ پيٹٶسټ

ټبؾت. ٲخال ٦طٺ قٳبٮي، ٮيجي ٸ نطثؿتبٴ ثب زقٳٵ زاٶؿتٵ زٶيب ٸ ٶبؾعا ٪ٟتٵ ثٻ آٶٽب ٸ تٗطيٝ  تجٯيٛبت ذبٰ ٸ آٲٹظ٪بض ٲأثبٶٻ ټٷٹظ ټٱ ٲٹضز اؾتٟبزٺ ح٧ٹٲت

ثٻ قٹضٸي اذُبض زازٶس ٸ ٶتيزٻ آٴ ؾٻ ؾب٬ ثٗس ٲكرم  )ضٺ(ذٳيٷي٦ٷٷس. اٲب ايٵ اٲط تإحيط ٲ٧ٗٹؼ زاضز ټٳبٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ اٲبٰ  ثيزب اظ ح٧ٹٲت ذٹز ايٵ ٦بض ضا ٲي

ٻ ٪طاٶٻ قس. ضٸي٧طز ثٻ ٲطاتت ٲاحطتطي ٦ٻ ٚطة پؽ اظ رٷ٩ ؾطز ثٻ آٴ زؾت يبٞت تجٯيٛبت ثي ؾط ٸ نسا اؾت ٦ٻ ٲٗٳٹال ثٻ نٹضت ٚيطٲؿت٣يٱ ٸ ٶٻ ٲٹٖٓ

 زاٶكزٹيبٴ، اؾبتيس ٸ ... اؾت. پطزاظز. اظرٳٯٻ ايٵ ٪ٹٶٻ تجٯيٙ، پصيطـ ذجطٶ٫بضاٴ ذبضري، ثٻ تجٯيٙ ٲي



اي )ٶرجٻ( ي٥ ربٲٗٻ ضا ټسٜ ٢طاض ٶسټٷس چٹٴ ٲٹرت ٧ٖؽ اٮٗٳ٭ آٶٽب ثٹزٺ ٸ ٖٹا٢ت ثسي زاضز؛  ؾيبؾتٳساضاٴ ثبيس ٲطا٢ت ثبقٷس ٦ٻ ضٞتبض ٸ ٪ٟتبض اٞطاز حطٞٻ

 پؽ ثبيس ثٻ ٦بض ثط ا٧ٞبض ٲطزٰ ثؿٷسٺ ٦طزٺ ٸ ٲٷتٓط ٶتيزٻ ثبقٷس.

آٸضز. زٸٮتي ٲخ٭ آٮٳبٴ ثي ؾط ٸ نسا زض اضٸپبي ٲط٦عي ٸ قط٢ي زض حب٬ ٞٗبٮيت اؾت  ثبض اؾت ٸ نطٞب ٪طٞتبضي ثٻ ٸرٹز ٲي ظيبٴاٖٳب٬ ٦ٷتط٬ ثط ټٷطټب ټٱ 

ٴ ٞطټٷ٩ ٦ٻ ٶٹٖي تطٚيت ثٻ نحجت ثٻ ظثبٴ آٮٳبٶي ضا ثٻ ٸرٹز ثيبٸضز. ثٻ َٹض ٦ٯي ٲطزٰ ټٷ٫بٲي پصيطاي ٶٟٹش ٞطټٷ٫ي ذبضري ټؿتٷس ٦ٻ زؾتبٸضزټبي آ

ٹرٹز ثبقس. ٲخب٬ زي٫ط غاپٵ اؾت ٦ٻ َي زٸ زټٻ ٶ٫بٺ ٲطزٰ ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ٦كٹض ق٧ؿت ذٹضزٺ ثٻ ي٥ تٹٮيس ٦ٷٷسٺ ثعض٨ نٷٗتي تجسي٭ ٦طزٺ پيكبپيف ٲ

 اؾت.

س، زيپٯٳبؾي بييٗٷي ا٪ط اربظٺ زټيٱ ٢سضت ا٢تهبز ٦كٹض ٸ ربٲٗٻ ٲسٶي آٴ، ذٹز، ؾرٵ ث٫ٹيس ٸ زٸٮت نطٞب ثٻ ق٧٭ اؾتبزاٶٻ ٸ پٷٽبٴ ٶ٣ف ٸاؾُٻ ضا ايٟب ٶٳ

 ٞطټٷ٫ي ي٧ي اظ اثعاضټبي ؾيبؾت ذبضري ٚطة اؾت.

اي ثٻ ٸرٹز  ٦ٷس: ثٗيس اؾت تٛييطات ٖٳسٺ اٲب چٻ ربٲٗٻ ٮيجطا٬ ثبقس يب ثؿتٻ ت٣طيجب ټٳبٴ ٢بٖسٺ اي ٦ٻ زض ٲٹضز ٶيطٸي ٶٓبٲي ٸرٹز زاقت ايٷزب ټٱ نس٠ ٲي

 آيس ٲ٫ط آٶ٧ٻ زٸٮت آٲبد، پيكبپيف ثطاي تٛييط آٲبزٺ قسٺ ثبقس.

 ثزقزاري هَاسًِ

اي ثطاي ٪عيٷف ٸ ثٻ ٦بض٪يطي اثعاضټبي ؾيبؾت ذبضري ٸرٹز ٶساضز. ټيچ اثعاضي، حتي ٲتإؾٟبٶٻ ٶيطٸي ٶٓبٲي ضا ٶجبيس اظ پيف  زض تحٯي٭ ٶٽبيي ټيچ ٢بٖسٺ

 ٲٷتٟي زاٶؿت ٲ٫ط آٶ٧ٻ ثحج اظ تحٯي٭ ؾيبؾتٽب ثٻ اذال٢يبت تٛييط يبثس.

اٖٳب٬ ٢سضت ؾبذتبضي زض ٢بٮت ؾيبؾتٽبيي چٹٴ َطح ٲبضقب٬ ٸ ٪ؿتطـ اتحبزيٻ اضٸپب ٶيع اظ ٮحبِ ثٻ ثبضآٸضزٴ ٶتبيذ  ثٻ ٦بض٪يطي اثعاضټبي ا٢تهبزي، ثٻ ٸيػٺ،

 ٲكرم زقٹاضيٽبيي زاضز.

٦ٷس ٦ٻ زض  اټٳيت ٢سضت ٶطٰ ثٻ نٹضت زيپٯٳبؾي ٞطټٷ٫ي ضٸ ثٻ اٞعايف اؾت، ٸٮي ټٳبٴ ٲٗٳبټبيي اظ حيج ضاثُٻ ثرف ذهٹني ٸ ثرف ٖٳٹٲي ايزبز ٲي

 قٹز. ٢ٯٳطٸ ا٢تهبزي ٲكبټسٺ ٲي

ټب ټٱ ٶيؿت. زيپٯٳبؾي ٢بزض اؾت ٶتبيزي ثٻ  زيپٯٳبؾي زض ټط ا٢ساٰ ؾيبؾي ٦ٻ ي٥ ثبظي٫ط زض ٢جب٬ ثبظي٫ط زي٫ط اٶزبٰ زټس ٸرٹز زاضز ٸ ٣ٍٞ زض اٶحبض زيپٯٳبت

 زض ٸا٢ٕ زيپٯٳبؾي پبضازايٱ ؾيبؾت ثيٵ اٮٳٯ٭ ٖبزي اؾت. قٹز. قٹز ثطآٸضزٺ ؾبظز ٸ ٶؿجتب ٶيع اضظاٴ تٳبٰ ٲي ٲطاتت ٞطاتط اظ آٶچٻ ٖٳٹٲب پٷساقتٻ ٲي

 تٹاٴ ثطاي ثطآٸضزٺ ؾبذتٵ ټٳٻ ټسٞٽب ثٻ زيپٯٳبؾي ت٧يٻ ٦طز. اٲب ثب تٹرٻ ثٻ ٚيط٢بث٭ ٦ٷتط٬ ثٹزٴ ذبضريبٴ ٸ قطايٍ پيطاٲٹٶي، ٶٳي

 ضا زض اثٗبز ٲتٗسز ٲسيطيت ٦طز.چبٮف ا٢ساٰ زض ظٲيٷٻ ؾيبؾت ذبضري اظ ٲٷٓط ٞٷي ايٵ اؾت ٦ٻ چ٫ٹٶٻ ثبيس زض آٴ ٸاحس ضٸاثٍ 

 ٪يطي رسا ٶساٶيٱ ٸ ا٪ط اربظٺ ٶسټيٱ اثعاضټب حيبت ثيف اظ حس ٲؿت٣ٯي پيسا ٦ٷٷس ثطٸظ چٷيٵ ذُطټبيي ثٗيس اؾت. ا٪ط ارطا ضا اظ تهٳيٱ

 

 

 

 ثرف زٸٰ: ٲحيٍ ثيٵ اٮٳٯٯي

 ٞه٭ ټٟتٱ: ظٶس٪ي زض ربٲٗٻ ټطد ٸ ٲطد ظزٺ

 كرم ؾبذتٵ ؾطقت ٲحيٍ ٖٳ٭ آٶبٴ اؾت.تٳط٦ع ثط ثبظي٫طاٴ ثٻ ٲٗٷي ٟٚٯت اظ ٲ 

ٲحيٍ ثيٵ اٮٳٯٯي يٗٷي ټٳبٴ ٲحيُي ٦ٻ ټط زٸٮت زض ز٬ آٴ ربي زاضز ٸ زض ٸا٢ٕ تب حسٸزي اظ زٸٮتٽب تك٧ي٭ يبٞتٻ اؾت، ٸٮي اٞعٸٴ ثط آٴ،  

 ٶيطٸټبي ا٢تهبزي، ؾيبؾي ٸ ٞطټٷ٫ي زي٫طي ټٱ زض آٴ ٸرٹز زاضٶس.



 جْبى ثيزًٍي

بٔ ذبني ٸرٹز زاقت. زض حبٮي٧ٻ اٶ٫ٯؿتبٴ ثٻ ق٧٭ ٢بث٭ زض٦ي زٮٳكٛٹٮ٧ٷبض آٲسٴ ثب ٞكبضټبي ٶٓبٰ ٦٭ ثٹز. ثطاي ٦كٹضي ٦ٻ زض ايبالت ٲتحسٺ آٲطي٧ب اٸي

٦ٻ ټبٶؽ ٲٹض٪ٷتب،  1945زاقت ي٥ اثط٢سضت ٲيكس ٶبزيسٺ ٪طٞتٵ ٲٗٳبټبي ٦ٷف ثٻ ټيچ ٸرٻ ٲٳ٧ٵ ٶجٹز. ؾطثطآٸضزٴ ٸا٢ٕ ٪طايي ٦الؾي٥ پؽ اظ ؾب٬ 

ٲٷسي ثٻ ټٷط ٦كٹضزاضي ٸ حتي ٲؿبئ٭ ٲؿاٸٮيت اذال٢ي پيف ضٞت. اٲب ذيٯي ظٸز  ضٶٹٮس ٸٮٟطظ آٴ ضا ثٻ ضٸقٷي ثبظ٪ٹ ٦طزٶس ثٻ ٲٹاظات ٖال٢ٻضايٷٽٹٮس ٶيجٹض ٸ آ

ٲٷ١ُ  ٪يطي ؾيبؾت ذبضري ت٧يٻ زاقت ٸ اٲيسٸاض ثٹز ثتٹاٶس ٢سضت آق٧بض ٣ٖالٶيت ٖٳٯي ثصضټبي رٷجف ضٞتبض٪طايي ضا پطا٦ٷس. ايٵ رٷجف اظ رٳٯٻ ثط تهٳيٱ

 ا٢تهبز ذطز ضا ثٻ ٲُبٮٗٻ ؾيبؾت ٶيع ث٫ؿتطاٶس.

ٶبٲيٱ ظازٺ قس، ٸٮي اٞعٸٴ ثط آٴ، ٦بضټبي زاٶك٫بټي اظ ٪ٹټط ث٫ٹ ٲ٫ٹټبي ؾيبؾي ټطچٻ ثيكتط  ثسيٵ تطتيت ثٹز ٦ٻ آٴ چٻ اٲطٸظٺ تحٯي٭ ؾيبؾت ذبضري ٲي

 ٞبنٯٻ ٪طٞت.

ٮٳٯ٭( ضا ثب ٪طايكٽب ٸ ؾج٧ٽبي ؾيبؾت ٪صاضي ٦كٹضټبي ٲرتٯٝ )يٗٷي ؾيبؾت ذبضري( ثطذي ٶتبيذ حبن٭ اظ ا٢ساٲبت ٶبټٳبٶ٩ زٸٮتٽب )يٗٷي ٶٓبٰ ثيٵ ا

 ٪يطٶس. اقتجبٺ ٲي

٦ٷٷس ٸ اؾبؾب ثطپبيٻ  ټب ضا ؾج٥ ٸ ؾٷ٫يٵ ٲي ٪صاضٶس ٦ٻ زٸٮتٽب ٪عيٷٻ قٳبضٶس. آٶبٴ ٲٗٳٹال ٞطو ضا ثط ايٵ ٲي ٶٹٸا٢ٕ ٪طايبٴ ضٸي٧طز ت٣ٯي٭ ٪طايبٶٻ ضا ٲطزٸز ٲي

 پطزاظٶس. ا٪ط چٷيٵ ٶ٧ٷٷس اظ پب زض ذٹاټٷس آٲس. ٸ اضظيبثي ٲحيٍ ثيطٸٶي ثٻ تهٳيٱ ٪يطي ٲي ٸيٗيت ضاټجطزي ذٹز

زاٶٷس  ؾبذتبض٪طا ټؿتٷس، ظيطا آٶٽب ٶيع چبضچٹثي ٦ٯي يب  ٶٓطيٻ پطزاظاٴ ٶٓبٲٽبي رٽبٶي ٸ ٶيع آٶبٴ ٦ٻ رٷجكٽبي ارتٳبٖي ضا ٶيطٸي ٲحط٦ٻ ؾيبؾت رٽبٴ ٲي

 ٦ٷٷس ٦ٻ ارعاي تك٧ي٭ زټٷسٺ زض ٶٽبيت تبثٕ ٸ ظيط زؾت آٶٷس. اي اظ ٶيطٸټب ضا ٲكرم ٲي ٲزٳٹٖٻ

 ٪صاضٶس. ٶٹٸا٢ٕ ٪طايبٴ ؾيبؾت ذبضري ضا ثٻ َطظ ق٫ٟتي ٦ٷبض ٲي

اٶس، ٸٮي ثٻ ٶسضت اظ حس قطح ارٳبٮي ٲحيٍ ثيٵ اٮٳٯٯي  ٲترههبٴ ٲٷب١َ يب ٦كٹضټب ٶيع ثٻ ؾٽٱ ذٹز ٖال٢ٻ ٲٷسي ذٹيف ضا ثٻ ؾيبؾت ذبضري حّٟ ٦طزٺ

 ضٸٶس. ٦كٹضټب زض ز٬ آٴ ربي زاضٶس ٞطاتط ٲي ٦ٻ ٲٷب١َ ٸ

قٹز( ٸ ٲحيٍ ٖٳٯيبتي )٦ٻ زض آٴ تهٳيٳبت ثبيس ثٻ ارطا زضآيس( پيف  ايٷبٴ ثط اؾبؼ تٳبيع ٪صاقتٵ ٲيبٴ ٲحيٍ ضٸاٶكٷبذتي )٦ٻ زض آٴ تهٳيٳبت ٪طٞتٻ ٲي

 ضٸٶس. ٲي

 ضؾس. رٽبٴ، ؾبزٺ ٮٹحبٶٻ ثٻ ٶٓط ٲيرٷجف ؾبظٶسٺ اٶ٫بضي ثط آٴ اؾت ٦ٻ اٲطٸظٺ ٚبٮجب تهٹض ؾبذتبض ضٸقٷي ثطاي 

قٹز. ذٹز ايٵ ثبٸضټبي  زاٶٷس ٦ٻ پيٹؾتٻ ثط اؾبؼ ضٸيسازټب رطد ٸ تٗسي٭ ٲي ثؿيبضي ٸا٢ٗيت ثيٵ اٮٳٯٯي ضا تك٧ي٭ يبٞتٻ اظ ټٷزبضټب ٸ ثبٸضټبي ثبظي٫طاٴ ٲي

٪يطز. اظ ټٳيٵ ضٸ ثبض زي٫ط ٲ٧تت  ثؿتط آٶٽب ق٧٭ ٲيظازٺ ٞطآيٷسټبي ٪ٟت ٸ قٷٹزي ٲكبض٦ت زض ؾُٹح چٷس٪بٶٻ اي ټؿتٷس ٦ٻ ؾيبؾت ثيٵ اٮٳٯ٭ زض 

 اٶ٫ٯيؿي ثؿيبض ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض ٪طٞت.

٦ٷس ٦ٻ ثبظي٫طاٴ ضا زض  تط( زض ان٭ ايزبة ٲي ټبي ض٢ي١ قبيبٴ تٹرٻ اؾت ٦ٻ اٶٹأ ٪ٹٶب٪ٹٴ ؾبظٶسٺ اٶ٫بضي )ظيطا ټٱ اٶٹأ ٚٯيّ آٴ ٸرٹز زاضز ٸ ټٱ ٪ٹٶٻ

تٹاٴ اظ ايٵ تهٹض َٟطٺ ضٞت ٦ٻ چيعي زض ذبضد اظ ٲب ٸرٹز زاضز ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾت آٴ ضا ثٻ زضؾتي زض٤  ٻ زقٹاضي ٲي٦بٶٹٴ نحٷٻ ربي زټيٱ، اظ ټٳيٵ ضٸ ث

ٻ زض ظٲيٷٻ ٦ٷيٱ يب ٶ٧ٷيٱ ٸ ثط اؾبؼ زضؾت ثٹزٴ يب ٶجٹزٴ قٷبذتٽبيٳبٴ پبزاـ ث٫يطيٱ يب ٲزبظات قٹيٱ. ايٵ ٲؿبٮٻ زٸ ٲٗٷي زاضز: ي٧ي ايٷ٧ٻ ذأليي ٦

 تٹاٴ اظ ٲٟبټيٱ ثطزاقت ٸ ؾٹء ثطزاقت پطټيع ٦طز. سٺ ثبظي٫طاٴ ثٻ ٶٓبٰ ٸرٹز زاضز ٦ٻ ثبيس ثطَطٜ قٹز ٸ زي٫ط ايٷ٧ٻ ٶٳيٞطآيٷسټبي پيٹٶس زټٷ

تٹاٴ ٪ٟت ح٧ٹٲتٽب زض ا٢ساٲبت ذٹز ٶٻ  ټبي ٲكتط٦ي ټؿتٷس ٦ٻ ٲي اٶسيكٻ ربٲٗٻ ثيٵ اٮٳٯٯي ٢بئ٭ ثٻ آٴ اؾت ٦ٻ زٸٮتٽب تب آٶزب زض حب٬ ثؿت زضيبٞتٽب ٸ ضٸيٻ

 ب ثب ٲالحٓبت حعٰ اٶسيكبٶٻ ثٯ٧ٻ ثب احؿبؼ ٲٗيٷي ٦ٻ زايط ثط ٸرٹز آضٲبٶي ٲكتط٤ اؾت ٶيع زؾت ٸ ثبٮكبٴ ثؿتٻ اؾت.تٷٽ

قٳٹ٬ ثٻ ٸيػٺ ثب ايٵ حب٬ اٶسيكٻ ٸرٹز ربٲٗٻ ثيٵ اٮٳٯٯي اظ زٸ ؾٹ ثؿٍ يبٞتٻ اؾت: ٶرؿت ثب ثحج زضثبضٺ ٸْيٟٻ زٸٮتٽب ثطاي تطٸيذ ثطذي اضظقٽبي رٽبٴ 

ثكط، زض حٹظٺ ټٷزبضي ثؿٍ زازٺ قسٺ اؾت؛ زٸٰ اظ ٮحبِ ٲٗطٞت قٷبذتي ټٱ ثؿٍ يبٞتٻ ثٻ ايٵ ٲٗٷب ٦ٻ ثٻ ٪ٟتٻ اٮ٧ؿبٶسض ٸٶت، حتي آٶبضقي  اضظقٽبي ح٣ٹ٠



ثط ؾت ٦ٻ ٸ ربٲٗٻ ټٱ ټٳبٴ ٲٗٷبيي زاضز ٦ٻ زٸٮتٽب ثطاي آٴ ٢بئٯٷس. ثسيٵ تطتيت زي٫ط رٽبٴ ثيطٸٶي ي٥ ٢ٟؽ آټٷي زٮ٫يط ٦ٷٷسٺ ٲيؿت ثٯ٧ٻ ٢ٯٳطٸيي ا

 اؾبؼ اضازٺ ثبظي٫طاٴ اٲ٧بٴ ؾبذتٵ اظ ٶٹ ضا زاضز.

ثيٷيٱ زض ٸضاي تٷب٢ى ٶٳبي ظيجبي ربٲٗٻ ټطد ٸ ٲطد ظزٺ ايٵ ح٣ي٣ت اؾبؾي ٶٽٟتٻ اؾت ٦ٻ ٖٷبنط ربٲٗٻ ثب  ا٪ط ثٻ ربٲٗٻ ټطد ٸ ٲطد ظزٺ ثٹ٬ ثبظ٪طزيٱ ٲي

٦ٻ زض آٴ ٢ٹاٶيٵ ح٧ٳٟطٲب ثبقس. ٲٷٓٹض اظ آٶبضقي پيف ثيٷي ٶبپصيطي ٸ ٖٷبنط آٶبضقي ټٳعيؿتي زاضٶس. ٲٷٓٹض اظ ربٲٗٻ ٖبزت ټٳ٧بضي ٸ قطايُي اؾت 

 تٹاٶيٱ ثيٵ ايٵ زٸ ٪طايف ي٧ي ضا اٶتربة ٦ٷيٱ. اٖتٳبز ٶبپصيط ثٹزٴ ضٞتبض ثطذي ثبظي٫طاٴ زض ثطذي اٸ٢بت اؾت. ٶٳي

ضٞتٻ ٢ٹاٰ يبٞتٻ اؾت. ٶب٦بٲيٽبي ربٲٗٻ ٲٯ٭ ٦ٻ ثؿيبضي  زؾتبٸضزټبي حبن٭ زض ظٲيٷٻ ح٣ٹ٠ ٸ ؾبظٲبٶٽبي ثيٵ اٮٳٯٯي زض ؾسٺ ٪صقتٻ ٲحسٸز ثٹزٺ ٸٮي ضٞتٻ

تط ٸ  ؾبظٲبٴ ٢ٹي 1945اٶساظٶس ٶٻ تٷٽب ٲٹرت زؾت قؿتٵ ثكط اظ ؾبظٲبٶٽبي ثيٵ اٮٳٯٯي ٶ٫كت ثٯ٧ٻ ؾجت قس زض  ت٣هيط رٷ٩ رٽبٶي زٸٰ ضا ثٻ ٪طزٴ آٴ ٲي

ٲٷٻ ذٹز ضا ٪ؿتطـ زازٺ ٸ تهٹضي ٦ٻ اظ پيطٸظي اٲيس ثط تزطثٻ زاقتٻ تٗبٮي ضيعي قٹز. ح٣ٹ٠ ثيٵ اٮٳٯ٭ ټٱ پيٹؾتٻ زا تطي زض ؾبٶٟطاٶؿيؿ٧ٹ پي پطزاٲٷٻ

 ثركيسٺ اؾت.

تٹاٴ ٞطو ضا ثط ايٵ ٪صاقت ٦ٻ  اٲب ټٷٹظ ايٵ احتٳب٬ ټكساضزټٷسٺ ٸرٹز زاضز ٦ٻ ټطد ٸ ٲطد ٚبٮجب ثٻ ق٧ٯي رسيس ثطٸظ ٦ٷس ٦ٻ اٶتٓبضـ ضا ٶساضيٱ. ٶٳي

حي اثسي ټؿتيٱ. ؾ٣ٹٌ يٹ٪ؿالٸي ثٻ ٸضَٻ ثطثطيت ت٧بٶي اؾبؾي ثطاي رٹاٲٕ پؿبٶٹي اضٸپبة ٚطثي ثٹز. اٲبٴ زضحب٬ پيكطٞت ثٻ ؾٳت نٯ پيٹؾتٻ ٸ ثي

تط قسٴ ٲٷبؾجبت آٶٽب ٦ٻ پيكبپيف ق٧ٷٷسٺ ثٹزٺ، ٦ٱ ٖٳ١ ثٹزٴ ٲ٣طضات ٢بٶٹٶي ربٲٗٻ ثيٵ اٮٳٯٯي  اي ٸ ٸذيٱ اٞعاضټبي ټؿتٻ زؾتيبثي ټٷس ٸ پب٦ؿتبٴ ثٻ رٷ٩

 ؾپتبٲجط ذٍ پبيبٶي ثط ظٶس٪ي ٖبضي اظ ټطاؼ ٚطثيبٴ ذٹقجرت ٦كيس. 11 ضا ثطٲال ؾبذتٻ اؾت. حٳالت

 زض ي٥ ٦الٰ زٸٮتٽب ٶكبٴ زټٷسٺ ٖٷبنطي اظ ربٲٗٻ رٽبٶي ټؿتٷس. 

 قٷبذت ٦ٷك٫طي ٲؿتٯعٰ آٴ اؾت ٦ٻ ٲٟبټيٱ ربٲٗٻ ثيٵ اٮٳٯٯي ٸ ربٲٗٻ رٽبٶي ضا ثب ټٱ زض ٶٓط ث٫يطيٱ.

 ټبي ض٢يت پػٸټكي ثٻ ز٢ت ت٣ؿيٱ ٶكسٺ اؾت. زض اٲتساز ٲطظ پبضازيٱتهٳيٱ ٪يطاٴ ثبيس زض ٲحيُي ٞٗبٮيت ٦ٷٷس ٦ٻ 

 اٶس( ٸنٝ ثيٵ اٮٳٯٯي ٪ٹيبي چيؿت؟ ٸيػ٪يٽبي ٚبٮت ٲحيٍ ثيطٸٶي ثبظي٫طاٴ ٦ساٰ اؾت؟ پؽ، اظ زيس ثبي٫طاٴ )ٸ قٷبذت ٲب اظ آٶبٴ ٦ٻ ٲؿٯٳب زٸ چيع ٲتٟبٸت

قٷبؾٷس؛ يٗٷي ٲيبٴ رٹاٲٕ رسا٪بٶٻ ٦ٻ زض  اثٍ ثيٵ اٮٳٯ٭ ضا ثيكتط ثٻ نٹضت ٶٹٖي ٶٓبٰ ٲيټب ايٵ اؾت ٦ٻ تهٳيٱ ٪يطاٴ، ضٸ ز٢ي١ تطيٵ پبؾد ثٻ ايٵ پطؾف

 ٶٽبيت ثب ټٱ ثي٫بٶٻ ټؿتٷس ٶٹٖي اٮ٫ٹي ٲٷٓٱ تٗبٲ٭ زض ظٲيٷٻ ثؿيبضي اظ ٲٹيٹٖبت ٸرٹز زاضز.

تطي ٦ٻ زض آٶٽب  ب رٽبٴ ٞيعي٧ي اؾت ٸ ٲطظټبي ٲجٽٱايٵ ٶٓبٰ زٸ ٲطظ زاضز: ٲطظټبي ا٢ٯيتي، ٲٹيٕ ٶ٫بقتي ٸ رعء آٴ ٦ٻ ٲح٭ ضٸيبضٸيي ٞٗبٮيت اٶؿبٶي ث

 قٹز. يبثس ٸ ظٶس٪ي ٖٳستب زاذٯي آٚبظ ٲي تٗبٲالت ثيٵ اٮٳٯٯي پبيبٴ ٲي

ٺ ٶٓبٰ ايٵ ٶٓبٰ، ؾُٹح ٪ٹٶب٪ٹٴ ٸ ٦تٟبٸتي زاضز ٦ٻ ثٻ َطظي اؾطاضآٲيع ٸٮي ٲكرم ٸ ٢ُٗي ثب ټٱ زض اضتجبَٷس. ذُبؾت ا٪ط ايٵ ؾُٹح ٲرتٯٝ ضا ذطز

 ايٵ انُالح ح٧بيت اظ آٴ زاضز ٦ٻ ٪ٹيب ٢بزضيٱ ثب اَٳيٷبٴ، ؾطقت انٯي ٶٓبٰ ضا اظ ذطزٺ ٶٓبٲٽبيف ٲكرم ؾبظيٱ. ثٷبٲيٱ ظيطا

ټب يب زاٶف ٸ ٞٵ ؾبالضاٴ، ٸا٢ٗيت ايٵ اؾت ٦ٻ اظ  تط اؾت يب ؾطٲبيٻ ٸ قط٦ت ثٻ ضٚٱ ٲزبزالت ٲٹرٹز ثط ؾط ايٵ ٲؿبٮٻ يٗٷي ثط ؾط ايٷ٧ٻ اٲٷيت ٸ زٸٮتٽب ٲٽٱ

 ټب ٸ ؾٳت ؾٹي رطيبٴ ٲٯي ضا ثكٷبؾيٱ. تٹاٶيٱ ضيكٻ ايٱ ٸ ثٻ ټيچ تطتيت ٶٳي قٷبذتي زض ٶ٣ُٻ ٦ٹضي ٢طاض ٪طٞتٻٶٓط ٲٗطٞت 

ٻ ټٳبٴ ٞطو ٲب ثط ايٵ اؾت ٦ٻ رٽبٴ زاضاي ؾٻ ٲٷ١ُ رسا٪بٶٻ اؾت: ٲٷ١ُ ا٢تهبز، )قبٲ٭ ؾبذتبضټبي تزبضت، تٹٮيس ٸ ؾطٲبيٻ ٪صاضي(؛ ٲٷ١ُ ؾيبؾت )٦

ټبيي ٦ٻ ٲبٶٷس آة ضاٺ  سټي رٽبٴ ٸ ترهيم ٲٷبثٕ اؾت(؛ ٸ ٲٷ١ُ زاٶف ٸ اَالٖبت ٦ٻ ثٻ زٮي٭ ٶجٹز اٲ٧بٴ ٲحسٸز ؾبذتٵ اٶسيكٻض٢بثت ثط ؾط ٶحٹٺ ؾبظٲبٶ

 ٦ٷٷس. ذٹز ضا ثٻ زاذ٭ ټط ق٧بٞي ثبظ ٲي

ٷس ٸا٦ٷكٽبي پيف ثيٷي ٶبپصيط قيٳيبيي ثٻ رٹقس ٦ٻ ټٳ٫ي آٶٽب ٲبٶ ټب ٲي پبيبٶي اظ ضٸيسازټب، اثت٧بضات، ٲؿبئ٭ ٸ اٶسيكٻ اظ ز٬ ټط ي٥ اظ ايٵ اثٗبز، ضقتٻ ثي

٪صاضز. ايٵ ټٳبٴ ٚٹٚبي ز٪ط٪ٹٶي اؾت ٦ٻ ثؿبضي آٴ ضا ٸرٻ تٗطيٝ ٦ٷٷسٺ رٽبٴ ٶٹ ٲي زاٶٷس ٸ  ق٧٭ ٲؿحٹض ٦ٷٷسٺ زض ثبظي٫طاٴ ٸ ٲٷ١ُ زي٫ط اثٗبز تبحيط ٲي

 ريٳع ضٸظٶب ثب انُالحبتي چٹٴ آقٹة ٸ رطيبٴ آثكبض٪ٹٴ آٴ ضا ثيبٴ ٦طزٺ اؾت.



ثبظي٫طاٴ ٰ ٚيطؾٯؿٯٻ ٲطاتجي ٸ چٷس اليٻ ثب ربٲٗٻ ټطد ٸ ٲطد ظزٺ ٲحسٸزي ٦ٻ ثحج ضا اظ آٴ آٚبظ ٦طزيٱ، ٞبنٯٻ ثؿيبض زاضز. ايٵ ٶٓبٰ، ٦٭ ٲحٳٹٖٻ ايٵ ٶٓب

ٗس اٮ٫ٹټبي ٪يطز. اثٗبز ٪ٹٶب٪ٹٴ ٸ ٲٹيٹٖبت ٲُطح زض ټط ث ض٢يت زض نحٷٻ رٽبٴ ضا ټٳطاٺ ٖٷبنطي اظ ؾتيع ٸ ټٳ٧بضي، چٷسپبضچ٫ي ٸ ټٳ٧بضي زض ثط ٲي

اي اظ ؾبظٲبٴ يبٞت٫ي ثطذٹضزاضٶس ٦ٻ ٲُبٮت ثبال چيعي ثيف  اٶس ٸ ثطذي اظ چٷبٴ زضرٻ ٪صاضٶس. ثطذي ټطد ٸ ٲطد ظزٺ ٲتٟبٸتي اظ ا٢تساض يب ؾٯُٻ ضا ثٻ ٶٳبيف ٲي

 اظ َطح ذبٰ ٸ ؾطزؾتي ٲٗٷبي ٶٓبٰ رٽبٶي اٲطٸظي ٶيؿت.

اٶس تٗبٲ٭ زاضٶس. ثسيٵ تطتيت  اي رعء ؾبذتبضټب ټؿتٷس ٸ ټٳٹاضٺ ثب ؾبذتبضټبيي ٦ٻ زض ز٬ آٶٽب ربي ٪طٞتٻ ٪صاضيٱ ٦ٻ ذٹز ثبظي٫طاٴ تب اٶساظٺ ٞطو ضا ثط ايٵ ٲي

٦ٷٷس ٸ  پصيطٶس؛ ټٱ ثٻ تك٧ي٭ ٶٓبٰ ٸ ٲٹرٹزيت يبٞتٵ آٴ ٦ٳ٥ ٲي آٶٽب ټٱ زض ز٬ ٶٓبٰ ثيٵ اٮٳٯ٭ ٸ اثٗبز ٪ٹٶب٪ٹٴ آٴ ثٻ ؾط ٲي ثطٶس ٸ ټٱ اظ آٴ ق٧٭ ٲي

ثٷسز. زض ايٵ ٶٓبٰ ٶيع ؾٯؿٯٻ ٲطاتت ٸرٹز زاضز ٸٮي ٶٻ ؾٯؿٯٻ ٲطاتجي ٸاحس ٸ حبثت ثٯ٧ٻ چٷسيٵ ؾٯؿٯٻ ٲطاتت ٦ٻ پيٹؾتٻ ٶيع زض  ٽب ضا ٲيټٱ ٶٓبٰ زؾت ٸ ثب٬ آٶ

ا٢تهبزي ٸ بؾي ٸ تٛييطٶس. ثط ايٵ اؾبؼ، تحٯيٯٽب ؾٻ رٷجٻ ضا زض ثط ذٹاټٷس ٪طٞت: ٸرٹٺ ٲبزي يب ٞيعي٧ي ٲحيٍ ثبظي٫طاٴ؛ ٸرٹٺ ٶيٳٻ ٲبزي قبٲ٭ رٛطاٞيبي ؾ

 ٸرٹٺ ؾيبؾي ٦ٻ ٖٳستب ؾبذتٻ زؾت ثبظي٫طاٴ اؾت.

 شزايط هبدي

٪يطٶس ٦ٻ ثٻ اٶساظٺ ټط  ٶٓبٰ ثيٵ اٮٳٯٯي ٲي تٹاٶس اظ اثٗبز ٪ٹٶب٪ٹٶي اظ ا٢ساٰ ثكطي تك٧ي٭ قسٺ ثبقس ٸٮي ذٹز ا٢ساٲبت ٶيع زض ثؿتط رٽبٶي ٞيعي٧ي نٹضت ٲي

پصيطز. ثٻ ټٳيٵ زٮي٭ اؾت ٦ٻ زض تحٯي٭ ؾيبؾت ذبضري ٚبٮجب رٛطاٞيب ضا رعء ٲحيٍ  ي ز٪ط٪ٹٶي ٲيپسيسٺ تبضيري زي٫طي، ثيطٸٶي ٸ ٲؿت٣٭ اؾت ٸ ثٻ آضاٲ

آٸضٶس ثب ايٵ ٦ٻ ثٻ ضٸقٷي تٳبٰ پيساؾت ٦ٻ ٢ٯٳطٸ، ٲٷبثٕ ٸ ٲٹ٢ٗيت َجيٗي ټٳ٫ي ٲيبٴ زٸٮتٽب ت٣ؿيٱ قسٺ ٸ ٲؿٯٳب ثٻ ټٳطاٺ ًٞبي ټٹايي  ثيطٸٶي ثٻ قٳبض ٲي

سي زاذٯي آٶٽبؾت. اٮ٫ٹي رٛطاٞيب ثب تٹظيٕ ٸيػ٪يٽبي رٛطاٞيبيي تب حس ثباليي اظ ٦ٷف ؾيبؾي ٲؿت٣٭ اؾت، ټط چٷس ض٢بثت ٸ آثٽبي ؾطظٲيٷي رعء تط٦يت ثٷ

 ثط ؾط ٲعايبي حبن٭ اظ آٴ ټٳيكٻ رطيبٴ زاقتٻ اؾت.

تطيٵ آٶٽب ثبضي٧ٻ ؾٹئع،  ٺ اؾت ٦ٻ ٲٽٱاي زض َجيٗت ايزبز قس ثب ا٢ساٰ ؾيبؾي حؿبة قسٺ ثٻ زالي٭ ٪ٹٶب٪ٹٴ ضاټجطزي، ا٢تهبزي ٸ ٞطټٷ٫ي تٛييطات ٖٳسٺ

 ثبضي٧ٻ پبٶبٲب، ٸ زض زٸضاٴ ٲب تٹٶ٭ ٦بٶب٬ ٲبٶف اؾت.

اي زض  اٶس، اظ رٳٯٻ ثٻ ايٵ زٮي٭ ٦ٻ ٲٗٳٹال اثط٢سضتٽب ٖال٢ٻ ٸ ٶٟٕ ٢بث٭ ٲالحٓٻ ټبي اٶؿبٶي ذيٯي ظٸز ټٳچٹٴ ثركي اظ ٲؿٯٳبت رٛطاٞيبيي اٶ٫بقتٻ قسٺ ؾبظٺ

 ثبظٲبٶسٴ آٶٽب زاضٶس.

 ايٱ. ايٵ ٶيع ح٣ي٣تي اؾت ٦ٻ ٲب ثي آٶ٧ٻ ٢هس زاقتٻ ثبقيٱ ٲحيٍ ٞيعي٧ي ذٹيف ضا ز٪ط٪ٹٴ ؾبذتٻ ټٳچٷيٵ

 ظيؿت ؾپٽط )اؾٹؾٟط( ثٻ ق٧٭ ٲٽٱ ٸ ٲكرهي ثٻ نٹضت ي٧ي اظ ٲٹيٹٖبت ؾيبؾت زاذٯي ٸ ؾيبؾت ثيٵ اٮٳٯ٭ زضآٲسٺ اؾت.

قبٴ ٲك٧الت ذبني  س، ظيطا ثطاي زٸٮتٽب ثؿتٻ ثٻ ٲٹ٢ٗيت، ٸؾٗت ٸ زٸضٺ تبضيريزټٷ ټبي اٲٷيتي ضا ق٧٭ ٲي ټبي رٽبٴ ٞيعي٧ي ضٸي ټٱ ضٞتٻ ٶ٫طاٶي پسيسٺ

 آٸضٶس. تٹاٴ ٶٓبٲي ٸ رسٸ٬ ٲ٣بيؿٻ زؾتبٸضزټبي ا٢تهبزي پيٹٶس تٷ٫بتٷ٫ي ثب ٲيطاث ٞيعي٧ي ي٥ ربٲٗٻ زاضز. ثٻ ٸرٹز ٲي

، حطٸتٽبي ٲٗسٶي، زؾتطؾي ثٻ زضيبټب، آؾيت پصيطي ٸ اٶؿزبٰ ثب اتٟب٢ي ثٹزٴ ٲطظټبي تطؾيٱ قسٺ ثط چٽطٺ رٽبٴ ثسيٵ ٲٗٷي اؾت ٦ٻ زٸٮتٽب اظ حيج ٸؾٗت

 ټٱ، تٟبٸتٽبي چكٳ٫يطي زاضٶس. ٲٗٷبي ضاؾتيٵ رٛطاٞيبي ؾيبؾي ټٳيٵ اؾت.

ټبي ؾيبؾت ٪صاضي ٖٳٹٲي اظ رٳٯٻ ثطاي ؾيبؾت ذبضري زاضز. حتي ثُٗس ٲؿبٞت ٦ٻ ثؿيبضي  ٸيػ٪يٽبي ٞيعي٧ي زٸٮتٽب پيبٲسټبي ٲٽٳي ثطاي ټٳٻ حٹظٺ

 اټٳيت ؾبذتٻ اؾت ټٷٹظ ټٱ ثبيس زض ٶٓط ٪طٞتٻ قٹز. ٣سٶس ٞٷبٸضي آٴ ضا ثيٲٗت

 زٸٮت ؾطظٲيٷي ي٥ ٲٹرٹزيت ٲبزي اؾت ٶٻ ٲزبظي.

ٶٽبيت ٲزبظات ثب ايٵ ٦ٻ ٲحيٍ ٲبزي ثٻ ثٻ ذٹزي ذٹز تبحيطي ٶساضز ٸٮي ټٳٹاضٺ ثبيس آٴ ضا زض تهٳيٱ ٪يطي ټب ٲس ٶٓط ٢طاض زاز. ټط٪ٹٶٻ ٟٚٯت اظ آٴ زض 

 زٶجب٬ ذٹاټس زاقت. ؾرتي ثٻ

 

 ياٶؿبٶ يبيرٛطاٞ يبؾيؾ يټب ب رٷجٻي يٳٻ ٲبزيٍ ٶيقطا



 يبي٦الٴ رٛطاٞ يټب ٻيثكط ٢طاض زاضز . ٶٓط يكٻ ٸ ٦ٷك٫طيٱ زض تٗبٲ٭ ٲؿتٳط ثب اٶسيسيت زاضز ٸ ټٳبٴ ٪ٹٶٻ ٦ٻ زيٞٗبٮ ي٧يعيٞ يزض ثؿتط يٵ اٮٳٯٯيٶٓبٰ ث

ب ي ي٣ت ٶ٫ط ٦ٻ  ثب ربٲٗٻ قٷبؾيح٣" يبؾيؾ يبيرٛطاٞ "ٵ ثبٖج ثٻ ٸرٹز آٲسٴ يبٴ ٦ٷٷس. ايٵ تٗبٲ٭ ثيا يس٪يچيٶتٹاٶؿتٻ اٶس ح١ ٲُٯت ضا زضثبضٺ پ يبؾيؾ

 ٵ اٮٳٯ٭ ٪طٺ ذٹضزٺ اؾت.يضٸاثٍ ث

زض  يرٽبٶ ٦ٻ ٶٓبٰ يټب ٸ ثؿتٻ ثٻ اضظق اظ آٴ يثٽطٺ ثطزاض ييبٴ ٣ٍٞ زض نٹضت ٸرٹز تٹاٶبيط آثعيټب،آة ٸ شذب يچٹٴ ٦بٶ يسي٦ٯ ي٧يعيبض زاقتٵ ٲٷبثٕ ٞيزض اذت

 بثس.ي يت ٲيآٶٽب ٢بئ٭ اؾت اټٳ يثطا يريټط زٸضٺ ٲكرم تبض

)ٸ ٲهطٜ ٲساٸٰ( زضنس  ييٵ ثٻ قٷبؾبيثٯ٧ٻ ټٳچٷ يت ثبظاضياؾت ٦ٻ ٶٻ تٷٽب ثٻ ٲع يالتياظ تؿٽ يزاضز ثٽطٺ ٲٷس ي٦ٳتط يطيط پصييآٶچٻ اؾتٗساز تٛ

ػٺ ي٦بض ثب اٶٹأ ٪ٹٶب٪ٹٴ ذسٲبت ثٻ ٸ يطٸيس ټؿتٷس، اؾبؾب ٖجبضتٷس اظ ٶيتٹٮ يٲ٭ اٲطٸظالت ٦ٻ ټٳبٴ ٖٹايٵ تؿٽيبظ زاضز. ايٶٓبٰ ٶ ي٫ط اًٖبياظ ز يطيچكٳ٫

س رعء يټب ټؿتٷس ثب تط اظ ٲٗبزٴ ٸ ٦بضذبٶٻ يٵ ٖٷبنط ضا ٦ٻ ثٻ ٲطاتت اٶتعاٖيع ثٻ ٶٓطضؾس ايس تٷب٢ى آٲيٸ حٳ٭ ٸٶ٣٭. قب يٻ ، ثبظض٪بٶيآٲٹظـ ٸ پطٸـ، ٲبٮ

 بٞتٻ اٶس.ياؾت٣طاض  ييبيٸ رٛطاٞ يريذبل تبض يټب تيثب ٲع ييزض ٦كٹضټب يٗٷيحبثت  يټب ذسٲبت ٲٗٳٹال زض ٲ٧بٴ ٵيثٻ قٳبض آٸضز . ا يٳٻ ٲبزيرٽبٴ ٶ

چٹٴ  يٵ ٦ٷٷسٺ اييبظ زاضز. ٲؿٯٳب ٣ٞساٴ ٖبٲ٭ تٗيٶ يػ٪ياظ ٸ يعٺ ايثٻ ٸرٹز آٸضز ثٻ آٲ يٲُٯٹث ياٶؿبٶ يبيآٴ ٦ٻ ثتٹاٶس رٛطاٞ ي،ټط زٸٮت ثطايثٻ َٹض ٦ٯ

چ ٸرٻ يزاضز ٸ ټٱ ثٻ ټ يبتيت حي،ټٱ اټٳ يبؾت ذبضري٫ط ؾيټط ثبظ يثطا يطٸٶيٍ ثيٵ،ٲحيزٸٮت ضا ٲحسٸز ذٹاټس ؾبذت. ثٷبثطا يٵ اٮٳٯٯيت ٶٟٹش ثيرٳٗ

ټٳٻ  ي٫ط ٢طاضزاضز، ثٯ٧ٻ ثٻ ٲٗٷي٥ ثبظيت حب٦ٳٻ يٸ نالح يٷيؾطظٲ يطٸٴ اظ ٲطظټبيؿت ٦ٻ ثيٶ ييعټبي٣ٍٞ آٴ چ "يطٸٶيث"ؿت. ٲٷٓٹض اظ يؾب٦ٵ ٸ حبثت ٶ

ټؿتٷس ٸ ٲٳ٧ٵ  ي٧يعيعټب ٦بٲال ٞيٵ چياظ ا يظٶس. ثطذ ي١ آٶٽب زؾت ثٻ اٶتربة ٲي٫ط اظ َطياؾت ٦ٻ ثبظ يا يبؾيٸ ؾ يارتٳبٖ يٷسټبيطٸٴ اظ ٞطآيث يعټبيچ

زاضٶس ٸ ؾبذتٻ زؾت  يبزٳٻ ٲيٶ يؾطقت يطٸٶيٵ اٲٹض ثيكتط اي. اٲب ث يٱ ٸٲٷبثٕ ٦بٞي، ا٢ٯيٗيت َجي٢طاض زاقتٻ ثبقٷس،ٲبٶٷس ٲٹ٢ٗ يٷياؾت زاذ٭ ٲحسٸزٺ ؾطظٲ

 يت ٶؿجي، ٲهٹٶيبؾيبثٷس ٸ زض ثطاثط ٲساذٯٻ ؾي يطٲييتٛ يط اظ اٲٹض ثٻ آضاٲيټب زؾتٻ اذ ٵي٦ٷٷس. ثب ټٳٻ ا ي٦بض ٲ ي٧يعيټؿتٷس ٦ٻ زضثبضٺ رٽبٴ ٞ يياٶؿبٶٽب

 ٲحسٸز زاضز. يزاٲٷٻ ا ي، ٦ٷك٫ط يٳٻ ٲبزيٍ ٶيٵ قطايزاضٶس. زض چبضچٹة ا

  يبؾيؾ يثٻ ټٱ ٸاثؿت٫

 يٶٽبزټب يٳبيٵ اٮٳٯ٭ ٣ٍٞ زض ؾيث يبؾيطاٴ ٸرٹز زاضز. ٶٓبٰ ؾيٱ ٪يٵ اٮٳٯ٭ ٦بٲال ؾبذتٻ ثكط اؾت ٸ ٖٳستب زض اشټبٴ تهٳيٶٓبٰ ث يبؾيب ٲٷ١ُ ؾي ثٗس

ٸ زاز٪بٺ  يزاز٪ؿتط يٮٳٯٯٵ ايتط اظ ټٳٻ ٲ٣ط ؾبظٲبٴ ٲٯ٭ ٲتحس ٸ غٶٹ ٸ زاز٪بٺ ث بٴ ، ٲٽٱيٵ ٲيٷس اظ اي٦ٷس ٪طزټٱ آ يټب ضا ٢بزض ٲ ٶٳٹز زاضز ٦ٻ زٸٮت ي٪ٹٶب٪ٹٶ

 يزض ؾُح رٽبٴ ثٻ قٳبض ٲ يبؾيؾ يت ٸ ثٻ ټٱ ٸاثؿت٫يٲحسٸز ياظ پٷذ ؾطچكٳٻ انٯ ي٧ي٣ٍٞ   يٵ زٸٮتيث يټب ٵ اٮٳٯ٭ زض الټٻ اؾت؛ ؾبظٲبٴيث يٟطي٦

 يٞطاٲٯ يٷسټبيؾٯؿٯٻ ٲطاتت زٸٮتٽب ٸ ٞطآ ػٺي٫ط زٸٮتٽب ثٻ ٸيز يذبضر يبؾتٽبي،ؾ يطضؾٳيٚ ياٮٳٯ٭؛ټٷزبضټب ٵي٫ط ٖجبضتٷس اظ ح٣ٹ٠ ثيضٸٶس، چٽبض ؾطچكٳٻ ز

ٵ اٮٳٯ٭ ضا يث يبؾيٶٓبٰ ؾ يس ؾطقت تهٹضيٱ ثبيٵ ٲٷبثٕ ضا ثٻ ٶٹثت ٲٹضز ثحج ٢طاض زټيف اظ آٴ ٦ٻ ت٥ ت٥ اي. پيطزٸٮتيٚ يٵ اٮٳٯٯيث ياظ رٳٯٻ ؾبظٲبٶٽب

 ٱ.يضٸقٵ تط ؾبظ

٥ اظ يټط يٷٻ قسٺ ثبقس ثطايٶٽبز يبزقسٺ ٣ٍٞ اٶس٦يا٪ط ٲٷبؾجبت  يف ثبقس،حتيارعا يف اظ رٳٕ رجطيٲٷٓٱ ٸ ث يياٮ٫ٹ يټطٲزٳٹٖٻ اظ ٲٷبؾجبت ٦ٻ زاضا

ٸ ٲٹضز ٲٗبٸيٻ  ي، ازٸاض يرعئ ي٪ٳبٴ نطٞب ٶٓبٲ يٵ اٮٳٯ٭ ٦ٻ ثيث يبؾيٵ اؾبؼ، ٶٓبٰ ؾيزټس. ثطا ي٭ ٲيت ضا تك٧يثب اټٳ يرعء ذٹز، ؾبذتبض يٸاذسټب

 اؾت يبؾت ذبضريٲؿئٹالٴ ؾ يت ثطايثب اټٳ يبثس، ؾبذتبضي ي٭ ٲيتك٧اؾت ٸ ٖٳستب اظ اٶتٓبضات ٸ ٲٟطٸيبت قط٦ت ٦ٷٷس٪بٴ ٶٓبٰ 

ٵ زٸ زؾتٻ ٖٷبنط يبٴ ايذٹز زاضٶس، ټطچٷس ٲٳ٧ٵ اؾت تٹاظٴ ٲ يطٸٶيث يبؾيٍ ؾيٸ ٶٓٱ ضا زض ٲح ي٫طاٴ اٶتٓبضٸرٹز ټط زٸزؾتٻ ٖٷبنط آٶبضقيٲٗٳٹال ثبظ

ت اٴ ضا ثط زٸـ يټؿتٷس ٦ٻ ٲؿئٹٮ يب ؾبظٲبٶيثط زقٹاض ثٹزٴ ازاضٺ اٲٹض زٸٮت  يحبثت ٲجٷ احؿبؼ يكتط آٶٽب زچبض ٶٹٖيٵ ضٸ، ثيط ٦ٷس. اظ ټٳييزض٪صض ظٲبٴ تٛ

 زاضٶس.

ٵ يث يبؾيكٻ ٶٓبٰ ؾياؾت زض ٢ٯت اٶس يٵ حب٬ ٲٟٽٹٲيزضٖ يٹٶس اؾت، ٸٮيزض پ يٵ اٮٳٯٯيث يا٢تهبز يٲت٣بث٭ ٖٳستب ثب ظٶس٪ يب ٸاثؿت٫ي يثٻ ټٱ ٸاثؿت٫

ٵ اٮٳٯ٭ ثب آٴ ضٸثٻ ضٸ يبؾت ثي٫طاٴ ٢سضتٳٷس ټٱ ټٷ٫بٰ ٲكبض٦ت زض ؾيثبظ ي٦ٻ حت يُيقطا يطيت پصيت ٸ آؾيؿبؾح يسي٦ٯ يػ٪ياٮٳٯ٭ ٸرٹز زاضز. زٸ ٸ

ټب تب  آٴ يطا ٶٓبٰ زاذٯياٞتٷس؛ ظ يٲ يع ثٻ ٪طٞتبضي٫طاٴ ٶيقٹز ز يط ٲيي٫طاٴ زچبض تٛياظ ثبظ ي٧ي٦ٻ  ي٫ط ؾرٵ ، ټٷ٫بٲي٦ٷس. ثٻ ز يبٴ ٲيث يټؿتٷس ثٻ ذٹث

تب ٢بث٭ ازاضٺ )ٲبٶٷس يٶٽب يزضٶ٩ ٸٮ يث يټب ٸ ثطٸظ ٸا٦ٷف "تيحؿبؾ "ب ثٻ نٹضت يسٺ يٵ پسيٹٶس ذٹضزٺ اؾت. ايپ ي٫ط ذبضريآٴ ثبظ ياذٯثٻ ٶٓبٰ ز يحسٸز

 ٪صاضز. يف ٲيذ ٞبضؼ( ذٹز ضا ثٻ ٶبيبٴ رٷ٩ ذٯي)ٲبٶٷس ٦بټف ٖطيٻ ٶٟت زض رط يزض ثطاثط اذتالالت ٖٳٯ "يطيت پصيآؾ"ب ثٻ ق٧٭ ياٶت٣ب٬ تٹضٰ ( 



 ي٥ زٸٮت ثٻ ضاحتي يزاذٯ ي"ضاٺ حٯٽب"زټس  يټب ٶكبٴ ٲ د ټٳٻ اٶ٣الةيجب تبضي٪ٹٶٻ ٦ٻ ت٣ط ٵ ؾبٴ زاضز.ټٳبٴيثٻ ټٳ يعٚبٮجب ٖٳٯ٧طزي٥ ٶيؾت ٦الؾبيؾ

ثٻ رب  ي٦ٻ اظ ذٹز زضٸٴ ربٲٗٻ زاذٯ ييبٲسټبي١ پيزض ٸټٯٻ ٶرؿت اظ َط ي٫ط ٲك٧٭ ظا ثبقس. ؾبظٸ٦بض ثٻ ټٱ ٸاثؿت٫يزٸٮت ز يٲٳ٧ٵ اؾت ثطا

 ي١ ٶٹٖيټب ذٹاٺ اظ َط زضؾت اؾت ٦ٻ زٸٮت يػٺ زض ٲٹاضزيٵ ٪ٟتٻ ثٻ ٸيرسا ٦طز ا يبؾت ذبضريتٹاٴ ثٻ ؾٽٹٮت اظ ؾ يٵ آحبض ضا ٶٳي٦ٷس ا ي٪صاضز،ٖٳ٭ ٲ يٲ

 ٲت٣بث٭ ثٻ قست ثٻ ټٱ ٪طٺ ذٹضزٺ ثبقٷس. يضاثُٻ زقٳٷ ي١ ٶٹٖيب ثط٧ٖؽ اظ َطي يټٳجؿت٫

ټب  ت ضا زض ق٧٭ زازٴ ثٻ ٶ٫طـيٵ ًٖٹيا يبٲسټبيس پي٥ اؾت.ٶجبيآٶبضق ي٫طاٴ زض ربٲٗٻ ايت ٲكتط٤ ثبظيثطذبؾتٻ اظ ًٖٹ يبؾيؾ ي٫ط ثٻ ٸاثؿت٫يز يضٸ

 ٱ.يپطزاظ يح آٴ ٲيټؿتٷس ٦ٻ ثٻ تٹي يٶبق يپٷز٫بٺ ثٻ ٸاثؿت٫ يبٲسټب اظ ؾطچكٳٻ ټبيٵ پيزؾت ٦ٱ ٪طٞت ا يبؾت ذبضري٫طاٴ ؾيثبظ يٸ ضٞتبضټب

ب ي ي، ٲٷ٣ُٻ ا يتيب اٲٷي يٞٷ -ټب زاضٶس ٵ ؾبظٲبٴي٦ٻ ا يٲتٟبٸت ياؾت. ٢ُٕ ٶٓط اظ ٖٳٯ٧طزټب يٵ اٮٳٯٯيث يٷٻ ؾبظٲبٶٽبيؾطچكٳٻ ٶرؿت ، قج٧ٻ ٶٽبز

ؾبظٶس ٸ ټٱ ٶكبٴ  يثطآٸضزٺ ٲ يټٱ اټساٜ ؾٹزٲٷس ييٵ ٶٽبزټبيٵ ٶكبٴ زټٷسٺ آٴ اؾت ٦ٻ چٷي٥ ټٷزبض اؾت. ايټب  ټب زض آٴ ت زٸٮتياٲطٸظٺ ًٖٹ -يرٽبٶ

 طٶس.ي٥ ٶٓبٰ ٲكتط٤ ٢طاض ٶ٫يطٸٴ اظ يس ٦ٻ ثټب ٶ٫طاٴ آٶٷ زټٷس زٸٮت يٲ

ٵ اٮٳٯ٭ ضا ٖٳستب ياؾت،ټطچٷس ح٣ٹ٠ ث يآٴ ټٳچٹٴ چبضچٹة ح٧ٳطاٶ يثٻ ٲطاتت ثٽتط اظ تٯ٣ يبؾيؾ يٵ اٮٳٯ٭ چٹٶبٴ ؾطچكٳٻ ثٻ ټٱ ٸاثؿت٫يح٣ٹ٠ ث يتٯ٣

 ؾبظز. يآٴ ضا ٲحسٸز ٲ ت آٶٽب ضا ٲحطظ ٸ ټٱيف آٴ اؾت ٦ٻ ټٱ حب٦ٳيػٺ ضؾٳيذٹز زٸٮتٽب ثٻ ٸرٹز آٸضزٺ اٶس ٸ ٦بضٸ

تٹاٶٷس  يٵ ټٷزبضټب ٲيؿت. ايٶ ي٧يثب آٴ  يٵ اٮٳٯ٭ زاضز ٸٮيثب ح٣ٹ٠ ث ي٧يضاثُٻ ٶعز يطضؾٳيٚ يټٷزبضټب يٗٷي يبؾيؾ يٵ ؾطچكٳٻ ثٻ ٸاثؿت٫يؾٹٲ

بثٷس.ٲٷٓٹض اظ يٵ اٮٳٯ٭ اقبٖٻ ياظ ح٣ٹ٠ ثف يٵ ٢سضت ضا زاضٶس ٦ٻ ثيٵ حب٬ ايثب ا يټب ثبقٷس ٸٮ رٯٹتط اظ آٴ يب ٢ٹاٖس ضؾٳيثبقٷس  يكتبظتط اظ ٢ٹاٖس ضؾٳيپ

 قٷبؾٷس. يت ٲيټب ضا ثٻ ضؾٳ آٴ ياٮٳٯٯ ٵيټب زض ٲكبض٦ت ضٸظاٶٻ قبٴ زض ٲٷبؾجبت ث ټؿتٷس ٦ٻ زٸٮت ياحطثرك يټب ٸ ٞطو يانٹ٬ ٦ٯ "ټٷزبضټب"

ف اظ آٴ ي٦ٻ ث يؿت ٲٟٽٹٲيزٜ ثب تٹاظٴ ٢سضت ٶٲتطا يټب ٖجبضت اؾت. ؾٯؿٯٻ ٲطاتت زٸٮت يبؾيؾ يٵ ؾطچكٳٻ ثٻ ټٱ ٸاثؿت٫يټب چٽبضٲ ؾٯؿٯٻ ٲطاتت زٸٮت

٫بٺ يقٷبذت رب يثطا يس ضاټيب ٸاحسټب ثبي٫طاٴ يثبظ يٍ ارتٳبٖيبٴ ٦ٷس. زضټطٲحيزٸضاٴ ٶٹ ضا ث ياٮٳٯٯ ٵيسازټب زض ٶٓبٰ ثيضٸ يذبٰ ٸ ٶبپرتٻ اؾت ٦ٻ ثتٹاٶس ٚٷب

ٸؾٗت ٸ  يٵ اٮٳٯ٭ ثب تٹرٻ ثٻ ٶبثطاثطياؾت.زض ٲٷبؾجبت ث يب رسٸ٬ ضزٺ ثٷسيؾٯؿٯٻ ٲطاتت  يذٹزقبٴ زض ٶٓبٰ زاقتٻ ثبقٷس ٦ٻ ٲٗٳٹال ٲتًٳٵ ٪ٹٶٻ ا يٶؿج

كتط اظ يث يحطٸت يتيچٷسٲٯ يټب قط٦ت يآٴ اؾت ٦ٻ ثطذ ي٧يٵ اٲطيؿت.ٖٯت ايٵ ٶيچٷ يضؾس، ٸٮ يؾطضاؾت ثٻ ٶٓط ٲ يٯيٵ ؾٯؿٯٻ ٲطاتت ذي٢سضت زٸٮتٽب ا

 يٵ اٮٳٯٯيؾبظٲبٴ ٲٯ٭ زض حسٞبن٭ اثط٢سضت ثٹزٴ ٸ ذطزٺ زٸٮت ثٹزٴ ٢طاض زاضٶس.َج٣ٻ ٲتٹؾٍ ث يٵ ٦ٻ ا٦خطاًٖبي٫ط ايبض زاضٶس ٸ زياظ زٸٮتٽب زض اذت يبضيثؿ

 اؾت. ياٮٳٯٯ ٵيث يٵ ٢كطزضحب٬ ضقس زضٶٓبٰ ارتٳبٖيپطقٳبضتط

 ٫طاق٧ب٬ ٲ٣بٸٲتيٸ ز يطي٦ٷبضٺ ٪

٫طاٴ يؿت ٦ٻ ثبظيٵ ثساٴ ٲٗٷب ٶي٪صاضز، ا يف ٲيثٻ ٶٳبضا اظ ذٹز  يٸ ا٢تهبز يبؾيؾ ياظ ثٻ ټٱ ٸاثؿت٫ يٖٷبنط٢بث٭ ٲالحٓٻ ا يٵ اٮٳٯٯيټطچٷس ٶٓبٰ ث

 بضٶساضٶس.يذبل ذٹزقبٴ زض اذت ييزبز ًٞبيب ايحّٟ  يثطا يچ ضاټيٲكرم ټ

ب ٪طزٴ ٪صاقتٵ ثٻ ي٥ يپٯٳبتياظ ائتالٜ ز ي٫طيب ٶٹٔ زيٻ ي٥ اتحبزيٻ ٢سضتٳٷس، ي٥ ټٳؿبي يټب طٶس ثب تٵ زازٴ ثٻ ذٹاؾتي٪ يٱ ٲياظ زٸٮتٽب تهٳ يبضيثؿ

-طٶسي٫يٶٳ يٵ ٪طٸٺ ربيٷس.آٶٽب ٦ٻ زض ايبي٦ٷبضث يٶٓبٲ يبٶٻ ٸيٕ قسٺ اؾت ثب ٞكبضټبيالرٹياؾت يٸ ضټجط ياظ ټٳساؾتبٶ يعٺ اي٦ٻ ثطاؾبؼ آٲ ي٦ٯ يٖس٢ٹا

 يټب ضا ٲ ضزاضٶس.آٴبيزض اذت يٲؿت٣٭ ذٹزقبٴ رٽت ٦ٷك٫ط يياثطاظ تٹاٶب يثطا يٲرتٯٟ يټب ثبظضاٺ -سټٷسيطٲييزٸٮتٽب ٲٹايٕ ذٹز ضا زض َٹ٬ ظٲبٴ تٛ يبضيٸثؿ

 ضٞتبض ٶبٲتٗبضٜ ذٹاٶس. يَطٜ،ذٹزؾط، اٶعٸا٪طا ٸ زاضا يتٹاٴ ث

 يتٹاٴ آٴ ضا ثطا يٲؿٯحبٶٻ زاضز.ٲ يطټبيثطٸٴ ٲبٶسٴ اظ زض٪ يٗٷيٵ ٦ٯٳٻ يا يٞٷ يٞطاتط اظ ٲٗٷب ييطز ٸ ٲٗٷبي٪ يثٻ ذٹز ٲ يبضٲرتٯٟيثؿ يټب ق٧٭ يَطٞ يث

ٵ يقٹٶس.تحت ا يٵ اٮٳٯ٭ اؾتٟبزٺ ٲيبؾت ثيزض ؾ يانٯ يټب يطـ ٪طٸٺ ثٷسيارتٷبة اظ تٗٽس ثٻ پص يطز ٦ٻ ثطاثٻ ٦بضث ييٹٺ ټبيٕ قيٹؾتبض ٸؾياقبضٺ ثٻ پ

٦طزٶس ثب رٷجف  يزٸ اضزٸ٪بٺ رٷ٩ ؾطز ٲ٣بٸٲت ٲ يټب بٴ آٶٽب ٦ٻ زض ثطاثط ٦كفيزض ٲ يزبز ټٳجؿت٫يا يزاز ٦ٻ ثطا ياظ زٸٮتٽب ضا رب يبضيتٹاٴ ثؿ يٖٷٹاٴ ٲ

 ٶس.طٲتٗٽسټب ټٳطاٺ قسيٚ

ٻ نبز٠ اؾت. ثب يٵ ٢ًي٧ٖؽ ا يضؾس،زضثبضٺ ذٹزؾط ياؾت ٦ٻ زض ٸټٯٻ ٶرؿت ثٻ ٶٓط ٲ يعيف اظ آٴ چيَطٞبٶٻ ث يث يط ضاټجطزټبي٫يپ يا٪ط تٗساز زٸٮتٽب

زض ٖٳ٭ تٗساز اٶساظز  يضا ثٻ ذُط ٲ يٵ اٮٳٯٯيٹؾتٻ ٶٓٱ ثيؾط٦ف پ يټب ضؾس ٦ٻ زٸٮت يٵ ثٻ ٶٓط ٲيثعض٨ چٷ يټب ٢سضت يټب يي٪ٹـ ؾپطزٴ ثٻ ؾرٵ ؾطا

ت زاضز ذٹز ضا يذٹزقبٴ اټٳ ي٦ٻ ثطا يٷٻ ٲؿبئٯيزض ظٲ يٸ حت يعٺ زض ثطاثط ٸيٕ ٲٹرٹز ثٻ َٹض ٦ٯيذطٶس ٦ٻ ثب ؾت يٵ ذُط ضا ثٻ ربٴ ٲياظ ٦كٹضټب ا يٲٗسٸز



بٴ ٦ٷٷسٺ آٴ يٵ ذٹز ثيقٹز ٦ٻ ا يطز ٲَ ياظ ذٹز ٶكبٴ زټس ثٻ ظٸز يذٹزؾطاٶٻ ٸ ٲٽبضٶكسٶ يضٞتبض ي٫طاٴ ٢طاض زټٷس.ټط٪بٺ زٸٮتيزقٳٷبٶٻ ز يټب ټسٜ ٶ٫بٺ

 اؾت. يٲجتٷ يثط ټٳطٶ٫ يٵ اٮٳٯٯياؾت ٦ٻ ٶٓبٰ ث

 يٵ ضاټجطز ٖٳستب ثٻ ضټجطاٴ ذبني٫ط اؾت . ايٵ اٮٳٯ٭ ٦ٱ زٸاٰ تط اظ ؾٻ ضاټجطز زيٶٓبٰ ث يٷيٲ٣بٸٲت زض ثطاثط ؾٷ٫ يثطا يضٞتبض ٶبٲتٗبضٜ ټٳچٹٴ ضاټجطز

س يٹيٱ ٲبٶٷس ضٞتبض ظالٶسٶٹ زض زٸضاٴ زيزټ يٲ يضا زضآٴ رب يبؾت ذبضريؾ ي٧تبيؿت ٦ٻ اٶٹأ ٲٹايٕ يٶ٫ط يا تٹاٴ آٴ ضا ثٻ چكٱ ٲ٣ٹٮٻ يتٗٯ١ زاضز ٸ ٲ

 ٧ب پطزاذت.يٞطاٶؿٻ ٸ اٲط يټؿتٻ ا يكٽبيآضاٰ ٸ َطٞساض ٚطة ذٹز ٞبنٯٻ ٪طٞت ٸ ثٻ اٶت٣بز اظ آظٲب يبؾت ذبضرياظ ؾ يطيالٶ٩ ٦ٻ ثٻ ق٧٭ چكٳ٫

 ط ٶٓبٰييتٛ

بؾت يټطؾ يٶجبقس،ټٳچٷبٴ ثطا يبؾت ذبضريؾ يٲٷ٣ُ يٵ تٷٽب ٲجٷبيكيپ يټطچٷس ٲُبث١ ٪ٳبٴ ٶؿٯٽب يطٸٶيٍ ثيٱ ٲحيٶكبٴ زټ ٱيسيٵ ٞه٭ ٦ٹقيزض ا

اؾت ٦ٻ اظ  يربٲٗٻ زٸٮتٽب يؿتيزاضز ٸ ٲتًٳٵ ټٳع يرسا٪بٶٻ،اثٗبز ٲتٟبٸت ي٦بض٦طز يثؿتٻ ثٻ ٲٷ٣ُٻ ټب "رٽبٴ ذبضد"ٵ يزاضز.ا يت ٲحسٸزياټٳ يذبضر

ٳبت ثٻ قٳبض يسٺ تهٳييظا يبؾياظ ضٸٶس ؾ يؿت ٸ ثركيٶ يٵ رٽت ٦ٻ ثٻ ؾٽٹٮت ٲؿتٗس ز٪ط٪ٹٶياظ ا يٵ حب٬ رٽبٴ ذبضريثطذٹضزاضٶس. ثب ا يٲٷبؾجبت ٞطاٲطظ

بٞت يزض يبثس ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾت ثٻ زضؾتي يتك٧٭ ٲ يٳٻ ٲبزيٸ ٶ يٍ ٲبزياظ قطا ييتب حس ثبال يطٸٶيٍ ثيٵ ٪صقتٻ ٲحياؾت. اظ ا يطٸٶيضٸز ټٳچٷبٴ ث يٶٳ

 ضؾبٶٷس. يحًٹض ذٹز ضا ثٻ احجبت ٲ يطيٱ ٪ياظ چطذٻ تهٳ يزض ٲطحٯٻ ا يٶس،ٸٮٶكٹ

  يذ فزاهليجذ يّب يصَرت ثٌذ

بٴ زٸٮت ټب ٲُطح ثبقس يآٴ ٣ٍٞ ٲٷبؾجبت ٲ ي٦ٻ َ يبٞتٻ اؾت .ټط٪ع زٸضٺ اي٭ يتك٧ ي٫طاٴ ٸ ٲٷبؾجبت ٞطاٲٯياظ ثبظ يټٳٹاضٺ تب حسٸز يٵ اٮٳٯٯيٍ ثيٲح
 ٶٳٹٶٻ زض زٸضاٴ رٷجف انالح ٲصټت  يتٹاٴ ٪ٟت ٶؿجت تٗبٲالت تحت ٦ٷتط٬ ح٧ٹٲت ټب زض ٪صقتٻ ثطا يٸرٹز ٶساقتٻ اؾت ثٯ٧ٻ ٲ

 قبٶعزټٱ ٸټٟسټٱ> ٦ٱ تط اظ اٲطٸظ ثٹزٺ اؾت . يٸ رٷجف ٲ٣بث٭ آٴ ِِِِ،=ؾسٺ ټب

 ٸ زض ټٱ تساذ٭ زاقتٻ اٶس. ي٫ط ټٳپٹقبٶي٧سيرٽبٴ ح٧ٹٲتٽب ٸرٽبٴ ٲطزٲبٴ ټٳٹاضٺ زض ٦ٷبض ټٱ ثٹزٶس ٸثب 

اټ٭ ٖٳ٭ ٲٗٷب  يپػٸټٷس٪بٴ ٸټٱ ثطا يٱ ٦طز ٦ٻ ټٱ ثطايتطؾ يچٽبض ثرك يتٹاٴ ٶٳٹزاض يٵ زٸ رٽبٴ ،ٲيثٻ ا يطٸٶيٸ ٸرٻ ث يبٴ ٸرٻ زاذٯيع ٲيباٞعٸزٴ تٳبث
 زاضز.

 رٽبٴ ح٧ٹٲت ټب 

 رٽبٴ ٲطزٲبٴ 

 رٽبٴ ٲطزٲبٴ  

 عٶس. يض يٲ يضا پ يٲٷبؾجبت ٞطاٲٯ يٵ اٮٳٯٯيآٸضٶس ٸ زض ؾُح ث يثٻ ٸرٹز ٲ يطٸٲٷسيٶ يٲسٶ يزاضٶس ،ربٲٗٻ  يف تطيټطرب ٲطزٲبٴ زاذ٭ ٦كٹض ٲزب٬ ث

 "ضا اظ ٶٹ زض ٦بٶٹٴ ٢طاض زټس  يٲٷبؾجبت ٞطاٲٯ"ذٹاؾت  يؽ ٦بپٵ ٲيټط چٷس تٹٲبؼ ض

رٻ ٸا٢ٕ قسٺ  ټط٪ع ٲٹضزٟٚٯت ٢طاض ٶ٫طٞتٻ ٲٹضز تٹ يٵ ٸٶبيٹټيكتبظ ضٸظٶب ،٦يزض آحبض  پ 1975 يٵ ثبض زض آٚبظ زټٻ ي٦ٻ ٶرؿت يٵ ٲٷبؾجبت اظ ظٲبٶيزض ٸا٢ٕ ا
اٶ٫بقت  يٵ اٮٳٯ٭  ټٳبٶٷس ٲيبؾت ثيؾ يزٸثبضٺ  يزضٸٶ يكٻ يضا ثب اٶس ييٶٹ ٸا٢ٕ ٪طا يٻ ي٦ٻ ٶٓط يزض ربٲٗٻ ٲٹ١ٞ رٽبٶ يف ؾبزٺ ٮٹحبٶٻ ايثٹز،رع ٪طا

 ٵ اٮٳٯ٭ قسٺ ثٹز.ي٭ ضٸاثٍ ثياظ تحٯ يثرك  ي،ٲٷبؾجبت ٞطاٲٯ

ٵ يبزيٱ زازٴ ٖالئ١ ثٷيب تٗٳي يٵ اٮٳٯٯيٍ ثيسٴ ثٻ ٲحيزض ق٧٭ ثرك ي٪ٷزس ٦ٻ ؾٗ يٲ يبؾت ذبضريؾ يزض ٲ٣ٹٮٻ  يذبضر يبؾت ا٢تهبزيؾ ي٣ٍٞ ټٷ٫بٲ
 ذٹاټس ثٹز. يا٢تهبز يپٯٳبؾيز يٷهٹضت ٣ٍٞ ٶٹٖيط ايبز قسٺ ٲتٗٯ١ ثٻ اٸؾت .زض ٚيبؾت يؾ
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  يط فزاهليهح

طز ٸتحت ي٪ يزٸٮت ټب نٹضت ٲ يبثس ٦ٻ ثط ٞطاظ ٲطظ ټبي ي٭ ٲيتك٧ ياءتالٜ ټب ٸ تٗبٲالتاضتجبَبت ،"اظ  يٵ ، ٲٷبؾجبت ٞطاٲٯيٹټيٸ ٦ يٶب يثٻ ٪ٟتٻ 
بظ ثٻ تؿٽالت يٵ ٶيټؿتٷس ٦ٻ زض ٖ ياٞطاز يب حتيٸ  يذهٹن ي٪طٸٺ ټب ي٫طاٴ ٞطاٲٯي.ثبظ"ح٧ٹٶت ټبؾت  يبؾت ذبضريؾ يٲط٦ع ي٦ٷتط٬ ؾبظٲبٴ ټب 
 ٶساضٶس.بظ يت ټب ٶثٻ ح٧ٹٲ يٵ اٮٳٯٯيت ٲٷبؾجبت ثيټسا يزضٸٴ ٦كٹضټب ثطا

 بض ز٪ط٪ٹٴ قٹٶسٺ زاضز. يثؿ يپطزاظٶس  ؾطقت يت ٲيثٻ ٞٗبٮ٫طاٴ زض آٴ ي٦ٻ ثبظ يٍ ٞطاٲٯيٲح

زاضٶس ٦ٻ  يط ضؾٳيٸ ٚ ي٫طاٴ ضؾٳيزټٷس ٦ٻ ټط ٦ساٰ ثب ظ ي٭ ٲيضا تك٧ يٍ ٞطا ٲٯيٵ اٮٳٯ٭( ٲحيبؾت ٸ اَالٖبت )ؾٻ ٲٷ١ُ ٶٓبٰ ثيٖٷبنط ا٢تهبز ،ؾ
 تساذ٭ زاضز . ي٫طاٴ  ٞطاٲٯيٶٓبٰ زٸٮت ټب ٸ ثبظبٴ يع ٲيعقبٴ ثب تٳبيتٳب

طـ ييتٹاٴ تٛ يٶٳ يٻ ٦ٻ ثٻ ؾبز٪يچٷس ال يُي٫طاٴ زض ٲحيطا ثبظيتط اؾت ظ يَٹالٶ يبؾتٳساضاٴ ٲٗٳٹٮيت ؾيٞٗبٮ ياظ زٸضٺ  يٍ ٞطاٲٯيت زضٲحيٞٗبٮ يزٸضٺ 
 ي٧يثٹز 1995 يزټٻ  يع قٽطٸٶساٴ آ٪بٺ َيبؾتٳساضاٴ ٸٶيؾ يٽبٴ ثطاٲؿٯٍ قٷبذت ر يٹٺ يقسٴ ٦ٻ ق يتٹاٴ ثب رٽبٶيضا ٲ يٍ ٞطاٲٯيت زاضٶس.ٲحيزازٞٗبٮ

 ٸاضٸٶٻ ظزٴ اؾت. يٶٹٖ يبؾت ذبضريزض ٲٹضز ؾ يذبل ذٹز ضا زاضز ٸٮ يت ټبيٵ ثطزاقت ٲعيزاٶؿت .ا

  ي٫ط  زچبض ق٧بٜ ټبيز زض٤ رٽبٴ پؽ اظ رٷ٩ ؾطز ٦ٻ يثطا  يٹٺ اي٦ٻ ق يٵ ٲٗٷيذٹز اؾت ثٻ ا يظٲبٶٻ  يكٻ ياٶس يقسٴ ثٻ ضاؾت يرٽبٶ يكٻ ياٶس
 عز.يذ يبٶٻ ثط ٲيپؿبٶٹ٪طا يعٺ ايثبقس ثٻ ؾت ي٦ٻ ثطاؾبؼ ٶ٣بٌ حبثت ٲجتٷ ي٪صاضز.ٸ ثب ټط قٷبذت يبض ٲب ٲيؿت زض اذتيٶ  يتهٷٗ

ٵ ثبٸضٶس يٸ آتكٻ ثط ابٴ زيرٽبٴ ٪طا "يؿيز٪طز"بَطٞساض ٲ٧تت يټؿتٷس "بٴ زٸآتكٻ يرٽبٶ٫طا"ب رعء يقسٴ  يس ټٯس ٲٗت٣س اؾت ٲساٞٗبٴ ٸ ٲجٯٛبٴ رٽبٶيٹيز
چٻ _تٹؾٗٻ رسا٪بٶٻ يطټبيٲؿ يطي٫يپ ي٦ٻ ثطا ييٻ ا٧ٞٷسٺ اؾت ٸ تالـ ټبيذب٤ ؾب ي٦طٺ  يٲب ضٸ يظٶس٪  يكتط ثط رٷجٻ ټبيث  يرٽبٶ ي٦ٻ ثبظاضثبٮٷسٺ 

 ؾبظز. يزٻ ٲيٶت يطز ثي٪ ينٹضت ٲ – ياضتزبٖ يطټبيضؾس ثٻ ٲؿ

 يا٢تهبز– يارتٳبٖ يٷس ټبيثطذبؾتٻ اظٞطآ يٕ ٸ پط زاٲٷٻ يؾط يټب يز٪ط٪ٹٶ يزٸضٺ  يس زٸضاٴ ٞٗٯثٻ ق٧٭ ٲحتبَبٶٻ تط٣ٍٞ ٲٗت٣سٶ يؿيَطٞساضاٴ ز٪طز

 ٦ٷس. يٝ ٲيتًٗ -ا٪ط ٶٻ ٶبثٹز زؾت ٦ٱ–ضا  يرٹاٲٕ ؾٷت يٹؾت٫يپ ياؾت ٦ٻ ضقتٻ ټب يرٽبٶ

 ثبٸض زاضٶس: يبزيثٷ يٻ يثٻ زٸ ٢ً يؿيبٴ ٸزٸ آتكٻ ٸ ټٱ َطٞساضاٴ ٲ٧تت ز٪طزيټٱ رٽبٴ ٪طا

 يرٽبٶ ي٪ٟت  زټ٧سٺ  يٲ 1965 يٷ٧ٻ ټٳبٴ ٪ٹٶٻ ٦ٻ ٲبضقب٬ ٲ٥ ٮٹټبٴ زض زټٻ يٵ اؾت ؛ٸزٸٰ ايٸاحس ثٻ ؾطٖت زض حب٬ ت٧ٹ يٷ٧ٻ ثبظاض رٽبٶياٶرؿت 
ٖٷٹاٴ ٱ .ثٻ يتزطثٻ ٦ٷ يذ ټٳ٫بٶيٗبت ٸ ٶتبيقب–ټب  ي،اذجبض،ٶ٫طاٶ يت ثكطياظ ٞٗبٮ يٹؾتبض ٦بٲٯيٷٻ پيٲب زض ظٲ ياؾت ٦ٻ زض آٴ ټٳٻ  يطيزض حب٬ ق٧٭ ٪

ٷ٩ ي٦ٷس ق٧ؿت پٹٶس اؾتطٮ ي٦ٻ ش٦ط ٲ ي٧ي٦الؾ ي٦ٷس ٸ ٶٳٹٶٻ  ياقبضٺ ٲ يٖٳٹٲ يبؾت٫صاضيؾ يقسٴ ثٻ ټطچٻ ٦ٹچ٧تط  قسٴ حٹظٺ  يٻ رٽبٶي٥ ٞطيي
 اؾت .   1922ثٻ زؾت ثٹضؼ ثبظاض زض ؾپتبٲجط 

ثٻ   يٸ ارتٳبٖ يؾبظٸ٦بض ٞطټٷ٫ يقسٴ  ټٳچٹٴ ٶٹٖ يرٽبٶ٪صاضٶس  يټؿتٷس ٦ٻ ٶٳ يٲتٟبٸت ،ٲٹاٶٕ ٪ؿتطزٺ ا يبؾيؾ يٷسټبيٸ ٞطآ يس٪يچياٶتربة ټب ،پ
 ٷزبٲس.ي٥ ق٧٭ ثي

چ ٸ تبة اظ يتٗبٲ٭ پط پ يٶٹٖ يس آٸضٶسٺ يپس  ي٫طاٴ ٞطا ٲٯيزٸٮتٽب  ٸثبظ يؿتيٸرٹز زاضز .ټٳع يٝ تط ٸ ربٮت تٹرٻ تطيت ْطيقسٴ ،ٸا٢ٗ يرٽبٶ يزض ٸضا
٫طاٴ ٸ ٣ٞساٴ  ؾبذتبض اؾت .ټٱ زٸٮت ټب  ٸټٱ يرتٵ ثبظيٵ تٗبٲ٭ ،زض ټٱ اٲيا يػ٪يٵ ٸي٦ٷس .ٲٽٱ تط يزٶجب٬ ٶٳ يٲكره يؿت ٦ٻ ؾٳت ٸ ؾٹييطٸټبيٶ

 ٵ اٶساظٺ زضؾت ثٹزٺ اؾت.يبٲجطاٴ ٦٭ ٶ٫ط تب ايپ ييك٫ٹيٷس .پيټب ٦ٷبض ا يػ٪يٵ ٸيٷٻ ټب ثب ايس ٖٳال زض ټٳٻ ظٲيثب ي٫طاٴ ٞطاٲٯيثبظ

 يط ٦ٳييحبن٭ تٛ يٍ ٞطاٲٯي٫طاٴ اؾت .ٲحيثبظ يسٺ يٍ ٦بٲال اٞطيٵ ٲحيب٬ اؾت .ايؾٹؾتٻ يذبل ذٹز ،پ يزاضز ٸ ٶٻ ٶٽبز يٶٻ ؾبذتبض يٍ ٞطا ٲٯيٲح
 ٭ قسٺ ثبقس.يتجس يٟي٦ يطييس ا٦ٷٹٴ ثٻ تٛياؾت.٦ٻ قب

 گًَِ شٌبسي ثبسيگزاى 

زض ضٸاثٍ ثيٵ اٮٳٯ٭  "٦ٷف"پيٹؾتبض ثبظي٫طاٴ ٞطاٲٯي ثٻ ق٧٭ ق٫ٟت آٸضي ٪ؿتطزٺ اؾت.اٲطٸظٺ ټٳٻ ٶٹٔ ٸاحسټبي ٲتٟبٸت ثب اٶساظٺ ټبي ٪ٹٶب٪ٹٴ ٲكٛٹ٬ 

ٻ قٷبؾي اظ ټؿتٷس ٸ ٲحيٍ زٸٮت ټب ضا پيچيسٺ ٲي ؾبظٶس. ٪بٰ ٶرؿت ثطاي ؾط زضآٸضزٴ اظ ايٵ تٷٹٔ ٸ ٞٗبٮيت ټبيي ٦ٻ پي ٪يطي ٲي قٹز ثٷب ٦طزٴ ي٥ ٪ٹٶ

 ثبظي٫طاٴ ٞطاٲٯي اؾت.

اؾت.ثط ايٵ اؾبؼ ٲي تٹاٴ ٦ٯيؿبټب،قط٦ت ټبي چٷس ٲٯيتي ،اتحبزيٻ  ؾط ضاؾت تطيٵ قيٹٺ ثطاي ايٵ ٦بض ،زؾتٻ ثٷسي ثبظي٫طاٴ ثطاؾبؼ ٶٹٔ ؾبظٲبٴ يبٞت٫ي

 ټبي ٦بض٪طي ، احعاة ؾيبؾي ٸ ٪طٸٺ ټبي تطٸضيؿت ضا اظ ي٧سي٫ط ٲتٳبيع ؾبذت.



يٱ ٸ زض ٸا٢ٕ تب ضٸي٧طز زي٫ط ،ٲطتجٻ ثٷسي ؾبزٺ ثبظي٫طاٴ ٞطاٲٯي اظ ٶٓط ثعض٪ي يب ٢سضت اؾت تب ثسيٵ تطتيت ثٻ چيعي ٲٗبز٬ ؾٯؿٯٻ ٲطاتت زٸٮت ټب زؾت يبث

ٲ٣بيؿٻ  حسٸزي ض٢جبي انٯي زٸٮت ټب ضا ثكٷبؾيٱ،اٲب ايٵ ضٸـ ټٱ ذيٯي ظٸز ٶب٦بٰ ٲي ٲبٶس، ظيطا ثٻ ٶسضت پيف ٲي آيس ٦ٻ ٸاحسټبي ٲكبثٻ ثبټٱ ٢بث٭

 ثبقٷس.ثطاي ٶٳٹٶٻ چ٫ٹٶٻ ٲي تٹاٴ ٦ٯيؿبي ٦بتٹٮي٥ ضا ثب قط٦ت ذٹزضٸ ؾبظي يب ثيٵ اٮٳٯ٭ اظ ٶٓط ثعض٪ي ٲ٣بيؿٻ ٦طز.

ت.ثبظي٫طاٴ جٷبي ؾٹزٲٷستطي ٦ٻ ثطاي زؾتٻ ثٷسي ٸرٹز زاضز تٳييع ٪صاقتٵ ثيٵ ؾٻ ٶٹٔ ثبظي٫طاٴ ٞطاٲٯي ؾطظٲيٷي ، ايسئٹٮٹغي٥ ـ ٞطټٷ٫ي ٸ ا٢تهبزي اؾٲ

سيكٻ ټب يب قيٹٺ ټبي ٞطاٲٯي ؾطظٲيٷي ٲبٶٷس زٸٮت ټب،زاضاي ٲجٷبيي ؾطظٲيٷي ټؿتٷس يب رٹيبي ٦ؿت آٶٷس؛ثبظي٫طاٴ ٞطاٲٯي ايئٹٮٹغي٥ ـ ٞطټٷ٫ي ٲي ٦ٹقٷس اٶ

 ٧ٞطي ضا زض آٶؿٹي ٲطظټبي ٲٯي تطٸيذ ٦ٷٷس؛ثبظي٫طاٴ ٞطاٲٯي ا٢تهبزي ٶيع تالـ انٯي قبٴ تٹٮيس حطٸت اؾت.

 ٸ قبيس ٲٽيت تطيٵ زقٳٷبٴ زٸٮت ټبي ٲٷٟطز ـ ا٪ط ٶ٫ٹييٱ زٸٮت ثٻ ٲٗٷبي ٖبٰ ـ اؾت. هؼزٍف تزييزض ثط ٪يطٶسٺ  فزاهلي سزسهيٌي٪طٸٺ ثبظي٫طاٴ 

اي  ط ثبظي٫ط ٞطاٲٯي ؾطظٲيٷي زض تالـ ټبيف ثٻ ٲٗٷي حصٜ آٴ اظ ايٵ ٪طٸٺ ذٹاټس ثٹز.آٶٽب ٦ٻ ٶٳي تٹاٶٷس ربي ضغيٳي ضا ث٫يطٶس يب زٸٮت تبظٺ٦بٲيبثي ټ

 تك٧ي٭ زټٷس پي٫يطي ٶبٲحسٸز ٲجبضظٺ ثيٵ اٮٳٯٯي ثطايكبٴ زقٹاض ٲي قٹز.

ت.قٽطټب،ٲٷب١َ ٸ ايبٮت ټبي رعء زٸٮت ټبي ٞسضا٬ ، ټٳ٫ي زاضاي ٶٹٖي ؾيبؾت ذبضري ٶٹٔ زي٫ط ثبظي٫طاٴ ؾطظٲيٷي ضا ثبيس زض ٸاحس ټبي ٞطاٲٯي ؾطا٘ ٪طٞ

ټؿتٷس.ٲٗٳٹال ٲٷب١َ زض تجٯيٛبت تزبضي ثٻ ٶٟٕ ذٹيف ٸ زي٫ط رٷجٻ ټبي ا٢تهبزي ٞٗبٮيت ذبني زاضٶس،ٸٮي قٽطټب ٸ قٽط٤ ټب  "قٽطي"يب  "ٲحٯي "

ب ايٵ ٞٗبٮيت ټب زض ٦ٹتبٺ ٲست ټيچ تبحيطي ٶساضز ٸٮي ٲٳ٧ٵ اؾت زض ٪صض ظٲبٴ تبحيط ٢بث٭ ٲكبض٦ت چكٳ٫يطي زض ٞٗبٮيت ټبي نٯح ؾبظي زاقتٻ اٶس.َجيٗت

طي ٸ ٲٷب١َ ٲالحٓٻ اي ثط ربٲٗٻ ٲسٶي ٪صاضز.ايٵ ٞٗبٮيت ټب  ٲٳ٧ٵ اؾت تحت ٶٟٹش ح٧ٹٲت ټب زضآيٷس يب ح٧ٹٲت ټب آٶٽب  ضا ثٻ زؾت ٪يطٶس.ٞٗبيت ټبي قٽ

ٯٳٹؼ ثبقٷس ٦ٻ ٲٷبثٗي ٶيع پكتيجبٴ آٶٽبؾت.اظ ټٳيٵ ضٸ ،ايٵ ٪ٹٶٻ ٞٗبٮيت ټب ټٱ ٲي تٹاٶٷس زؾت ٸ پب ٪يط ح٧ٹٲت ٲي تٹاٶس ٶكبٴ زټٷسٺ ثطٸٶسازټبي ثؿيبض ٲ

 ټب قٹٶس ٸ ټٱ قج٧ٻ ټبي ثيٵ اٮٳٯٯي رسيس ٸ ٲؿت٣ٯي ثٻ ٸرٹز آٸضٶس.

اؾت.ټٳٻ آٶٽب ايٵ ٸيػ٪ي ضا زاضٶس ٦ٻ  ٌّگيايذئَلَصيک ـ فز٦ٻ ٲي تٹاٴ ثبظي٫طاٴ ٞطاٲٯي ضا زض آٴ زؾتٻ ثٷسي ٦طز ٪طٸٺ ثبظي٫طاٴ  دٍهيي گزٍّي

حيٍ ٞطاٲٯي پبيجٷس ٪ؿتطـ اٶسيكٻ ټب ټؿتٷس ٸ ٶؿجتب ٖال٢ٻ اي ثٻ ؾطظٲيٵ ٸ ثٷيبٴ ټبي ؾٷتي ٢سضت ٶساضٶس.اظ ټٳيٵ ضٸ زض آٴ ٸاحس ټٱ ثب زٸٮت ټب زض ٲ

زؾتيبثي ثٻ اټساٜ ٲٹضز ٶٓط ذٹيف ثي ثٽطٺ اٶس.ي٥ ٪طٸٺ ٞطٖي آق٧بض زض  ض٢بثت زاضٶس ٸ ټٱ ثط اٖٳب٬ ٶٟٹش ثط ٢سضت ټب ت٧يٻ زاضٶس،ظيطا ثٻ تٷٽبيي اظ اثعاض ټبي

ٹز ضا اظ ايٵ َج٣ٻ ، ؾبظٲبٴ ټبي ت٥ آضٲبٶي ټؿتٷس ٦ٻ ي٥ ټسٜ ذبل ضا زض ؾُح ثيٵ اٮٳٯ٭ زٶجب٬ ٲي ٦ٷٷس ٸ پؽ اظ ٞطاټٱ آٸضزٴ آٴ ، زي٫ط ثطرؿت٫ي ذ

 اي اضٸپب، رٷجف يس رسايي ٶػاز ٸ نٷسٸ٠ رٽبٶي حيبت ٸحف اقبضٺ ٦طز. زؾت ٲي زټٷس.ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٳٹٶٻ ٲي تٹاٴ ثٻ رٷجف ذٯٕ ؾالح ټؿتٻ

ٲصټجي ،ثيٵ اٮٳٯ٭  ثبظي٫طاٴ ايسئٹٮٹغي٥ ثبزٸاٰ تط آٶٽبيي ټؿتٷس ٦ٻ زي٫طاٴ ضا ثٻ ٦يف ذٹز ٞطا ٲي ذٹاٶٷس.ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٳٹٶٻ ٲي تٹاٴ ثٻ ٦ٯيؿبټب ٸ ٞط٢ٻ ټبي

 ة ٮيجطا٬ ٸ زٲٹ٦طات ٲؿيحي ،٪طٸٺ ټبي آضٲبٴ ٪طا ثب اٶٹأ اٖت٣بزات ٸ... اقبضٺ ٦طز.ټبي ؾٹؾيبٮيؿتي ٸ ٦ٳٹٶيؿتي،قج٧ٻ ټبي ثيٵ اٮٳٯ٭ احعا

 تهٳيٱ ٪يطاٴ زٸٮتي ٚيطٲصټجي ثٻ ٸيػٺ زض ٚطة ٦يٟيت ٞطاٲٯي ٲصټت ضا زؾت ٦ٱ ٪طٞتٻ اٶس.

 ثبظي٫طِ ٞطاٲٯي ثٹزٴ ثيف اظ زٸٮت ثٹزٴ ثٻ ي٥ ق٧ٯي ٸ يب ټٳ٫ٹٶي ثبظي٫طاٴ اقبضٺ ٶٳي ٦ٷس.

الٰ ٲؿٯٳبٶبٴ ثٻ ؾٽٹٮت ثٻ چكٱ ٲٹرٹزيتي ٸاحس ٲي ثيٷٷس ت٣طيجب ٲبٶٷس ٸاتي٧بٶي ٦ٻ ي٥ اضتف چطي٧ي ٶيع زض اذتيبض زاضز،اٲب زض ٖٳ٭ ،رٽبٴ اؾ اؾالٰ ضا ٚيط

آٴ ؾطا٘  ضٶيع ثٻ اٶساظٺ رٽبٴ ٲؿيحيت ضٶ٫بضٶ٩ اؾت ٸ ٲي تٹاٴ پيٹؾتبض ٪ؿتطزٺ اي اظ ٲٹيٕ ٪يطي ټبي ٲتٟبٸت زض ٢جب٬ ؾيبؾت ٸ اٲٹض ثيٵ اٮٳٯ٭ ضا ز

يف تطي ثطاي ٪طٞت.ايٵ ٸا٢ٗيت ٦ٻ زض اٮٽيبت اؾالٲي ٶٽبز زيٵ، زٸٮت ٸ ربٲٗٻ ٲسٶي اظ ټٱ رسا قٷبذتٻ ٶٳي قٹٶس؛ ثسيٵ ٲٗٷي اؾت ٦ٻ ايٵ زيٵ اؾتٗساز ث

 ٞٗب٬ قسٴ زض ٖطنٻ ؾيبؾي زاضز.

ٲبٴ ټبي زؾت اٶسض ٦بض زاٶف ٸ اَالٖبت ټؿتٷس ٦ٻ ٲؿت٣٭ اظ ثبظي٫طاٴ ٞطاٲٯي ٦ٻ ثيف تط ثٻ ٢ُت ٞطټٷ٫ي پيٹؾتبض ٶعزي٧ٷس تب ٢ُت ايسئٹٮٹغي٥ آٴ ،ؾبظ

ٶٓبٰ ثيٵ اٮٳٯٯي تٹاٶبيي ايزبز تٛييطات  "پيٹؾتبض اَالٖبتي"ٶيبظټبي زٸٮتي ٦ٻ زض ذب٦ف حًٹض زاضٶس ثٻ ٪ؿتطـ اَالٖبت ٸ اٶسيكٻ ټب ٖال٢ٻ زاضٶس. ايٵ 

 ت ؾب٬ ٪صقتٻ نطٞب زض ٶتيزٻ ٞٗبٮيت ټبي حطٞٻ اي ثٻ رب ٪صاقتٻ اؾت.ؾبذتبضي زاضز ٦ٻ ٪ٹاٺ آٴ تبحيط ٲٽٳي اؾت ٦ٻ ٞٷبٸضي اَالٖبت َي ثيؿ

 سي٭ قٹٶس.٪ٽ٫بٺ رٹاٲٕ ٲٗطٞتي ٢بزضٶس ثب ثؿيذ ٦طزٴ  ٶيطٸټبي ذٹزقبٴ ثٻ ٲٷٓٹض تٛييط زازٴ ذٍ ٲكي ٖٳٹٲي ثٻ َٹض ٲٹ٢ت ثٻ ثبظي٫طاٴ ثيٵ اٮٳٯٯي تج



ت ٲتحسٺ ٸ اتحبز قٹضٸي زض ٲصا٦طات اثط ٢سضت ټب زض ظٲيٷٻ ٦ٷتط٬ تؿٯيحبت اظ ذٹز ثٻ رب اظ ايٵ ټٱ ثبٶٟٹشتط ،تبحيطي اؾت ٦ٻ زاٶكٳٷساٴ ثٯٷس پبيٻ ايبال

 ٪صاقتٷس.

ټؿتٷس ٦ٻ تبحيط آٶٽب زض ثؿيبضي اظ ؾيبؾت ټبي ا٢تهبزي زض َٹ٬  جبهؼِ اقتصبد داًبى حزفِ اي)ٶٳٹٶٻ آذط( اٲب تبحيط٪صاض زض ؾيبؾت ټبي  ًوًَِ سَم

٭ ٲطارٗٻ اؾت.آٶٽب تبحيط ٲؿت٣يٳي زض ظٶس٪ي ٲيٯيٹٴ ټب اٶؿبٴ زاضٶس ٸ ٖبٲٯي ٲحٹضي زض تٷٓيٱ ؾيبؾت ټبي ا٢تهبزي زٸٮت تبضيد ٲٯٳٹؼ ٸ ٢بث٭ اؾتٷبز ٸ ٢بث

 ثٻ قٳبض ٲي ضٸٶس.

ٳٯ٭ ٸ يٵ اٮثبظي٫طاٴ ا٢تهبزي زض ٲحيٍ ٞطاٲٯي زض ٦ؿت ٸ ٦بض ذٹزقبٴ اظ اؾت٣ال٬ ٖٳ٭ ٢بث٭ ٲالحٓٻ اي ثطذٹضزاضٶس ٦ٻ ايٵ ٦ؿت ٸ ٦بض ٶيع زض ا٢تهبز ث

ٶٽب ضا ثطحؿت آٶچٻ زٸٮت ټب ٲبيٯٷس زض ثؿتط آٴ اٶزبٰ زټٷس تبحيط ٖٓيٳي زاضز.زض ايٵ چبضچٹة ٸ ٶيع زض چبضچٹة ا٢تهبز ؾيبؾي ثيٵ اٮٳٯ٭ ثبيس ټٳٹاضٺ آ

 ٲ٣بالتي ٦ٻ ثب زٸٮت ټب زاضٶس ٲٹضز تزعيٻ ٸ تحٯي٭ ٢طاض زاز.  

 

    

 ک الگَي: يگزاى فزاهليٍ ثبس يبست خبرجيس

 ييعٺ ټبيطز ٸ ؾطقت ؾتي٪ يٲ يٵ اٮٳٯ٭ ربيبؾت ثيط ٖٷٹاٴ ؾي٦ٻ ظ ييټبتيٹؾتبض ٞٗبٮي٦ٷس پيثٻ ٲب ٦ٳ٥ ٲ ي٫طاٴ ٞطاٲٯيٲتٟبٸت ثبظ يټبٶٻم ٪ٹيتكر
 يت ض٢بثتٲٷبؾجب -2 يچبٶٻ ظٶ يٲٷبؾجبت ٖبز -1تٹاٴ ٲكبټسٺ ٦طز.  يٵ ٲٷبؾجبت ضا ٲي٪ٹٶٻ اظ اٱ. ؾٻيآٸضز زض٤ ٦ٷ يف ٲيزٸٮتٽب پ يتٽب ثطايٵ ٞٗبٮي٦ٻ ا

 قٹز:  يح زازٺ ٲيتٹي يٲٷبؾجبت ٞطا٪صضٶسٺ، ٦ٻ تٗبٲالت ٸ ت٣بثالتكبٴ ثب زٸٮت زض رسٸٮ -٢3سضت 

 

 زض ٢جب٬ زٸٮت ي٫طاٴ ٞطاٲٯيا٢ساٰ ثبظ * 
٫طاٴ يا٢ساٰ زٸٮتٽب زض ثطاثط ثبظ

 يٞطاٲٯ

ؾطقت تٗبز٬ )تٗبٲ٭ 
 ٫ط(ي٧سيثب 

 ٶٳٹٶٻ ټب
ثب٦ساٰ  يثطتط

 اؾت؟

 ٲٷبؾجبت
 يٖبز

 يچبٶٻ ظٶ

بؾت ټب ٸ اٖٳب٬ يط ؾييذٹاؾت تٛزض 
 ټبيطيٱ ٪يٶٟٹش زض تهٳ

٫ط يٲكطٸٔ زاٶؿتٵ ا٢ساٰ ثبظ
ٸ آٚبظ ٪ٟٷ٫ٹ ٸ ٸاضز  يٞطاٲٯ

زض  ي٫ط ٞطاٲٯي٦طزٴ ثبظ
اظ  يثطزاضٸ ثٽطٺ يبؾت٫صاضيؾ

 ي٫ط ٞطاٲٯيثبظ ياضتجبَ يٲزبض
 زض رٽت ٲ٣بنس زٸٮت

 ٲهبٮحٻ،
 ٲٗبٲٯٻ،

 ا٢ساٰ ټٳ٧بضاٶٻ،
 تساٸٰ ٲٷبؾجبت

ٲٹٶتطا٬ ٸ  يټبٲ٣بٸٮٷبٲٻ 
 يٹ، ٲ٣بٸٮٷبٲٻ ټبيتٹ٦

ٵ ربٲٗٻ اضٸپب ٸ يٮٹٲٻ) ث
(، يي٣بي٦كٹض آٞط 78

 يٶٓبضت ثط ٶحٹٺ
 اٶتربثبت يثط٪عاض

 ٲتٹاظٴ

 ٲٷبؾجبت
 يض٢بثت

 ٢سضت

ثب  يٍ زاذٯيٲح يٱ ضٸيا٢ساٰ ٲؿت٣
 يثٻ ٲخبثٻ ياظ ا٧ٞبض ٖٳٹٲ يطيثٽطٺ ٪

-٭ ټؿتٻياثعاض ٸاضز ؾبذتٵ ٞكبض، تك٧

ٲرت٭  يطا، تالـ ثيٲحٯ يټب
ؾبذتٵ ٢سضت زٸٮت ٸ ٦بټف اٶحهبض 

ټب، آٴ، ثٻ ربٴ ټٱ اٶساذتٵ زٸٮت
ٲٷٟطز ثب  يټبطاٶساذتٵ ح٧ٹٲتي٪

  يا٧ٞبض ٖٳٹٲ ي٭ ائتالٞٽبيتك٧
 ياٮٳٯٯٵيث

٫ط  يسٺ ٪طٞتٵ ا٢ساٰ ثبظيٶبز
، اٖٳب٬ ٢سضت ثط ٲطظټب ٸ يٞطاٲٯ

اظ  يطيرٯٹ٪ يثطا ي٢بٶٹٶ٫صاض
ب ي ي٫ط ٞطاٲٯيثبظ يزؾتطؾ

 ت آٴ، ؾط٦ٹة،ي٢ٗٝ ٲٹيتًٗ
 ،يا٢ساٰ ٶٓبٲ

 ٫طي٧سيح٧ٹٲت ټب ثب  يټٳ٧بض

، احتٳبال ثب يزقٳٷ
حبن٭ رٳٕ نٟط، 

 -ساضيقسٺ، ٶبپب ي٢ُج
ٵ ياحتٳبال زٸٮتٽب ث

ذٹزقبٴ زچبض 
قٹٶس ٸ  يچٷسزؾت٫

ټٱ  ي٫طاٴ ٞطاٲٯيثبظ
ٲٳ٧ٵ اؾت اظ ٶٓط 

ٱ يپب اظ ٪ٯ يبؾيؾ
طٸٴ ٪صاضٶس، يذٹزقبٴ ث

ٲطثٹٌ ثٻ ٲٹيٹٖبت 
 ٲكرم

ثط ؾط ح٣ٹ٠  تٗبضيبت
١ ي٢ب يثكط، ٲساذٯٻ
ٵ ٦ٳبٴ يضظٲٷس٪بٴ ضٶ٫

 يكٽبيزض ٲٷب١َ آظٲب
، اذتالٜ ثط ؾط ياټؿتٻ

 يي، ضؾٹاياٶت٣ب٬ ت٧ٷٹٮٹغ
 ي٫طاٶيس، ثبظيقط٦ت ال٦ٽ

زٸٮت قسٴ  ي٦ٻ ؾٹزا
 زاضٶس.

 يٲٗٳٹال ثطتط
 ثب زٸٮتٽبؾت



ٲٷبؾجبت 
 ٞطا٪صضٶسٺ

 ؾط٪طٰ ٦بض ذٹزقبٴ،
 سٺ ٪طٞتٵ ٲطظټب تب حس ٲٳ٧ٵ،يٶبز

آٶٻ  ي٪ٟت٫ٹ يزٸٮتٽب َطٜ انٯ
 ؿتٷس. يٶ

ٲٷت٣٭ ؾبذتٵ  يتالـ ثطا
ب زٸٰ يٲٹيٹٔ ثٻ ٶٹٔ اٸ٬ 

 سٺ ٪طٞتٵ،يٲٷبؾجبت، ٶبز
 ي: تالـ ثطايؾطزض٪ٳ

 ي٫طاٴ ٞطاٲٯيثبظ يطيث٧بض٪
 يط ٸظٶٻ ټبيٸ ؾب "يذٹز"

 .يثرف ذهٹنتٹاظٴ

 ٶبآضاٰ،
 ٲتٷبٸة،

 يٹٺ ټبيٲٟطٸيبت ٸ ق
٦بض ٸا٪طا، ٖٳستب ٲطتجٍ 

 يبت ؾبذتبضثب ٲٹيٹٖ

 ؿبټب، ي٦ٯ
 ،يٞطاٲٯ يقط٦تٽب

 يرٹاٲٕ ٲٗطٞت

 يٲٗٳٹال ثطتط
٫طاٴ يثب ثبظ

 اؾت. يٞطاٲٯ

 

 

 

 

 ًَذ:يبست پيس

٪طٺ ذٹضزٺ  ياظ اضتجبَبت ٞطاٲٯ يٷس. ٶٓبٰ زٸٮتٽب ثب قج٧ٻ ايٹٶس ٪ٹيبؾت پيآٶٽب ضا ؾ يثطا يزبز ٪طٞتبضيٸ ا يٞطاٲٯ يتؿٯٍ ثط زٸٮت تٹؾٍ ٪طٸټٽب يٹٺ ټبيق
ذٹزقبٴ  يٵ رٽبٴ ٸ ربٲٗٻيث يبٶساضيٲ يت اٶحهبضيزاقتٵ نالح يٗٷيٶ٣ف زضثبٴ  يٟبيا يزټس ٦ٻ ح٧ٹٲتٽب چ٫ٹٶٻ ثطا يٹٶس ٶكبٴ ٲيت پبؾياؾت. ؾ

 ٹٶس ٸرٹز زاضز:يٵ ؾٻ ٶٹٔ پيٵ ثيٲح٧ٹٰ ثٻ ق٧ؿت ټؿتٷس. زض ا

 ي٪طضذٷٻ -3    يسيت٣ٯ -2   يٸا٦ٷك -1

 
ٷزبٲس. ٲخ٭ تٓبټطات ي٫ط ثيز يذٹزرٹـ ربٲٗٻ ي٥ ح٧ٹٲتٽب ثٻ ٸا٦ٷكٽبيربٲٗٻ ثسٸٴ تحط ٥يزض  يسازيثٹرٹز زاضز ٦ٻ ضٸ يظٲبٶ يٹٶس ٸا٦ٷكيپ

 ٮٷسٴ. 1851
 
٫ط اظ يز يظٸز قٽطٸٶساٴ ربٲٗٻ ا يٯياٞتس ٸ ذ يٲ يزض ربٲٗٻ ا يذٹاٶٷس. اتٟب٢يٲ يكياؾت ٦ٻ ا٢تهبززاٶبٴ احط ٶٳب يعياؾبؾب ټٳبٴ چ يسيٹٶس ت٣ٯيپ

 ت اٶجٹٺ .ي٥ رٳٗيزض  ي٧ي٦ٷٷس، ٲبٶٷس ٲٹد ٲ٧ع يس ٲيآٴ ت٣ٯ
 

 يچٻيع ثبظيضذٷٻ ٦طزٴ ، اٖٳب٬ ٶٟٹش ٸ ٪ٽ٫بٺ ٶ ي٥ ربٲٗٻ ثطايٖٷبنط  يٹٶس ضذٷٻ ٪طا اؾت ٦ٻ ٲٷٓٹض اظ آٴ تالـ ٖٳسٺيٹٶس، پيٵ ٶٹٔ پيؾٹٲ
آٴ اظ ا٢ساٲبت  ع زازٴيي٥ ح٧ٹٲت ثٹزٺ ٸ زض ٸا٢ٕ ٪بٺ ٲٳ٧ٵ اؾت تٳيٵ تالـ، يا يي٫ط اؾت. ٲٳ٧ٵ اؾت َطٜ ٶٽبيز يزؾت ؾبذتٵ ربٲٗٻ

 ٸرٹز زاضز. ي٥ ثٗس ٞطاٲٯي٪ٳبٴ يث يٖبٲالٴ ح٧ٹٲت زقٹاض ثبقس. ٸٮ
 
 يثطا ييټبيس٪يچيٵ اٮٳٯ٭ اؾت ٦ٻ ثب ثطٸظ پيبؾت ثيٸ ؾ يبؾت زاذٯيٹٶس، ز٪ط٪ٹٴ قسٴ ؾطقت ؾيثط ټٱ اٶجبقتٻ قسٴ ټط ؾٻ ٶٹٔ پ يزٻيٶت
 بؾت٫صاضاٴ زض زاذ٭ ٸ ذبضد ثٹزٺ اؾت.يؾ
 

 ٦تبة ( 295ثبقس. ) ض.٤ : نٟحٻ يسٺ تط ٲيچيٝ پيٲٹؾٹٰ ثٻ ٲس٬ ٢ يؿٻ ثب ٲس٬ ٲٗٳٹٮيٲ٣ب ٹٶس زضيبؾت پيٲس٬ ؾ
 يس ٲيزټٷس ٸ ټٱ ثٻ ت٣ٯيټٱ اټ٭ اثت٧بض ٖٳ٭ ټؿتٷس، ټٱ اظ ذٹز ٸا٦ٷف ٶكبٴ ٲ ي٫طاٴ ٞطاٲٯيٵ اؾت ٦ٻ ثبظيٹٶس ايبؾت پيٕ ثٹزٴ ؾيٖٯت قب

٦ٷٷس. اٲب ثٻ  يس ٲي٫ط ت٣ٯي٧سيٲٹ١ٞ  ي٧ٽبيزټٷس ٸ ټٱ اظ تب٦تيثٻ زٸٮتٽب ٸا٦ٷف ٶكبٴ ٲ٦ٷٷس، ټٱ يٲ يطٸيپطزاظٶس. ټٱ اظ زؾتٹض ٦بض ذٹزقبٴ پ
 طز.ي٪يح٧ٹٲتٽب نٹضت ٶٳ يثطا يچ ٸرٻ ت٣ساٲبتكبٴ ثٻ ٢هس ٲك٧٭ تطاقيټ

ٕ ٲٷبثٕ، زض ؾُح يتٹظب يربٲٗٻ ٸ  يؾبظٲبٶسټ يٶحٹٺ يٲتٗبضو زضثبضٺ يس٪بټٽبي٭ ٸرٹز زيٵ اٞطاز ٲرتٯٝ ثٻ زٮيٹٶس ثيبؾت پيثطٸظ ٲك٧الت زض ؾ
 اؾت. يٵ اٮٳٯٯيب ثي يزاذٯ

  ياؾت ٸ ثٻ َٹض ٲؿتٳط زض ټٳٻ ي٫طاٴ ٞطاٲٯيٲرتٯٝ ثبظ ي٪ٹٶٻ ټب يٞطاٲٯ يتٽبياٶجٹٺ ٞٗبٮ يٹٶس، ظازٺيبؾت پيؾ يقج٧ٻ



 Aياظ ٦ٷك٫ط ييٹٶس اظ ٶٹٔ ٲزعايبؾت پي٪صاضز. ذٹز ؾيٸ ټٱ زض زٸٮتٽب احط ٲ ي٫طاٴ ٞطاٲٯيٵ اٮٳٯ٭ ثبظذٹضز زاضز ٸ ټٱ زض ذٹز ثبظيٶٓبٰ ث@ ٹؾتبضيپ 
تٹاٴ زاٶؿت  يف ٲيزٻ، ټط ضٸظ زقٹاضتط اظ ضٸظ پيؾبظز ٸ زض ٶت يزٸٮتٽب ٸاضز ٲ يثط ٦ٷك٫ط يٲكره يٵ اؾبؼ ٞكبضټبيبثس ٸ ثط ټٳي ي٭ ٲيتك٧

ٲطزٰ ؾبالضاٶٻ  يطيپصتيٮٲؿئٹ يٷٻيقٷبذت ٲب ٸ ټٱ زض ظٲ يٵ اٲط ټٱ ثطايقٹز. اي٪طٞتٻ ٲ ي٦زب ٸ ثٻ زؾت چٻ ٦ؿبٶ يٳبتي٦ٻ چٻ تهٳ
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ٵ يطز. ثط اي٪يٻ ٲي٢سضت ٸ ا٢تساض اظ ٦زب ٲب يٵ اٮٳٯ٭ ٸ ٞطاٲٯيبؾت ثيزاٶٷس ٦ٻ زض ؾيقٽطٸٶساٴ ٶٳ ي٫طاٴ ټٱ زؾت ٦ٱ ثٻ اٶساظٺيٲٗٳٹال ذٹز ثبظ

بثس ٸ يف ٦بټف ٶيتٽبيذٹاټس ٲؿئٹٮيٲ ي٧يطٶس. ي٪ يف ذٹز ضا زؾت ٦ٱ ٲٶ٣ ي٫طاٴ ٞطاٲٯياؾبؼ ٲٗٳٹال زٸٮتٽب ٶ٣ف ذٹز ضا زؾت ثبال ٸ ثبظ
 ٫طاٴ ضا ثٻ ذٹز رٯت ٶ٧ٷس.يرٽت تٹرٻ زيذٹاټس ثيٲ ي٫طيز
 
 يټٱ زاضٶس. ٸٮ يزاضتطزاٲٵ يازٖبټب ي٣ٍٞ زض ثطاثط ذٹزقبٴ ٲؿئٹٮٷس حب٬ آٶ٧ٻ ح٧ٹٲتٽب ٲؿئٹ٬ ضٞبٺ ٲطزٰ ذٹز ټؿتٷس ٸ ٚبٮجب حت ي٫طاٴ ٞطاٲٯيثبظ
تط قٽطٸٶساٴ ثٻ ٭ ٦طزٺيتحه يبٴ ثركٽبيآٶٽب زض ٲ يٷسٺياٶس ٸ ضٸاد ٞعا٭ قسٺيٲٷبٕٞ ٲكتط٤ تك٧ يطي٫يپ ي٣ب ثطاي٫طاٴ ز٢يٵ ثبظياظ ا يضبيثؿ

ب يػٺ زض رٽبٴ ؾٹٰ ٸ يبؾتٽب ثٻ ٸيؾ يٷس ارطايزض ٞطآ ي٫طاٴ ٞطاٲٯياظ ثبظ ي١ زٸٮتٽب ټٱ ټؿت. ثطذيٲٹضز تهس يثركس ٦ٻ حتيٲ يتيآٶٽب ٲكطٸٖ
كتط ي٫طاٴ ثيٵ ثبظيتط ضٸز افيبٴ پيٵ رطيبضټب زاضٶس. ټطچٻ ايٵ ٲٗييزض تٗ ي٫ط ٶ٣ف ٲٽٳيز يقٹٶس، حب٬ آٶ٧ٻ ثطذيٽب ٪ٷزبٶسٺ ٲيطياظ زض٪ پؽ

 ؾبالضاٶٻ زٸٮتٽب ضا ثٻ ذٹز ذٹاټٷس ٪طٞت.ٹاٴيؾطقت ز


